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ПЕРЕДМОВА ДО П’ЯТОГО ВИДАННЯ
П'яте видання словника здійснено з рядом змін. По-перше переглянуто правопис. Ідучи на

зустріч потребам шкільної та студентської молоді правопис словника реформовано таким чином: Усі 
гніздові та гаслові слова записано чинним правописом, але ті літери у наведених словах, які у право- 
писі 1928 року пишуться інакше, підкреслено. Наприклад, слово АГІТАЦІЯ наведено з підкресленою 
літерою Г, а слово ПЛАН -  з підкресленою літерою А. Це значить, що у правописі 1928 року замість Г 
пишеться Г, а замість А пишеться Я. У синонімічних рядах запис ведеться переважно правописом 
1928 року, але знову-таки з підкресленням літер, які у чинному правописі пишуться інакше: агітація, 
плян. Ширше про всі випадки інописання ідеться у розділі ПІДКРЕСЛЕННЯ (стор. VII).

Позатим, збільшення обсягу словника потребувало спрощення засобів скороченого запису слів 
та ремарок. Про ці спрощення читач може довідатися зі СПИСКУ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ (стор. V) 
та із ПРИКЛАДІВ ВЖИВАННЯ СКОРОЧЕНЬ (стор. VIII). Деякі додаткові дані про скорочення та 
символи читач може знайти у КОМЕНТАРІ ДО СКОРОЧЕНЬ (стор. VII).

Автор
Дентон, вересень 2013 р.

З ПЕРЕДМОВИ ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ
Кожен, хто пише, потребує словника синонімів. Важко тримати в голові й мати напохваті всі 

слова нашої мови. Часто трапляється, що людина береже в пам'яті туманне уявлення про існування 
певного нюансу слова, але самого слова пригадати не може. Хто пише або виступає з трибуни, знає 
такі випадки. І тут на поміч пам’яті приходить словник синонімів.

Синонімічне багатство мови -  це культурне надбання народу, його інтелектуальна зброя. 
Словник доручає цю зброю тим, хто її потребує.

Українська лексикографія через антиукраїнську політику колишнього СССР не могла успішно 
розвиватися. Тому і лексикографія і все наше мовознавство відстає від сучасних вимог. Укладаючи 
“Практичний словник синонімів”, автор у міру своїх сил намагався заповнити наявний вакуум у цій 
галузі. Як і все на світі, цей словник має недоліки. Але укладач сподівається, що у споруді, ім’я котрої 
українська культура, його праця буде лише однією з цеглин, поруч з якою згодом ляжуть інші -  
ґрунтовніші й досконаліші.

Автор
Дентон, грудень 1991 р.
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ і ЗНАКІВ

а. -  аналог в інших культурах / -  збірне поняття
ав -  авіяція / -  зворотнє дієслово
ам -  антонім зг -  забуте на Сході, живе в Галичині
ан -  анатомія 3-Й -  здатний; зг-й згодний; зм-й змушений
с? -  арго, сленг /в тому й ОУН, У ПА/ зк -  займенник
б. -  барбаризм (варваризм), суржик зн -  зневажливо, недоброзичливо
6а -  множинної дії дієслово /дієприкметник/ зп -  запозичення (rf* накинуте Кремлем)
6 а -  бібліотечний термін з п -  заступає поняття
б3 -  безпідставно занедб/ува/ане f -  залізничний транспорт
6і -  біологія, зоологія, іхтіологія тщ і. -  іменник; як і. як іменник
6° -  ботаніка ї> -  мовний зворот: ♦♦♦ з ремаркою
6° -  буквально f -  іронічно, калямбурно

-  безособовий пасив f -  історична річ (факт, слово)
Є -  будівництво, архітектура r* -  форма, від якої постало слово
б* -  біблійний вжиток к. -  коротко
в. -  вуличне (вульгарне) слово кГ -  книжне, штучне або офіційне слово
6і -  відповідно к° -  псевдоукраїнське койне
вй -  військовий термін V? -  кулінарія
вст -  вставне слово /вислів/ л. -  лайливе слово
г. -  галицький варіянт: гд діялект варіянту ла -  літературне слово (вислів)
га -  граматичний термін ЛГ- -  лінгвістика, мовознавство
ге -  географія і астрономія м. -  математика, логіка
г° -  гірництво ма -  медицина

-  геологія мж -  можливий, можлива, можливо
д. -  діялектизм, проста мова м \ -  минулий час, минулого часу
д! -дивись ще! м и -  майбутній час
да -  дитяча мова мн -  множина (про скорочення !мн хто/ >
дк -  доконана форма дієслова (ПРИКЛАД VI і ПРИКЛАД XIII)

XIV) м° -  морський термін
д'к -  дієприкметник (ПРИКЛАД ХІа, XVI) м° -  мистецтво
дп\ -  дієприкметник минулого часу мс -  мисливство
д° -  дієслово; д°1 -  дієйменник (інфінітив) мт -  мітологія
дт -  дієприслівник л? -  музика
Г -  дипломатія м* -  метеорологія
е. -  етнографізм н. -  наприклад
ев -  евфемізм НІ -  наказовий спосіб
ек -  економіка, фінанси н£ -  негативне забарвлення

-  електрика ндк -  недоконана форма дієслова
-  емоційно н3 -  наслідуй-звуки слово

ен -  ентомологія н° -  неособове дієслово, неособова форма
є. -  по-єзуїтськи, підступно, лицемірно нс(т) -  наступний, -не, -на, -ні
ж. -  жартівливе /глумливе/ слово 0. -  образно
ЖҐ -  жива мова од -  1. однина, 2. дієслово одної дії
ж1 -  жінка, ^жіпочий рід, жіночого роду о3 -  однина збірного поняття
ж? -  жаргон картярський, тюремний + ок -  оказійно. оказіоналізм, новотвір
3. -  забуте або забуване слово, архаїзм оР -  орнітологія
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о° -особа(1,2 або 3)
п. -  переносно
пб -  побутовий вжиток
пк -  прикметник
п° -  поетична мова
гі° -  приблизно
ппр -  попередній, -ня, -нє, -ні
rf -  прислівник
гГ -  переважно
rfK -  прийменник
гРн -  правильний наголос
rf° -  присудкове слово
пт -  пестлива /здрібніла/ форма
пф -  похідна форма /-ми/ ПРИКЛАД XI
и* -  похідний, -на, -не, -ні
гґ -  прислів’я, афоризм, порівняння
р. -  рідко; р в дещо вульгарно
р! -  практично невживане слово
ра -  радіо
рв -  родовий відмінок, заміна ним
рк -  реконструйоване слово
рм -  ритмомелодична форма (функція)
р° -  репресоване в СССР слово
ря -  релігія
с. -  підсилений ефект
сг -  агрономія, сільське господарство
сж -  жаргон КПСС
с-и -  ставши
ск -  частина складного слова
d1 -  слово, слова, словом, слову +
с° -  совєтизм
сп -  сполучник
с п -  ступінь порівняння: сп\  сп1
Сс -  старослов’янізм
ст -  спорт
0у -  сучасний вжиток
т. -  царина техніки; ремесла
те -  театральний термін
ти -  текстильний термін
тк -  тільки
n f -  (трохи), (дещо)
тч -  теперішній час
тщ -  тощо, часом = 0
n f -  друкарство
у. -  український рівнозначник
у5 -  узагальнений термін
У7 -  урочисто
У* -  уособлення, персоніфікація
ф. -  фамільярно
ф3 -  фізіологія
ф1 -  фізика

ф'р -  фолкльор
фя -  філософія
х. -  хемія, фармацевтика; хемічний
ха -  харківським правописом
ц. -  церковний вжиток
цд -  цілком досить
vf* -  цілком можливо
ф° -  фотографія
фР -  у реченнях і фразеології
ч. -  частка
чк -  числівник
ч° -  чоловічий рід, */* - чол. роду
ш. -  штучне слово
иік -  шкільний (студентський) побут
ю. -  юридичний термін
я. я. я. -  який, якого, що, чого
© -  (хто), (людина)
(1) -  у питальних реченнях
(!) -  вигук, звертання, наказовий спосіб
[! ] -  верх мовної тупости
> -дивись!

© -  стилістична зміна (ПРИКЛАД XII)
j -  rf від пк творить заміна -ий на -о;
& -  за цим знаком іде перелік варіянтів

гніздового /гаслового/ слова
-  цей знак у кінці слова вказує, що 

слово може мати кілька значень, а 
перед словом (після знаку &) -, що 
слово не є синонімом до гніздового 
слова, а ілюструє словотворення

а -  ця буковка перед словом (після &)
свідчать, що слово є синонімом не 
гніздового слова, а слова в ряду

-  риска заступає в курсивних дужках 
слово про\ > ПРИКЛАД III.

0  -  дивись ЗНАК 0  (с. XIV)
% -  цей знак пояснено на стор. XIV у

розділі ЗНАКИ [пк = %, п, -і-]
+ -  1. перед розділовими знаками = тщ

(ніч +) =(ніч тщ)\ 2. = разом з 
± -  цей знак значить: порівняй!
—► -  вказує напрям; заступає слово від
п -  наслідок дії [> ЗНАКИ, стор. XIV]
-г -  пояснює розділ ЗНАКИ, стор. XIV
t -  дивись попереднє гніздо /гасло/!
1 -  дивись наступне гніздо /гасло/!
0 -  і похідні форми -  (ПРИКЛАД XI)
♦ -  гніздове, гас лове слово:
~ -  частина слова, відтята знаком /
® -  (як міра /оцінка/), (як міра вияву)
♦♦♦ -  гніздове слово у записі гаслового
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г. -  слово галицького варіянту укр. мови. Ці слова належать до лексики, практикованої в Західній 
Україні до 17 вересня 1939 року і донині -  в діяспорі. Деякі слова цієї лексики практиковано і в 
сучасній Україні, і навіть занесено до словників (без указівок на походження або записано як д.). 

гд -  діялект галицького варіянту. Це скорочення стосується переважно до Буковинського діялекту. 
і* -  мовний зворот: гніздове (гаслове) слово з ремаркою. Напр.: СТАВАТИ... (на ноги) ґ  спинатися на 

ноги... Читаємо цей запис так: ставати на ноги спинатися на ноги.
♦ -  гніздове, гаслове слово. Запис віддає ♦♦♦ з двох слів: ФІҐЛІ-МИГЛІ у ряду слів 
~ -  частина слова, відтята знаком /. Коли в ♦♦♦ чи гаслі знак / відтяв частину слова, напр:

ПОБАЧ/ИТИ, то в ряду слів відтяту частину віддає знак ~: ось ~иш; читаємо: ось побачиш.
Яку саме частину слова віддає знак ~, читач розуміє із смислу слів. Коли знак -  відтинає слово в ряду 

слів, то відтяту частину слова підкреслено: загра/ти.
Наголос у скороченому записі не ставимо, якщо наголос стоїть на відтятій частині слова:

ПОБАЧИТИ, загра/ти. Коли наголос на відтятій частині не стоїть, (напр.: БЛУД/ЙТИ), а у слові 
в ряду падає на знак ~ (напр.: -ний, ~ить), то словник ставить наголос на знакові -  так:

а. ~: коли наголос падає на кінцевий склад знаку ~,
б. коли наголос падає не на кінцевий склад знаку ~, і
в. коли можливі два наголошення.

Де саме падають наголоси у групах б. і в., читач досліджує сам із правописних словників.
Іноді, дуже рідко, знак ~ вжито замість знаку -к
♦♦♦ -  гніздове слово у записі гаслового: АСИМІЛЮВАТИ... запис ♦♦♦СЯ = АСИМІЛЮВАТИСЯ. 
Знаки ♦ та ~ у гаслових та гніздових словах різні. Кожен має свої. Але коли для запису гаслового 

слова вжито знак ♦♦♦. тоді гніздові знаки ♦ і ~ поширюються і на гасловий синонімічний ряд.

ПІДКРЕСЛЕННЯ
Щоб читачі, які користуються різними правописами: чинним та правописом 1928 року, могли з 

успіхом послуговуватися даним словником, у ньому запроваджено підкреслення літер.
Гніздові та гаслові слова у словнику наведено чинним правописом, але літери, які у правописі 

1928 року пишуться інакше підкреслено:
Підкреслена літера А вказує, що у правописі 1928 року замість А пишеться Я;
Підкреслена літера Г вказує, що у правописі 1928 року замість Г пишеться Ґ;
Підкреслена літера Є вказує, що у правописі 1928 року замість Є пишеться Е;
Підкреслена літера Л вказує, що у правописі 1928 року замість Л пишеться ЛЬ;
Підкреслена літера Й вказує, що у правописі 1928 року замість Й пишеться В;
Підкреслена літера У вказує, що у правописі 1928 року замість У пишеться Ю, часом В; 
Підкреслена літера Ф вказує, що у правописі 1928 року замість Ф пишеться Т;
Підкреслені літери АУ вказують, що у правописі 1928 року замість АУ пишеться АВ; 
Підкреслені літери ІА, ІУ вказують, що у правописі 1928 року замість ІА, ІУ пишеться ІЯ, ПО; 
Підкреслені літери ЛЬ вказують, що у правописі 1928 року замість ЛЬ пишеться ЛЯ;
Якщо трапиться випадок, коли підкресленням годі віддати інописання, тоді у синонімічному 

ряду після знаку & та з ремаркою Xа наведено написання 1928 року: ОРЕОЛ & х° авреоля.
У синонімічних рядах з написанням за правописом 1928 року, літери, які в чинному правописі 

пишуться інакше підкреслено:
Підкреслена літера я вказує, що у чинному правописі замість я пишеться а;
Підкреслена літера ґ вказує, що у чинному правописі замість ґ пишеться г;
Підкреслена літера е вказує, що у чинному правописі замість е пишеться є;
Підкреслена літера в вказує, що у чинному правописі замість в пишеться у /часом й/; 
Підкреслена літера т вказує, що у чинному правописі замість т пишеться ф;
Підкреслена літера ю вказує, що у чинному правописі замість ю пишеться у;
Підкреслені літери ав вказують, що у чинному правописі замість ав пишеться ау;
Підкреслені літери іо вказують, що у чинному правописі замість іо пишеться іа;
Підкреслені літери ія, ію вказують, що у чинному правописі замість ія, ію пишеться іа, іу;

КОМЕНТАР ДО підкреслених СКОРОЧЕНЬ І ЗНАКІВ
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Підкреслені літери ля вказують, що у чинному правописі замість ля пишеться ль;
Підкреслені літери ль вказують, що у чинному правописі замість ль пишеться л;
Якщо підкресленням годі віддати інописання, то в синонімічному ряду після слова, наведе

ному в написанні 1928 року, та після ремарки с° записувано слово в чинному написанні: ОБМІЛИНА 
(здовж узбережжя) ю. шелф, с° шельф.

ПІДКРЕСЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
Здерідка підкреслення уживано для вказівки, яке саме слово треба вибрати з ряду слів, що по

чинаються з тої самої літери:
ВИНОСИТИ: я. /мн хто/ виигісить с-и /звиклий/ ♦, рйдий винес-, носій, пк /гніті вид£ржливий, 

/- артерію! вивідний, ІщоІ з чим у руці +%, І враження! діставши в., /на своїх плечах що! об- 
тяжений чим, з-й в. на своїх плечах;

Підкреслана літера в. свідчить що вона заступає слово винести, із заздалегідь підкресленою літерою в.

* * *

УВАГА! ДЛЯ УСПІШНОГО ПОШУКУ СИНОНІМІВ ЧИТАЧ МУСИТЬ 
ПЕРЕГЛЯНУТИ ДАЛЬШІ ПРИКЛАДИ

ПРИКЛАДИ ВЖИВАННЯ СКОРОЧЕНЬ
Приклад І.

МУРА/ШКА ~ха, ~вель, (тропічна) терміт; р. комаха, комашка; & д. ~вка, з6 ~шва, ~шня. 
МУРАШКА -  гніздове слово. Перелік слів після гніздового слова -  синонімічний ряд або ряд 

слів. Взяте в дужки пояснення до слова -  у цьому прикладі (тропічна) -  ремарка. Позначка, не взята в 
дужки -  д.у з6 -  умовне скорочення.

Скорочення можуть стосуватися до гніздового слова або до слова в синонімічному ряду. Ско
рочення, надруковані грубим шрифтом, стосуються до гніздового /гаслового/ слова, а надруковані 
нормальним шрифтом -  до слова в синонімічному ряду.

У гнізді МУРАШКА скорочення д. перед словом “муравка” вказує, що слово “муравка” дія- 
лектне, а скорочення р, перед словами “комаха” й “комашка” вказує, що слово МУРАШКА рідко 
вживане у значенні “комаха” або “комашка”.

Приклад II.
МАЛАХАЙ БАТІГ; (хутряний) шапка-вушанка.
Синонім, надрукований у синонімічному ряду великими буквами -  БАТІГ -  указує, що читач 

має проглянути ще й гніздо БАТІГ, де наведено синоніми до слова БАТІГ, деякі з яких є заразом 
синонімами і до слова МАЛАХАЙ.

Приклад III.
МОКРИЙ (- дрова) сирий, намочений; (- підлогу) вологий; (- погоду) дощовий; & мокренький, 

мокруватий, мокрісінький, мокрющий.
Знак & відділяє в синонімічному ряду групу похідних форм, утворених від гніздового слова Іу 

даному разі від слова МОКРИЙ/.
Риска (-) в курсивних дужках заступає слово про: (- підлогу) означає (про підлогу). Коли в 

синонімічному ряду кілька ремарок із словом про обернутим на риску, то для економії місця після 
першої появи риски у дальших ремарках риску не наводжувано, а круглі дужки обернуто на похилі:

НАСТУПНИЙ ... (- покоління) МАЙБУТНІЙ; (- заходи) (по) дальший.
Цей запис скорочувано так:
НАСТУПНИЙ... (- покоління) МАЙБУТНІЙ; /заходи/ (по)дальший.
Ремарку /заходиі треба читати (- заходи).

Приклад IV.
БРАТИ хапа-, схоплюва-,... б. до уваги мота- на вус; б. своє (-літа) даватися взнаки.
Перша літера гніздового слова і крапка -  написані грубим шрифтом -  б. -  заступає гніздове 

слово: б. до уваги у даному тексті значить брати до уваги; запис б. своє = брати своє.
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Літера з крапкою написані негрубим шрифтом заступають слово у ряді, що починається з цієї
букви:

ВЙБУЯТИ(СЬ) вибродитись), дй- енфґії в. {Щоб не було плутанини, ці літери підкреслювно}. 
Останнє в. значить вибродити(сь).

Приклад V.
ДОХОД з" у. прибуток; валовий д. гуртовий п.; чистий д. зиск, чистий п.
Для повторного запису всякого слова, вже раз наведеного у синонімічному ряду, досить на

вести першу букву слова і крапку: гуртовий п. = гуртовий прибуток; чистий п. = чистий прибуток.

Приклад VI.
ВИБИВАТИ (килим) витріпу-; (з фортеці) виганяти; (зізнання) вимушувати; (градом) витоло

чу-; (людей) ВИНИЩУ-; (години) відстуку-; (гопака) танцю-; (такт) відраховуй (крок) кар
бу-, (медаль ще) викарбову-;

ВЖИТИ витовкти, побити 0.
Словник фіксує лише ті доконані форми гніздового дієслова, які не можна утворити з наве

дених недоконаних форм (н. витовкти, побити). Решту доконаних форм читач виводить сам.
Доконане дієслово або похідне слово від гніздового слова, наведене великими буквами й гру

бим шрифтом, але відступлене від лівого краю сторінки, започатковує гасло у гнізді і зветься гасловим 
словом. У даному тексті ВИБИТИ -  гаслове слово.

Слівце ще в ремарці (медаль ще) вказує, що (медаль) можна також і “карбувати”.

Приклад VII.
ПЕРЕБІГ (чого) біг, хід, розвиток; (подій у творі) Ґ  канва, сюжет; (думок) плин; & перебіган

ня, перебіжка.
Скорочення Ґ  -  мовний зворот: ♦♦♦ з ремаккою -  перед словами “канва” і “сюжет” вказує, що 

"канва” і ”сюжет” є синоніми гніздового слова разом з ремаркою, тобто 
канва = ПЕРЕБІГ (подій у творі) = перебіг подій у творі, 
сюжет = ПЕРЕБІГ (подій у  творі) = перебіг подій у творі.

Приклад VIII.
АУКЦІОН, У* АВКЦІОН (публічний) торг /випродаж/, (публічні) торги; (за вироком суду) 

продаж з торгів /торгу, молотка/, г. ліцитація.
У похилих дужках - / . . . / -  Словник наводить альтернативне слово: АУКЦІОН (за вироком су

ду) може бути “продаж з торгів** або “продаж з торгу” або “продаж з молотка”. У круглі дужки - ( . . . ) -  
беруться слова, що їх користувач у разі потреби може додати до наступного або попереднього слова: 
синонімом до слова АВКЦІОН може бути слово “торг” або “публічний торг”.

У круглі дужки беруться також розширені ремарки до слів: у даному разі -  (за вироком суду).
Квадратні дужки [...] вживано:

1. У слові. Коли треба засвідчити наявність у слові альтернативної літери: написання ТЕР- 
КОТІ[А]ТИ заступає написання двох слів ТЕРКОТІТИ й ТЕРКОТАТИ;

2. У тексті. Коли після синоніму треба показати приклад його вживання:
ВПЛИВ дія(ння), впливання, с. тиск; фР авторитет [ужити свій авторитет].

Коли після ремарки стоїть додаток до ремарки у круглих дужках і слово 1, а тоді йде додаток 
до ремарки у похилих дужках і слово 2, то ремарка стосується до слова 1 і до слова 2:

СМИЧОК му лучок, м° (пара гончаків) смик, І мотуз! смик, смичок.
Ремарка -  мс\ стосується до слбва 1 -  (пара гончаків) і до слова 2 - /мотуз/.

Приклад IX.
ЗДОРОВИЙ не хворий; (- органи тіла) не пошкоджений; (- овочі) незіпсутий, неуражений;... 
Правопис прикметників із часткою не залежить від змісту речення:

Ти не хворий (1) пишемо окремо 
Нехворий пацієнт вийшов (2) пишемо разом
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Словник наводить ті форми прикметників з часткою не, які найчастіше подибуємо у мовній 
практиці. Форму иехворий практично не вживано. Запис таких форм у словнику був би запис нежи
вих форм. Щождо заперечних форм до слів пошкоджений, зіпсутий, уражений, то практика засвід
чує обидва вживання, залежно від контексту: не пошкоджений і непошкоджений.

Словник наводить ту форму з двох, яку подибуємо найчастіше. Користувач мусить узгоджу
вати правопис таких слів із змістом висловлюваного.

Приклад X.
ГНУТИ згинати /за-, пере-, (дугу) ви-/; (вбік) /від-/; (вділ) /на-, під-, при-/,...
Коли у словнику перелічувано форми з однаковою кінцівкою, то цю кінцівку в наступних сло

вах, після записаної без скорочення форми, записуємо рискою: запис згинати /за-, пере-, ви-, на-/ 
читаємо згинати, загинати, перегинати, вигинати, нагинати.

Так само скорочуються і однакові закінчення у словах, що слідують одне за одним: 
ГЛУЗУВАТИ (з кого) кепкувати, кпити(ся,), сміятися, збиткува-, глуми-, посмішкува-, ви- 

смівати кого,...
Слова збиткува-, глуми-, посмішкува- читаємо збиткуватися, глумитися, посмішкуватися.
Дане скорочення часом прикладало до гаслового та гніздового слова:

ЧЕКАТИ (на кого) жда-, І довго! всі жданики поїс-,...
ПОЧЕКА- потрива-, пожда- /за-/, перегоди- 0.

ПОЧЕКА- читаємо, як ПОЧЕКАТИ.

Приклад XI.
МОМЕНТАЛЬНИЙ непій-, блискавйч-, миттєвий;

МОМЕНТАЛЬНО вмить, як стій, ^  мерщій 0.
Коли в гасловому ряду стоїть знак 0, це значить, що синонімами до гаслового слова МОМЕН

ТАЛЬНО можуть бути всі або деякі похідні форми від гніздового слова МОМЕНТАЛЬНИЙ: нега
йно. блискавично, миттєво.

Скорочення 0 вказує на можливість творення похідних форм від матірньої форми: прислівника 
від прикметника, доконаної форми дієслова від недоконаної тщ. Матірню форму часом вказувано [н. 0 
—► СЛОВА], а коли це зрозуміло -  коли гніздові й гаслові слова стоять поруч -  то тільки 0. У такому 
разі матірнім для гаслового слова має бути попереднє (іноді -  наступне) гніздове слово.

Приклад ХІа
Дієприкметники у Словнику записувано як гаслові слова при дієслові.
ДОГЛЯДАТИ пильнува-, гляді-, пантрувй-, слідкува- /стежити/ кого /зп за ким/;...

ДОГЛЙДАНИЙ плеканий 0.
Слово догляданий -  гаслове слово при дієслові доглядати. Затим що вони стоять поруч, по

хідні форми для слова догляданий виводимо з форм гнізда доглядати: пильнований, пантрований 
тощо.

Часом ремарка 0 пропонує вивести похідні форми від слів цього ж таки гнізда:
СУДЙТИСЯ позива-, правув^-, процесува-, тяга- по судах; (кому) випадати на долю; я. /мн 

хто/ судиться с-и ♦, суджений, розсуджува- /за-/ 0, п-к підсудний.
Тут синоніми до слів суджений, розсуджуваний, читач має творити від дієслів, наведених у 

цьому ж гнізді в попередньому рядку: позиватися, процесуватися +, з яких можна вивести форми 
позиваний, пропесований. Де саме шукати слів, від яких творити похідні форми, читач має вирішува
ти сам, виходячи з логіки творення граматичних форм.

Коли похідну від дієслова форму записано не поруч із дієсловом, а далеко від нього, то вжи
вано такий запис: 0 —► д° (часом наводиться і дієслово). Читач має звернутися до дієслова, яке може 
бути записане не на даній сторінці:

НАБИТИЙ, (хто) поби-; (пакет) напханий, напакова- 0 —► д°\...
У даному разі треба звернуися до дієслів напхати і напакувати.

Приклад XII.
ЗАГЛУХАТИ затихати; (- мотор) зупинятися, глухнути; ги завмирати; я. заглуха щораз 

глухший, майже заглухлий, (розвиток) майже занепа-, (- біль) майже заціп-, ©;
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Позначку © -  стилістична переробка -  часом наведено без слова, яке є наслідком переробки. 
Такий вжиток заохочує читача творити стилістичну переробку самотужки. У даному прикладі треба 
творити самому дієприслівники заглухаючи, затихаючи, глухнучи, завмираючи +.

Приклад XIII.
ЛАДИТИ (шкоду) ЛАГОДИ-, ЛАДНА-; (в дорогу) збир£-, споряджа- /ви-/; (між собою) жи- у 

згоді /без чвар/; м? настроюва-, строї-; я. /мн хто/ ладить 1.-3. с-и ♦, 1. радий залагоди-, пк 
злагідний, несварливий, © живши без чвар; 2. я. ремонтує, 3. я. готує;

ЗЛАДЖЕНИЙ (- сім’ю) збитий 0.
Скорочення /мн хто/ фіксує лексичну особливість української мови при творенні розгорнутих 

дієприкметникових форм у множині. Утворюючи таку форму із займенником хто, українці ставлять 
дієслово розгорнутої форми в однину, а дієслово, до якої ця форма стосується -  у множину:

Ті, хто ладить -  живуть мирно
і і 

Однина Множина

Приклад XIV.
Доконані форми дієслів у словнику розміщено не за абеткою, а одразу за недоконаною фор

мою дієслова. Так, доконане дієслово ЗАБАГАТІТИ треба шукати не під літерою 3, а під літерою Б 
одразу за формою слова БАГАТІТИ. Ремаркою 0, що здебільшого супроводить запис доконаної фор
ми дієслова, Словник заохочує користувачів брати участь у доборі слів та словотворенні:

БАГАТІТИ (з чого) багатіша-, багатша-, збагачуватися, розжива-, о. вбив£- в пір’я, спина- на 
ноги, н~ набивати кишені; (- лексикон) рясніша-;

ЗАБАГАТІТИ/роз-/-, ста- багатим, доробитися багатства /маєтку/; (з чого) ф. розкрути- 0..., 
Такий запис застосовано до всіх без винятку дієслів: дієслово ВЗЯТИ треба шукати одразу за 

гніздом БРАТИ. У таких записах ремарки дк не ставлено.
Доконане дієслово може бути гніздовим словом лише в разі, коли недоконаного слова нема.

Приклад XV.
Коли доконане дієслово творить синонімічний ряд, а недоконане -  ні, тоді їх записувано так: 

недоконане й доконане в одному рядку, відділені крапкою з комою (ремарки дк не ставлено):
ТЬМЯНІТИ; ПОТЬМЯНІТИ /за-/, потьмаритися, померк(ну)ти, заімлгітися, потуманіти, по- 

темні(ша)-; & потьмяніша-.
У такому записі можна недоконані форми творити від доконаних.

Приклад XVI.
Це саме стосується і до дієприкметників тч і ми -  їх наводжувано не за абеткою а як гаслові 

слова одразу за дієсловом, від якого їх творено. У таких записах ремарки д'к чи д'1 не ставлено:
ВИПИНАТИСЯ (звідки) стирчати; (- вени) виступа-, випира-, видаватися; (тілом) розгина-, 

випростува-; 2* вигорблю-; я. !мн хто/ -сться с-и ♦, радий випну-, випинок, ВИПНУТИЙ, пк 
І вгору І сторчкува-;

ВЙПНУТИСЯ виткнутися 0;
ВИПНУТИЙ вгіпукнутий 0; & вип’ятий.

Коли якогось доконаного дієслова Словник не наводить (Приклад XIII), тоді шукати д"1 від пев
ного дієслова (наприклад, д 1 зладжений), читач має при недоконанім дієслові. Не знайшовши діє
слова зладити, читач має проглянути гніздо ЛАДИТИ, де шуканий дЛ напевно знайдеться.

Приклад XVII.
БАТЬКО отець, У* панотець, жґ тато, татусь, татуньо, татко, д. неньо; (письменства) заснов

ник,...
БАТЬКИ батько-мати, отець-мати, отець-ненька; п. пращури, предки, прадіди.
Множину іменників Словник записує, як гаслове слово при однині. У таких записах ремарки 

мн не ставлено.
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Приклад XVIII.
Прикметники у словнику записано за абеткою, як гніздові слова, а відцієприкметникові при

слівники записано, як гаслові слова при прикметниках незалежно від абетки. У таких записах ремарки 
rf не ставляно:

БАЙДУЖИЙ безпристрасний, АПАТЙЧ-, незацікавле-; (до всіх) нечулий, нечутливий..., 
БАЙДУЖЕ (діяти) знехотя, холодком, АПАТИЧНО 0,р. байдужки, (ставитися) недбало,...

Часом гасловим словом до прикметника може виступати іменник:
НАЇВНИЙ недосвідче-, дитин-, “зел£-”, довірливий, нехитрий, небгітий, безхитрий, проста

куватий, f  рожевощбкий; (сон) невинний, (- товариство) дитсадківський;
НАЇВНІСТЬ дитинність 0.

Знак 0 економить час і місце, бо уникає повторного запису форм.

Приклад XIX.
ДОХОД зпу. прибуток;
Ремарки, що стосуються до гніздових /гаслових/ слів наводяться грубим курсивом -  з" , а ре

марки до слів у синонімічному ряду простим курсивом - у.

Приклад XX.
ВИПИНАТИСЯ (звідки) стирчати...; що !мн хто/ -ється ставши ♦...,
Похідні форми від зворотніх дієслів у записах розгорнутих дієприкметникових зворотів Слов

ник наводить скорочено: замість повної похідної форми випинається, ділиться лише -ється, -иться.

Приклад XXI.
Гляньмо на ряд слів, де скорочено одне закінчення:
БРАТИ xand-, схоплюва-, ф. rdp6a-, цупи-; (воду) набира-, черпі-; (ягоди) збирй-, рв£-;...
У цьому ряду рисочка заступає одне закінчення ‘ти’. Коли ж у ряду синонімів буває скорочен

ня різних закінчень, то рисочка, яка засвідчує скорочення у слові, може мати кілька різних значень:
ВДАВАТИСЯ /У-/ (кому) щастити, талани-, фортуни-; (до кого) звертатися, адресува-, 

апелювати; (до чого) ужива- що, (до роботи) братися; (до хитрощів) пуска- на хитрощі; (у 
що) ударя-, заглиблюва-, поринати, віддаватися чому, (в тугу) впадати, перейматися чим;...

У цьому ряду слово з рисочкою має такі значення:
1. /У-/ = УДАВАТИСЯ; 2. талани- = таланити; 3. адресува- = адресуватися.

Для того, щоб не помилитися, яке саме закінчення заступає рисочка, завжди треба дивитися на 
закінчення попереднього слова. Якщо попереднє слово і собі з рисочкою, то на наступне попереднє 
слово і т. д. до слова без рисочки, і тільки цим закінченням заступати рисочку у скороченому слові:

БРУДНЙТИ (що) каля-, багнй-, бйбра-, забруднюва-, (лице) мурза-; (масним) умйщува-; (кого) 
плямувй-, паплк$жи-, ганьби-, очбрнюва-, опоганю-, знеславлю-, виливати помйї на,...

У цьому ряду для слів опоганю- та знеславлю- рисочка відповідає кінцівці -вати, а не -ти, як 
у всіх попередніх словах, бо попереднім словом для цих двох слів є слово очорнюва- = очорнювати.

Треба мати на увазі і те, що попереднім словом до скороченого слова має бути слово одної гра
матичної категорії із скороченим словом. Слова інших граматичних категорій не є попередніми для 
слова даної категорії:

АБСТРАКТНИЙ не конкр£г-; (підхід) далекий /відірваний/ від життя; (образ) нереаль-, уяв-, 
(- мислення) теоретйч-, метафізйч-, непрактгіч-, к4 умогляд-.

Між словом /відірваний/ та скороченим словом нереаль- з однаковим прикметниковим закін
ченням -ний записано ряд слів із закінченнями інших граматичних категорій: від життя та ремарка: 
(образ). Але ці слова не є попередніми для слова нереаль-. Попереднім словом для слова нереаль- 
буде слово /відірваний/ з однаковим прикметниковим залінченням -ний.

Не можуть бути попереднім словом для скорочених дієслів скорочення у похилих дужках:
нгіщити знищувати /ви-/; (до ноги) вигублю-, вибивати, стира- на пброх /з лиця землі/,...
Між словом знищувати і скороченим словом вигублю- крім ремарки (до ноги) записано слово
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/ви-/ у похилих дужках. Читач не мусить брати до уваги таких слів, визначаючи кінцівку скорочень.
Часом попереднім словом до скороченого слова з рисочкою є знак. Тоді значення рисочки 

можна віднайти, розшифрувавши знак:
БИТИ... що б’є ставши ♦, радий поби-, (хто) клепальник,...

Щоб знайти значення рисочки у дієслові поби-, треба розшифрувати знак ♦, який заступає діє
слово бити. Слово радий -  реально попереднє до скороченого слова поби- у рахунок не йде, бо воно 
не є дієслово. У слові бити кінцівка слова -ти. Отже значення рисочки у скороченні поби- буде ти.

Словник практикує подвійне скорочення дієслів із приростками від-, за-, на- тощо. Це скоро
чення пояснить приклад:

УСТЙЛЮВАТИ /В-/ /ви-/, стели-; (землю) укрив£-; (столи) /на-/, застеля-; (під ноги) /роз-/;...
У цім ряду запис застеля- є скороченням запису застеляти. Воно дає змогу скоротити наступ

не дієслово два рази. Запис /роз-/ після ремарки (під ноги) є подвійне скорочення. Його треба читати, 
як розстеляти. Замість розстеля- словник пише /роз-/. Тобто діслово розстеляти скорочено два рази.

Приклад XXII.
НІ (після питання з часткою не) уяви /-іть/ собі! [ти не сп£в?]) уяви собі!; & с. ♦! 1000 раз ♦!;

н. за що н. про що просто так; н. се н. те ♦ дівчина ♦ вдові, ♦ пес ♦ бар£н; аж н. алеж ♦. 
Щоб скорочений запис гніздового слова не збивав з пантелику читача, Словник уживає для 

скорочення гніздового (гаслового) слова два скорочення: 1. у тексті грубим шрифтом скорочує гніздо
ве (гаслове) слово, як у ПРИКЛАДІ IV: першою літерою слова і крапкою; 2. у тексті нормальним 
шрифтом -  знаком ♦.

Приклад XXIII.
НІЖЕ ні, ані, не виключаючи чого [ніже орлів].
Коли треба для ясности додати до слова курсивного займенника -  кому кого, ким, то Словник 

може вживати форми чому, чого, чим, які є узагальнюй-форми і для займенників кому кого, ким.

Приклад XXIV.
УВАГА уважність, пильн-....; (не) брати до уваги зважа- на (скида- з рахунку);
Коли треба додати до дієслова або до виразу з дієсловом заперечний варіянт із часткою не, то 

досить взяти частку не в дужки, а після запису синонімів у дужках же дати синонім до виразу з част
кою не. Так, синонім до виразу не брати до уваги буде скидати з рахунку.

Приклад XXV.
В умовних скороченнях крапку може заступати наголос: о. = о\ ж. = ж\п. = я;

ТВОРЕННЯ СИНОНІМІВ КОРИСТУВАЧЕМ СЛОВНИКА

У розгорнутих дієприкметниках типу: здатний купити, радий поїхати, готовий віддати, 
схильний затримати, ставши гризти, прикметники або інші частини мови, що стоять перед діє
словом -  здатний, радий тщ -  можна міняти для одержання синонімічних варіянтів. Словник наво
дить один-два приклади таких синонімів до дієприкметникових форм: я. бігає, я. носить тщ. Але 
читач може розширити кількість таких синонімів, взявши до уваги такі можливості заміни:

ФОРМИ (А): радий, спраглий, здатний, згодний, готовий, покликаний, призначений, 
приречений, змушений, взявшися, мастак.

Ці форми взамозамінні з доконаними дієсловами: радий забруднити, здатний забруднити, по
кликаний забруднити, згодний забруднити, готовий забруднити, змушений забруднити, призна
чений забруднити, приречений забруднити, взявшися забруднити, мастак забруднити.

Прикметники й інші форми у цих парах поєднуються здебільша з доконаними дієсловами, хоч 
можуть поєднуватися і з недоконаними дієсловами, як і форми (Б).

ФОРМИ (Б): ставши, звиклий, схильний, навче-, привче-, наставле-, поклика-, охочий, 
спраглий, покинутий.
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Ці форми взаємозамінні з недоконаними дієсловами: ставши бруднити, схильний бруднити, 
звиклий бруднити, навчений бруднити, привчений бруднити, наставлений бруднити, покликаний 
бруднити, спраглий бруднити, охочий бруднити, покинутий бруднити.

Прикметники й інші форми у цих парах поєднуються переважно з недоконаними дієсловами.
У разі потреби читач може скористатися цими прикладами для творення необхідного йому 

синоніму на додаток до наведених у Словнику.

ЗНАК 6
ЗАЧЕРСТВІТИ (- серце) взятися кргігою, притулі-; я. -вів зачерствілий, (- серце) притулі- 0 .

(1) Стилістичними синонімами до розгорнутих дієприкметників минулого часу можуть бути діє
прислівники минулого часу: що зачерствів -  зачфствівши, що загус -  загусши, що узяв -  узявши.

Цю можливість у синонімічному ряду дієприкметників минулого часу засвідчує знак 0.
(2) Слід мати на увазі, що часом дієприкметник теперішнього часу можна замінити дієприкмет

ником минулого часу (і навпаки):
ПРОСТЯГАТИСЯ: д'к я. простягається простертий, простягнутий,...
Знак 0  вказує і на цю можливість.

(3) Дієприкметники минулого часу у множині, як і в однині, можна творити із займенником хто:
що узяв -  хто узяв 
що прав -  хто прав.

Тут зберігається комбінація однини і множини, як і для дієприкметників теперішнього часу:
ті, хто взяв відступіть.

1 1 
Однина Множина

Знак 0  вказує і на цю можливість.

ЗНАКИ [пк = %, п, -]
Знак пк = % вживано для вказівки можливосте утворення (в разі потреби) українського при

кметника з дієприкметника. Приклад:
М’ЯКШАТИ: я. /мн хто/ м’якшає ставши ♦, щораз м’якший, готовий пом'якшати, 

пом’якшуваний /з-/, полегшу-, пк = %, ©;
Знак пк =% указує, що прикметниковий відповідник до дієприкметника пом’якшуваний мож

на утворити від дієприкметника шляхом заміни кінцівки “-аний” на “-альний”: пк пом’якшувальний 
—> д'к пом’якшуваний.

Іноді в тексті словника фігурує й інший запис описаного знаку: + %. Цей інший запис має те 
саме значення, що і знак пк = %.

Знак & передує слову, що є наслідком дії. У нижчому прикладі значить сума компенсації:
КОМПЕНСАЦІЯ п відшкодовання; (дія) відшкодува-, зрівновіжува-, покриття витрат;
Знак -г заступає слово, написане нормальним шрифтом у парі слів або виразів, які пояснювано 

у дужках: [], (). У нижчому прикладі знак ч- = справжнісінький:
ТОБІ...: справжній т. справжнісінький [с. т. кінь + кінь];

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА

А а Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее
Єє Жж Зз Ии Іі ї ї Йй
Кк JI л Мм Нн Оо Пп Рр
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Юю Яя Ьь
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А 1 АВАНС/УВАТИ

А й, аж [аж у цю мить]; (на початку відповіді) 
такгі [Вірив? А вірив...]; а вже ж не хто ніхто 
[а вже ж не хто інший]; а й але [терпів дгіку, 
а й коротку Mjfcy т. д., але к. м.]; а от і ні! А- 
ле ж ні!; а так! ага! ая!, (одвіт) бо це так!; а 
то 1. так це ж [а то він у хйті так це ж в. у х.],
2. а хіб£, чи ж [А то я не казіів? А хіб£ (Чи 
ж) я не к.?]; а то й/і/ а іноді навіть [їв рйбу, а 
то і м’гісо]; а що? а хіб£ що?; а що вже кого, 
то... а щбдо кого, то... [а щ. в. дітЄй, т. сгітні 
а щб- до д., то с.]; а як же? як же ж?, а яким 
чгіном?

АБАЖУР ок затінь, (покришка) шапчук; & д1 
♦заабажурений.

АБАТ, ФЙСА і ФСТВО > ІГУМЕН, ІГУМЕНЯ і 
МОНАСТИР.

АБЙТКА Азбука, Xа альфабЄт, с° алф£вйт, (слов’
янська) кирилиця; букви, літери; & абеточка.

АБЙТКОВИЙ > АЗБУЧНИЙ.
АБЕТКУВАТИ реєструвй- /сортуві-, класифіку- 

в4-/ за абеткою.
АБЙТНИК абетковий покажчик /індекс, реєстр/.
АБЗАЦ відступ, новйй рядок; (урив- листа) уступ
АБИ <Г (не бачити) ♦ тільки, ♦ но, тільки б, якби 

тільки; щоб лиш(Є) [Щ- л. не б.]; (дати хід) 
щбб(и), для тбго, щоб, с° з тим, щоб, р. аби- 
сь(те); абй-абй АБИ (ТО), стук-грюк, ♦ з рук; 
абй лйхо-тгіхо заради (святбго) спокою.

АБЙДЕ (байдуже де) будь-де, де-будь, хоч дЄ, 
хай (там) дЄ, де припало; де-нЄбудь, десь.

АБЙКОЛИ (хоч коли) будь-к., к.-будь, хоч к., 
хай (там) к.; колйсь, к.-нЄбудь.

АБЙКУДИ (байдуже куди) будь-к., кудибудь, 
хоч к., хай к, світ-зіочі; кудинЄбудь, кудись.

АБЙ (ТО) якнЄбудь, недбало, абйяк; тік собі.
АБЙХТО (байдуже хто) будь-хто, хто-будь, хоч 

хто, хай (там) хто; р. хто-нЄбудь, хтось.
АБЙЧИЙ (байдуже чий) будь-чий, чий-будь, 

хай чйй, хоч чйй; р. чий-нЄбудь, чийсь.
АБИЩИЦЯ дрібниця /-йчка/, дурниця /-йчка/, 

витребЄнька; ± АБИЩО.
АБЙЩО (байдуже що) будь-щб, хоч щб, що- 

будь, хай (там) щб; що-нЄбудь, щось; як L 
дріб'язок, АБИЩИЦЯ, нісенітни-; О ніщб, ні
кчема, нуль; не а. не хвіст собачий.

АБЙЯК (байдуже як) будь-як, як-будь, як-нЄ- 
будь, хай як, сяк-т&с; (робити) недбіпо; (ши
ти) на живу нйтку.

АБЙЯКИЙ (байдуже який) будь-я., я.-будь, пф- 
ший-ліп-, хоч я., хай (там) я., я.-нЄбудь, сяк- 
йй-такйй; Q неавторитетний, звичай-, без ва
ги; ® нездігшй, кепський, поганий, неякіс-.

АБІТУРІЄНТ (школи) випускник, г. матурДнт; 
(що вступа до вишу /вузу, ВНЗІ) вступнйк.

АБО чи, чи то, д. іиьбб, фР а то (й) [пришлю, а 
то сам привезу]; (з нст d* інакше) тобто, інак
ше кажучи; як ч. хібй [Або я зн£ю?]; абб 
щб? a xi6d щб?, то й щб?

АБОРИГЙН тубілець, автохтон, корінний жит
ель, жґ старожил, як і. місцевий, тутешній.

АБОРИГЕННИЙ тубіль-, автохтон-, корінний, 
місцевий, тутешній, (там) тамтЄіп-.

АБЙРТ штучні пологи; пб викидень; & *аборта- 
рій /= схов викиднів/.

АБбЩО чи (там) ще що (інше)[купгіти козу, ♦].
АБРАКАДАБРА > АБСУРД.
АБРЕВІАТУРА > СКОРОЧЕННЯ.
АБРИКОСА у. жерделя, морЄля.
АБРИС контур, обрис /зі-/, обвід, окреслення, 

конфігурація, г. закрій; (губ) лінія, рисунок.
АБСОЛЮТЙЗМ тоталітар:, фаш:, комунізм; 

монарх ,̂ диктатура; самодержавство, автокр
атія, тиранія, тиранство, деспотія, деспотизм.

АБСОЛКІТНИЙ (чемпіон) цілковитий, стовід
сотковий, повний; (монарх) необмбке-, (дур
ень) ж. повнометраж-; (принцип) безумбв-, 
всеосяж-, всеохбп-, тоталь-, безвіднбс-;

АБСОЛЮТНО ЦІЛКОМ /-ОВИТО/, ЗОВСІМ /с. 30- 
всім-збвсім/, геть (чисто), геть таки, гЄть-то, 
чисто тобі; повністю, до ноги, до кінця, дощ
енту; ок аж [а. нічбго аж нічого] 0; (певен) бе
ззастережно; (панувати) тоталь-; а. всі усі- 
всі; а. не аж ніяк /нітрохи/ не.

АБСОРБУВАТИ усмбкту-, всбту- вбирати (в се
бе); (сили) поглинй-; я. абсорбує = я. вбира.

АБСТРАКТНИЙ у. безпрЄдмет-, не конкрЄт-, к* 
умогляд-; (підхід) відірва- /далекий/ від житт- 
я; (образ) уявний, НЕРЕАЛБН-, (- мислення) 
теоретйч-, метафізйч-, непрактйч-.

АБСУРД безглуздя, нісенітниця, нбнсенс, несус- 
вітЄнність, безглузд-, нісенітн-, неподббн-, 
недоладн-, бЄзглузд, сон рябої кобйли, на ве
рбі груші, таке, що й купи не держиться; (мо
вний) бридні, абракадабра, глупство, дурнйц- 
я, чортзна-щб, чортибгітька-що, маячня; (у ді
ях) ідіотйзм, дурість; (розбіжній-) парадокс; 
(смішний) анекдот /де* -4/, анекдотйчність;

АБСУРДНИЙ безглуздий, безрозумний 0, о. 
ні в кут ні в двері, ні се ні те; (здогад) дгікий.

АБСЦЕС гнояк, боляк, нарйв, чир(як), фурун
кул, карбунк-; (дія) нагноєння, запале-.

АВАНГАРД перший ешелон /ха -льон/, перша 
ліва, передові частйна, о. пробивна ейла, мн 
передовикй, перші лави; (нації) еліта, верш- 
кй, сметанка, чолівка.

АВАНГАРДНИЙ передовйй, з перших лав; елі
тарний.

АВАНС завдаток; ± ФОРА;
АВАНСОМ гР наперед, заздалегідь.

АВАНС/УВАТИ платгі- наперед, двві- ~; фінан-
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сува-; я. Імн хто/ ~ус с-и ♦, з-й про4, ~одів- 
ець, ©.

АВАНТУ[Ю]РА афера, гра з вогнем, танець над 
прірвою, мінне /замінбва-/ пбле; (шахрая) ду
рисвітство /пройди-/, шахрай-, ошукйн-, обо- 
рудка, обман; фР пригода, халепа, ризик, не
безпека; & д° *авантурити.

АВАНТУ[К)]РНИЙ ризикбва-, небезпЄч-, при
годницький, авантурниць-; пройдисвітсь- 0;

АВАНТУРНО пригодницьки 0.
АВАНТУРНИК авантюрист, афер1; пройдисвіт 

/дури-/; шахрай, ошуканець; ризикінт, одчай- 
дух, урвиголова, шукіч пригбд, знайдибіда 0.

АВАРІЯ (нещасний) випадок, інцидент, с. КАТ
АСТРОФА; невдача, нещастя, халепа, лгіхо, 
бідй, шкб-, прйкра приго-; (машин) пошкодж
ення, зіпсуття, несправність, с° неполадки.

АВЕНЮ > ВУЛИЦЯ.
АВЖЙЖ(!) аякже, звичайно, пЄв-, звіс-, безпер- 

Єч-, безумбв-, ясна /певна/ річ, к* розуміється,
о. нема слова /сумніву/, годі й казіти, а тік а 
так, що правда /є/, то правда /є/; фР я думаю!; 
як ч. так, єгЄ, ага, атбж; f  якріз! отож!; & 
вже ж, ♦, що так, адж^ж, р. тавж&к!; а. не як! 
не інакше, тільки так; а., що так фР а ти дум
ав /Ви -али/?; (в кінці мови) єгЄ ж!; & а вже ж.

АВІА- /х" АВІО-/: авіопошта, с° авіапошта.
АВІАНОСЕЦЬ / /  АВІО-/ авіоматка, /с° авіа-/, 

літаконосець
АВІАТОР повітроплавець, аеронавт; (водій літ

ака) пілот, лі[е]тун, с° льотчик, /класний) ас.
АВІАЦІЯ повітроплавання /-пл4вство/, г. летун- 

с-, фР аеронавтика; (військова) повітряні сгіл- 
и, повітряний флот /Xа фльота/.

АВРАЛ / АРЕОЛ > ТРИВОГА і ВІНЙЦЬ.
АВТЕНТЙЧНИЙ (документ) справжній, прав

дивий, справдешній, непідробний; (лист) о- 
риґіналь-, першоджерел»-.

АВТО > АВТОМОБІЛЬ; & автечко.
АВТОВЩПОВІДАЧ автосекретар.
АВТОГЕН газорізка, газо(з)вірка.
АВТОЗАПРАВКА бензостанція, бензоколонка.
АВТОКЕФАЛЬНИЙ ц. самокербва-, самостій-, 

незалеж-, непідлеглий, непідпорядкований.
АВТОКРАТІЯ > АБСОЛЮТИЗМ.
АВТОМАТ автоматичний механізм /пристрій, 

прилад, апарат, машина/, ок саморух; вй піс- 
тбль-кулемет, (Калашникова) жн каліш; © 
робот, бовван, істукан.

АВТОМАТЙЧНИЙ (рух) машиналь-, несвідом
ий; © нс бездушний, відсторонен-, як автом
ат; (що сам діє) саморуш-, с° самодіючий.

АВТОМОБІЛЬ авто, (авто)машйна, жн тічка, 
(і-мпортний) іномар-, ж. самопер, /г. -хід, ок 
-тяг/, (тюремний) вороно'к, чорний ворон.

АВТОНОМІЯ самоврядування; (університету)

самостійність, незалЄж-, непідпорядкбва-.
АВТОР (твору) творець, уР сотворитель; (винах

оду) винахідник, (проекту) проектувань-; (ле
ксикону) упоряд-, укладйч, (передмови) пере- 
дмовець; (прози) повісгір, письменник, зн пи- 
с&са, (поезії) поЄт, з н віршомаз.

АВТОРИТАРНИЙ (лад) диктаторський, само
державний, автократйч-, монархіч-, тоталітй- 
р-, тоталітаристйч-, с. деспотич-, тираніч-, 
ко- муністич-, фашистський.

АВТОРИТЕТ вйзнане світом значення /вплив, 
ваті/, престиж, репутація; О знавЄць, фахів:, 
спеціаліст), ерудит, величина, цар і бог, ж1 
знавчиня; фР повіга, довіра [міти ♦]; боїться 
згіія- свій а. б., що корбна спаде з ньбго.

АВТОРИТЕТНИЙ (зарекомендова-) престижн
ий, престижЄв-; (голос) впливо-, ваговгітий, 
поважний; (тон) упЄвне-i ± КАТЕГОРИЧ-; 
(спец) ерудбва-, кваліфікова-, я. зн& діло.

АВТОХТОН АБОРИГЕН; сґ зійда, зайшлий.
АГА! ч. єгЄ (ж)!; отожто!; ось воно що!; f  аяк

же!; фР ясно!, примічай! [♦! Прийде сам].
АГАТ у. собачий зуб.
АГЙНТ (розвідки) шпигун), розвідник, розвід(у- 

в)ач; ж* донощик, інформатор, г. конфідент, 
жґ нюхало, стукач, сексбт, фіскал; (у підпілл- 
і) провокатор; (фірми) (спів)працівник, пред
ставник, репрезентант, виконавець, служббв-; 
(торговий) комівояжер, МАКЛЕР, брокер; 
(фізичний) чинник, ф&стор, причгіна.

АГЕНТСТВО г. агенція; (відділ фірми) філія, ві
дділок, с° відділення, філіял; (установа) бю
ро, заклад, контора, канцелярія.

АГІТАТОР пропагандист, пропагатор; н* скоро- 
брЄха, підбрехач, окозамилювач.

АГІТ/УВАТИ вЄсти ~ацію; (їх) умовля-, переко- 
нува-, піддав^- ~ації; (за що) проповідува
ло, заклика- до; ± ПРОПАҐУВА-; я. !мн хто/ 
-ус с-и ♦, зайнятий ~ацією, -атор, пк ~ацій- 
ний, для ~йції, ©.

АГНЕЦЬ./ ягня, ягнятко.
АГбВ! агу! агей! гЄй! Єй! (г)аллб! увіга!
АГОН/ІЗУВАТИ у. КОНАТИ; що /мн хто/ -ізує 

охоплений ~ією, в ~ії, в прйсмертних муках, 
пк ~альний, ~ій-, прйсмерт-, напівживий, ©.

АГОНІЯ конання, мука, у. прйсмертя /перед:/; 
(повільна) умирання.

АГРЕСЙВНИЙ напасницький, загарбниць-, на
падниць-, завойовниць-, войовничий, пб напа
сливий, о. луганський, г. здобувчий; (акт) 
ворожий; (рух) наступальний; О пб ліктястий.

АГРЕСІЯ інвїз-, експінс-, напад, вдертя, влбм- 
лення, втбргне-, (Путина) волевйяв; ± ВІЙ
НА.

АГРЙСОР загарбник, завойов-, зіймінець, напа
сник, г. здобувець, а. конкістадор, р. влом-
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ник, о. Путин; ± ОКУПАНТ.
АГУКАТИ знай кричй- агу /агов/, ± ГЕЙКАТИ.
АДАПТАЦІЯ > ПРИСТОСУВАННЯ; а. на міс

цевості п. до місцевосте.
АДАПТ/УВАТИ пристосбву- /до-/, припасову-, 

приладжу-, прилаштбву-; (рослини) аклімати
зувати, принатурю- /д* приживити/; (текст) 
спрбщува-, скорочу-, удоступню-; я. /мИ хто/ 
~ує с-и /з-й/ ♦, (річ) ~ор, пк ~аційний, ~ув£пь-, 
©; я. -ється ~уваний, пристосу-, акліматизу-, 
принатурю-, пк ~£бельний, призвичайливий.

АДВЕНТИСТИ мн суббтники; (категорія вірян) 
сектанти, жґ штунди.

АДВОКАТ юрист, правнйк, сповір-, захис:, обо
ронець, жґ заступник, f  присяжний повіре-.

АДЕКВАТНИЙ (цілком) відповід-, тотбж-, рівн- 
оряд-, /-знйч-, -вартий/, рів- з; (переклад) бук- 
валь-, точ-, дослів-; (в усім) такий сімий, дос
тотний] й, достеменний, о. викала-, око-в-око, 
точнісінський.

АДЕПТ прибічник, прихиль-, послідбв-, визнав- 
ець, у. поборник, f  пророк; (мілітаризму +) 
захиснйк, оборбнець, с. ревнйтель.

АДЖЕ ж, же (ж), бож, бо ж, таж... (ж/е/) [а. пізно 
та(ж) п. ж!], таже, та... ж, та... же ж, г. чЄйжє, 
ачей; а. ж тс. же ж [а. ж він він же ж].

АДМІНІСТРАТИВНИЙ керів:, управлінчий, ві- 
до-;

АДМІНІСТРАТИВНО с° (вислати) без суду, 
самоправно, за законами беззаконня.

АДМІНІСТРАЦІЯ керівництво, начальс-, про
від, керівники, провідники, началь-, зверх-, 
шефи, з6 апарат, штат; (орган) управа, управ
ління, відомство, уряд, центр(аля), (війська) 
командування; (дії) урядува-, адмініструві-.

АДОПТУВАТИ брати за сина /дочку/.
АДРЕСАТ (пошти) с° одержувач, зг відборець.
АЕРОДРОМ г. летбвище; (+ вокзал) аеропорт.
АЕРОНАВТ > АВТОР.
АЕРОПЛАН літак, літальний апарат; (одномо

торний) моноплян, Ідво-І біплян; І без-1 пля; 
нер, (міні) оса, муха, блоха; (сторчового зле
ту) вертоліт, гелікоптер, ок вертикрил.

АЖ ч. а [♦ у цю мить], а втім [♦ ні!], але [♦ приг
лядаюсь -  не те], більше, ніж [її ♦ надхристи- 
янське милосердя], Боже мій! [дивлюсь: ♦ бі
да!], вже [♦ після мене], вже зовсім [старосві
тський, ♦ рідний дім], вже тоді [сів аж як вий
шли]; виявляється [♦ він ось де!], враз [нови
на! Всі ♦ притихли], геть [виніс ♦ за хату], ге- 
ть-геть [забіг ♦ за село], далеко [десь ♦ за пів
ніч], доти [терпів ♦ поки не втямив], доти, до
ки [і так тяглбся -  ♦ ранок настав], доти, доки 
(не) [варити ♦ буде половина], дуже [десь а. у 
глибоку йму заргів десь у дуже г. я. з.], зана
дто [де ти бічиш таке ♦ чудове?], зовсім [рап

том ♦ смфкло], з того всього [Зевс ♦ застог
нав], і [він ♦ сам ніче повірив], і навіть [він 
так зрадів, ♦ не дочув усього], і нарешті [повз 
дбвго-дбвго, ♦ дістався до води], і то [сказав
♦ уголос]; і то так, що [гупнув ♦ земля за
двигтіла], коли [перечекав, ♦ ущухне дощ], 
коли ж [іду, ♦ той к&ке], колй це [сплю, ♦ 
квбчка -  кир-р-р]; кбнче [чи ♦ словом треба 
сказати?], лиш£ [♦ за тиждень], лиш£ опісля 
[♦ виявилось], лише, коли [скажу, ♦ настане 
час]; лиш^ тільки [йому дано метрів ♦ півтор- 
£]; мійже [їй ♦ прикро стало], мійже зовсім 
[червоні ♦ фіялкові], міно не [♦ розсідається], 
навіть [я ♦ став], навіть і [♦ сюди чути], на
решті [♦ одного дня], на самому /сімій +/ [♦ 
на кінці], насправді ж [♦ то не вона], настіль
ки, що [їм стало сумно, ♦ треба було чиєїсь 
помочі], настільки, що вже [знекровлений, ♦ 
сірий], настільки, що став [фіялковий ♦ чорн
ий], не більше не мЄншє, fa) [їй приділено ♦ 
цілий абзац], не де, а [♦ у Африці], не звідки, 
а [♦ із Заходу], не з чим, а з [так психонув, що
♦ з інфарктом пішов], нем£ сумніву [дивлюсь 
у вікно -  ♦ хтось там є!], не міно не багато (а) 
[♦ цілий тиждень], чи не [його міни ♦ за пер
шого шевця], не менше, як [♦ три], не один, а 
[♦ вісім], не раніше, як [вставати ♦ по сьомій], 
не скорше, як [♦ о п’ятій], не то що, а [♦ вуха 
почервоніли], не хто, а [я не хотів, щоб ♦ він 
надав мені значення], не чим, а [запахло ♦ фа
шизмом], не що, а [опанували ♦ Египет і Суд- 
ін], не який, а [посів ♦ перший ряд], не яких 
там, а [сягі ♦ тих часів], одн£к [♦ на ділі вий
шло навпаки], поки (не) [довго чекати, ♦ небо 
почує], © пре- [а. на диво бідно на предиво
б.], просто [♦ зло бере], просто таки [зігне ♦ у 
дугу], раз [♦ якось каже:], раптом [♦ перед He
ro став дім], рівно [коло їх ♦ два менти], різко 
[Хто? -  ♦ звів голову дід], саме [♦ ізвідти], са
мого, самої + [♦ біля моря], та [♦ ось], так [♦ 
ось де ти!], так, що (навіть) [♦ страх бере], та
ки [просто ♦ дух спирає], таки, ба [а. ні! ба, 
ні!], та ось [ми застрягли, ♦ над’їхав один], ті
льки [♦ як тривога, то до Бога], тільки-но [♦ 
акт шлюбу змусив її визнати; f  нас 500, а 
курців ♦ 10]; то [не а. дуже не дуже то], то й 
не дивно, що [я гладив гадюку, ♦ мамі віді
брало мову], цілий, цілих + [♦ три роки], ще 
[знак, узятий ♦ від ґбтів], ще й [буде ♦ занад
то], що [♦ навіть], що вже [наївся, ♦ лоб твер
дий], щойно [і ♦ тоді побачив він], що навіть 
[скакав, ♦ упав], як [стою, ♦ тут хтось...], як є 
[♦ на всю Шулявку], якраз [зігнув ♦ удвоє] ; &
д. ажень; а. блищала просто таки б., досягла 
вищого ступеню блиску, стала втіленням б.; 
а. воно колй ж, одн&с, але [♦ воно і тут є ви
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хід], виявляється [♦ воно -  ні]; а. ген в далин- 
і, ген далеко [♦ ген, де шлях маячить]; а. десь 
збвсім [♦ д. у другім місці]; а. дим ідЄ ♦ кури
ться, ♦ пір’я летйть, ♦ гілля гнаться, ♦ гай шу- 
мйть; а. до 1. до сімого /самої +/, 2. не вик
лючаючи, включно з [♦ до незалежносте]; а. 
дбки доти, доки [♦ доки родяться поЄти]; а. 
до ненівисти обурливо [а. д. н. спокійно о. 
спокійно]; а. заграло в душі їм ніби їм серце 
маслом змастив; (а.) задбсить с° більш, ніж 
достатньо; а. занідто над міру; а. і 1. навіть 
[я ♦ і чірку поставив], 2. нарешті [♦ і поба
чив]; а. кричить криком кричйть [душа ♦ к.: 
брехні!]; а. кургіть = а. дим іде; а. лускати з 
бажання хоті- а. на 1. © на цілий /-лу, 
-лі +/ [а. на 700 на цілих 700], 2. не раніше 
/скбр-/, як [буде ♦ на той рік]; а. напрбчуд на 
предйво [♦ н. бідно]; а. наріз колй це, (як) 
раптом; а. нарешті колй це (раптом), як ось 
(раптом); а. на якЄсь на якЄсь особливе [не 
жди а. на якісь дйво не жди на якЄсь особ
ливе д.]; а. ні! алЄж ні!; а. ніби мійже; а. ні- 
чбго збвсім нічого, нічогісінько; а. он там, де 
приблизно, де, так далЄко, де; а. ось 1. ріпто- 
м, колй це, нарешті, якось [♦ ось однбго різ- 
у], 2. саме [♦ ось у цю мить]; 3. ось і [♦ ось 
Місяць], 4. тільки [не міг учбра, ♦ ось нйні], 
а. ось колії тільки тепЄр, ось колй нарешті [♦ 
ось колй він ліг]; а. от нарешті [♦ от 1932 ро
ку]; а. отакЄ таке дйво [♦ о. її спобігло]; а. 
оцЄ 1. лишЄ щбйно, 2. колй це раптом [♦ оцЄ 
спинилось івто]; а. пищйть хто дуже хбче- 
ться кому; а. пбки заки, перше, ніж, доти, дб
ки; а. по сімі по самісінькі [а. п. с. вуха по 
самісінькі в.]; а. раптом і тут раптом; а. сам
H. Н. влісною персон-; а. стільки так багато 
[не мав ♦ с. коней]; а. сюдй так далЄко; а. так
I. до такої міри, настільки [♦ так стЄрлось], 2. 
дуже, за- [а. так дбвго спіти дуже дбвго /за- 
дбвго/ с.], 3. все одно, [мені шкода її ♦ так, 
наче...]; а. так? навіть так?; а. таке 1. надзви
чайно [що тут ♦ такого ціківо-?], 2. отакЄ [♦ 
таке її спобігло]; а. такйй 1. такий велйкий 
[♦ таку суму], 2. до такбї міри [♦ такбї старбї 
орієнтації], 3. і то такйй [мію лінь, ♦ таку, 
що...], 4. (перед пк) занадто [♦ т. хйтрий], 5. 
настільки [♦ такі чйста]; а. там ♦ бнде(чки), 
ген-гЄн далЄко, а. там далЄко в далЄкій перс- 
пектйві; а. там, а. там, а. там на /у/ сімому- 
сімому кінці; а. там високо ген-ген вйсоко; 
а. тепЄр нарешті (тепЄр); а. трбхи який до 
дЄякої міри який; а. тут якріз, сіме, у цю 
мить [♦ тут ведуть БандЄру]; а. угорі на сімо- 
му вершЄчку; а. у кінЄць у сімий к.; а. як 
лишЄ тоді, як; вже а. вже тільки, не раніше, 
як [вже ♦ на літо поїду]; десь а. десь чи не

[десь ♦ у Англії]; дбти а. ♦ дбки, (♦) пбки не 
[плікав дбти, а. затівся втекти плікав, пб
ки не з. в.]; (дбти) а. пбки дбти, пбки не [♦ 
пбки оселйвся], ніче а. майже [ніче ♦ видів- 
лює]; отб а. ізвідти сіме звідти, з такого да
леку; прбсто а. 1. нівіть [п. ♦ нудно], 2. п. та- 
кй, що нівіть, так, що [п. ♦ спинитися не міг]; 
тоді а. щбйно тоді; трбхи а. нівіть трбхи [X. 
трбхи ♦ схуд] ; що а.! (в кінці мови) ♦ ділі ні
куди!, надзвичійно [гіряче, що ♦]; щось а. 
сім приблйзно сім.

АЖ с? (це не так) колй ж; фР пбки, дбти, пбки не 
[жди, аж я скажу жди, пбки я не с.].

АЖ-АЖ-АЖ ч. гР дуже, стрішно, страшЄн-, дия
вольськи, (змучився) до упіду, б" так. що ну!, 
жах! [їсти хбчу а.-а.-а.! І. х. -  жах!]; що аж- 
аж-іж що ♦ [гіркйй, що а.-а.-і. гіркйй що ♦].

АЖІОТАЖ збудження, хвилюві-, гарічка, с. ли- 
хомінка.

АЖУРНИЙ прозбрий, прозбристий, просвітча-; 
Іратча-, мереживний; (тонко зроблений) тен- 
діт-, делікіт-, вйтонче-, тонкйй; & ажурбвий.

АЗАРТ, jc° ГАЗАРД (у грі) гі° зіпал, завзятість, 
затіт-, гарічка, пристрасть, відчайдушність, 
брак розсудливости.

АЗАРТНИК газардовйк, одержймий.
АЗБУКА > АБЕТКА; (перша книжка) буквір, 

граматка; (знань) почіткй, АЗИ.
АЗБУЧНИЙ абЄтковий, абЄтний, альфабЄт- /с° 

алфавіт-/; (- істину) елементір-, початкбвий, 
загальновідомий; & *поізбучний.

АЗЙ (наук) основи, (першо)почіткй, елементи, 
засіди, аксіоми; як і. загальновідоме.

АЇР 6і ієр, лепехі, татірське зіллі.
АЙЗБЕРГ льодові /крижані/ горі, ок кригоскЄл- 

я; п. колбс, моноліт; фР небезпЄка.
АКЛІМАТИЗУВАТИ > АДАПТУВАТИ.
АКОМПАН/УВАТИ приграві-, супровбди- (ак- 

омпаніямЄнтом), ф. прибрйнькува-; & jc° ако- 
мпаньюві-; що ~ус з-й ♦, -іітор, супровідн
ик, пригравіч, пк супровіднйй, ~увіль-.

АКОМПАНЕ(ІЯ)МЙНТ супровід, прйгра/віння/
АКОРД співзвуччя, співзвучність, милозвучн-, 

фР гармонія; п. згбда, злігода; з. угбда.
АКСЕСУАР (конечний) бзніка, детіль, причан- 

діл, прЄдмЄт, з6 причандалля; (у творі) атри
бут; (на сцені) прЄдмЄт бутафбрії;

АКСЕСУАРИ f  прибамбіси 0.
АКСІОМА (бездоказова істина) постуліт; я. о- 

чевйдність, к. очевйдь; он? прівило, закбн.
АКТ дія, подія, вчйнок, АКЦІЯ, процЄс, процед

ура; (уряду) укіз, грімота, постанбва, ухвіла, 
універсал; (документ) лист [розлучний л.], ф. 
папір, б. бомага; (поліції) протокбл, зіпис.

АКТЙВ (у гурті) заводії, верховбди, сметінка, 
чолів-; ек реільна частйна балінсу; г° дійсний
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стан; сґ пасив; мііти у свому -иві що о. ма- 
за плечима що [м. з. п. війну].

АКТИВІЗ/УВАТИ пожвавлю-, спонуку- до дії, 
РОЗВОРУШУ-, підіймати на ноги; & дк зі; я. 
Імн хто/ ~ус с-и ♦, з-й з4, ~£гор, пк ~аційний, 
розворушливий, ©.

АКТИВІЗУВАТИСЯ пожвавлюва-, ставати ак
тивнішим, о. підноси- голову; що -сться с-и 
♦, активізований, розворушу-, спонуку- до дії 
Ф, чимраз активніший.

АКТИВНИЙ діяль-, невтбм-, енергій-, мотор-, і- 
ніціятив-, зарад-, беручкий, за(по)взятий, на
полегливий, непосидющий, завзяту-, о. що лі
зе в усі дірки; У" живий, жва-, дійовий.

АКТОР артист, КОМЕДЩНТ, виконавець, і° ли
цедій, скоморох, (комедійний) комік, (верте
пу) вертепник; (масових сцен) статист, масо
вик; п. кривляка, придурок, фігляр.

АКТОРКА і АКТРИСА артистка, лицедій-, ко- 
медіянт-, виконавиця, (кафе-шантану) стри- 
птизфка; & актрисуля, актрисуленька.

АКТУАЛЬНИЙ (твір) злобо ден-, сучіс-, своє- 
чйс-, на часі; (- справу) важливий, пекучий, 
болю-, наболілий, о. животрепетний.

АКУЛА п. хижак, ненажера, ненаситець, жадню
га, с. визискувач, експлуататор.

АКУМУЛ/ЮВАТИ призбиру-, нагромаджу-, на
копичу-, зосереджу-, складати, збира-; я. /мн 
хто/ ~*6е с-и ♦, радий нагроміди-, призбирув
ач, (річ) ~ятор, пк ~яційний, для -«ції, ©.

АКУРАТ точно, сіме, якраз, в акурат, в самий 
раз, достеменно, достоту.

АКУРАТЙСТ любитель точности, с. педант; 
(зовні) чепурун, чистьоха, чистюля, чистун, 
чистібк, с°/зн чистоплюй.

АКУРАТНИЙ охай-, чепурний, р. кукіб-, (над
то) прилйза-; (у діях) тбч-, пунктуінь-, с. пе- 
дантйч-; (на службі) СТАРАН-, ретЄль~, окґ 
справ-; & акуратненький, преакурітний;

АКУРАТНО (зачесатися) волосбк до волоска 
0; (убраний) чепурнЄнько.

АКУШЕРКА окґ (^повитуха, баба-(с,)повитуха, 
баба, бібка, пупорізка, біба-пупорізка.

АКЦЕНТ наголос, наголбшення, наголбшува-, 
жґ притиск; (чужий) вимбва; (на чім) підк
реслення чого.

АКЦЕНТУВАТИ наголошу-, підкреслю-, роби
ти акцент /наголос/; зверті- увігу; я. /мн хто/ 
акцентує зм-й ♦, пк наголосбвий, наголбшу- 
вальний, о. з акцЄнтом на чім, ©.

АКЦЕПТУВАТИ (чек у банку) приймй-, опліч- 
ува-, погоджуватися плати-; (що) п. схвіпю- 
ва-, санкціонуві-, благословля-, визнава-, по
годжуватися на, брати на озбрбєння.

АКЦІЯ ДІЯ; (військова) операція, (протестна) 
зйхід, (героїчна) подвиг, діло, (небезпечна)

іра з вогнЄм; є? цінний папір; ± АКТ.
АЛАРМ тривога, ґвалт, сполох, пініка, шок, пе

реполох; пересторога, сирена, сигнал тривбг- 
и, дзвін, м° СОС, ви бойові готбвість /г. по- 
готівля/; п. неспокій, метушня, гінас, крик.

АЛЕ <Г та, проте, однак /-аче/, а /й/, а втім, алеж 
/але ж/, аж, тільки, колй ж [к. ж це не я]; а. де 
тобі який міно сказати який [а. д. т. лінивий 
(кіт) міпо не бавиться з мишами]; © f  а. ЇЇ 
навчиш /примусиш +/! її не навчиш /...+/.

АЛЕ Ж але бо! ^  алеж; а. то який ну й який [♦ 
то злий!].

АЛЕГОРЙЧНИЙ (вираз) фігуріль-, ОБРАЗ-, ін- 
(ак^омбв-, перенос-, езопівський, прйтчевий, 
о. сказаний навздогад буряків.

АЛЕГОРІЯ притча, ін^ак^омбвлення, мова Езб- 
па, езбпівська м., (натяки в тексті) підтЄкст.

АЛЕЯ (оточена деревами дорога /+/) з. прбсад; 
(парку) доріжка, р. хідник; (взавдовж вулиці) 
бульвір, (на межі) перетика; & алейка.

АЛІМЕНТИ мн (на дітей) утримання.
АЛКОГОЛІК пияк(а), п’яниця, пиворіз, брагун, 

зн мочйморда, с°/жн алкіш; & ха алькогблік.
АЛКОГОЛЬ спирт, горілка, як і. спиртне; о. 

хміль, зєлЄний змій, ф’р мед-горілка, мед-ви- 
нб, зн отрута.

АЛКОГОЛЬНИЙ (дух) питвянйй, спиртний, 
хмільний, горільча-, горілча-.

АЛЛАХ > БОГ.
АЛЛО! галлб! гей! агов! & Xа галлб!
АЛМАЗ діямінт, (оброблений) брил(ь)янт; (скля

ра) склоріз; д! САМОЦВІТИ.
АЛФАВЙТ, АВЙТНИЙ > АБЕТКА, -КОВИЙ.
АЛЮЗІЯ відсйлка, відсилання /по-/, ок відсил.
АЛЮР(А) (хода коня) крок, ході, пбхід, ступа 

[клус /ристь/, чвал, інохідь]; & алюра.
АЛЬБОМ > КНИГА; (рукописний) книга пам’ят

них зіписів; (марок) г. марківнйк.
АЛЬКОВ (у мурі) ніша, заглибина; & алькбвчик.
АЛЬМАНАХ (поезії) збірка, антолбгія; (щорічн

ий) річнйк, щоріч-, (квартальний) квартіль-, 
(щомісячний) місяч-, журнін.

АЛЬТЕРНАТИВА (перед ким) вибір, (на два 
шанси) дилема, абб-абб, з двох одно, (кому) 
о. близнй /-к5к/; фР можливість, шанс, нагода.

АЛЬФА: 4. і омЄга початок і кінЄць; від -фи до 
-Єги від А до Я, з початку до кінця, від дбшки 
до д.

АЛЬФАБЕТ > АБЕТКА.
АМАЗОНКА вершниця, жінка-верхівбць, жінка- 

вершник; (одяг) сукня амазбнки.
АМАЛЬГАМА (металів) суміш, мішанина, о. 

вінеірЄта /с° вінегрет/, п'° стоп.
АМАТОР любитель, дилетант, охочий до, о. 

трохи [т. кухар = к.-4]; фР нефахівець, не- 
спЄц.
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АМБА! кінець! смерть! гаплйк! каїбк! кап^! ша- 
біш! край! амінь! годі! дбсить! капець! амб-!

АМБАСАДА г. посбльство, представнйц-, с° по
впреде-; ± КОНСУЛЬСТВО, МІСІЯ.

АМБІТНИЙ самолк5б- /често-/, самолюбйвий, 
гоноровйтий /-гістий/, гбрдий; (- мрії) напо
леонівський; р. діткливий, урізлй-; & заФ.

АМБІЦІЯ амбітність, самолюбство, гонорови
тість, честолюбство, гонор.

АМБРАЗУРА (у стіні) отвір, проріз; (у мурі фо
ртеці) бійниця, стрільниця.

АМБРОЗІЯ (ароматна) нектір, їжа богів, ок зб- 
лотомед; ок натирання.

АМБУЛАТОРІЯ > ЛІКАРНЯ.
АМВОН і Xа АМБОНА (у храмі) КАТЕДРА, під- 

вйщення, у. казільниця; п, трибуна.
АМНІСТІЯ, х? АМНЕСТІЯ (для в'язня) помгі- 

лування, прбщЄ-, дарув і- /забутті провини.
АМШ(ЕЮСТУВАТИ милувати, прощати, дару

вати, звільнити від кіри, виявляти милість.
АМОРАЛЬНИЙ /не-/, розпус-, розбЄще-; (вчин

ок) непохвіль-, безчЄс-, безсбвіс-, несправед
ливий, с. безпринципний.

АМОРТИЗУВАТИ пом’якшу-, від пружу-.
АМОРФНИЙ безформний, розпливчастий, не

чіткий, о. ні риба ні м’ясо.
АМПЛУА те специфічна роля; п, жанр, рід за- 

шіть; не мо£ а. ж. не моя /чужії парафія.
АМПУТУВАТИ (руку) відтина-, відрізува-, від- 

сікі-, (орган) вирізува-, видаля-.
АМУЛЕТ > ТАЛІСМАН.
АМУНІЦІЯ (військова) спорудження, споряд; 

(рибалки) причандали, окґ справа.
АМУРИ фіґлі-миг[іґ]лі, любування, ЖЕНИХАН

НЯ, залицяння; любовні пригоди.
АМУРИТИСЯ фліртувати, крутити любов, пус

катися в зальоти, с. скакати в гречку.
АНАЛИ літописи, хрбніки, записи, уР скрижілі.
АНАЛІЗ (подій) розгляд, обдумування, обмірко- 

(ву)ва-, дошукува- причин, (в гурті) обговб- 
ре-; (крови) дослідже-, вйвче-; & ха аналіза.

АНАЛІ/ЗУВАТИ піддава- аналізу /-ізі/, обміркб- 
ву-, розглядіти, студіюві-, вивчі-, дошукува
тися причин, о. крутити /метикува-/ на всі бо
ки, міркуві- всіма сторонами, розбира- по кі
сточках, розклада- по полгічк-, добре розжб- 
вува-; обговорю-, звіжу-; досліджу-, проду- 
му- варіянти, підходи- з усіх боків; я. /мн хто/ 
~зує с-и ♦, з-й /призначе-/ проФ, зайнятий ~з- 
ом, аналітик, (річ) ~зітор, пк аналітйчний, ©;

ПРОАНАЛІЗУВАТИ о. обсмокта- думкою 0.
АНАЛОГІЯ схожість, подібн-, подбба; фР пара- 

лЄля; (з чим) відповідність до чого, с. тотбжн-.
АНАЛЬФАБЕТ г. як і неписьменний, негрімот-; 

п. нЄук, невіглас, профан, бовдур, туман, нео- 
тЄса /як і. -саний/; о. ні бе, ні ме (ні кукаріку).

АНАРХІЧНИЙ хаотйч-, безлад-, недисциплінб- 
ва-, стихій-, неорганізбва-, безсистЄм-; безвл- 
ід-; беззакбн-.

АНАРХІЯ хібс, безлад /-ідця/, стихійність, нед- 
исциплінбван-, неорганізбван-; (у краю) БЕЗ
ВЛАДДЯ, беззаконня; (стовладдя) отамінія.

АНАТОМУВАТИ (труп) розтині-, препаруві-.
АНАФЕМА відлучення (від ЦЄркви); фР прок

ляття; п. засудження, тавруві-; де" анітема.
АНАХОРЕТ відлюдько, самітник, відлібд-; р* 

пустель-, печЄр-, схйм-, аскЄт, н* фанітик.
АНАХТЕМСЬКИЙ прошитий, засуджений, від- 

луче-, затаврбва-; п, чбртів, нелюдський, са- 
танівсь-, сатанйнсь-, ди^вольсь-, гаспидсь-.

АНГАЖУВАТИ заанґажбву-, запрбшу-, пропо
нувати пріцю; п. вербуві-, залучі-, ф. світа-; 
ЗААНГАЖУВАТИ завербуві-0.

АНГЕЛ (Божий) посланець, вісник, (вищої рант- 
и[у]) архінгел, Серафгім, херувим; (добрий) 
охорбнець, інгел-хоронитель; <£> небожитель, 
неб&не сотворіння, о. хто й мухи не заче
пить; & ангол, янгол, Херувимчик.

АНГЕЛ-ХОРОНЙТЕЛЬ інгел-заступник, інгел 
вибавлення, рґ інгел-хранитель.

АНГЕЛЬСЬКИЙ (S) лагідний, покір-, (с)мйр-, 
незлбб-, тихомир-, плохий, ти-, о. як голубка; 
праведний, безгріш-, цнотлйвий, чйстий; (на 
вроду) чарівнгій, херувймистий; & Янгольсь
кий [я. голосок та чортова думка], янголиний.

АНЕКДОТ сміховинка, смішні /кумЄд-/ істо
рія, жарт, о. цирк; фР кумедія, сміхоті, сміх, 
о. сміх та й гбді; & У7 ♦ а; ± ПОБРЕХЕНЬКА.

АНЕКДОТИЧНИЙ кумедний, смішний, сміху 
гід-, сміховйн-; (епізод) вес£лий.

АНЕКСІЯ (земель) загарбання, приєдна-, f  воз’
єднання, (Австрії) аншлюс; ± ОКУПАЦІЯ.

АНЕКСУВАТИ (силою) загірбу-, приідну-, (зе
млю) окупувіти.

АНЕМІЯ недокрів’я; я. безсилість, безсилля, не
міч, слібість, кволість, умлівіння.

АНЕСТЙЗІЯ знечулення, знебблення.
АНІ аніж; фР тим піче [не хотів, ані не думав].
АНІ МУР-МУР гГ  анітелень, анічичйрк, о. ні 

піри з уст, ні словечка.
АНІ-НІ ч. аж нічого, зовсім нічого.
АНІТЕЛЕНЬ > АНІ МУР-МУР.
АНІТРОХИ (НЕ) нітрохи /збвсім/ (не), абсо

лютно (не), жодною мірою (не), аж ніяк (не).
АНІЧИЧЙРК > АНІ МУР-МУР.
АНІЙК (НЕ) (аж) ніяк /жодним способом, ніяк

им чйном, збвсім, АБСОЛЮТНО/(не).
АНІЯКИЙ ніякий, жодний, жоден; ні /ані/ одйн; 

& аніякісінький /жодні-/ [аніякісінької увіги].
АНКЕТА (за)питільник; (чиста) бланк, блінок; 

п, характеристика; & анкетка.
АНОМАЛІЯ відхйлення, неправильність, ненор-
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мільн-, анормальн-; (в організмі) патологія.
АНОМАЛЬНИЙ незвйч-, див-, неприрбдни[і]й, 

ненормальний, с. патологія-, чудернацький.
АНОНІМ не зніти хто, ікс, жґ хтбцька, як і. не

відомий; ± ІНКОГНІТО.
АНОНІМНИЙ (лист) не підписа-, не знати ким 

пгіса-; (гість) безімЄн-, таЄм-, секрет-, засек- 
рЄче-, закодбва-, зашифрб-, невідомий; (оп
ус) без авторства.

АНОНСУВАТИ афішувіти, оголошувати, пові
домляти, сповіщати.

АНОТАЦІЯ (до книги) коротка довідка /характе
ристика, резюмЄ/; (усна) відгук.

АНСАМБЛЬ (артистів) група, колектив, гурт, 
(співаків) КАПЕЛЯ, хор, (музик) оркестра; (у 
грі) узгодженість, злагоджен-; (домів) комп
лекс, композиція.

АНТАГОНІЗМ ворожнеча, ворогування, ворож
ість, с. непримирЄнн-i боротьбі, протиборст
во; фР антипатія, неприязнь, с. ненівисть;

АНТАГОНІСТ > СУПРОТИВНИК;
АНТ АГОШСТЙЧНИЙ непримирЄн-, ворбж- 0.

АНТИДОТ протиотрута; ЛІК, зісіб.
АНТИКВАР торгівець старожитностями; & Н ь 

ят /= музЄйна всячина/.
АНТИКВАРНИЙ старожитній, сиво дав-.
АНТИМОН/ІЯ балаканина, пустомЄльство, мар

нослів'я, теревені, базікання, ляпа-, патяка-, 
розпатйкува-, варняка-; & ? *розвбдити ~ії.

АНТИПАТЙЧНИЙ неприЄм-, оггід-, відворбтн- 
и[і]й, несимпатйч-, осоруж-, гидЄз-, відразли
вий, гидкий, бридкий, (кому) не до вподбби;

АНТИПАТІЯ неприхйльність, відріза, непри
язнь, огида, с. нелюббв, ненависть, ОСОРУ
ГА, сґ СИМПАТІЯ; & і. *антипітик.

АНТИСЕМІТ юдофбб.
АНТИСЕМІТЙЗМ юдофббія, юдофббство.
АНТИСЕПТИКА знезараження, асептика.
АНТИТЙЗА протилежність, супротив-, протис

тавлення; заперечення.
АНТЙХРИСТ сатані, диявол, нечиста сила, ДІ

ДЬКО; л. безбожник, невіра, аніхтема, безза
конник; & анцйхрист.

АНТИЧНИЙ давньоримський /-грЄць-/, дохрис- 
тиянсь-; п. (старо)дівній, давноминулий, бб- 
знаколйшній, старовинний; (твір) клясйч-.

АНТОЛОГІЯ (творів) збірка; ± АЛЬМАНАХ
АНТСЗНІВ ОГОНЬ зараження крбви, ґанірЄна, 

некроз; у. вогнЄць.
АНТРАКТ (в театрі) перерва; півза, передих.
АНТРЕСОЛЬ півпбверх; он? комірчина.
АНТРОПОФАГ ЛЮДОЖЕР, людоїд, канібіл.
АНТУРАЖ оточення, довкілля, навколишнє се

редовище, обставини, обстанбва /с° -нбвка/.
АНУ! анумо! ануте! ану бо! ану ж бо! ану-(а)ну! 

ну! нумо! нуте! ну бо! ну ж бо!;

АНУ-НУ! (попередження) посмій тільки!
АНУЖ ріптом, а раптом; а що, як, а що, коли [а. 

він знає] ; р. чей, ачЄй, ачЄнь.
АНУЛЮВАТИ (угоду) скасбву-, касувати, виз- 

наві- недійсним, г. уневажнюва-, дР денонсу- 
ві-; (вирок) г. відклика-.

АНФАС гР в обличчя, лицЄм до глядачі; і. пе
редня частина, перед, передок, лицЄ.

АНЦИБОЛОТ > ДІДЬКО.
АНШЛЮС приєднання, воз’єднання, злука.
АбРТА > АРТЕРІЯ.
АПАРАТ механізм, прилад, пристрій; (держави) 

адміністріція, (керівні) органи, номенклату
ра, (установи) штат, персоніл.

АПАРАТУРА з6 обладнання, устаткбвання; ме
ханізми, прилади, машинерія.

АПАРТАМЕНТ квартира, (по)мЄшкання;
АПАРТАМЕНТИ хороми, паліти, покбї.

АПАТЙЧНИЙ байдужий, млявий; (сонний) не- 
живйй, оспілий, /погляд ще/ безжйвний, с. 
мертвот-, фР безпричіс-, безпргістрас-, хол
од-; ± ІНЕРТ-, БЕЗДІЯЛЬ-, ПАСИВ-;

АПАТЙЧНО знЄхотя, (з) холодком, бійдуже 
0, о. як неживйй /мертвий/.

АПАТІЯ байдужість, млявість, відсутність жит
ті, фР знеохбта 0 від АПАТИЧНИЙ.

АПЕЛ/ЮВАТИ звертітися до; (проти вироку) 
оскіржувати /г. відкликі-/ що, подаві- касіці- 
ю, ± ПРОСИ-; я. /мн хто/ ~кк с-и ♦, зм-й відк- 
лйка-, ~янт, прохач, пк апеляційний, ©.

АПЕЛЙЦІЯ звернення, петйція, прбсьба, проха
ння, клопоті-, скірга; (на вирок) КАСАЦІЯ.

АПЕТЙТНИЙ СМАЧНИЙ, смаковитий; (- жін- 
ку) привібливий, принідний, спокусливий.

АПЛОДИСМЕНТИ оплески, (з гуками) овіція.
АПЛОДУ/ВАТИ оплЄску-, плЄскіти /ліска-, бй-/ 

в долоні, ішЄска- рукі-; я. /мн хто/ ~'є с-и ♦, 
щедрий на оплески, (заля) збурена овіцією, ©.

АПЛОМБ (надмірна) самовпевненість /самопЄв- 
н-/, безапеляційн-.

АПОГЕЙ (розвитку) п. зеніт, вершгіна, верх, ве
ршок, найвйща точка, вінЄць, кульмінація; 
зліт, злет, розквіт; (не йно морської стихії) 
дев'ятий вал; а. рбзквіту о. рбзповінь.

АПОКАЛІПТЙЧНИЙ /-ПСЙЧНЙ/, кінецьсвітній.
АПОЛОГЙТ оборбнець, захисник, заступ-, к** 

ревнитель; ок прославйтель; АДЕПТ.
АПОЛОГІЯ зіхист, оборбна, заступс[ниц]тво; ок 

вихваляння.
АПОСТОЛ проповідник, прорбк; (правди) сві

точ, сіяч, поборник; (свободи) ревнйтель; (на
уки) основоположник, засновник, ок бітько.

АПОФЕОЗ V? звеличування; (у виставі) заклю
чний /кінцЄвий/ акт; tu кінець, ніслідок, ре
зультат, підсумок, г. вгіслід; & ха апотебза.

АПРІОРІ пР без перевірки, на віру; наперед.
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АПРОБАЦІЯ (діяльности) (санкція на) затвер
дження, схвіле-, г. апробіта.

АПТЙКАР д. рецептур; (кваліфікований) прові
зор; (дипломований) фармацевт.

АРАП мурин, негр, як і. чорношкірий, чорний.
АРБІТР посередник, (мировий, третЄйськ-j суддя
АРБІТРАЖ і АРГОНАВТ > СУД і МОРЕПЛА

ВЕЦЬ.
АРГО жаргон, сленг, кбйне, суржик; (злодіїв) 

блатні мбва, жн феня, (канцелярій) канцеля- 
рйт; ± МОВА.

АРГУМЙНТ (у полеміці) доказ, підстава, підпер
ті, обґрунтбвання, резон.

АРГУМЕНТ/УВАТИ (ідею) обірунтбвува-, під- 
пирі-, мотивува-; (в полеміці) наводи- ~и; що 
/мн хто/ ~туе с-и ♦, пк ~аційний, для ~іції, ©.

АРЕАЛ к" місце побуту даної реалії, пб терито
рія, терен, реґібн, ббласть, район, ДІЛЯНКА.

АРЕНА (цирку) манеж, кін, майдінчик; (боксу) 
ринг, (на велогони) трек, (на теніс) корт, (на 
футбол) стадібн; (дій) ги поле, нива, сфера, 
царина, теітр, фронт, ф. гуляй-поле; фР коло 
ВЗАЄМИН [на політичній -ні у колі полі
тичних ВЗАЄМИН].

АРЕШТАНТ тюряжник, кримініль-, г. кацЄт~, f  
острбж-, колбд-, кайдан-, с. галер-, сибіряка; 
с° зек, зекі, ю. в'язень, ув’язнений.

АРЕШТ/ОВУВАТИ за», УВ’ЯЗНЮ-, в’язнити, 
ізолюві-, брі- (під ключ /варту, арЄшт/j, за- 
бирі-, хапі-, ліпа-, в’язі-, голи- лоб; (на час) 
затрймува-; я. /мн хто/ ~6вує покликаний /уп- 
рівне-/ заарепггувіти, зайнятий арЄштом;

ЗААРЕШТУВАТИ (геть усіх) /ви-/; 0.
АРИСТОКРАТ(ТСА) дворянйн[ка], шляхтич[ка], 

(мі|порд[лЄді], f  патргіцій; фР вельможа.
АРИСТОКРАТЙЧНИЙ (рід) родовитий, висо- 

корбдний, дворянський, шляхЄтсь-, о . блакит
ної крбви; (смак) великопінський, /-світськ
ий, -світній/, вишуканий, витонче-.

АРИСТОКРАТІЯ шляхта, дворянство, вищий 
світ, блакйтна кров, світська чернь, с° знать, 
ж" вельможество, пінст-; (придворна) при
дворні; it. еліта, вершки, сметінка, чолівка.

АРИФМЕТИКА (наука) лічбі; ф. рахунок /-уба/.
АРІДНИК > ДІДЬКО.
АРІЯ (невелика) аріозо; ги мелбдія; ± ПІСНЯ.
АРКА б'° дугі; 6у вікнб /двері/ у формі дуги; 

(тріюмфальна) бріма; ряд ірок аркіда.
АРКУШ г. кіртка; (друкований) 16 сторінок.
АРЛЕКІН блізень, клоун, паяц, комік, f  скомо- 

р-бх, Xа кльовн.
АРМАДА (морська) ескідра, флот, ха фльбта, 

флотйлія; (- військо) могутня сила; (борців) і- 
рмія; як пР БАГАТО.

АРМАТУРА (комплекс технічних засобів) облі- 
днання, рк устаткбва-, (залізобетонна) каркіс,

кісток, (лицаря) обладунок, риштунок.
АРМІЄЦЬ як і. військовий, г. військовик, с° вій

ськовослужбовець; ± СОЛДАТ, ВОЯК.
АРМІЯ військо, збрбйні сгіли, уР рать; (учених) 

арміда; ги міса, нітовп.
АРОМАТ піхощі, зіпах, піхощ, пах, піхи, паху

чість, (за)пахущість, пах(коптіння, р. піхіт, 
(поганий) сбпух; (поезії) дух; ± ПАРФУМИ.

АРОМАТНИЙ пахучий, пахкйй, запашний, за
пашистий, запахущий, духмяний, р. пахню- 
чий, духовйтий;

АРОМАТНО зіпашно 0.
АРСЕНАЛ (зброї) склад, біза; (виробництво) 

збройрня, гармітня, г. зброївка; (знань) запіс; 
фР актив, можливісті [в арсенілі поЄзії].

АРТЙРІЯ (кровонбсна) судина, жґ жила; (голов
на) абрта.

АРТЙЗМ артистичність, майстерн-, с. віртубзн-; 
р. мистецтво.

АРТЙКУЛ (в законі) стаття, паріграф, рбзділ, 
пункт, точка.

АРТИЛЕРЙСТ гарміш, канонір, з. пушкір.
АРТЙСТ > АКТОР; (пензля) мистЄць, малкр.
АРТИСТЙЧНИЙ майстер-, мистЄцький, с. вір- 

тубзний; (- життя) богЄм-.
АРТЙСТКА > АКТОРКА.
АРТІЛЬ група, гурт, спілка, компанія, товарне- 

тво, брітство, колектив, громіда, об'єднання.
АРТІЛЬНИЙ спіль-, колектйв-, гуртовий, р. усі- 

хній; © товариський, компанійсь-, контактн
ий, свій.

АРХАЇЧНИЙ старовин-, стародівній, старож- 
ит-; (вислів) застарілий, (обряд) віджи- /-тий/.

АРХИМАНДРЙТ > ІГУМЕН.
АРХИПАСТИР ц. єрірх, високий духівник /дос- 

тбй-/; (папа) святий отЄць, Намісник Христі.
АРХІТЙКТОР будівничий, с° збд-, г. архітЄіст.
АРХІВ (заклад) сховище, сховок; (чий) рукопи

си, листи, зіписи, світлини, щодЄнники.
АС (повітряний) видатний пілот /летун, літун/; 

ги мійстер евбгб діла, знавЄць; ± КОРИФЕЙ.
АСАМБЛЕЯ збори, засідання, форум, РАДА; 

конгрес, конвенція, конференція.
АСЕКУРАЦІЯ г. г. забезпечення, с° страхуві-, 

страховка; д! СТРАХУВАТИ.
АСЕНІЗАТОР ? золотір, золотовбз.
АСИГНАЦІЯ банкнота, кредитка, (кредитний) 

білЄт.
АСИГНУ/ВАТИ (гріш) виділя-, призначі-, вида- 

ві-, с° відпускі-, з п оплічува-, даві- в кред
ит, фінансуві-; я. /мн хто/ ~є с-и ♦, зг-й вйділ- 
и- гроші, кредитбр, пк -вільний, для ~віння, ©

АСИМІЛ/ЮВАТИ уподібню-, робйти подібни- 
м, перероблгі- на свій лад, прищЄшіюва- свою 
мову; (азот) поглині-, абсорбувіти, засвою-, 
(їжу) перетрівлю-; (люд) денаціоналізувіти,
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г. винародбвлю-, нс басурмінити, яничіри-; 
я. їм" хто/ 1./2. с-и ♦, 1. з-й зас-вбї-, 2. з-й 
♦, ~іітор, пк ~яційний, винародбвчий +%, ©;

♦♦♦СЯ пхіти чужЄ пір’я у свій хвіст 0; я. -ться 
~ьбваний, піддіва- /схгіль- до, жертва/ ~йції 0.

АСИСТЙНТ (лікаря) помічник, (с)помагіч; (у 
виші) викладіч-помічнйк.

АСКЙТ пустельник, печЄр-, схим-, с° подвиж-; 
п, пуританин, спартанець.

АСКЕТИЗМ відлюдництво, схгіма, (аскетичні 
вправи) аскЄза; (у побуті) здЄржливість, об
меження потреб, пуританство, с. спартінс-.

АСОРТИМЕНТ (краму) дббір, набір; вибір.
АСОЦІЮВАТИ (поняття) пов’гізу- /з-/, сполу

чити /з-/, з’єднувати /об’-/;
АСОЦІЮВАТИСЯ (з чим) в’язі-, ліпй- до чо

го 0; (- пісні різних народів) перегукува-.
АСОШАІПЯ об’єднання, товариство, СПІЖА, 

ліга, брітство, артіль, організація, корпорі-, 
(цехова) f  гільдія, ЦЕХ; (аматорів) клюб: фР 
зв’язбк, сполучення, з’Єдна-; (зірок) скупче-.

АСПЙКТ погляд, кут зору, тбчка збру, тбчка ба
чення, фР бгляд [у будь-якому -ті під усяким 
бглядом]; (справи) бік, стороні.

АСТЕРбїД > ПЛЯНЕТА.
АСТМА дйхавйця, ядуха, задуха, г. зідих, рк зі- 

дишка, с° задишка, о* хекавка.
АСТРАЛЬНИЙ (світ) збря-, неземнйй; (-яви

ще) абстрікт-, безпрЄдмЄт-, МІСТИЧ-, незба- 
гнЄн-, потойбіч-, несьогосвітній, зазбряний.

АСТРОЛОГ звіздір, ворожбит на збрях, зоре- 
знівець; ± ВОРОЖБИТ.

АСТРОНАВТ а. у. зореплавець, с° космонівт.
АСТРОНОМІЯ космолбг-, зорезнівство /світо-/.
АСФАЛЬТ фР смоляні дорбга, смолянка.
АТАКА (військ) ніпад, НАСТУП, ніскок, ніїзд, 

(навальна) ШТУРМ, пЄрший удір; (лобова) 
тарін; (на форт) ПРИСТУП; (психічна) зату- 
мінення, дезорієнтація; & ви в атіку за мною!

АТА/КУВАТИ гінко наступі- /штурмуві-, напа- 
і-, наскіку-/, навілюватися, кгіда- /іти/ в мсу; 
(запитами) засипі-, приголбмшува-; я. !мн 
хто/ ~кує с-и ♦, з-й за^, кинутий в ~ку, пк на- 
тупільний +%, штурмовий, ~кб-, о. в мц;

ЗААТАКУВАТИ вдіри- /розпочі- атіку/ на 
кого 0; з. кого п6 вчепитися в горло кому.

АТЕЇЗМ безвір’я /не-/, безббжжя /:ність, -ницт- 
во/, богоббрс-, блюзніре-; рР гересь, с° фесь.

АТЕЇСТ безвірник, безббж-, невіра, с° невірую
чий, к* богоборець, с. богоненівисник; рР бо- 
говідступ-, геретик /с° єретик/, блюзнір.

АТЕЛЬЙ (митця) майстерня, студія, робітня.
АТЕСТАТ свідоцтво, диплом, посвідчення; п. 

характеристика, рекомендіція, відгук про; а. 
зрілости г. матура.

АТЕСТУВАТИ характеризувіти, оціню-, реко-

мендувіти; (духівника) висвічу-; (фахівця) 
квіліфіку-; (офіцера) (на)давіти званні кому.

АТЛЙТ силінь, здоровань, крем’язень, здоровй- 
ло, як і. дужий, р. моцір, моцік, дужік, луж
ень; окґ борець, акробат; ± СПОРТСМЕН.

АТЛЕТЙЧНИЙ (вишкіл) спортгів-, гімнастйч-, 
г. спортбвий; (- тіло) дужий, міцнйй, сгіль-, 
жйлавий, (зовні) стрункгій, (по)ставнйй, ста- 
тур-, кремЄзнйй, о. як струні, як в’юн.

АТМОСФЕРА повітря; (найвищі шари) страто
сфера; фР небесі, небесна сфера; (взаємин) 
клімат, умбви, обставини /с° -нбвка/; (воро
жа) довкілля; задубіла а. важкі ♦; нагнітіти 
атмосферу роздуві- кадило + НАГНІТАТИ.

АТС) й АТОЖ ч. спрівді, так, отож-бо, АВ
ЖЕЖ, егеж, (!) от-от-бт!

А ТО (Б) с" (бо) інікше /в протйвному різі, ко- 
лй ні, якбй ні/ [а то такбго булб б інікше бу- 
лб б не з мЄдом]; бо дбсі, а дбсі [сплю, а то 
не міг сплю, а /бо/ дбсі не міг].

АТОМ жґ чісточка, частйн-, чіст-, дріб-, крих- 
тйноч-, йбта.

АТРАКЦІОН Є° приніда, г. атрікція; (в цирку) 
зрйще, видбви-, трюк, ефектний нбмер; ( діт
ям) розвіга.

АТРАКЦІЯ г. приніда, привіба /-ливість/; прит- 
ягіння, пбтяг, о. магнет, (туристів) п. мЄкка.

АТРАМЕНТ чорнйло.
АТРИБУТ (матерії) властгівість, бзніка; (поезії) 

АКСЕСУАР; г* ознічення;
♦♦♦И ф. причанділи Із6 -Ілля/, f  прибамбіси.

АТРОФУВАТИСЯ (- орган) зникіти /г. за-/, від- 
мирі-, (- чуття ще) прив’яді- /за-/.

АТУ! с°Із"у. берй!, кусь!, гуйджі!, тю!
АУДИТОРІЯ (приміщення) зіля, кліс /х? кляса/, 

кімніта; (присутні) слухачі, слухіцтво, гля
дачі, глядіцтво; & хР авдитбрія.

АУДІЄНЦІЯ (у лідера) приняття, с° прийом; (у 
лікаря) розмова, зустріч; & ха авдібщія.

АУКЦІОН (публічний) торг /вйпродаж/, (публі
чні) торггі; (за вироком суду) прбдаж з торгів 
/торгу, з молоткі/, г. ліцитіція.

АУЛ, хР АВУЛ > СЕЛО.
АУРА > ЧАР.
АУТОДАФЕ (публічне спалення) живоспілення, 

смерть на вогнищі; п. стріта, вирок смЄрти.
АУТОПСІЯ (трупа) рбзтин, сЄкція.
АФЙКТ збудження, хвилюві-, пристрасть; нест

римна рідість /гнів +/; фР раж [впісти в раж], 
розпал, нестяма, гістерика.

АФЕКТАЦІЯ неприрбднє /штучне/ збудження, 
емоційність жЄстів /висловів/, с. екзальтіція.

АФЙРА /-РЙСТ/ > АВАНТУРА /-УРНИК/.
АФІША оголбшення, рекляма, плякіт; & афіш

ка, ± ЛИСТІВКА.
АФІШУВАТИ оголбшува-, реклямуві-, вистав-
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ля- (на пбказ), приверті- увігу до; (себе) вис
тавлятися-, афішува-, самови хвалі-; (крам) 
вихваляти; ± АНОНСУВАТИ; я. афішує с-и 
♦, з-й приверну- увігу до, п* = %, с* афішуй-;

АФІШУВАТИСЯ виставляти себе 0; я. -сться 
афішований 0, самохвіл, жґ дармохвіл.

АФОРЙЗМ крилітий вислів /вираз, думка/; (на
родній) прислів’я, приказка, приповідка.

АФРОНТ обріза, зневіга; ганьбі, знеславлення, 
знєчЄщєння.

АХ! ох! ой! (ой-)йбй! ай!; ах, тік? аж тік?
АХКАТИ бйка-, айійка-, (раз-у-раз) приіхкува-; 

дк заіхка-.
АЧ! бач! бічте! дивись! дивіться!, г. адгі! адіть!
А ЧЙЙ і АЧЙНЬ г. ануж; може, можливо; міб- 

уть, здасться.
АЙЙ! аяй-яй! соромся! (який) сором! і не с. /сор

омно/?!, ев таке скіжеш.
АЙКЖЕ АВЖЕЖ, ая; f  овві! с° як би не так!

Б: б то тббго, сйбто [я б то сббто я], ф1’ власне [з 
якбї б то річі? з якбї, влісне, рЄчі?].

БА: б. й нівіть [спокійно, ба й з насолбдою]; б. 
нівіть нівіть більше, міло тбго, б. більше тб- 
го[!]; та 64! але ба!, ГАЙ-ГАЙ, так де тббі!.

БАБ/А (мати батьків) -уся /-уня, унця/, -ця, ~к-
а, -усенька /-сечка/, ф. -усЄнція; зн жінка; (із 
<? моя) дружйна; зн -Єра /»Єга/, -йще /-гісько/; 
ги ♦-сповитуха; (кам’яна) боввін; т. дбвбня;

БАБКА ворбж-, шептуха; і до -ки не ходй! 
мбжеш /мбжна/ не сумнівітигся.

БАБА-ЯГА > ЧАРІВНИЦЯ.
БАБІЙ баболібб, залицяльник, зальбт-, донжу- 

ін, ловеліс, з11 спіднгічник; ДЖИҐУН, БАХ- 
УР, з. невістібх, дівкір.

БАБІТИ; ЗБАБІТИ (- неї) занедбі- себЄ, пості- 
рі-; (- нього) зжінбчі-, знікчЄмні-; що -ів зба
білий, БАБКУВАТИЙ, зжінбчений 0, Й.

БАБКУВАТИЙ старкуві-; (- лице) змбршкува-.
БАБРАТИ > БРУДНИТИ; & розбібрувати.
БАБРАТИСЯ пбрпа-, длуба-, бібля-; БРУДНИ-.
БАБСЬКИЙ ф. жінбчий, молодгі-; & біб’я-, д. 

бібйнський; (чий) бібин [бібине літо].
БАБУВАТИ різа- пупй, помагі- родйльницям, 

приймі- полбги.
БАВИТИ забавля-, розважі-, тіши-; р. БАРИ-; 

що бавить = що забавля;
ЗБАВИТИ > ЗБАВЛЯТИ.

БАВИТИСЯ грі-, забавля-, розважі-, тіши-; р . 
БАРИ-; що бавиться = що забавляється;

ЗБАВИТИСЯ д. загинути, г. зазні- шкбди.
БАГАЖ нбша, вантіж, (туриста) рЄчі; (науко

вий) ги знання, ерудйція, ок очйтаність.

БАГАТ/ИЙ, замбжни[і]й, маєтний, грошовитий, 
забезпечений, f  імущий; (двір) окґ хазяйськ
ий; (урожай) щедрий, ряснйй, буй-; (одяг) 
розкішний, пйш-, шикір-; (фактаж) цін-, ко- 
штбв-, якіс-; (вибір) широкий, вели-, різнома
нітний; & ~Єнький, -ющий, пре4, -енний;

БАТ А/ТО чиміло /не-/, рясно, густо, нетрбхи, 
пбвно [п. авт на шляху], не одйн, д. мнбго, о. 
купа, сгіла, бЄзліч, мбре, хміра, гибель, тьма, 
страх! [людЄй -  с.!], повна тбрба, шмат, аж 
он скільки!, (ціла) арміда, без ліку /числі/, 
непочітий край, до біса /кіта, гибелі/, сила- 
силенна /гд с.-темЄн-/, тьма-тьмЄн-, хоч залгі- 
йся /лопітою вигрібій/, як листя восенй, як у 
морі піску, як на нЄбі зірбк /на землі травй, 
ікрй у жаб, волбсся на голові, на шаг міку/, 
ем такбго! [такбго калік!], (чого) а чого ж, чо
го! [а роботи ж, роббти!]; (людей) пбвно, мі- 
са, ев базір, ф. достобіса; фР знічно, далЄко, 
кудй, наФ [б. мЄнше на4 м.], незрівнянно, 
(аж) стільки [трЄба (а) с. сказіти!] 0; & ~тЄ- 
нько, мц>ко, преФ; с"1 більше /сп2 най-/; і б. Ін
шого і ще ббзна-тільки-що; на б. місць бери- 
всіх [івто н. б. м. а. берй-всіх, півавтббус, 
вагбн-лімузйн]; не м&іо не б., (а) якріз, аж 
[купйв н. м. не б. -  8 пар к. якріз 8 пар, к. аж 
8 пар], чи не [їй уділйли н. м. н. б. -  тисячу 
ї. у. чи не т.].

БАГАТЙР і БАГАТІЙ багіч, f  дука, дукір[ч], 
сріблянйк, с. крез, мільйонер, золотий /грош- 
овйй/ мішбк, ф. капіталіст, багатій-забагатій;

БАГАТЙР тк > 1. ГЕРОЙ; 2. ВЕЛЕТЕНЬ, мт 
Геркулес; ± АТЛЕТ, СИЛАНЬ.

БАГАТЛТИ Чі)ша-, збагічуватися, розживі-, 
вбиві- в пір’я, спині- на нбги, н* набивіти ки- 
шЄні; (- лексику) рясніша-; б. думкою ствбр- 
юва- собі ілк5зії;

3A W  /роз-, п° з-/, сті- -им, доробгітися -ства 
/мастку/; (з чого) ф. розкрутй-, (на що) роз- 
жй-, придбіти /прибрі- до рук/ що; ги запані-, 
запишітися; я. -ів забагатілий 0, скоробагіть- 
ко, Й.

БАГАТО- веле- [велеглісний], вельми- [вельми- 
слів-], густо- [густолібд-], довго- [довголіт
ній], кілька- [кількаденний], много- [многог- 
ріш-], мульти- [мультиканіль-], повно- [пов
новодий], полі- [полігімний], пре- [премуд
рий], різно- [різнобірвий], рясно- [рясноплб- 
дий], сто- [стоніжка], ф. нідцять [багатоміс
ний на нідцять місць].

БАГАТО-ХТО мн мнбзі.
БАГАТОБЙР’Я стоббр’я; & багатоббрство.
БАГАТОВОДИЙ повноводий.
БАТ АТОГОДЙННИЙ ок/п° стогодйнний.
БАГАТОГОЛОСИЙ /сто-/, ряснозвукий /-голб- 

сий/.
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БАГАТОГОЛОССЯ стоголбсся, рясноголбсся.
БАГАТО/ГРАННИЙ /рясно-, повно-/, діяпазон- 

истий, -площин-, ~дбн-; ± РІЗНОМАНІТ-.
БАГАТОЗНАЧНИЙ /сто-, неодно-/, (хід) КРАС- 

НОМОВ- /ви-/, промовистий; & значущий, 
значливий.

БАГАТОЛИКИЙ столикий, рясноликий.
БАГАТОЛЮДНИЙ повнолюдний.
БАТАТОПОВЕРХІВКА висотний дім, висотка.
БАГАТОПОВЕРХОВИЙ (дім) висотний, & сто- 

(по)верхбвий, стоверхий, многовфхий.
БАГАТОРУКИЙ сторукий /тисячо-/.
БАТ АТОЯЗЙКИЙ стоязикий.
БАГАТСТВО (великий) достаток /-тки/; (добро) 

майно, маєтність, скарб, капітал, п° зблото- 
срібло; (казкове) золоті гбри, золоте дно; (jf 
бенькет [беньк^т барв];

БАГАТСТВА (природи тщ) щедроти 0.
БАГАТТЯ вогнище, ватра, вогонь, полум’я, д. 

кострище; & багаттячко.
БАГАЧ і БАГВА > БАГАТИР і БАГНО.
БАГНЕТ с° штик; ви багнети на кріс! с° примк

нути /настромити/ багнети!
БАГН/ЙСТИЙ грузький, тряський, плавкий, бо

лотяний, трясовин-, тванистий, болбтис-, мо- 
чарува'-, тіпкий, г. млаковий; & -яний, -явий.

БАГН/О БОЛОТО, г млака, (іржаве) рудка; (~а) 
~бвище, ~овиця, мочар /-і/; (млака) драговин-
а, драгва, грузбвисько; фР твань, ~юка, тван- 
ю-; з" калюжа, баюра; & багва, ~ище /-исько/.

БАГНУТИ > БАЖАТИ;
ЗБАГНУ- ЗРОЗУМІ-, осягти (розумом), утями-, 

зміркува-, добра- (до розуму), взя- втямки, ф. 
ВТОРОПА-, здогадатися, доглупа-, о. звести 
кінці чому, ухопи- тропи; (правду) усвідбми-, 
дійти правди; не з. не прикліс- розуму;

ЗБАГНУТИЙ спргійня- [криво -та чемність] 0;
ЗАН»СЯ заману-, захоті- що аж; & забаг-; як 

кому -еться як кому вдарить у голову.
БАГРИЙ багрйвий, шарлатний, шарлатовий.
БАГРІТИ бурякові-, палені-; що /мн хто/ багріє 

от-бт вже багряний, © багріючи.
БАГРЯНИЙ густочервб- /криваво-/, ПУРПУРО

ВИЙ, бурякб-; & багр(ян)истий, г. БАГРИЙ.
БАДИЛЛЯ гич(ка), ботвина /-иння/, билля, сте- 

бе-; & 4чко.
БАДЬОРИЙ ЖВАВИЙ, енергійний, молодецьк

ий; (спів) веселий, безжурний; (марш) брав- 
ур-; (дух) сонцелюб-; (не сонний) недрем-, не- 
дріман-; & бадьоренький, д° *бадьорішати.

БАДЬОРИСТИЙ підбадьорливий, бадьорущий, 
бадьорлйвий, який бадьорить.

БАДЬОР/ИТИ підбадьбрюва-; я. /мн хто/ ~ить 
с-и ♦, з-й підФ, пк ~ий, БАДЬОРИСТИЙ, ©.

БАДЬОР/ИТИСЯ храбрува-, набира- духу, кок- 
бши-, не падати духом; & ~іти; я. Імн хто/

-иться с-и ♦, з-й набра- духу, підбадьорюва
ний, ~ун, пк БАДЬОРИЙ, © ~йвшись;

ПІДЩ  вдарити лихом об землю 0.
БАДЬОР/ГТИ -іша-; & дк поФ 0; ± ГОРОЇЖИ-.
БАЖАННЯ охота, хотіння, жада-, прагне-, (жа

гуче) кортячка, ок воля [остання в.]; (добра) 
поФ, (любовне) жага, потяг, пристрасть, хіть; 
за б. якби (за)хотів /-іла/; при всьому -нні 
дуже хотівши; за власним -ям своєю охотою 
/волею/, на власне ♦.

БАЖАТИ хоті-, жада-, волі-, прагну-, багну-; 
(добра) зйчи- Ід. жй-/, ма- (охоту) [хто ще має 
що сказа-?]; п. МРІЯ-, р охотитись; нікому 
не -4ю так пліка- бодай ніхто так не пліче; 
я. Імн хто/ бажі хто хоче, розохочений, спбв- 
не- бажання, охбпле- -ям, охбтник, пк охочий, 
ласий на, с. ЖАДУЩИЙ, спраглий, © бажав
ши /-ючи/, ± БАЖАЮЧИЙ;

ЗАБАЖА- зажада-, захоті-, забаг(ну)- 0, р. за- 
бага-, к" вияви- бажання, ок з дума-;

БАЖАТИСЯ хоті-, кортіти 0;
ЗАБАЖАТИСЯ забагатися 0;
БАЖАНИЙ по+, жаданий, пожаданий 0.

БАЖАЮЧИЙ який /що, хто/ хоче, сповнений 
бажання, пк охочий, ЖАДУЩИЙ, спрйглий;

БАЖАЮЧІ хто хоче [х. х. йти? бажаючі й.?].
БАЗА основа, ґрунт, підвалина, опертя; (това

рів) гуртівня, склеп, с° склад.
БАЗАР ринок, торг, су супермаркет; (річний) яр

марок; (речей) ТАНДИТА, товчок, барахолка; 
F базарний день; (галас) ги шарварок.

БАЗАРНИЙ ринковий; (- роботу) партацький; 
(вислів) вулич-, брутіль-, вульґар-, нелітера- 
тур-, некультур-, непристбй-, (крам) пб нея- 
кіс-; & базаря-.

БАЗІКА ♦ло, клепа-, патяка-, талалай, баляндра- 
сник, дурноляп, цокотун, говор-, ТОРОХТІЙ, 
пустомолот /-дзвін, -меля/, БАЛАКУН, д. ле- 
петя, (з пихою) фанфарон.

БАЗІКАННЯ верзяка-, патяка-, пустомолотство; 
ф. тра-ля-ля, бу-ба-бу; ± БАЛАКАНИНА.

БАЗІКАТИ > ПАТЯКАТИ.
БАЗУВАТИСЯ грунтува-, спира-; (де) мати про

писку; що базується базований; прописа- 0.
БАЙДАК великий човен, невеличке судно; ± 

ЧОВЕН, ЧАЙКА.
БАЙДИКУВАТИ байдува-, ледарюва-, гультяю- 

ва-, дармува-, байдики /байди, баглаї/ би-, си- 
ді-, склавши руки, посиденьки /лежня, сім не
діль на тиждень/ справля-, лови- ґав, ханьки 
м’я-, тинятися без діла, ані за холодну воду 
не бра-; я. /мн хто/ байдикує с-и /радий/ ♦, 
розледащений, знічевле-, л£дар, пк ледачий, 
розледащілий, гультіпацький.

БАЙДУЖ/ИЙ безпристрасний, АПАТЙЧ-, неза- 
цікавле-; нечулий, нечутливий, незворушний,
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індеферЄнт-, холод-, напівсон-, о. і за вухом 
не свербгіть кому; /обоятний; & -ливий;

БАЙДУЖ/Е знбхотя, холодкбм, АПАТИЧНО
0, безпрйстрас-; безпричіс-, недбіло; (їм) все 
однб, однаково, ні гірко ні солод-, ні жір- ні 
хблодно, і за вухом не свербить, хоч би щб, 
кисло в борщ, д за всі гблови; & ~ки, мсінько;

БАЙДУЖ/ІСТЬ АПАТІЯ, знеохота 0; & ̂ жя.
БАЙДУЖІТИ; ЗБАЙДУЖНІЛИЙ зачфстві-;

 ̂(кому) зосоружі-; з " байдужий, нечуйний.
БАЙКА кіз-, (по)брехЄнь-; вигад-, фантізія, неб- 

увільщина, небилиця; & баєчка, пк *баєчков- 
ий; ± АЛЕГОРІЯ.

БАЙСТРКІК безбітченко, як і. незаконно(на)р- 
бджений, безкоровій-, неїшпбб-, о. дитя при
страсте /фортуни/; & байстря І ж1 -ібчка/.

БАЙСТРЯ нагуляне дитя.
БАК (судна) НІС; (посуд) бачок, каністра; ± ПО

СУДИНА.
БАКАЛЕЯ & з. бакалія /словник Павловського/.
БАКЕНБАРДИ біки, г. бурці.
БАКТЕРІЯ > БАЦИДЯ.
БАЛ бенкЄт, гуляння, гулянка; (у масках) Фь-мас- 

карід; & балюнок; & пк *більний, г *бал£вий.
БАЛАКАН/ЙНА говбрення, н1 БАЗІКА-, БАЛЯ- 

СИ, просторікування, багатослів'я, зн галу- 
балу, тйнди-рйнди (коржі з міком, т.-р. -  го
робець); (розмова) балічка, гутір-, бесіда; & 
балікання, біліки, ~ка, г. *білак /= говірка/.

БАЛАК/АТИ розмовля-, бЄсідува-, гутори-, гом
оні-; ГОВОРИ-, казі-, д пасталака-; & вибалі- 
кува-; я. /мн хто/ -а  с-и ♦, зг-й nof, розбаліка- 
ний, БАЛАКУН, пк -лівий, БАЛАКУЧИЙ, гд 
бесідую-, + що говорить, ©;

ВИБАЛАКАТИСЯ виговоритися;
РОЗФ4ФСЯ г. розб&ідува-: д'1 розбаліканий, Й.

БАЛАКУН баліка, говорун, лепетун, говорило, 
У* красномбвець, н1 БАЗІКА.

БАЛАКУЧИЙ говіркий, балакливий, лепет ли-, 
гомінли-, торкітли-, (- ж1) щебетлгі-, к* мног- 
оглаголй-, велемовний, н* слизькоязйкий, язи
катий; (язик) безкбс-.

БАЛАМУТНА) (підбурювач) підб^хтувач, бунті
вник, р. каламут-; ок бешкбг-; (джигун) звіб-, 
спокус-, зальбт-, (риба) скумбрій, макрель.

БАЛАМУТ/ИТИ /к-/, збаламучува-, збурю-, ПІ- 
ДБУРЮ-, колотити, мути- світом, бури-, вор- 
охбби-; бунтуві-, НАМОВЛЯ-; хвилюві-, бе- 
нт&ки-; я. ІлГ хто/ ~ить с-и ♦, з-й зФ, ~, коло
тник, пк ~ливий, бунтівлй-, д. каламітнйй, ©.

БАЛАНС (видатків) підсумок; (тепла) співвід- 
нбшення; фР рівновага.

БАЛАНС/У ВАТИ рівновіжи-; я. !мн хто/ -ус т. 
~йр, пк рівновіжчий, ск ~уй- [~уй-актор];

РОЗБАЛАНСУВАТИСЯ розстрбїтися 0.
БАЛАСТ зайвині, зайвий тягар /вантіж/, з обуза.

БАЛКА 1. яр, яруга, вйярок, вйбал-, вйдолинка, 
запідин(к)а, (поросла лісом) байрік; ± УЛОГ
ОВИНА; 2. брус, з. булька [напйвсь, як б.].

БАЛОТУВАТИСЯ (на кого) кандид/увіти. вис- 
уві- ~атуру; я. ІлҐ хто/ зг-й ♦, ~іт, ©.

БАЛЮВАТИ гуляти, БЕНЬКЕТУВАТИ.
БАЛЙСИ баляндрі-, теревені, пусті балачкй /ро- 

змбви/, ф. галу-балу, тра-ля-лгі, бу-ба-бу, ти- 
нди-рйн-, пустй говбрення; + БАЛАКАНИНА

БАЛЬЗАМ (цілющий) ліки, (всегойний) панацея, 
еліксир, ф'р живі /цілібща/ воді.

БАНАЛЬНИЙ (жарт) утфгий, стбптаний, зая- 
лбже-, заїждже-, зачбвга-, пережбва-, неоригі- 
ніль-, тривііль-, штампбва-, несвіжий, з бор- 
одбю; (- фразу) укачаний; (сюжет) буд^н-, 
сірий, звичійний, примітив-;

БАНАЛЬНІСТЬ загільник 0.
БАНДА (змовців) згрія, кліка, міфія; ок ватага, 

юрбі, жн шпані; ± КЛІКА.
БАНДАЖ пов’язка, бпіска, пер̂ в’гізка, г. бинт; 

(на колесах) ббід, обруч, шгіна.
БАНДЕРОЛЬ бпіска, г. пер£пас-.
БАНД/ЙТ(А) грабіжник, розбій-, розбишіка, за- 

різі-, харциз(ник), харцизя-, різун, горлоріз, 
(здирник) рекетир, (на Заході) ґінґстер, мафі- 
бзо; & мбк, ~к5гі(н), ~ицюра, rf *~иткувітий.

БАНК > УСТАНОВА.
БАНКІВЕЦЬ бінковий служббвець.
БАНКРУТСТВО кріх, провіл, невдіча, фіяско; 

(політичне) неспромбжність.
БАНКРУТУВАТИ з" виліті- в трубу; що !мн 

хто/ банкрутує банкрут;
ЗБАНКРУТІТИ звестися нініщо, розорй- 0, о. 

гі° зійти на пси; д1 збанкрутілий.
БАНТИНА (брус-поперечка між кроквами) тря- 

мок, трям; & бінта, з6 бінтиння.
БАНУВАТИ г. (за ким) сумуві-, болі- /тлі-/ сер

цем /душ^ю/, журйтися ким.
БАНЯ (церкви) міківка, главі, р. верх, кбпула, 

 ̂(неба) склепіння, шатрб, нам£г; & *підбіння.
БАНЬКА (посуд) слоїк, с° бінка; (на воді) буль- 

(баш)ка; (скляна прикраса) куля, кулька; 
БАНЬКгі в. більма, білухи, вирла, сліпакгі, 

сліпи; ± ОЧІ.
БАНЬКАТИЙ окі-, зіркі-, балухі-, витрішкуві-, 

вирячкуві-, лупі-, булькі-, пука-, вирлобкий, 
БАНЬКАТІ: б. гічі вгікочені бчі; 0.

БАР (невелйкий) ресторін, каф£, пивні, забігій- 
лівка; ± ШИНОК.

БАРАБОЛЯ картопля, бульба, д. ма̂ дебурка.
БАРАБОЛЙСТИЙ (ніс) як бараббля.
БАРАНИНА ягнятина; & барінинка.
БАРАНІТИ ступачіти, спадіте з рбзуму; 

ЗБАРАНІ- /О-/ очмані-, отумані-, загуби- голо
ву, отупі-, опупі-, п. заплісняві-; знетямитися, 
ок знетяміте 0; ± ОДУР-; я. збаранів збарані-
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лий, очмані-, знетямі-, знетямлений 0, ©;
ЗБАРАНШНЯ очмані-, знетямле- 0.

БАРАХ/ЛО МОТЛОХ; & *~блка,*~бльник.
БАРБАР > ВАРВАР.
БАРБОС пес, соб&са; п. цербер, служака, вис- 

лужник, вислугач.
БАРВА колір, масть, забарвлення, (органічна) 

піґмЄнт; р. фарба; (мови) п. кольорит, відтін
ок, нюйнс; т. барвник; & п° *барвосни.

БАРВИСТИЙ квітчас-, кольоровий, веселко-, рі
знобарвний /пишно-, сто-/, г. красий; (одяг) 
строкатий, кольорйс-, мальований; (спектр) 
пйш-, р. барв-; (- мову) багатий, яскравий, ко- 
льорйтний; (опис) мальовнйчий;

БАРВИСТІСТЬ різнобарв’я, буйнощі барв 0.
БАРВІНОК & пк ^барвінковий.
БАРД поет, співець, у. кобзар, (вікінгів) скальд; 

(мілітаризму) прославгітель, трубадур.
БАРЕЛЬЄФ г. плоскорізьба.
БАР’ЄР перепона, перешкода; (на видовищах) о- 

горожа /за-/, парканець, плотик, загорбда, по
руччя; (на заставі) шлагбаум, ха шляґбавм.

БАРИКАДА завал, перегорода, перекриття, зах
аращення, перепона, БАР’ЄР; на Фх у борні.

БАРИЛО бочівка, бочечка, (під набіл) д. бербе- 
ниця; & барилка, барйльце.

БАРИТИ гаяти, затрймувати, зволікати, онґ во
ловодити,/?. бавити.

БАРИТИСЯ гая-, зволікати, затргімуватися, (- 
весну) спізнюва-, н* воловоди-, отяга- Ід. за-/, 
для-, забаря-, р. бави-, с° не змушувати довго 
себе чека-; я. Імн хто/ бариться с-и /звгіклий/ 
♦, воловода, зволікач, маруда, пк забарливий, 
марудли-, загійли-, марудний.

БАРКАС > ЧОВЕН; (портовий) судЄнце.
БАРЛІГ (ведмежий) лігво, лігвище, тйрло, бару- 

ля, г. Гавра; (людський) кубло.
БАС +бля, віольончбля; м'° низький чоловічий 

гблос; & Фок, Фйло, ♦(йл)йще, пк ♦ов(ит)ий.
БАСЕЙН водоймище, водойма, резервуар, (гГ 

брудів) злйвисько.
БАСКИЙ (кінь) швидкий /пруд-, шпар-/, жвавий, 

бистрий, гарячий, гарцьовйтий, о. як змій.
БАСТІОН форт, фортеця, укріплення; (науки) 

цитаделя, оплот.
БАСУВАТИ (- коня) вибрику-, скака-, дибитись; 

ПОБАСУВАТИ поскакати 0.
БАТАЛІЯ бій, БИТВА, боїще, п° погуляння; е* 

сварка, суперечка, бійка.
БАТАЛЬЙОН^, курінь.
БАТАЛЬЙОННИЙ курінний; О як і. курінний, 

с° комбат.
БАТІГ пуга, гарапник, (плетений) канчук, нагйй 

/малах-/, дротянка, БИЧ; (верхівця) стек; (зіл
ля) (о)гудина; л. вужівка, шнур, мотуз, кінець 
[♦ гадк5чого хвоста]; & батіжбк з6 батбжжя;

як з клгіччя б. як із собачого хвоста сито;
БАТОГЙ (зілля) пучки, ІпагониІ хвости, вуса, 

вусики, І в колосіІ остюки, (павутиння) струч
ки, лаписька, пЄйси.

БАТОЖИТИ > БИТИ, ПЕРІЩИТИ.
БАТЬКІВЩИНА 1. вітчизна, рідний край, край 

батьків /дідів/, своя стороні, д./у? отіччина, f  
отечєство; п° материзна; (руху) колиска; 2. 
(спадок) дідизна, с° вбтчи-; & праФ.

БАТЬКО отець, У* панотець, окґ тїто, татусь, та
туньо, татко, д. неньо; (письменства) заснов
ник, основополбж-, фундатор; (повстанців) 
отаман, провідник;

БАТЬКИ батько-мати, отЄць-мати, о.-нЄнька, 
тато-міма, мама-тато; пращури, прЄдки, пра
діди, г. рбдичі; (старі) б. пб старйня;

БАТЬКІВ У* отецький, отечній; & Фський.
БАХКАТИ > СТРІЛЯТИ; & гахкати, пахкати.
БАХРОМА з" китиці, стріпкгі, стріпці, торочки.
БАХУР розпусник, залицяль-, зальбт-, полюббв-, 

ловеляс; (нешлюбне дитя) байстрк5к; г. дити
на, хлопець.

БАЦИЛА бактерія, мікроб, збудник хвороби, 
(сухот) паличка /Кбха/; (бід) зар&за, пбшесть.

БАЧ! АЧ! дивись! диви! бачиш! ось!; & бачте!
БАЧЕННЯ зір; (світу) сприймання, розуміння; 

ж? побачення, зустріч, спіткання, здгіб(анка).
БАЧИТИ ма- пфед очима, сприйма- [с. крізь 

свої окуляри], г. виді-, у 7 зрі-; (події) спосте- 
pird-; (з нст що) усвідбмлюва-, розумі-; (час
то) ЗУСТРІЧА-; (в кому) добачі- /у-/; б. сма
леного вбвка не з одної пЄчі хліба їс-; не б. 
світу за чим нічим не цікавитися крім чого; 
не бч як своії потилиці не ♦, як своїх вух; 
світу (білого) не б. поневірятися, потерпати, 
пережив^-; бгічу! не сліпий! бгіч(те) > БАЧ; 
щоб я більше не -ив кого\ забороняю води
тися з кіш!; де то хто -ив /г. вйдів/?, де Ви 
бачили? де то таке (колись) було?; я. /мн хто/ 
бачить з-й ♦, зрячий, видющий, © бачивши; 
я. -ить крізь рожЄві о. рожевоокулярник;

НАБАЧИТИ /за-, зо-, по-/, постерегти, помі- 
ти-, заув&ки-, углЄді-, назйри- 0;

ПОБАЧИ/ТИ /за-, зо-/, (дуже) /пере-, попо-/, 
углЄді-, уздрі-, спостерегти; набачитися, над- 
иви-; (в гостях) зустріти, спітка-, здиба-; (ко
го в кім) відгада-, пізн£-; (з нст що) зрозумі-, 
усвідбми-, вйснови-; (горе) зазн£-, пережй-; 
ок переконатися [ось ~ш!]; тк 1 ос подумати 
[побачу!]; не вдасться п. їм не даЄ- в очі; 
чу /-гічимо/ буде вйдно [~мо -  сказав слі- 
пйй];

БАЧЕНИЙ зустріва-, спостеріга-, зна-, відбм- 0.
БАЧ/ИТИСЯ зустріча-, здиба-, г. вгіді-; (в уяві) 

поставати, вирина-, ввижатися, привйджува-, 
стояти в очах; я. -иться 1. ~ений, привгіджу-
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ва-, © ~ившись, 2. зустріваний 0, © здибаючи;
НАБАЧИТИСЯ надиви-, г. навиді- 0.

БАЧНИЙ г, обач-, обереж-, бережкий, /сторож-/.
БАЧНІСТЬ! г. увага! будьмо уважні! помалу! 

бережись! бережіться! обережно!
БАШТА вежа, (табірна) вишка, (пожежна) ка

ланча, (при храмі) дзвіниця, ІмечетіІ мінарет, 
(вартова) f  маяк, стражниця; (дім) f  терем.

БАЮРА > КАЛЮЖА; (суха) яма; (шляху) вибій.
БГАНКА зморшка, СКЛАДКА; & бганочка.
БГАТИ жмікати, стискати, М’ЯТИ; (у скриню) 

упихіти, утиска-, вклад а-; (коровай) міси-.
БДЖОЛА & бджілка, д. пчілка;

БДЖОЛИ (одякмн) бджола [б. роїться].
БЕБЕХИ мн нутрощі, тЄльбухи, бельба-, кишки; 

зн (речі) ліхи, манітки, маніття, шма-, шуп- 
лі-, пожиток, мізерія; ж? білизна, постіль, 
подушки; з усімі бебехами з (усім) гамузом.

БЕБЕХНУТИ(СЯ) > УПАСТИ.
БЕВЗЬ вайло, йолоп, бовдур, гЄвалу лобур (яка), 

лобас, бЄльб-, мурмйло, бомко, г. іґнорінт; & 
бевзень; ± ДУР-, НЕДОТЕПА, ТЕЛЕПЕНЬ.

БЕЗ (о)крім, опріч, опроче, за винятком /вйїмк-/.
БЕЗАПЕЛЯЦІЙНИЙ беззастереж-, категорйч-, 

безсуперЄч-, ультиматйв-.
БЕЗБАРВНИЙ не барвистий /кольорйс-/, не яск

равий, безкольоро-; (вік) сірий, невиразний 
/без-/, вйполоще-, дистильова-; ± НЕПОКАЗ-.

БЕЗБАРЙШНИЙ з" безприбутковий, без зиску 
/ф. навіру/.

БЕЗБАТЧЕНКО сироті; зн байстрюк; е* пере
вертень, перекинчик, яничар, о. Іван без роду, 
с° космополіт.

БЕЗБАЧ без мети; будь-як, жужмом, хтозна-як; 
(іти) куди дчі світять, світ-заочі.

БЕЗБЕРЕЖЖЯ безбережність, безберЄг-, безме
жжя, БЕЗМЕЖНІСТЬ.

БЕЗБЕРЕЖНИЙ безкріїй /нео-/, неосяжний, не
озорий, БЕЗМЕЖНИЙ; & безберегий.

БЕЗ/БОЖНИЙ -вір-, атеїстйч-, ц герет-, Іс° єр-/, 
блюзнірський; л ~сбвісний, ~сор<5м-, злочин-.

БЕЗБОЖНИК > БЕЗВІРНИК.
БЕЗБОРОННИЙ безперешкод-, необмЄже-, ві- 

ль-; Q беззахис-, без(о)борон-; р. беззбрбй-.
БЕЗВЕРХИЙ без вфху /даху/; п, незавершений, 

невпорядкова-, недобудова-, невлаштова-.
БЕЗВЙННИЙ /не-, безне-/, невинуватий, с. неп

орочний, безгріш-; (у чім) непричет- до чого.
БЕЗВИХІДНИЙ (стан) безперспектйв-, безпор- 

ад-, г. безвигляд-, (без вибору) безальтернат- 
ив-; (трагізм) безнадій-, безпросвітній;

БЕЗВЙХІДЬ безвихіддя, безнадія, зневіра, без
просвітність, безпросвіття, глухий кут 0.

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИЙ к" © легковаж-.
БЕЗВІЛЛЯ легкодухість /слабо-/, безхарактерн

ість /слабо-/, нерішуч-, о. куди вітер віє.

БЕЗВІРНИК безбож-, АТЕЇСТ, недовірок, неві
ра, г. н^вір, невірник, як і. невірний, с° неві
руючий, ря геретик /с° єретик/, блюзнір.

БЕЗВІСТИ без сліду, безслідно, без знаку; (заб
ігти) не знати (й) де /куди/.

БЕЗВІСТЬ невідомість, і. невідоме, п° незнань; 
(степова) безмЄжжя, ок незмірінь;

БЕЗВІСТІ небуття, непам’ять; (у світі) засвіти.
БЕЗВЛАДДЯ безчасся, лихі година; & безвлада.
БЕЗВЛАДНИЙ безсилий, безпорідний, безрід-, 

безпоміч-; (через когось) зневлідне-.
БЕЗГЛУЗДИЙ г. безмйсний + АБСУРДНИЙ.
БЕЗГЛУЗДЯ > АБСУРД.
БЕЗГОЛІВ’Я /-ЛОВ’Я/ безтаління, біді, лихо, 

горе, нещістя, БЕЗДОЛЛЯ, безщістя.
БЕЗГОЛОВИЙ без голови; (дурний) безмозкий, 

нєдотЄпний, дурноголовий.
БЕЗГОЛОС(Н)ИЙ безгліс(н)ий, безгомін-, БЕЗ- 

ЗВУЧ-; (раб) безсловЄс-, безмбв-; (сміх) при- 
глуше-, глухий; (сум) тих-, німий.

БЕЗГОМІННЯ тиша, німоті, німотнява, німуві- 
ння, безголосся, мовчанка, мовчіння, безмов
ність, с. мертвота; & безгомінь; ± СПОКІЙ.

БЕЗГРАМОТНИЙ /не-/, нєписьмЄн-, г. АНАЛЬ- 
ФАБЕТ; (- теорію) неуцький; ± ТЕМНИЙ.

БЕЗГРІШНИЙ /не-, непо-/, непогрішимий, не
порочний, f  святий та божий.

БЕЗДАРНИЙ безкебЄт-, БЕЗКРИЛИЙ, (твір) 
партіцький.

БЕЗДІЯЛЬНИЙ інерт-, ПАСИВ-; & безділь-.
БЕЗДОГАННИЙ (твір) неперевЄрше~; (- політ

ику) БЕЗПОМИЛКОВИЙ; (- репутацію) іде- 
альний, незаплямова-, чистий, р. непорочний.

БЕЗДОЛЛЯ безтаління, безкебетгя, БЕЗГОЛІ
В’Я, злощістя, недоля, лихі /щербіта/ доля.

БЕЗДОМНИЙ безпритуль-, безхітній, і. безпри
тульник, жн тульник, бомж.

БЕЗДОРІЖЖЯ (весняне) розкаль, розтань, роз
таль, розквась; п. безвихідь; & бездорбга.

БЕЗДОРОЖНІЙ бездорогий, р. безшляховйй.
БЕЗДУШНИЙ (труп) мертвий; (голос) метале-; 

Q нечулий, нечуйний, нечутЄн-, черствий, 
незворушли-, незворушний, с. БЕЗСЕРДЕЧ-, 
ЖОРСТОКИЙ, о. сухір сухарем, без Ббга в 
серці /животі/; (- очі) БАЙДУЖИЙ, холод
ний, беземоцій-, відсторбне-; (опис) яловий.

БЕЗЖАЛІСНИЙ безжіль-, нещад- /безпо-/, не- 
милосЄрд-, ЖОРСТОКИЙ, нещадимий, лютий

БЕЗЖИВНИЙ мертвот-, мертвий, неживий; (оп
ис) бездушний, невиріз-, блідий, яловий.

БЕЗЖУРНИЙ веселий, безтурботний, безкло
пітний, бадьорий, сонцелюбний.

БЕЗЗАКОННИЙ /не-, проти-/, протипрів-, сва- 
віль-, самовіль-, с. злочин-.

БЕЗЗАКОННЯ СВАВОЛЯ, ок бЄзсуд.
БЕЗЗАПЕРЕЧНО беззастерЄж-, безсуперЄч-, без
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застережень /перекбрів/, г. нісліпо.
БЕЗ/ЗВУЧНИЙ -звукий, ~шел£с-, -гомін-, -гу- 

ч-, -шум-, ~тбн-, (звук) нечут-, глухий, ТИ-.
БЕЗЗЕМЕЛЬНИЙ безґрунтий; безмаєтний, БІД-.
БЕЗЗЛОБНИЙ /не-/, лагід-, незлобливий, не- 

злости-, ДОБРИЙ.
БЕЗ/ЗМІСТОВНИЙ (твір) пустий, пустопорбж- 

ній; (виклад) мало-, тарабар-, неглибокий.
БЕЗЗУБИЙ без зубів /зубців/; (- критику) м’я

кий, недошкульнйй, негострий, нерізкий; О 
без(по)рідний, беззахис-, безпбміч-.

БЕЗІМЕННИЙ Q і. незвисько.
БЕЗКІННИЙ о* безкол£сний.
БЕЗКОМПРОМІСНИЙ безполовйнчастий.
БЕЗ/КОШНЕЧНИЙ нескінчйн-, -МЕЖ-, -кінц- 

я, -  краю, -  к.-крію; ТРИВАЛИЙ, задбвгиий;
БЕЗКОНЕЧНО (малий) о. коміриково;
БЕЗКОНЕЧНІСТЬ п° безконеччя 0.

БЕЗКОРИСЛИВИЙ непожадли-, незажерли-,
негрошолюбний, не ЖАДІБНИЙ.
БЕЗКОРИСНИЙ /не-/; (- річ) непотріб-, зайвий; 

(ні до чого) непомічний; © БЕЗКОРИСЛИВ
ИЙ, (- 3я породу) яло-; -сна діяльність артіль 
«Даремна праця».

БЕЗКОРИСНО без кбристи, о. марна пріця, 
шкода й праці /заходу/; (казати) як горохом 
об стінку; фР де там! [просив: де там!]; (учи
ти +) о. (хоч) учи (хоч) не вчи; ± ДАРМА.

БЕЗКОШТОВНИЙ безпліт-, безоплат-, дарем-, 
дармовий, о. за спасибі, за так;

БЕЗКОШТОВНО безпліт-, дур-, за(пів)дур-, за 
так, за /на/ дурницю, за спасибі, за безцінь, на 
дурняк, ф. на шармака, жн на халяву 0.

БЕЗКРАЇЙ /нео-/, безкрайній, безберегий, БЕЗ
МЕЖНИЙ.

БЕЗКРИЛИЙ без крил; Q бездарний, неориґін- 
іль-, неокриле-, о. пороху не вигадав; (вірш) 
сірий, нецікавий, буденний; (- мрію) бід-.

БЕЗЛАД нелад, р£йвах, гармидер, кавардак, ха
ос, розгардіяш, кблот, колотнеча.

БЕЗЛАДДЯ хаос, АНАРХІЯ, безлад(ність), нел
ад, кавардак, шарварок, гармидер, розгарді
яш, бедлам, з. лоск, о. Содбм(а) і(й) Гомбрра.

БЕЗЛАДНИЙ хаотйч-, неорганізбва-, невпоряд- 
кбва-, без систем-, АНАРХІЧ-, розтелесбва-; 
(відступ) паніч-;

БЕЗЛАДНО лоском [кіідати л. к. без поряд
ку], безбач, будь-як, жужмом, хтозна-як 0.

БЕЗЛИКИЙ і БЕЗЛИЦИЙ невиразний, блідий, 
розпливчастий, неяскравий, БЕЗБАРВНИЙ.

БЕЗЛИСТИЙ (- дерево) облетілий.
БЕЗЛЙЧНИЙ безсорбм-, безстид-, без устйду; 

(- вдачу) двоєдушний.
БЕЗЛІЧ і БЕЗЛІК сила-сил£нна, тьма(-тьмен- 

на), тлум, к" сбнми, г. хлань; фР купа, вагон, 
море, гибіль, рій, п° многота; t f  дуже БАГА

ТО, заБАГАТО, без ліку, без ліку-міри.
БЕЗЛЮДДЯ глушині, глушінь, ок загумінок; п. 

пустка, пустеля, пустйня.
БЕЗЛЮДНИЙ /не-/; (край) незас&іе-, необжй- 

тий, дикий, пустотній; (куток) пустельний, 
ВІДЛЮД-, о. без живбї душі /живих голосів/.

БЕЗМАЛЬ мійже, чи не; (трохи не) без дрібку, 
без малого, за малйм.

БЕЗМЕЖНИЙ безкріїй /нео-/, безкрайній, безб
ерегий, безбережний, безгрангіч-, нєскінчЄн-, 
неосяж-, безкон^ч-, неогляд-, неозбрий, без 
кінця-крію, р. неогорнбнний; (гніт) необм£- 
же-, (сум) безмір-, незмір&і-; ± ПРОСТОРИЙ;

БЕЗМЕЖНІСТЬ безмежжя, безбер^ж-, безмір, 
безмір’я, безкрай, ок незмірінь 0;

БЕЗМЕЖНО (малий) о. коміриково 0.
БЕЗМІРНИЙ незмірний, незміренний, незгли

бимий, БЕЗМЕЖНИЙ; (сум) дуже глиббкий.
БЕЗМОВНИЙ мовчазнйй, безсловес-; © боязк

ий, покірний, плохий, німий; БЕЗГОЛОСИЙ.
БЕЗ/НАДШНИЙ -вихід-, -перспектив-, г. -виг- 

ляд-,©невипрів-; (хорий) невилікбв-; розпіч- 
ливий, -просвітній, пропіщий [пропіще ді- 
Л°];

БЕЗНАДІЙНО немі жодної ріди 0.
БЕЗНАДІЯ /- ійність/; (крайня) розпач, розпука, 

відчій 0 — БЕЗНАДІИНИЙ; ± БЕЗВИХІДЬ.
БЕЗНАСТАННИЙ ненастін-, повсякчас-, безу- 

пин-, БЕЗПЕРЕРВ-;
БЕЗ/НАСТАННО /не-/, /-усті-/, -пересті- /- 

естін(к)у, -встань/, -угівно, невпйн- /-у-/, 
-перфв-, невгаваючи, весь час, -  спину /у- 
пй-, угіву, зупинки/, нескінченним потоком, 
тільки й зніє, що, знай [з. пліче], одно [о. ре
гоче], (регулярно) раз-у-різ.

БЕЗОГЛЯДНИЙ рішучий, зважливий, г. безог
лядний, с. відчайдуш-, ок деспотич-; (до во
рогів) безкомпроміс-, г. безкомпромісбвий.

БЕЗОДНІЙ без дна, бездЄнний, с° бездбн-; (- 
прірву) глибочез-, незглиб-, незглибимий; (- 
небо) неосяжний, безмЄж-; ± НЕВИЧЕРП-.

БЕЗОДНЯ прірва, провілля, безбднява, б&здень, 
г. хлань; (фактів) безліч; п° вир; (у космосі) 
чбрна дірі; & пк *безбдняний.

БЕЗОСОБОВІСТЬ р. ок безпрйстрасн-, фР авто- 
матич-, відсторбне-.

БЕЗПАЛИЙ & безпільчий, і. безпалько.
БЕЗПАМ’ЯТНИЙ непритбм-; (без тями) без

тям-, НЕСТЯМ-, несамовитий, о. г. забувіє, 
як ся називіє; (- голову) ЗАБУДЬКУВА-.

БЕЗПАМ’ЯТЬ /не-/, непритомність, забуття, бе- 
зпім’я-, ма транс [прокинувся з трансу], окґ 
пімороки в голові; де -ті до нестями.

БЕЗПАРДОННИЙ нахіб-, брутіль-, безцерем- 
бн-, к" епатіж-, ЗАРОЗУМІЛИЙ; дуже нас
тирливий /набридли-/; ± БЕЗСОРОМНИЙ.
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БЕЗПАРТІЙНИЙ нейтріпь-, безсторонній, не- 
заанґажбваний, зп нестоварйше-.

БЕЗПЙКА безпечність, з. безпечЄнство; & *за4.
БЕЗ/ПЕРЙРВНИЙ ~наст£н- /-пере-/, нев[с]пи- 

н-, ~уст£н-, ~упйн-, ~угів-; (рух) віч-, ПОСTI
PI-, -перебій-; (ряд) суціль-;
БЕЗПЕРЕРВНО > БЕЗНАСТАННО.

БЕЗПЕРЕЧНИЙ незаперйч-, безсумнів-, неспр- 
остов-, (цілкбм) пЄв-, (факт ще) загальновйз- 
на-, очевгід-, фР с. камін-;

БЕЗ/ПЕРЕЧНО -умов- /- сумнів-/, недвозн£ч-, 
~за[су]перЄч-, НАПЕВ-, ± ЗВИЧАЙ-, авжеж, 
саме так, нем4 слбва, поза всяким сумнівом; 
вст а ти думав?, немй /~/ сумніву, певна річ, о. 
що не кажіть, що правда /є/, то п. /є/; б. що, а- 
лЄ... що то що, але... [б. гниль, алЄ.« гниль то 
гниль, але...].

БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ (вступ) віль-, безборбн-; 
(розвій) свобід-, необмЄже-;

БЕЗПЕРЕШКОДНО без(за)борбн-, без пере- 
пбн /переппсод/, вільно, г. нєстіснЄнно 0.

БЕЗПЕРИЙ неопЄрен-, невбгіт- у пір’я; голий.
БЕЗПЕРСПЕКТЙВНИЙ безплід-, г. безвйгляд-; 

безнадій-, пустоцвіт-, о. безмайбутній.
БЕЗПЕЧНИЙ незагрбже-; НАДІЙ-, з. охвіт-.
БЕЗПІДСТАВНИЙ (вирок) необґрунтбва-, без- 

ґрунтбв-, непідпфтий, без підперті; (наклеп) 
голослівний; (трус) безпричйн-, без підстав;

БЕЗПІДСТАВНО (за,)дур- 0; не б. не дурно.
БЕЗПЛІДНИЙ безнащад-; © бездіт-; (- тварин) 

яловий, (- свиню) непорбсистий; (захід) даре
мний, мар-, пустоцвіт-; (грунт) неродючий, 
безхлібний; (розшук) безрезультат-.

БЕЗПОВОРОТНИ(І )Й (борг) на вічне віддання;
БЕЗПОВОРОТНО без вороття.

БЕЗ/ПОМИЛКОВИЙ нес[по]хибний, -помиль-, 
не(п,)омйль-, з. непомйлешній; -доганний; ± 
БЕЗГРІШ-.

БЕЗПОРАДНИЙ /не-/, безрад-, безпбміч-, без- 
сгілий, о. беззубий, не годен опиратися хто,
і кури б загреблй кого; (твір) НЕЗДАЛИЙ.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ прямйй, (здиб) особгістий;
БЕЗПОСЕРЕДНЬО прямо, о. прямою навод

кою 0; (дістати) з перших рук; (зійтися) ли- 
цЄ-в-лицЄ; фР конечно [б. Вам конечно В.].

БЕЗПОЩАДНИЙ г. безмилосЄрд- + НЕЩАД-.
БЕЗПРАВНІСТЬ /-прав’я, -прівство/; ± НЕВО

ЛЯ, РАБСТВО.
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ небувалий, нечуваний, 

безпрйклад-, унікіпь-, ок ВИНЯТКОВИЙ.
БЕЗПРЙСТРАСНИЙ невразливий, БАЙДУЖ- 

ИЙ, нечулий, холодний, (розум) ок серце- 
лбм-; [!! б. це не БЕЗСТОРОННІЙ !!].

БЕЗ/ПРИТУЛЬНИЙ ~дбм-, -прихйль-, ~при- 
чіпь-, -хатній, ± НЕПРИКАЯНИЙ, L ~прит- 
ульник, бездбм-, жн тульник вуркаган, бомж.

БЕЗПРОСВІТШ[И]Й без прбсвітку, темний, не- 
прогляд- /без-/, (- думи +) чор-, важкий, сум
ний, безрідіс-, невідрід-; /злидні/ тривалий, 
постійний; ок абсолібт-, нєсосвітЄн- [б. кеп];

БЕЗПРОСВІТНІСТЬ п° нЄпрогл*ць 0; & без- 
просвіття.

БЕЗПРОСИПНИЙ безпробуд- /не-/, непросипу
щий, непросипЄнний.

БЕЗПУТНІЙ непут-, непутящий, ШАЛАПУТ
НИЙ, © шалапут, вітрогон, ± ГУЛЬТЯЙ.

БЕЗРАДІСНИЙ /не-/, сумнйй, журлгівий, пох
мурий, невеселий, невтішний, (- думи) чбр-, 
(- життя) БЕЗПРОСВІТНІЙ.

БЕЗРАДНИЙ > БЕЗПОРАДНИЙ.
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНИЙ (пошук) безуспіш-, без

плід-, яловий, (крок) даремний, мір-;
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО: скінчалось б. скінчгіло- 

сь пшйком, нічбго не дало 0.
БЕЗРІДНИЙ як і. безрідько.
БЕЗРОБІТНИЙ незайнятий, г. незатруднений, 

жґ безроббчий, ок безробітній.
БЕЗРОЗСУДНИЙ зп у. безглуздий, безтямний, 

нерозв&к-, нерозум-, нерозважливий, безго- 
лб-, необдуманий, безбгляд-, с. відчай душ-;

БЕЗРОЗСУДНО по-дурному 0.
БЕЗСЕРДЙЧНИЙ безсЄрдий, бездушний, жорс

токий, БЕЗЖАЛІСНИЙ, немилосЄрд-;
БЕЗСЕРДЙЧНІСТЬ немилосердя 0.

БЕЗСЙЛ(Т>Н)ИЙ немічний, слабйй, кволий, нез- 
долящий, нездбльний; (без влади) безвлад-; 
(од утоми) знесгіле-, знембже-, з. знебулий.

БЕЗСИЛЛЯ несгіла, неміч, безсилість, квблість; 
(від утоми) знесилля, знесилення, знемога; 
( г ґ  статеве) імпотенція; п. безвладність.

БЕЗСИСТЙМНИЙ безлад-, хаотгіч-, неоргані- 
збва-, о. хтбзна який; rf = f + хтбзна як.

БЕЗСЛІДНО пр. без сліду, як камінь у воду, жм 
з кінцями, ± БЕЗВІСТИ; & і. *безслідник.

БЕЗСМЙРТНИЙ невмирущий, немру-, вічнож- 
ивий /-сущий/, несмертельний, НЄТЛ1Н-, }Р не 
убіЄн-; (птах) мт ФЄнікс; (дух) вічний /до-, 
без-/; (здвиг) незабутній, с° немеркнучий, не
ув’ядний; © ф. невмирака.

БЕЗСМЕРТЯ невмирущість, безсмертність, жи
ття вічне, нетлінність; п. (віковічність, вічне 
тривання, фР. бЄзвік.

БЕЗСОВІСНИЙ як /. безсбвісник.
БЕЗСОННИЙ (- ніч) неспаний, о. без сну.
БЕЗСОННЯ несплячка /у дітей/ /-ячки/, жґ ні

чниці; мучиться від б. спіти - не спить хто.
БЕЗСОРОМНИЙ безлйч-, безстгід-, страмнюч

ий; (жарт) нескромний, неподбб-, сороміт-, 
вулич-, вульґар-, сороміцький, масний, бруд
ний, нецензур-; (наклеп) безсбвіс-, зухвалий, 
цинічний, БЕЗПАРДОН-; & о. д. без устгіду

БЕЗСОРОМНИК сороміт-, безлйч-, безстгід-,
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нахаба, зухвалець, (прогнилий) цйнік.
БЕЗСТОРОННІЙ нейтральний /де" нев-/, неупе- 

рЄдже-, непідкуп-, об’єктйв-, справедлгівий.
БЕЗСТРАШНИЙ безбояз-, ВІДВАЖ-, БЕЗОГЛ- 

ЯД-, безтрЄпет-, небоязкий /без-/, хорббрий;
БЕЗСТРАШНІСТЬ безстрашшя, нЄстрах 0.

БЕЗСТРОКОВИЙ безтерміновий, вічний, (борг 
Ібез відданії) (узятий) на бЄзрік.

БЕЗСУМНІВНИЙ цілком пЄв-, очевйд-, незапе- 
рЄч; , БЕЗПЕРЕЧ-.

БЕЗТАКТНІСТЬ нЄтаюг, нетактовність, с. без- 
пардбнність.

БЕЗТАЛАННИЙ нещасливий, нещасний, без- 
щіс-, бездбль-, безкебЄт-, О БІДОЛАХА; 
(твір) бездарний; ± СЕРДЕШНИЙ.

БЕЗТАЛАННЯ лихі дбля, БЕЗГ0ЛІ[0]В’Я, 
БЕЗДОЛЛЯ; (брак удачі) неталін, нефортун- 
ність; (брак хисту) безкебЄття, бездірність.

БЕЗТІЛЕСНИЙ безплотній, безтільннй, немате- 
рііль-, неземнйй, ефір-; (дух) примір-, нере- 
аль-; & (позбавлений тіла) знетіле-.

БЕЗ/ТУРБОТНИЙ ~жур-, легковіж-, нежурли
вий, -клопітний, -сум-, -дум-; (вік) -хмар-, 
устеле- квітами /рбжа-/; фР недбілий;

БЕЗ/ТУРБОТНІСТЬ ^гурббття, -клопіття, 
-журність, недбальство 0.

БЕЗТЯМНИЙ /не(с)-/, несамовитий, ОЧМАНІ
ЛИЙ, п° безумний; (потяг) НЕЗДОЛАН-;

БЕЗТЙМНО д. безтямки 0.
БЕЗУГАВНИЙ неугавний, невгавущий; (неспи

нний) БЕЗНАСТАННИЙ;
БЕЗУГАВНО без угаву, д. без угалу 0.

БЕЗУМІТИ г. фанаті-, безглузді-; ± БОЖЕВОЛ-.
БЕЗУМОВНИЙ незаперЄч-, безсумнів-, БЕЗПЕ- 

РЕЧ-; (- рівність) беззастерЄж-, повний.
БЕЗУПЙННИЙ /-НО/ > БЕЗНАСТАН- /-НО/.
БЕЗУТОМНИЙ невтбм-, непосидющий, НЕВ- 

СИПУ-, невтомлйвий.
БЕЗУСПІШНИЙ БЕЗРЕЗУЛЬТАТ-, яловий, да

ремний, невділий, МАРНИЙ, о. безвгіграш-.
БЕЗУХИЙ карноухий.
БЕЗХАТНІЙ бездбмний, БЕЗПРИТУЛЬ-; (рід) 

кочовий, мандрівний; е* безмаЄт-, безсімей-, 
самотній.

БЕЗХМАРНИЙ (день) ясний, погід-, погідли- 
вий; (вік) встЄлений квітами /рожами/.

БЕЗХРЕБЕТНИЙ © безхарактер-, нестійкий, не
надійний, хиткий, о. ні риба ні м’ясо, і нішим
і вашим, куди вітер віє; (- тварин) примітив
ний, позбавле- крижів.

БЕЗЦЕРЕМОННИЙ /не /, БЕЗПАРДОН-, зух
валий .

БЕЗЦІЛЬНО бЄзбач; (іти) куди очі світять, світ- 
зіочі.

БЕЗЦІННИЙ коштов-, дорогий, с° дорогоцін
ний, (дар) цірський, якбму не скласти ціни; з.

безвіртісний, дешевий.
БЕЗЧЕСНИЙ /не-/, безсбвіс-; (- смерть) безс- 

лів-, ганеб-, о. собічий.
БЕЗШТАННИЙ як і. безштінько.
БЕЗ’ЯЗЙКИЙ без язикі; німий, безсловесний; 

ги безпрів-; ± БЕЗМОВ-.
БЕЛАДОНА г. матриґан.
БЕЛЬКОТА[І]ТИ > БУБОНІТИ.
БЕН(Ь)КЕТ гуління, бенкетуві-, святкуві-, гу

льні, гульбощі, бал, Xа баль, уР учта, з. бЄсіда.
БЕНКЕТАР гуліка, гульвіса /-тій/, бенкЄтник.
БЕНЬКЕТ/УВАТИ батові-, справді- балі /-и/, 

гулі-, с. пйти-гулі-, ф'р мед-винб /-горілку/ 
пй-; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, рідйй по4, розгуля
ний, гуліка, БЕНКЕТАР, пк -ний, -лйв-, ©.

БЕНТЙЖ/ИТИ (будити замішку) збентЄжува-; 
(душу) непокбї-, хвилюві-, тривожи-, турбу- 
ві-, муля- серце, г. алярмуві-; СОРОМИ-, зп 
конфузи-; я. /мц хто/ ~ить с-и ♦, з-й з4, пк сер- 
цезворушливий /-ушний/, -ливий /-жний/, ©;

РОЗБЕНТЕЖИТИ розхвилюві-, розтривбжи-, 
розворуши-, вгівес- з рівноваги 0.

БЕНТЕЖИТИСЯ непокої-, турбуві-, хвилюва-, 
тривожи-, с. отетерівши; (від сорому) ніяко- 
ві-, губитися, не зніти, на яку ступгі-, умлі- 
ві- серцем, збивітися з пантелику, пантели- 
чи-; я. !мн хто/ бентежиться = я. хвилюсть- 
+ гі° занепокоєний, збентЄже-, схвильова-, (- 
душу) збуре-, розвихре-; д! БЕНТЕЖНИЙ.

БЕНТЕЖНИЙ тривож-, с° хвилюючий; неспо
кійний, схвильбва-, розбентЄже-, збуджен-;

БЕНТЕЖНІСТЬ бентЄжжя, неспокій 0.
БЕРЕГ (морякам) суходіл, землі; (смуга берега) 

узбережжя /над-, при-/, береговині; (купальн
ий) пліж(а); (шляху) край, узбіччя; (зошита) 
г. марґінЄс, с° поле; ± ПРУГ.

БЕРЕГТЙ зберіга-, заощаджува-, щадй-, жалі-, 
(одяг) жілува-; (край) оберігі-, охороні-, хо- 
ронгі-; (діти) догляді-, піклуватися про, пи
льнувати /гляді-/, як ока (в голові); (наказ) 
пам’яті-, не забува-; я. /мн хто/ бережЄ с-и ♦, 
з-й зФ, хоронгітель, пк захисний, (економ-) о- 
щідливий, © берігши, бережучи.

БЕРЕГТЙСЯ остеріга-, стерегтися, начува-, гля
ді-, шанувіти себЄ, г. сокотитися; (у пам’яті) 
не забува-; береж/ись! начувайся!, глядись!; 
я. !мн хто/ -Ється -енний [-Єнного Бог -Є], с-и 
♦, (їми) ~^ний, пк БЕРЕЖКИЙ, сторожкий, ©.

БЕРЕЖКЙЙ обічний, оберЄж-, біч-, помірко- 
ва-, бережЄнний, сторожкий, ок негарячкйй.

БЕРЕЖОК (край посуду +) пружок, с° кайомка.
БЕРЕЗЕНЬ пб мірець [прийде м. -  змЄрзне ста

рець]; & березіль, пк *березнЄвий.
БЕРКЙЙ липучий, липкий, чіпкий, БЕРУЧК

ИЙ; (до праці) охочий.
БЕРКИЦЬНУТИСЯ i f  перекину-, впісти, гЄп-
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нути(ся), впіймати сторчака, пф беркиць!; ± 
БЕХНУТИСЯ -> БЕХАТИСЯ.

БЕРКУТ гд хижун.
БЕРУЧКЙЙ (до чого) охочий, хапкий, запопад

ливий, р. беручий; (до праці) з. прикидливий, 
(липучий) БЕРКИЙ; (до наук) схильний до, 
що тямить з півслова; ± ПРОМІТНИЙ.

БЕСІДА розмова, балічка, гутір-, п6 мбва; (на 
тему) доповідь; (з кимось) спів*; Ж* товаргі- 
ство, компанія; з. беньк£т; не до -ди хто пб 
незділий розмовник; (не) бути до -ди кому з 
ким д. (не) ма- про що говори- кому з ким.

БЕСКИД і БЕСКЕТ ск£пя, стрімчік; (глибокий) 
круча, урвище, провілля; & скалі, з6 бескеття.

БЙСТІЯ (- тварин) звір, хижік, с. потвора;© 
шельма, крутій, бешкетник, с. пройдисвіт.

БЕХАТИСЯ; БЕХНУ- (віжко) впісти, БЕРКИ
ЦЬНУТИСЯ; ± УПАСТИ.

БАХКАТИ; В Й Ж  ф. ЗБУДУВ-; & повибехку-.
РОЗБЙХКАТИ ф. розби-, розли-;
РОЗБЕХКАНИЙ розбитий, розли-, (черевик) 

розтбптаний.
БЙШКЕТ ♦увіння, колотнеча, свірка, буча, га- 

лабурда, сканділ, дебош; (кому) р. ганьбі.
БЕШКЕТНИК скандаліст, баламут, урвиголова 

/зайди-, шибій-/, паливода, дебошир, галабу- 
рдник, галабурда, драб(уга), л. жлоб; (малий) 
урвйтель, збитошник, безголбв-, д отряха, шк 
порушник дисципліни; ± ХУЛІГАН.

БЕШКЕТ/УВАТИ сканділи-, галабурди-, коло- 
брбди- /-брбї-/, содоми-, шурубури-, п. гуля-; 
(- дітей) витворя-, роби- збитки, ходи- на го- 
ловіх, шк порушува- дисципліну; я. /мн хто/ 
-ус с-и ♦, БЕШКЕТНИК, пк ~ливий, сканда- 
листий, дебошйрис-, жлобуві-, -уві-, ©.

БЙШТАТИ ф. МОЛОТИ- (словіми), зп ПІСОЧИ-, ± 
КАРТА-.

БЗДИК > ХИМЕРА
БЙДЛИТИ; ЗБЙДЛИТИ обернути на бидло;

ЗБЙДЛІТИ обернутися на б., стати бидлом.
БЙДЛО худоба, скотина, товір; зн чернь, голота; 

л. хам, скотиняка, худбб(йн)а; & бидля.
БИК (расовий) бугій, (однорічний) пер&зимок; (з 

Тибету) як; & бичок, бичисько, “бугаєць.
БИЛЙН(К)А бадилин(к)а, стеб(е)лин(к)а, зілин- 

(к)а, травин(к)а; стебельце, ст^блик; & били
нонька, билиночка.

БИЛЙЦЯ > БУВАЛЬЩИНА.
БЙНДА стрічка, тісьмі, стьожка; (на руці) по

в’язка, бпіска, г. пов’язь; & бйндочка.
БІШДЮГЙ кбні-ваговбзи.
БИСТР/ИЙ ШВИДКИЙ, бистроплинний, блиск- 

авйч-, навіль-, © мотор-, сприт-; (вир) бист
роводий; (- очі) жвівий; (ум) гбстрий, метк
ий, шпаркий; б. на ргізум бистродум(ний).

БИСТРИНА /-иня, -інь/, бистря, с. вир; (хутка

річка) бйстриця, бистрянка.
БИТВА бій, батілія, сутичка, (по)ббїще, г. зудір, 

У* пря, брань, (рубак) січа, п° кривівий беньк- 
&т /весілля/, погуляння; (з чим) боротьбі; е* 
бійка, буча; ± КОНФЛІКТ.

БИТИ вдаря-, стука-, каліті-, клепі-, гатгі-, мо
лоти-, прі-, рази-, бехка-, таріхка-, (кулаком) 
кулічи-, кулачкуві-; (у що) зн ляпа-, г. лупі-; 
(звіра) вбиві-; (дубасити) піри-, грі-, духопб- 
ли-, репіжи-, шматі-, гамсели-, дубіси-, луп- 
й-, лупцюві-, міси-, маніжи-, періщи-, поро-, 
потроши-, частуві-, чухрі-, чуби-, буца-, тов
кти, шпіри-, латі- боки, всипі- /даві-/ бббу 
/прочухіна, чбсу, табіки, п£рцю, тришия/, лі
чи- р£бра; (камінням) побиві-; (пугою) батбж- 
и-, списува- /спускі-/ шкуру; (з гармат) стрі- 
ля-; (- дзвін) ббмка- /бім-, б^м-, б^в-/; Іпульс/ 
б’ючкуві-, пульсуві-, сіпатися; (в очі) впаді- 
в /засліплюва-, вражі-/ очі; (джерелом) стру- 
муві-, ♦ дзюркбм, фонтіни-; (у трясці) тряс
ти, труси-; я. б’є с-и ♦, з-й поФ, клепільник, 
клепіч, (річ) бияк, било, пк биткий, битливий, 
ск побий- [побййпес], -бійний [далекобій-], © 
бивши, б’ючи, ок навбйтки /= биттям/;

ВЙБИ- полічи- р£бра (пугою) 0; перебй- всіх.
БЙТИЙ (шлях) вторований, наїждже-, накбче-, 

утрамббва-, утфтий, накбтис-; © досвідче
ний, бувілий, я. міху не дасть /бувів у бу- 
вільцях, ♦ жак, бита голові, не в тім’я ♦; (го
рем) при+; (градом) витолочений; (- дичину) 
настріля-, на4; (ворог) роз4, розгрбмлений.

БЙТ/ИСЯ стука-, вдаря-, ф. буца-, г. зударй-; (- 
хвилі) пласка-, хлюпа-; (як риба об лід) побив- 
і-, поневіря-; (на дрізки) розбиві-; (в путах) 
ббрса-, пручі-; (А з Б) міря- /силою, чубіми/, 
чуби-, іти навкулічки; (за що) змагітися, бор- 
б-, воювати, проливі- кров, поборю- що, (до 
краю) стоя- на смерть /до остінку/; (головою 
об стіну) товктися, г. товкти; (у трясці) тряс
тися, кида-, меті-; (джерелом) ~и; (- пульс) 
пульсуві-, б’ючкуві-; Ісерце! тьбхка-, !важ
ко! гупа-, гд товктися; я. б’ються 1.-7. © с-и ♦, 
бившись, б’ючись, 1. бо£ць, борець, вояка, 
воїн, змагун, 2. розбиваний, пк розбив:, роз- 
бйвистий, б’ючкий, 3. /хвилі! хлюпітлйвий, 4. 
(у корчах) розббрсаний, 5. поневіряка, поне- 
вірливий, © побивіючись, 6. зудірюваний, 7. 
(пульс) розпульсб-, розб’ючкб-, пульсувітий; 
(- серце) розкалітаний, розгул-;

ЗАБИТИСЯ (- серце) гд затовктися 0.
БИТКОМ НАБЙТИЙ забй- /повний/ ущфгь /по 

сіму зів’язку/, ок набйтий-набитісінький + J,;
БИТКОМ НАБЙТО пбвно-повнісінько, ніпх- 

ом /натоптом/ напхано /набито/, як оселедців 
у бочці, (в залі) аж стіни тріщіть, гблці ніде 
впісти, курці ступити ніде.
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БИТТЯ лупка, прочуханка, поФ, 0 —► БИТИСЯ; 
р. бій, с° побої; биттям rf навбйтки.

БИЧ канчук, нагай, пуга, малахай, дротянка; ф. 
кий, дрючок, ломака, ціпок, палиця; п. лихо 
[голод -  ♦ людства]; (сатири) БАТІГ, жало.

БІБЛІЙНИЙ (сюжет) стародавній, давномину
лий, бознаколишній; & біблі[Є]йський.

БІБЛІОМАН книгоман /ж1 -ка/.
БІБЛІОТЕКА книгозбірня; (сховище) книгосхо

вище; & б3 бібліотека.
БІБЛІЯ Святе Письмо /Книга/; ± ЕВАНГЕЛІЯ.
БІБУЛА промокальний папір, пб промокічка.
БІГ1 > БОГ; & боженя, прйбіг /прйбоги/, д. Ббж- 

(ень)ка; хай Б. боронить борбнь, Боже; дай 
Ббже! бодай, маймо надію.

БІГ2 біганка, змагання з бігу, (не дорогою) крос.
БІГАНИНА шастанйна, бігання, ганя-, швендя-; 

метушні, рейвах; п. переполох, & біганка.
БІГ/АТИ гасі-, ганя-, о. махі-, літа-; (туди-сю-) 

шмигля-, телесуватися; (по хаті) метуши-, не 
сидіти; (до їх) вчаща-; /від/ (у)тіка-; (за нею) 
упада-, залицятися до; ± БІГТИ; муріхи по 
тілі -ють мороз /зашпори/ позі шкурою хо
дить /-ять/; я. /мн хто/ ~а с-и /навчений/ ♦, зм- 
й поФ, пк бальний, (- очі) перебігливий, шми- 
глй-, шмигкйй, © ~̂ аючи, ^авши, ± я. біжить;

ВИБІГАТИ вйшмигляти 0; попобігати;
ВИБІГАТИ (- клин землі) видаватися; 0;
ВІДБІГАТИ /дк ВІДБІГ-/ пЛ . з. губи- /за~/, 2. 

цуратися /відцура-/ [свого відбіг, чужого не 
доскочив];

НАБІГАТИСЯ нагасатися 0.
БІГ/МА ~цЄм, тюпцем /під-/, труськом, трушк-, 

трухцем, д навтрюхй, с° ~бм; (навтіки) драла.
БІГМЕ! їй-бб(гу)! далебі(г)! слово чЄсти! чЄснє 

слово! Бог мені свідок! от тобі хрест! ф. щоб 
я так жив! хай мене вб’ють!, щоб я з цього 
місця не встав!.

БІГОВЙЙ: -ві доріжка ок біжня.
БІГОМ г. вйбігом руш!, ± БІГМА.
БІГТИ мчі-, о. леті-, п. гна-, ф. дріпа-, чесі-, чу- 

хрі-; (спішно) поспіша-, квапитися, фР розга- 
ня-, (від їх) (у)тікати; (- псів) уляга-; /хмари/ 
плйну-, /час/ мина-, збіга-; /рідину/ тектй [під 
лежачий камінь вода не біжііть]; /стежку/ 
простягатися; я. /мн хто/ біжііть с-и ♦, з-й 
проФ, бігун, розбіганий [р. по воді, як по 
землі], пк БІЖУЧИЙ, розімчалий, вітроногий 
/прудко-/, /- хвилі/ нестрймний, неспйн-, пру- 
дкобіж-, /мішень/ рухомий, ©; ± БІГАТИ;

ПОБІГТИ о. дати драла 0;
ПРИБІГТИ ф. пригнатися 0;
БІЖУЧИЙ (- воду) теку-, пливу-, плинний, 

протбч-; (рік) потбч-, цей; (час) минущий.
БІГУН (малобіг) спрйнтер; ге полюс; & з6 *Фство.
БІГУНКА розвільнення (шлунку), швидка (Нас

тя), (кривава) різач-, ЧЕРВІН-, пронос /с° по-/.
БІДА лихо, нещістя, горе, БЕЗГОЛІВ’Я; (одна) 

напасть, хал&іа, (лиха) пригода; (бідування) 
скрута, злигодні, знегоди, притуга; я. трудн
ощі, прикрості, неприємно-; (віз) БІДАРКА; з 
цьбго вийде б. це вилізе боком.

БІДАК і БІДАР злйдень, злидар, бідіка, горопа
ха, бідняк, незаможник, харпік, г. капцін, са- 
ріка, зн голодрінець, безштанько; (зичливо) 
бідаха, бідолі-, сірома-, бідолішка, неборі-, 
сердега, бідачйсько, нетяга, сірбма, бідацюра.

БІДАРКА (двоколка) біді, бідка, чортопхій-, та- 
радай-, (на одного) кабріолет, двоколісниця.

БІДАЦТВО убогість, убозтво, бідність, злидні, 
злиденність, нужді, нестатки, бідота; з6 голо
та, сірбма, бідота.

БІДКАТИСЯ жалі-, скаржи-, пліка-, поплака-, 
бідкуві-, нарікати, співі- Лазаря, д. приплік- 
ува-; (за кого) турбуватися, клопоті-, піклу- 
ві-, & дк забідка- 0.

БІДКУВАТИ (за ким) уболіві-, тужи-, болі- (се
рцем), тлі- душ Єю; (дбати) БІДКАТИСЯ.

БІДНИЙ убогий, незамбжни[і]й, небагітий, не
статечний, БЕЗТАЛАН-, нещас-, бідолаш-; о. 
гблий і босий; (побут) злиден-, нуждЄн~; (од
яг) непйш-, недорогий; (урожай) малий, не- 
достітній; (♦ на фантазію) безкрйлий; (- мо
ву) невирізний, одноманіт-; & бідненький, ♦ з 
бідних,, як церковна мйша.

БІДНІСТЬ нестітки, убогість, убозтво, незабез
печеність, злиденність, БІДАЦТВО, скрута, 
безголів’я; (уяви) безталінність.

БІДНІТИ УБОЖІТИ; & біднішати.
ЗБІДНІТИмцо збіднів ЗБІДНІЛИЙ 0, 0;
ЗБІДНІЛИЙ зуббжі-, озлидні-, онемощі-; (до

ведений до убозтва) зубожений, розбре-.
БІДНЙК > БІДАК.
БІДОЛАХА горопа-, нещісник, БІДАК, неборі- 

ка, як і. безталінний; ± НЕВДАХА.
БІДОЛАШКА біднятко; & бідішка(-солодіш-).
БІДУВАТИ поневірятися, терпіти нужду, злида- 

рюві-, зазнаві- скрути, нЄсти важкий хрест, 
р. біди-, злиднюві-, горюві-, фр злидуві-, о. 
брьбхатися в злиднях; що бідує с-и ♦, покин
утий на біду, бідоліха, БІДАК, бідачйсько, пк 
бідолішний, безталін-, © бідуючи.

БІЖУЧИЙ > БІГТИ.
БІЙ сутичка, БИТВА, (рубак) січа; (за волю) бо

ротьбі, змаг(іння); (кулачний) сГ бокс; о* бій
ка, побоївище; р. БИТТЯ; & з. по*; б. биків 
корйда; ббсм (брати) збрбєю, збрбйною сил-.

БІЙКА (побутова) наминічка, прочухін(ка), чу- 
банйна, чублення, халазія, ок биятйка, р. бій; 
(беззахисного) БИТТЯ.

БІК (тіла) підбіччя; (вулиці) перія; (куба) сторо
ні, грань; (справи) аспект; фР ніпрям(ок) [у б.
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церкви], погляд, точка зору [з боку уряду]; 
(ріки) бфег, (судна) борт, облавок; інший б. 
мед&пі ж. і. ♦ Місяця; по той б. потойбіч;

БОКИ: в різні б. врізнобіч/: з усіх -ів зус6- по 
оббх -гіх оба-, пообіФ; в усі б. вусі-, по всіх 
усюдах; на всі б. навсі~, п. в усіх відношен
нях; з двох -ків, по двох -гіх по два ♦.

БІЛЕТ квиток; посвідчення, пішпорт !с° пас-/, г. 
вйказка; (на іспиті) карт-; f  асигнація, бан
кнота, кредитка; жовтий б. ? у. вовчий Ф.

БІЛИЗНА окґ шмаття, хустя.
БІЛИЗНА пімолоч; & білина, біль, д. біливо.
БІЛ/ИЙ (колір) молочний, ~осніж-, лелій-, смет

ан-, сніжноФ, о. як крейда /сніг, стіні, молок
о/ і (день) світлий, ясний; (дід) (-о)сйвий, сив
оволосий, посивілий; (комір) чистий; (на вид- 
у) блідий, зблідл-; (- вино) безбірвн-, прозо
рий; ІрасуІ мзшкі-, ~олиций; & ~Є(се)нький, 
~явий, ~ястий, (Ф-)~ю[і]сінький, ~ИМ-Ф, пов
ної, срібноФ, ♦-♦; rf Ф, як туман (після дощу).

БІЛИТИ оббілюва-, (хату) г. малюві-, (вапном) 
білува-; (полотно) вибілюва-; & *білйльник, 
(річ) *білйло, и* *шити-Ф -  завтра Велйкдень.

БІЛІТИ блідну-, полотні-; (здаля) БОВВАНІ-, г. 
♦ся; я. біліє щорйз біліший, вже майже /от-от 
вже/ білий, напівбілий, гд біліюч-, © біліючи;

ЗАБІЛІ- /з-, по-/, біло замаячі- 0; д1 забілі-;
ПОБІЛІ- /з-/, пополотні-, n f  побіліша-, взятися 

крейдою 0; (- волос) посгіві-; & збілі- на гли
ну /крейду/; д1 побілілий 0; п. на вишневий 
цвіт збілі- на молоко; -лів хто знйкла вся 
кров з лиця кому.

БІЛКА вивірка, д. білйця; (шкурка /як гроші!) f  
векша; & білочка, ‘‘вйвіриця.

БІЛЯ коло, поФ, БЛИЗЬКО, попри, при [п. стол- 
і], край [к. вікна], під [п. сто літ], кінець [к. 
столу]; (кого) обік, побіч, ПОРУЧ, поряд, по
пліч з ким, збоку.

БІЛЯВИЙ біловолосий /ясно-/, білокудрий; (- 
личко) білий, блідйй; ± РУСИЙ.

БІЛЬ (душі) мука, страждання, болість; (голови) 
мігрень, X* міґреня; (у костях) ломота; (у се
рці) щем; до бгілю до щему /схлйпу в горлі/.

БІЛЬМО (на оці) (по)луда; (на чомусь) пляма; п. 
вада, недолік, ґандж, дефект, щербйна.

БІЛЬШАТИ збільшуватися, ростй, прироста-; (- 
день) прибува-; (гомін) дужча-, посилюва
тися, я. /мн хто/ більшає щораз більший, збі
льшуваний /по-/, нарощу- /при-/, ©.

БІЛЬШИЙ & більшенький; б., ніж аж над- [цей 
аж надшвидкйй рух]; щоргіз б. /голосні- +/ 
дедалі [щ. б. /голосні- +/ дедалі ♦ /г. +/];

БІЛЬШ(Е) ок дужче, & (як)найФ; б. за все най
дужче, дуж- за все, найпа-; б. тбго б. навіть ♦. 
ба навіть, мало т., [я ліг, б. т. - захріп я ліг, 
мало того -  з.], ба [слові жарту, б. т. - їдкого

гумору слова ж., ба ї. г.]; б., ніж ок поза [б., н. 
20 літ поза 20 років], аж над- [її аж надхрист- 
иянська любов]; б., ніж міг сподіватися пон
ад сподівання; не б., ніж щонайФ; ні б. ні ме
нше аж [я спав ні б. ні м. -  цілу ніч я спав 
аж ц. н.]; а тим б. а що ♦; все б., ще б. ♦ й ♦; 
тим б. (а) надто /по-/, тим піче, і того ♦, ані 
[не хочу, ані не мрію]; трбхи б. дещо Ф; з" по-
б. якФ.

БІЛЬШ-МЕНШ (точно) приблйзно, якоюсь мі
рою; (вдало) порівняно; & мЄнше-більше;

БІОГРАФІЯ життєпис, життєвий шлях, історія 
життя; (святих) житіЄ; (власна) автоФ.

БІР > ЛІС; & ббрище.
БІС ДІДЬКО; & Фяка, ж' Фйця; б. незгбди дух н.
БЛАГАЛЬНИЙ (тон) сліз-; (погляд) спбвне- 

благіння, ок благущий, гд благаючий.
БЛАГАННЯ молі-, сльози, зп мольбі; з" ПРО

ХАННЯ, прбсьба.
БЛАГАТИ (Христбм-Ббгом) молгі-, вимблюва-, 

слізно /Богом/ просй-, заклина- Богом /усім 
святгім/; (їх) піда- в ноги їм /на коліна пЄред 
іми!\ (на колінах) лази- /плазуві-/ в ногах; 
(пощади) випрбшува-, зн канючи-; я. Імн хто/ 
благі с-и Ф, прохач, к" благільник, зн канюка, 
(тон) БЛАГАЛЬНИЙ, канючливий, ©;

ВЙБЛАГАТИ, УБЛАГАТИ вйплака- 0.
БЛАГЙЙ (одяг) старий, убогий, нікудишній, по

ганий, непарад-, (нбше-)перенбше-, вітром 
підбитий; (намір) дббр/ий /~очЄсний/; & 
благенький, преФ.

БЛАГО і. добро, щастя;
БЛАГА достатки [за які б.? на які достатки?], 

гаразди, фР золоті гори; (природи) дари.
БЛАГОВІСНИК провісник, пророк, віщун, У* 

благовістгітель.
БЛАГОВІСТЙТИ > ДЗВОНИ-; (добру вістку) 

повідомля-, оголбшува-; (новини) ?  /роз-/.
БЛАГОВОЛІННЯ з" у. зичливість, ліска, при

хильність, доброзичливість.
БЛАГОВОЛІТИ (кому) бу- доброзичливим /ви- 

казува- /виявля-/ ласку до кого.
БЛАГОДАТНИЙ (край) текучий /що тече/ мо

локом і мЄдом; ± БЛАГОСЛОВЕННИЙ.
БЛАГОДАТЬ (з неба) щедроти, дари, (Божа) ла

ска, о. дощ на спраглу землю; ги багатство, 
достаток, добробут, ж” лахві; рай, красо
та; (на врожай) поліття; (!) красоті!, любо- 
ті!, рай та й годі!, Божа благодать!

БЛАГОДЕНСТВО щаслива пора, мир і благо
дать, о. просвітла /просвітня/ година.

БЛАГОДІЙНИК доброчинець /-Д1ЙНИК, -ДІЙ/, 
милостивець, ласка-, філантроп, д. благодар; 
(митців) меценат.

БЛАГОДІЯТИ добродія-, роби- ласку, обдарб- 
вува- /наділя-/ ласкою; ± ОІЦАСЛИВЛЮВА-.
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БЛАГОЛШИЙ к" ГАРНИЙ, крас-, прегар-, спо- 
доб-; & благоліп-; ± ПРЕКРАСНИЙ.

БЛАГОПОЛУЧНО у. щасливо, безбідно, гар
азд, безнапасно, (осягти) безперешкбд-, без 
пригод /утрат, труднощів, ускладнень/.

БЛАГОПОЛУЧЧЯ добробут, гаразд(и), щастя.
БЛАГОРОДНИЙ у? © чесний, поряд-; (порив) 

шляхет-, високий; (вчинок) лицарсь-; (- кров) 
аристократичний, голубий; (рід) родовитий; 
(метал) коштовний, дорогий;

БЛАГОРОДНО по-лицарськи, по-козаць- 0.
БЛАГОСЛОВЕННИЙ (край) багатий, щедрий, 

живодайний, благодат-, що тече /текучий/ 
молоком і мед-; (день) щасливий, радісний.

БЛАГОСЛОВ/ЛЯТИ, БЛАГОСЛОВИ- давати 
~ення, хрести-, наклада- хрест; (Гопода) хва
ли-, слави-, прославля- /у-/, вихваля-; (чим) 
наділя-, не обходи-; (на пароха) висвячува-, 
(на що) схвалюва- /дозволя-, акцептува-, сан
кціонував що\ я. !мн хто/ ~ля' 1. с-и ♦, радий 
поблагослови-, (- позу) священнодійний, ск 
благослови- [~и-поза], ©, 2. що вихваля.

БЛАГОЧЕСТИВИЙ всечесний; поббж-, f  свят
ий та божий.

БЛАЖЕННИЙ радіс-, щасливий, (- мить) со
лодкий, райсь-; (час) золотий; & три4.

БЛАЖЕНСТВО щастя, насолода, раювання; (у 
буддистів) нірвана; ± БЛАГОДЕНСТВО.

БЛАЗЕНЬ паяц, фігляр, клоун, ха кльовн, Є 
мартопляс, ев комік, f  потішник, скоморох, а. 
АРЛЕКІН; & блазня, д° *блазнювати.

БЛАКИТНИЙ (колір) небес-, блават-, ясноси- 
ній, волошковий, голубий, лазурний, лазуро
вий; & блакитня-.

БЛАКИТЬ (колір) голубінь, небесна синь, с° ла
зур; п* небеса, небо, небосхил.

БЛАТНЯК вуркаган, уркач, бомж(уватий).
БЛЕФ окозамилювання, збива- з пантелику, за- 

бива- баків, кн уведе- в оману, містифікація.
БЛИЗНЯ & близнюк /ж1 -ючка/;

БЛИЗНЯТА (два) двійня-, (три) трійня-.
БЛИЗЬКИЙ недале-, (найближчий) пбблизь-; 

(хутір) сусідній; (- людей) ближній, рідний, 
свій, н1 задверний; /взаємини/ дружній, товар
иський, (зв'язок) інтимний; (якоюсь рисою) 
схожий, подібний, спорідне-; (змістом) зро
зумілий; & близе(се)нький, с'”(най)ближчий;

БЛИЗЬКО недале(ч)ко, поблизу, неподалік, 
під (самим) носом /боком/, не за горами, за 
рогом, під руками, пйльцем /шапкою/ кинути, 
рукою пода-; гРк БІЛЯ; & близе(се)нько, бли- 
зісінь-, с"1 ближче, сп2 найближче;

ЗБЛЙЖЧА 1. ближче, 2. з ближчої віддалі;
НАЙБЛИЖЧИЙ поблизький; & с. щоФ, якФ, 

ок ближчий від усіх.
БЛЙМ/АТИ мерехті-, миг(о)ті-; (вічми) кліпа-,

лупа-, <3. блика-; (на кого) погляда-; (цигар
кою) блиска-: & ~ка-, (вічми) поблимкува-; дк 
за4; я. /мн хто/ ~а с-и ♦, ~кий, мерехкий, ~ли- 
вий, ~котли-, миготлй-, мерехтлй-, ©.

БЛИСК (пб)лиск, глянс; фР світло, сяйво, сяянн- 
я, спалах; (дія) 4ання, Фоті-; п. багатство, роз
кіш, шик, пишнота; & Фіт, переблиски /ви-, 
роз-/; для згівнішнього -ку аби, бабо, рябо.

БЛИСКАВИЧНИЙ (рух) косміч-, надшвидкий, 
швидкий, як блискавка, миттєвий, ск галбп- 
[галбп-кар’фа], бліц- [бліцтурнір];

БЛИСКАВИЧНО МИТТЮ, як стій, у блим б- 
ка, блискавкою, із швидкістю світла, раз -  і 
там! 0.

БЛИСКАВКА блискавиця, громовиця, мн блис
ки, о. вогняна стріла, д. грімниця, моргавка.

БЛИСКАННЯ розблиски /переЦ ви-/, д! БЛИСК.
БЛИСК/АТИ БЛИЩА-, п° вогневі-, яскр(ав)і-, 

розіскрюватися, пф блись; ± БЛИМАТИ; & 
~оті-, переблискува- /ви-, по-/; я. /мн хто/ -а 
с-и ♦, виблискуваний /роз-/, пк ~ітливий, 
БЛИСКУЧИЙ, п° сонцебризний, вогнесяй-, у? 
світозар-, ск -блисний [золотоблисний], © 
блиснувши, ~аючи;

ЗАБЛИСКАТИ: що заблііс заблислий /роз-/ 0;
БЛИСНУ- заяскрі-, (в очах) г. затлі-, (- ідею) 

сяйну-, спалахну-, стрельну- до голови 0; & 
за4, про4, розФ; я. -нув розблислий /за-/, рап
том такий блискучий; спалахнулий, ©;

ПРОБЛИСНУ- (про)майну-, (про)мигну- 0.
БЛИСКУЧИЙ лиску-, розФ, сяю-, яскравий; ши

карний, пиш-, розкіш-; (твір) незрівнян-, та
лановитий, видатний, визначний; (- гру) май
стер-, феноменаль-, доверше- /непере-/, доск
оналий; (лет) вда-, успішний, (спів) бож^ст- 
вен-, чарівливий; (крок) семимйль-; ± ФАНТ- 
АСТЙЧ-; далеко не б. сякгій-такий, не най
кращий;

БЛИСКУЧЕ неперевершено, незрівнян-, непо- 
втбр-, майстер-, с. предосконало, г. не до по
рівняння 0; (чудово) знаменито, пречудово, 
прегарно, ф. збіса гар-, с. божествен-, фантас- 
тич-, чарівливо.

БЛИЩАТИ сяя-, лисні-, ряхті-, яскрі-, жеврі-, ф. 
лища-, лощитися; іскри-, світи-, (раз-у-раз) 
блискати, блискоті-, виблйскува-, вилискува
тися); що /мИ хто/ блищить БЛИСКУЧИЙ.

БЛИЩИК світляк, п. яскравий вислів,
БЛІДИЙ блідавий, о. як стіна /крейда, полотно, 

смерть/, як сметаною вмитий; (вогник) тьмя
ний; Serf ♦, як визбиране молоко.

БЛІДНУТИ полотні-, білі-, блідніша-; що /мн 
хто/ блідне с-и ♦, щораз блідший, напівзблі- 
длий, вже майже блідий, © полотніючи.

ЗБЛІДНУТИ /ви / 0; що зблід ЗБЛІДЛИЙ;
ПОБЛІДНУТИ (трохи) прибліднути 0;
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ЗБЛІДЛИЙ /ви-/, збілі- /по-/, пополотні- /с-/.
БЛОК спілка, коаліція, союз, альянс, об’єдна

ння, з’єднання, ок вісь.
БЛОКАДА ізоляція від світу; ма закупорка, не

прохідність; (вен) тромббз(а).
БЛОКНОТ записник, нотатник, бльокнбт.
БЛОНДИН білявець; & ха бльондин.
БЛОНДИНКА білявка; дівчина-б. русявенька д.
БЛУД блудодійство, статеві стосунки.
БЛУДИТИ1 > ГРІШИТИ.
БЛУД/ЙТИ2 БЛУКА- /дк при-, за-/, (тинятися) 

броди-, вештатися; б. думкою збиватися з па- 
нтелйку /на манівці/; що ~ить д. заблудли- 
вий; б. світом бомжува-; я. /мн хто/ ~ить роз- 
блуканий, ~ич /-яга/, пк ~ний, мандрівний, 
бродяж-, бродячий, 'Чни)-, © с-и ♦.

БЛУДНИЙ блудливий, розпусний, розпутній, 
грішний, збоче-; з п кочовий, г. обходисвіт- 
ній; (вогник) блудящий, мандрівний, облуд-; 
(нерв) бездом-; (шлях) хиб-, помилковий.

БЛУДНИК ГРІШНИК, ПЕРЕЛЮБЕЦЬ;
БЛУДНИЦЯ блудодійниця 0.

БЛУКАННЯ (стале) блуканина, шастанина; (у 
поглядах) хитання, пошуки.

БЛУК/АТИ (без мети) вештатися, тиня-, валан- 
да-, шастати, швендя-, р. валасатися, ф. мо- 
та-; (безбач) (блудом) блудити, /ходи-/, ходй- 
манівцями; (у світах) мандрува-, ♦ світами; 
(шукавши правди) помилятися, хита-; ± СНО
ВИГАТИ; я. /мн хто/ ~а с-и ♦, заблуканий, 
БЛУКАЧ, пк блудний, ~лйвий, мандрівний, 
бездом-, ок тут-і-тамний, © ~аючи, ск ~ай- 
[~ай-інфекція];

ЗА Ж  (до кого) /при-/; забрести; (де) заблуди-, 
збитися з дороги, к" втратити орієнтир; & ндк 
заблук/ува-: з. між трьох дубів ♦ між хатою й 
комор-; я. ~ів ~аний, заблудлий, ~а-, заблу
да, п. дезорієнтований, © заблукавши.

БЛУКАЧ блукалець, г. обходисвіт, гуляйнога, н1 
швендя, блудяга.

БЛЮВОТА (блювання) ригачка, ° ригаки.
БЛЮДОЛИЗ лизоблюд, ПІДЛАБУЗНИК, лакгі- 

за, підлипайло, підлабуза, в. гузнолиз.
БЛЮДЦЕ г. підставка.
БЛЯКНУТИ в’яну-, прив’яда-; тьмяні-, (од спе

ки) І зело/ шбрскну-, /світло/ затьмарюватися; 
я. блякне с-и /кинутий/ ♦, напіввйбляклий 0;

П0444 /ви-/, (од спеки) пошбрскну-; я. побляк 
(по)бляклий /ви-/, прив'я-, пошбрск- 0, 0.

БЛЯХА (нагрудна) знак, значок, зн орден; (на по
ясі) ПРЯЖКА; р. прикраса; (на дах) залізо, с° 
жерсть; к* деко, с° лист; & бляшка.

БО <Г тому що, через те що, тим що, того що, бо 
ж /бож/; ж, же [він же боягуз]; бо ж бо воно ж 
[бо воно ж і так бува]; бо воно так є бо такі 
обставини /реальність/; бо й ні аж ні!

БОВВАН ідол, божище, кумир, божество, с° іс- 
тукан; зм статуя.

БОВВАНІТИ мрі-, маячі-, виднітися, вимальбв- 
ува-, прозирати; д. стовбичи-; & дк за4; я. -ніє 
п° забовванілий, замаячі-, 0.

БОВДУР > БЕВЗЬ; & ббвдурище.
БОВТАТИ (воду) колоти-, сколочува-, каламу

те-, розмішува-; (чим) маха-;
РОЗБОВТАНИЙ розчинений 0.

БОГ і БІГ Госпбдь(-Ббг), Отець /Цар, Владика/ 
Небесний, Цар Всесвітній, Біг-отЄць, Пан-Біг, 
Владика Неба і Землі, Творець, Світотвбрець, 
Сотворитель, Вседержи- /-вишній, -благий/;
а. Аллах, Єгбва, Будда; (з малої букви) бо
жество, кумир; & Ббженько, божище /-еня7, 
прибіг; цар і б. володар (дум), авторитет; Бо
же мій! світе м.! мати Божа!; Боже-світе! ба
течки! нене! матінко моя! світку мій! ой, ли
шечко моє! ой, леле!; боронь, Боже не дай, 
Б.!, ф. бодай не [бодій не знать!]; д! БІГ;

БОГИ образи, ікони; & богбве, прибоги.
БОГОБШНИЙ богобоязливий, богобоящий, бо- 

гобоязкий, богоббязний, поббж-, богоміль-.
БОГОБОРЧИЙ богопротивний.
БОГОМІЛЬНИЙ > ВІРЯНИН;
БОГОМОЛЕЦЬ з. молибога, + ВІРЯНИН.
БОГОРІВНИЙ п незрівнян-, непереверше-, с. 

божествен-.
БОГОРОДИЦЯ Богоматір, Божа /Небесна/ Ма

ти, Матір Божа, Пречиста (Діва), Всенепорб- 
чна /Пре-/ (Діва), Цариця Небесна, Владичи
ця, Пріснодіва, д. матінка Христова; (у като
ликів) Мадонна.

БОГОСЛІВ’Я /-ОВ’Я/ теологія, г. богослбвія.
БОГОСЛУЖБА Служба Божа, відправа, бого- 

служення, з" богослужі-; (обідня) літургія; (за 
успіх) молебень, молебство, ц. молебствіє.

БОГОТВОРИТИ оббжнюва-, божестви-, носи
на руках, ма- за Бога, здува- порохгі з кого, к" 
фетишува-.

БОГОУГОДНИЙ ц, ок богумилий, божеми-.
БОДАЙ ч. (у зиченнях) (не)хай, щоб [♦ ти скис 

/в. здох/!], принайм(н)і, хоч (би) [б. у цей час 
х. би у ц. ч.]; б. не зніти краще не з.; б. тобі 
всячина! а западись, ти!

БОДНЯ > ДІЖКА.
БОЄПРИПАСИ мн г. стрілбвина.
БОЄЦЬ ВОЯК, СОЛДАТ, f  ратник, /  ратобор

ець, ок бойовик, (боївки) боївкар, (навкулач
ки) навкулачник; ± РЯДОВИЙ.

БОЖЕВІЛЛЯ нестяма, навіженство, шал, шале
нство, сказ, нестям, безум, безумство, очма
ніння, скаламуче- розуму; & божевільність.

БОЖЕВІЛЬНИЙ (хворий душею) нестям-, при
чин-, очманілий, навісний, навіже-, несамови
тий, біснува-, схибну-, шалений, скаже-, огла-
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шен-, ненормаль-, жм дурний, д. малоум-, о. 
прибитий у цвіту, слабий на голову, не спов
на розуму, не при тямі, не всі дома в кого; як
і. ідіот, маніяк, г. вар’ят; (- дії) безтямний.

БОЖЕВОЛІТИ дурі-, навісні-, чмані-, казитися, 
шаліти, спада- з розуму; я. /мн хто/ божевол
іє доведений до нестями, майже здурілий 
/збожеволі-/, напівбожевільний, © дуріючи;

ЗБОЖЕВОЛІ- 6а /по-/; здурі- (на голову), обе- 
зглузді-, оч(у)мані-, з’Тха- з глузду, попроща
тися з глуздом, хибну- /стеря-, повреди-/ ро
зумом, зверну- з кругу, жґ скрутити- (з глуз
ду), позбу- /зійти з/ розуму, г. зваріювати, ок 
знесамовиті-, знавісні- 0; я. здурів збожево
лілий, знесамовгіті-, знавісні- 0, 0.

БОЖЕСТВЕННИЙ п° святобожий, р. бозький, 
божистий; ® БОГОРІВНИЙ, БЛИСКУЧИЙ, 
ЧУДОВИЙ; (- книги) святий, духовний, цер
ков-, релігій-; (чий) богів, божий, божеський.

БОЖЕСТВО ікона; д! БОГ, КУМИР.
БОЖИТИСЯ присягати(ся) (Богом), бігматися,

о. їсти землю, цілува- хрест; ± ПРИСЯГА-.
БОЖНИЦЯ (з іконами) бі[о]жник, кіот; (дім) 

ХРАМ, церква, молитовня, синагога, мечет.
БОЗНА- > ХТОЗНА-.
БОЗНАКОЛЙШНІЙ /хтозна-/, (старо)дав-, дав

номинулий; (одяг) (за)стар(іл)йй, не модний.
БОІВКА ви бойовий загін /відділ, підрозділ/.
БОЙКО & ж1 бойкиня, і. *Бойківщина.
БОЙКОТ пб припйн відносин, уникання, іґнор- 

ува-, кн остракізм, п6 перехід на протгівний 
бік вулиці; (у торгівлі) гі° ембарго.

БОЙОВИЙ (- дії) військо-; © енергійний, ді- 
яль-, АКТИВ-, змаглйвий; & бойовйтий.

БОЙОВИСЬКО і БОЙОВИЩЕ (місце битви) 
поле бою /бгітви/, побойовище; р. БИТВА.

БОКУВАТИ зг ухилятися; (од їх) уникати /цу
ратися, г. сторонгіти/ їх.

БОЛІСНИЙ (вигляд) хоровитий, хвороблгівий; 
(процес) болючий, тяжкий; (- думки) скорбот
ний, тужливий, сумний.

БОЛ/ІТИ (душею) стражда-, мучитися, тліти ду
шею; (за кого) уболіва-, хвилюватися, піклу- 
ва-, ♦ /тлі-/ серцем; (- зуби) нй-, (- серце) ще
мі-; ~ить на кольки бере; я. ~ить скутий ^ем, 
пк болючий, болісний, © с-и ♦;

ВЙБОЛ/ІТИ 1. /пере-/, 2. вгічерпа- біль, 3. вит
вори- з болем; я. ~ів ~ений, -лий 0, 0;

ЗБОЛІТИ: що -ів зболений, зболілий 0, 0;
ПЕРЕБОЛ/І- перетлі- [душа -тліла]; я. -ів ~і- 

лий /ви-/ 0, 0;
ПРИФФФ (- душу) ♦ серцем; я. -ів приболілий, 0;
РОЗН4СЯ г. розбол/іти [~іла голова]; я. -івся 

розболілий 0, 0.
БОЛІТИ СЕРЦЕМ тлі- с. /душею/, ма- тяжкий 

жаль, посипа- голову попелом, (за ким) поби

ватися, вдава- в тугу, уболівати, тужи-; я. /мн 
хто/ боліє с. засмучений, стуже-, пойнятий 
тугою /скрух-/, у 7 скорбник /ж1 -иця/, пк сум
ний, скорбот-, скрушний, панахид-, тужли
вий, п° скорботли-, убйтий /при-/ горем, ©.

БОЛОТО (на шляху) грязюка, багню-, тваню-, 
бруд; (з жабами) БАГНО.

БОЛТ > ПРОГОНИЧ.
БОЛЮЧИЙ (спогад) тяжкий, болісний; (- місце) 

вразливий, дітклй-; (- питання) пекучий, не
відкладний; & (зуб) р. болющий; ± БІЛЬ;

БОЛЯЧЕ (кому) болгіть кого; & болісно.
БОЛЯЧКА вйразка, опух, чиряк, да вавка; п. ва

да, ґандж, недолік; & боляк.
БОМБА (ручна) граната, репанка, лимон-, (рід

ка) коктейл Молотова, (в землі) міна, (морсь
ка) торпеда; & бомбочка.

БОМБАРДУВАННЯ ок бомбіж Ірв бомбежу/.
БОМБАРДУВАТИ, БОМБИТИ бомбува-, си

па- /скида-/ бомби; п. (листами) засипа-, d* 
(м’ячами) атакува-; & дк збомбгі- 0.

БОМЖ > ВОЛОЦЮГА; & пк *бомжуватий, д° 
♦збомжіти /= ста- бомжем/.

БОРВШ буревій, БУРЯ, (г)ураґан, шуря-буря.
БОРГ заборгованість, г. залегл-, жґ нашййниця, 

як і. винувате; (державний) дефіцгіт.
БОРДЕЛЬ, БАРДАК дім розпусти; & пк *бор- 

дельний
БОРЕЦЬ хто бореться; (із чим) поборювач чого; 

(за правду) правдоборець; & самоббр-.
БОРЕЦЬКИЙ борцівський; ± БОЙОВИЙ.
БОРЖНЙК винуватець.
БОРЗИЙ / БОРЗО > ШВИДКИЙ і ШВИДКО.
БОРЗОПИСЕЦЬ акула пера.
БОРИСПІЛЬ у. Барйшпіль.
БОРКАТИ приборкува-, кбська-, укоськува-, га

мувати, вгамову-, оговту-, упокорю-;
ПРИБОРКАТИ укоська-, ускромнгі- 0.

БОРЛАК Адамове яблуко, д. кадик, колодка; (+ 
горло) гортань, горлянка, борлан-, дйхальце.

БОРНЯ пря, БОРОТЬБА; (збройна) брань.
БОРОДА (коротка і клинцем) еспаньйолка; & 

борідка, бородйще, бородяра, бородяка.
БОРОД АНЬ бородій, як і. бородатий.
БОРОЗЕНЧАСТИЙ жолббча-, борознявий /= 

порйтий борознами/.
БОРОЗ/НА рівчак, рівець, (на виду) зморшка; & 

~ка, ~ень-, мн борозни, арівчачбк, азморщечка.
БОРОЗНЯВІТИ покриватися борознами +; 

ЗБОРОЗНЙВІ -: що -вів зборознявілий, 0.
БОРОН/ИТИ (кого) захища-, обороня-, бра- під 

захист, става- в обороні, заступатися /о-/ за; 
(що) обстоювати; не б. не за~я-, не перешко- 
джа- /заважа-/; я. імн хто/ ~ить с-и ♦, з-й о4, 
захиснйк, о^ець, адвокат, пк захиснйй, о~-
[ч]ий, для захисту, фР де ^ять [суд, де б. усіх].
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БОРОТИСЯ (з чим) змагі-, би-, воювати, побб- 
рюва- /долі-/ що, лама- списи за, оголбшува- 
війну'/даві- бій/ чому, става- на змаг /прю/ з; 
(з ким) мірятися /силою/, борюка-; г. моцува-; 
я. /мн хто/ -еться с-и ♦, борець із, поббрювач 
чогоу (край) нескорений, у борні, ск -борець 
[змієборець], -ббрчий [самоббрчий], ©.

БОРОТЬБА (двох) бійка, ГЕРЦЬ, єдиноборство; 
(за місто) БИТВА, бій, /міні/ сутичка, зіткне
ння, г. зудар; (на смерть) змаг(іння), борня, 
протиборство, У  пря; & боріння, бороття.

БОРТ (судна) облавок, (човна) крило.
БОСИЙ невзу-, босоногий, і. босоніжка.
БОСОНІЖ наббсо, на босу ногу.
БОСЯЦЬКИЙ (стиль) унітазний.
БОЧІВКА (частина сідла /подушечка/) бочок.
БОЧКУВАТИЙ барилковий.
БОЯГУЗ страхополох, легкодух, страшко, стра

хопуд, о. тхір, мишача /зія-/ душі, с. панікер.
БОЯГУЗЛИВИЙ страхопудли-; лякли-, полох- 

ли-; БОЯЗКИЙ, боязливий; легкодухий.
БОЯЗКИЙ несміливий, полохли-, лякли-, боягу- 

з-, легкодухий /слабо-/, оглядистий, панікер- 
ис-, страшкий, о. із стріхом у серці; (крок) 
нерішучий; (кінь) торопкий, харапудистий;

БОЯЗКО пблохко, несміливо, з острахом 0; 
(іти) страшно, лячно.

БОЯЗНЬ > БОЯСТЬ.
БОЯСТЬр. побоювання, острах; ± СТРАХ, ЛЯК.
БОЯТИСЯ (їх) поббюва-, страха-, ляка-, полбх- 

а-, полоши-, труси-, мати страх /труси- штан
ами/ перед шм, с. жахатися, умирати зі стра
ху, ♦ свой’ тіні, ♦, як чорт ладану; (за що) пот
ерпати, ТРЕМТІ-; не б. не турбува- [можеш 
не ♦]; а ти -вся це зовсім легко; бій(те)ся Бгі- 
га! г. агій на тебе /Вас/!; я. /мн хто/ -Тться на
ляканий чим, БОЯГУЗЛИВИЙ, легкодух-, ©;

ПЕРЕБОЯТИСЯ перестати боя- 0.
БРАВАДА /-ВИЙ/ > МОЛОДЕЦТВО /-ЦЬКИЙ/.
БРАВУРНИЙ л? гучний, жвавий, бадьорий, ге

роїчний, відваж-, безстраш-; л. показово екс- 
центрич-.

БРАК не(до)стіча, відсутність; (виробів) вибірки 
/пере-/; (дефект) ВАДА, ґандж; ± ПРИЧИНА.

БРАКОРОБ попсуй, попсуй-майстер, ПАРТАЧ.
БРАК/У ВАТИ не достава- /вистача-/, ~ну-; (реч- 

і) ґанджува-, вибракбву-; не -іло багіто ма
ло не достава-; я. /мн хто/ -ус 1. я. недостас,
2. з-й за4, ~ер, ~увальник /пк -вальний/, с-и ♦;

ЗАБРАКУВАТИ ок заґанджува- 0.
БРАМА > ВОРОТА.
БРАН полонення, ПОЛОН; ± ЯСИР.
БРАНЕЦЬ (військовополонений; f  рекрут, но

вобранець;
БРАНЦІ f  (полонені кримцями) ясир.

БРАНЬ > БИТВА, БОРНЯ.

БРАСЛЕТ у. наруччя.
БРАТ (у перших) кузен /двоюрідний ♦/; (у дру

гих) троюрід- ♦; (ідейний) друг, побратим, о- 
днодумець, спільник, партнер, (у монастирі) 
♦чик; чернець; у? як і. ближній; & Фень, Фик, 
♦йще, ♦унь(о), fyxa, Фусь, fKo, 4онько;

БРАТИ & браття, братове; ± БРАТСТВО.
БРАТ/АТИ здружува-, згуртбвува-, єдні-, об’єд- 

нува-; я. /мн хто/ ~а з-й з4, © с-и ♦, + я. сдна;
РОЗБРАТАТИ розсвари-, ок розтелесува-, п° 

розокреми- 0; ± РОЗ’ЄДНАТИ;
РОЗБРАТАНИЙ роз’єдна-, порізничкбв- 0.

БРАТЕРСТВО дружба, єднання, любов, товари
ськість, побратимство, (спілка) БРАТСТВО.

БРАТЕРСЬКИЙ братерній, БРАТНІЙ, побра- 
тимський; (- слово) дружній, товариський.

БРАТИ хапі-, схбплюва-, ф. гарба-, цупи-; (вод- 
у) набира-, черпа-; (ягоди) збира-, рві-; (коно
плі) вибира-, вирива-; (силою) здобува-, захб- 
плюва-, відбира-, с. ♦ з бою; (квитки) купу- 
ві-; (на працю) найма-; (куди) забира- зі со
бою; (за що) сприйма- як; (плату) дістава-, о- 
держува-, отрймува-, стяга-, побира- /від-/; 
(час) /за-/; (у яку руку) поверта-; (бранців) по- 
лонй-; (злодія) арештбвува-; (на облік) стави-; 
(- чуття) обсіда-, пойма-, охбплюва-, опанб- 
вува-, ф? пориві- [охота пориває]; б. без бою
♦ голими рука-; б. в роботу перемива- кіс
точки; б. до відома ♦ на замітку; б. верх над 
ким перемага- /дола-/ кого; б. до с£рця пере
йматися чим, роби- біду з чого; б. до увіги 
мота- на вус; б. лестощами підходи- л.; б. на 
глузи ♦ на сміхи; б. на ’урі’ ♦ штурмом; б. 
свої (- літа) даватися взнаки; б. собі в голо
ву собі дума- [що ти с. думаєш?]; б. участь г. 
уділятися; не б. близько до с£рця чого не 
роби- біди з; не б. до увіги лиша- на боці 
[лишім на боці стиль]; ніша бер/е н. зверху; 
на кгільки (біль) коле, (сміх) душить; аж 
плач їх плікати хочеться їм; блуд чий 
розум д. розум побйрає хіть; робгіта не 
кого хто не міє охоти до пріці; ~и і хоче
ться немі краю бажінню /жадобі/; -іло на 
плач /кгільки/ обсідали сльози /мучи- коль
ки/; аж диво -іло аж не вірилося; я. /мн хто/ 

с-и ♦, з-й взя-, відббрець, бріха, © брівши, 
~учи; що за сірце серцезвбрушний;

ВЗЯТИ /У-/ у(в)хопи- /с-/, грабону- 0; (з землі) 
зібрі-; (силою) загірба-, захопи-, (нечесно) 
поцупи-, забрі-, привлісни-; (на працю) при- 
ft ня-, постави-; (в шию) дісті-; (їх) затрйма-, 
полони-, /в полон/ зайня-; (жах) /по-/; (на се
бе) одягти, /на ноги/ узу-; (уліво) поверну-; 
(м'яч) спіймі-; ж4 (кого) оженитися з ким /на 
кім/; (у танець) запроси-; (акорд) відтвори-; 
(у кайдани) закуві-; (моду) засвбї-; (сло-во /з
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їх!) зобов’яза- іде; (своє) домогтися сво- го, 
(чим) ♦ [♦ сльозою]; (з нст та й) попри все, 
всупереч сподіванням /здоровому глу-зду/, 
несподівано [взяв та й повісився]; в. в борг 
позйчи-; в. в роботу їх нак-рутй хвоста їм; в. 
в лаббги ♦ в шори; в. в тяму утями-, доглу- 
патися; в. гору запанувати, перемогтй, подо- 
ла-, подужа-, уР восторжествува-; в. за зйбра
♦ за барки; в.за сина усиновй-; в. на багнети 
с° ♦ в штики; в. на зуби поча- лія-, вйлая-; в. 
на оберемок забра- на о.; в. на сміх розсмі
ши- [її взяло на с.]; в. та й... ріп-том..., ні з 
того ні з сього... [взяв та й ляп-иув ні з тбго 
ні з сього л.]; в. (хочі б) візьмім, напрйклад 
[в. хочі б ЇЇ візьмім її, напрйклад, вона]; в. 
шлюб побратися, одру-жй-; взяло за печін
ки кого заколупа-; взяв страх кого у с. вки
нуло;

ВЗЯТИЙ різом узя- докупи складений; 0.
БРАТИСЯ хапі-; (домів) збира-, лаштува-; (до ч- 

ого) (розпочинати/ що; (до їх) напосідатися 
на; (на способи) вдаві- до чого; фР виявляти 
бажання [♦ співі-]; (їх) захбплюва- /пристава
ло/ їх [не бралася їх зудіжка]; (брати шлюб) 
одружуватися; (- липке) лйпнути, приставі-;
І воду! набиратися; (іржею) покриві- /в-/; (на 
гачок) ловй-; тк 3 о° з’явля-, походити, вири- 
на- [звідки й береться?; де ти взявся?]; б. на 
ножі схрещувати мечі; б. на способи мудру
вати, ♦ на штуки; б. не за свої діло п не в 
своє ліз-; не б. рук не клеїтись [нічбго не 
бралося рук]; & понабирати-; я. -Ється 1.-7. 
с-и ♦, 1. браний, хіпа-, забйра-, здобува-, 2. о- 
дружува-, шлюбле-, 3. липучий /-кйй/, 4. наб
ираний, 5. покрива- /у-/, 6. ловле-, 1. (до пра
ці) беручкйй /хапкий, беркйй/;

ПОБРАТИСЯ одружй-, взяти шлюб;
ВЗЯ- /У-/ (діяти) заходй-; (до чого) прихопй-; 

(миттю) з нЄба звали- /впасти/ 0; у. в ббки 
підпер- (руками) б.; в. на чию ггілову (рап
том) з’явй- на збйтки кому; в. піною спіни-; 
я. взявся п. спінений; узгівся д. ймйв-;

ЗАПОВЗЯ- (зробити) поставити собі за мету, 
взя- собі думку; (діяти) узятися, заходй-, р. 
навратй-; (проти їх) нападати /накидатися/ на 
йс, & атакувати ijc.

БРАТІЯ товарйство, компанія, друзі, прйятелі, 
ф. рйбка [письменницька p.], (члени братс
тва) братчики, нс шатія, шатія-братія; (мона
стирська) чернЄцтво; (!) братове! браття!

БРАТКИ Іод БРАТКА/ Є  брат-і-сестра, с° фіял- 
ка триколірна.

БРАТНІЙ (дім) братів; (дух) братерський, бра
терній, товарйський, дружній, побратймсь- 
кий, братський, рідний; & *семибратній.

БРАТСТВО (церковне) спілка, товарйство, об’

єднання; (єднання) БРАТЕРСТВО.
БРЕЗКЛИЙ of, набряк-, спух-, (-лице ще) дут

ий, о дутий, одутлий; & збрезклий.
БРЕНЬКАТИ (- дзвоник) дзЄнька-, бренькоті-; 

(на бас) брйнька-, бряжчі-; & побрЄнькува-.
БРЕСТИ (поволі) тягтйся, волоктися, волочй-, 

ПЛЕНТА-, чвалати, ф. тьбпа-; (по воді) брьо- 
хати(ся); (через річку) перебрідати, перехбди- 
(убрід); ± БРОДИ-; я. /мн хто/ бредЄ с-и ♦, з-й 
за4 бредЄць, бредун, (поволі) тихонбгий, по
вільний у ногіх, ©;

ПОБРЕСТИ потьопати 0.
БРЕХ > ГАВЮТ.
БРЕХАТИ тР побріхува- /при-, під-/; ф. залива-; 

лй- /відливі-/ кулі, підпуска- москаля, возй- 
попі в решеті, кривй- проти правди, (на їх) о- 
ббріхува- /обмовля-/ йс; (- пса) гавка-; собака 
брЄше -  вітер нгісить с. б., а караван іде; я. 
/мн хто/ брЄше с-и ♦, з-й на4, забріханий, бре
хун, брехач, ф. свист, пк БРЕХЛИВИЙ, уР 
кривоуст-, (пес) гавкун, гавкучий, ©;

НА4Ф» звЄстй /д. збй-/ ніклеп, НАКЛЕПА- 0;
ЗАБРЕХАТИСЯ: я. -вся забріханий.

БРЕХЛИВИЙ (звіт) неправдй-, облудний; © за- 
бріха-, нещйрий, фальшйвий, несправжній, о. 
з Брехунівки; (пес) гавкучий.

БРЕХНЯ неправда, вйгадка, наклеп, байка, око- 
замйле[люва]ння, уР (о)лжа, к* інсинуіція, де- 
зинформа-; (пса) гавкіт /-ання/; (!) брехня! ев 
так я тобі й /вам і/ повірив!; ± КРИВДА;

БРЕХНІ ПЛІТКИ, поговір; ± ОБЛУДА.
БРЕХ/УН пліткір, окозамилювач, дезинформіт- 

ор, наклепник, (окрилений) скоробрЄха /сто-/, 
барон Мюнхгавзен, Хлестакбв; (притакувач) 
підбрЄхач; & ~унець, брешкб, ~іч(ка), ~уняка.

БРИД і БРИДЬ відраза, гидота, гидь, гид; © по
твора, с. гид гйдом; & бридота.

БРИДИТИ (ким) відчуві- відразу до кого, не пе
реноси- кого; ± ГРЕБУВАТИ;

ЗБРИДИТИ (ким, кого) відчу- відрізу до кого;
БРИДИТИСЯ (кіш) БРИДИТИ, гидуві-, грЄб- 

(ув)а-; ± ГОРДУВА-; що /мн хто/ -иться с-и 
♦, гидун, бридун, БРИДЛИВИЙ, ©;

ЗБРИД/ИТИСЬ (кому) обрйднути; (хто з чим) 
збридну- кому що [я ~ИВСЯ 3 чим мені збрйдло 
що]; я. :вся збрйджений, обрйдлий, 0;

ЗБРЙДЖЕНИЙ (хто з чим) кому збрйдло що.
БРИДКИЙ гидкий, огйдний, гидЄз-, гидючий, с. 

гидосвітній, ПОТВОРНИЙ, ПАСКУД-, р. 
шпЄт-; (- риси) відрізливий; з'п обурли-, непо
добний, спотвбре-; & пребридкйй;

БРИДКО н3 бр-р-р! 0.
БРИДЛИВИЙ гидлйвий, перебірливий.
БРИДНЯ і БРЕДНЯ (казна-що) нісенітниця, 

дурнйця, сон рябої кобйли, Хймині кури.
БРИДОТА гидб-, БРИД; (зовнішня) потвбрність.
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БРЙЖА бганка, зморш-; & брйж(еч)-, бриженя;
БРЙЖІ (на воді) гі° жмури, п° хвилі.

БРЙЖИТИСЯ 1. вкрива- брижами, 2. мбрщи-; 
& брижі(и)ти;

ЗБРИЖИТИСЯ: що -ився збрижений, побри- 
жбва-, укритий брижами, змбршкува-, 0.

БРЙЗКАТИ порска-, брйзкатися, хлюпа-; (воду) 
розбргізкува-; (- хвилю) хлюпа-, плеска-; (іс
кри) сипа-; я. /мн хто/ бргізка с-и ♦, порскун, 
бризкун, ляпало, хлюпій, пк порскучий, хлю- 
пітливий, талапущий, т. брязкальний +%, ©;

ВЙБРИЗКАТИ розбризкати 0;
ЗАБРЙЗКАТИ г. обхляпати 0.

БРИЗКИ V  & рбзбризк(и), вибризк(и); од бризка.
БРИК/АТИ (копитом) вих£-, хвица-, копа-; п. 

пустува-, вибрйкува-, ходи- на головах; пб ве- 
редувй-; я. їм" хто/ 1. с-и ♦, ~ун, ~айло, пк 
~ливий, ~учий, ©, 2. пустун, пк пустотливий.

БРИЛА грудомаха; п. моноліт.
БРИЛЬ > КАПЕЛЮХ; & брилик.
БРИН/ІТИ (- голос) луна-, звуча-; /струни/ вібр- 

увй-, дзвені-, /ос/ дзижча-, /воду/ дзюрча-; /ве
ретено/ хурча-; /сльози/ блиіца-, виблйскува-; 
/цвіт/ цвісти, пишні-; & *брЄнькіт; я. /мн 
хто/ ~ить ~ливий;

ЗА Ж  вида- звук, пода- голос, (- струну) за
ві брува-, /комах/ задзижча-, /воду/ задзюрча-, 
/зело/ розквітну-, /очі/ загра-, /сльозу/ задриж- 
d-, (в голові) зашумі- 0.

БРЙТВА: б. пгігляду разючість /гострота/ п.
БРЙТИ голи-, вигблюва-; ги критикува-, карта-;

ВІДБРЙТИ п. відши-, відкараська-, віднади-.
БРИЮЧИЙ (політ) поприземний.
БРОДЙ/ТИ тинятися, БЛУКАТИ, ф. швендя-, 

шаста-, (вночі) сліпува-; (- вино) ферментува-, 
гра-, шумува-; ± БРЕС-; я. /мн хто/ ~ть 1. я. 
блука, 2. ~льний, ферментуваль-, © граючи;

ВЙ»И2 /пере-/ вишумі-, вигратися, вибуяти; я. 
-див виброджений, вишумілий, вйбуя- 0, 0.

БРОДІННЯ (вина + п.) виграва-, (енергії) буя-.
БРОМ > СЕДАТИВ.
БРОСТЬ брунька, пуп’янок; з6 брунькй, гілки, 

з&лень; (винограду) ґрбно, кетяг.
БРУД (на ногах) грязюка, болото; (на тілі) леп; 

(нечистоти) брудота, сміття, покидьки, по
миї, г. відпадай; її. розпуста, аморальність.

БРУДН/ЙЙ нечгістий, невмй-, кальний, ялоз-, як 
свиня в дощ; (одяг) забруднений, заболбче-, 
замаще-, вйкваця-; (наклеп) огид-, мерзен-; 
(віц) сороміцький, масний, непристбй-; & ~у- 
в£тий, ~Є(се)нький, буроФ, ~ющий.

БРУДНИТИ (що) каля-, багнй-, 6d6pa-, забруд- 
нюва-, (лице) мурза-; (масним) умащува-; (їх) 
плямува-, паплюжи-, ганьби-, очбрнюва-, оп
оганю-, знеславлю-, виливати помиї на, /об-/ 
помиями; я. /мн хто/ брудийть 1.-2. с-и ♦, 1.

з-й заФ, пк калкйй, мазкий, задрипущий, 2. з-й 
очорнити, пк паплюжливий, ганьбли-;

ПЕРЕБРОДЖЕНИЙ перекалюже- 0;
БРУДНЙТИСЯ бабля-, бабра-, брьбха-, мурз- 

а-, каля-, мастгі-, маза- 0; я. /мн хто/ -йться с- 
и ♦, забруднюваний, замурзува-, міза- 0, ©.

БРУНАТНИЙ (колір) каштановий, шоколядний, 
бруиастий, ок каштанис-, с° коричневий, г. 
бронзовий, (густо*) бурий.

БРУНЬКА (за)брость, д, розпуканка, пупчик, зе- 
ленбчок, (рожі) пуп’ян-; & пк *брунькуватий.

БРУНЬКОВЙДНИЙ V брунькуватий.
БРУНЬКУВАТИСЯ рости з бруньок, к" розмн- 

бжуватися брунькуванням; (- листя) вистрі
лювати; & бруні-, вибрунькбвуватися; я. єть
ся с-и ♦, з-й ростй з бруньок.

БРУТАЛЬНИЙ грубіянський, грубий; жорсто
кий, безсердечний; ± ХАМСЬКИЙ.

БРУТАЛЬЩИНА хамські слова /вчйнки/.
БРЯЗК/АТИ бряжча-, дзвяка- /-коті-/, ДЕРЕНЧ- 

А-; (на гарфу) бренька-; & -юті-; я. /мн хто/ 
~а с-и ♦, розбрязканий, ~ун, ~ало, дзенька-, 
цокотун, пк цокотючий, ~отю-, ~у-, мтливий, 
цокот-, о. з -ютом, © знай брязь та брязь;

БРЯЗНУ- бренькну- 0; (вділ) впас-, гепнутися; 
(що) кидонуги, шваркну-; (по зубах) мазону-, 
вдари-.

БРЙЗКАЛЬЦЕ 1. дармовйс, 2. цяцька, г. калата
льце, калатало; & брязка-, брязкотельце, (без 
звуків, але блискуче) блискот&іьце.

БРЙЗКІТ брязкання, бряжча-, брязкоті-, брязк, 
брязкотня, брязкбтнява; бренькіт; вйбрязки.

БРЬОХАТИСЯ (у воді) хлюпа-; б. у злиднях по- 
невіря-;

БРЬОХНУТИСЯ (у воду) шубовснути; 0.
БУБЛИК: показати на віддалі б. поман- ілюзією
БУБНЙВ/ІТИ набряка-, брякну-, бучаві-; що ~іє 

с-и ♦, щораз ~іший, майже насілий, © ~івши.
БУБОН/ІТИ б[м]урмоті-, жебоні-, буботі-, мгім- 

ри-, (під ніс) муркота[і]-, харамарка-; (- мале) 
белькотЦа]-; я. /мн хто/ ~йть с-и ♦, розбур- 
кбчений, буркотун, мймря, пк буркітлгівий, 
жебонлй-, ©.

БУВАЛЕЦЬ частий гість, завсідник; (дока) бу
валий (у бувальцях), досвідчений, навче- дос
відом, о. стріля- (птах), бгіта голова, битий (у 
тім’я), не в тім’я би-, би- жак, тер- чоловік, 
старий вовк /лис/, не з одної печі хліба з’їв; 
бути /бувгі-/ в -цях не з одної печі хліб їсти.

БУВАЛЬЩИНА суща правда, билиця, очевйдь, 
Ареальний факт, реальність; & п° бувіль.

БУВАТИ (з ким) траплятися; (у їх) вчащати до 
/відвідува-/ іЗс, ± БУТИ; що /мн хто/ бува 1. 
що трапляється, 2. с-и ♦, зг-й відвіда-, бува
лий, БУВАЛЕЦЬ, ©; ± ВІДВІДУВАЧ.

БУДА намет, БУДКА; (навіс) дашок, піддашшя.
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БУДЕ! досить! годі! доволі! менше з тим! с°!б. 
достатньо!

БУДЕНІТИ г. става- нецікавим, втрача- шарм;
ЗБУДЕНІ- втрати- шарм 0; д1 збуденілий.

БУДЕННИЙ будній, не святковий, робочий; 
(лад) повсякденний, щоден-, звичай-; (стиль) 
одноманіт-, непоказний, прозаіч-.

БУДЕНЬ не свято;
БУДНІ буденність, щоденн-, буденщина.

БУДЙНОК (житло) дім, оселя, ДОМІВКА, (ка
м'яний) кам’яниця, г. мурбван-, р. хоромина; 
(у комплексі) корпус; (заміський) дача, кот
едж, (люкс) палац, палати, хороми; (споруда) 
будівля, будбва(ння), мурбвання; ±ХАТА.

БУДИ/ТИ збуджува- /про-/, перебива- сон ш, ок 
обуркува- /роз-/, обуджі-; (нащо) заклика- до 
ного; я. Імн хто/ ~ть с-и ♦, ~ло, -мир, пк ~ль- 
ний, ©;

БУДИТИСЯ прокида-, просина-, ф. продира
ти очі 0; (- силу) п. пробуджуватися, з’явля-.

БУДКА БУДА, проста коляса, віз-пастка на псів.
БУДОВА будівля, споруда, будбвання, споруд- 

же-; tu структура, ПОБУДОВА; (тіла) комп
лекція, статура; (дія) будівництво, будування, 
муруві-, споруджД-; & за4, *надФ.

БУД/УВАТИ споруджува-, споруджі-, зводи-, 
(хату) співи-, (з каменю) мурува-; (міст) на- 
води-, (шлях) проклада-; (союз) розвива-, /те
орію ще! формуві-, /на чім! ґрунтува-, базув- 
і-\ (авта) склад а-, виготовля-; (край) розбу- 
дбвува-, (нове) с° ствбрюва-, організбвува-; 
(ромб)м, кресли-; (фразу) складі-, компонув- 
і-, ф. ліпи-; & вибудбвува-, за-; б. казкгіві за
міси занбситись у хмару; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, 
з-й зФ, мвник, ~івель-, пк ~івнйй, ~ів£ль-, ©;

ЗБУДУВАТИ ф. вибехка-, г. вйгарата- 0;
БУДУВАТИСЯ; РОЗБУДУВА- вибудува- 0.

БУДЬ-ДЕ фР де [краще, ніж де], + АБИДЕ.
БУДЬ-КОЛИ > АБИКОЛИ.
БУДЬ-КУДИ АБИКУ-, світ-згіочі /с° с. за о./, ку

ди ноги несуть /очі світять/, хоч на край світу.
БУДЬ ЛАСКА! (уклінно) прошу /-симо/! зроби 

/-іть/ добрість /ласку, милість, послугу/, коли 
твоя /В&ііа/ ласка, з ласки своєї [скажіть з л. 
с.], о. не в службу, а в дружбу, ргіди Бога!; (до 
хати) ласкаво просимо! & будь Фв! /-те/ ♦ві! 
ф. будь ласочка!; скажіі,^! скажи на милість!

БУДЬ-ХТО /  всякий, перший-ліп-; АБИХТО.
БУДЬ-ЧЙЙ > АБИЧИЙ.
БУДЬ-ЩО з* що хочеш /-ете/, с° що завгодно, ок 

бодай-що, фР там щось [чи б.-щ. чи там 
щось]; (хай що) АБИЩО; гР БУДЬ-ЩО-Б- 
УДЬ; будь-що-інше що-інше.

БУДЬ-ЩО-БУДЬ будь-щб, хай (там) що, хоч би 
там що, конче, конечно, неодмін-, к* обов’яз
ково, о. кров з носа, за всяку ціну.

БУДЬ-ЯК гР недбало, якнебудь, аби з рук, яко- 
тако, АБИЯК, д. як-так; & будь-як-будь.

БУДЬ-ЯКИЙ вся-, перший-ліп-, який (тільки) 
хочеш; (хай який) АБИЯКИЙ; будь-котрий.

БУЗ бузок, г. бузина.
БУЗИНА г. бузок; (одна парость) бузинина; & 

пк *бузинбвий.
БУЗКОВІТИ набира- бузкового кольору; що 

побузковів побузковілий, 0.
БУЗУВІР нелюд, недблюд(ок), мучитель, гноби

тель, Іро[і]д, & Йрід; ря фанатик; ± ВАРВАР.
БУЗЬКО лелека, чорногуз, бусол, бузьок, д. бо- 

цян, боцюн, боцяг, гайстер.
БУЙВІЛ & * буйволячий.
БУЙНИЙ (вітер) дужий, навальний; (цвіт) роз

кіш-, пиш-; (норов) невгамбв-, нестрйм-; (на
товп) неспокій-, розбурха-, (потік) бурхлйв- 
ий, (кінь) норовистий; (- зерна) великий, /кол
ос/ дорідний; /флору) рясний; густолистий.

БУЙНІСТЬ & с. найбуйнішість.
БУКВАЛЬНИЙ г. літераль-; (зміст) неперекру- 

че-, прямий; (переклад) дослівний, тбч-, гі° 
підрядковий; ± ОКО-В-ОКО;

БУКВАЛЬНО бко-в-бко, <3. один до одного 0.
БУКВОЇД формаліст, педант, с° талмудист; (бю

рократ) канцелярський щур.
БУКСИРУВАТИ тягти (на буксирі), тягти за со

бою, бр£- на буксир /з. на гуж/, з. галюва-.
БУК & бучбк, *Буковина, пк *буковий.
БУКША з -ами (віз) букшбваний & с° букса.
БУКШОВАНИЙ (віз, колесо) з буксами.
БУЛАВКА шпиль-, (з прикрасами) брбш-, (із 

щитком) фібула.
БУЛО (Б) > БУТИ.
БУЛЬБА КАРТОПЛЯ; & *бульбінь=бульбиння?
БУЛЬКА бульбаш-, (замерзла) буруль-, буруль- 

баш-; мильна б. ф. бульба, локш, жн фуфлб.
БУЛЬКАТИ п. кипі-; & вибулькува- /по-/, бу

лькоті [а]-, дк побулька- /за-/.
БУМ 1. > РОЗВИТОК, 2. d*> КОЛОДА.
БУНДЮЧИТИСЯ чвани-, велича-, заноси-, пи- 

uid-, зарозумівй-, г. кукурічи-, фудули-, жґ 
принди-, стави-, кокбши-, пиндючи-, гороїж- 
и-, гнути кирпу, підійма- носа, копили- /зако- 
пилюва-/ губи; високо літа- /нестися/, вдава- 
в пиху, дк загордіти; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, 
напиндючений /роз-/, розпрйндже-, ЧВАНЬ
КО, пк кокбшливий, БУНДЮЧНИЙ, ©.

БУНДЮЧНИЙ пихатий, чванливий, чванькови
тий, ГОНОРИС-, р. велебучний, високомис-, 
г. фудуль-, бут-; (стиль) пишномбв-; (- свя
то) пйш-, розкіш-; & бундючливий;

БУНДібЧШСТЬ пиха, чванство, гордування, 
пихатість, чванливість, гонористість 0.

БУНТ заворушення /-уха/, цивільна непокора; (зі 
зброєю) виступ, ПОВСТАННЯ, ЗАКОЛОТ.
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БУНТАР бунтівник, заколот-, г. ворохіб-; ± ПО
ВСТАНЕЦЬ, ПАРТИЗАН.

БУНТ/УВАТИ ПОВСТА-, баламутити, ворохб- 
би-; ПІДБУРЮВА-; (душу) хвилюві-, бентЄ- 
жи-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, розбунтбваний /з-/, 
збаламуче-, БУНТАР, пк мвлйвий, мвний, 
(дух) ~арський, промет£-ївсь-, вулкінний, ©;

♦♦♦СЯ пб колоти-; я. -ється = я. бунтує;
ЗБУНТУВА-: що -івся збунтований 0, Й.

БУРЕВІЙ борвій, (г)ураґін, БУРЯ, шуря-буря.
БУРЙМНИЙ буря-, буревій-, бурхлйвий; (час) 

неспокійний, розбурха-, тривож-; (океан) ки
пучий, клекотю-, клекотливий.

БУРИЙ > БРУНАТНИЙ.
БУРІТИ: що буріє вже майже бурий, ©.
БУРКОТА(1)ТИ > БУБОНІТИ;

БУРКНУТИ (у відповідь) відбуркнути.
БУРЛАКА безхатченко; нетяга, лайдак, непри- 

тйка; (одинак) парубок; (блукач) перекотипо
ле, обходисвіт.

БУРМОТА[І]ТИ мурмотй[і]-, БУБОНІ-, мимри-, 
з" харамарка-, & вибурмочува-.

БУРТА (гною) купа, бурт.
БУРУНИТИ(СЯ) > ХВИЛЮВАТИ(СЯ).
БУРХАТИ ВИРУВА-, кипі- (як у казані), (- гнів) 

клекота[і]-; я. /мн хто/ -а с-и ♦, розбурханий, 
розхвильбв-, рознуртбв-, кипучий, ~ЛИВИЙ, 
клекотли-, вировйтий, (океан) бурунис-, ©;

РОЗБУРХАТИСЯ (- море) розвирува-, розну- 
ртува-, ІлюдейІ розшаліти, збаламутні-, роз- 
гвалтуватися, розбуяни-, Ігураґан/ розгурага- 
ни-; я. -ався розбурханий, невтихомире- 0.

БУРХЛИВИЙ БУРЕМНИЙ, фР вулканіч-; (віт- 
ер) буй-, несамовитий; (розвиток) нестрим
ний; (- радість) шале-, палкий;

БУРХЛЙВО буряно; неспокійно 0.
БУРЯ буревій, (г)ураґан, борвій, вітровій, (на 

морі) шторм, с. тайфун, циклон, /з потопом/ 
цунамі, (піскова) самум, (сніжна) ВІХОЛА;
б. у склгінці води > ДРІБНИЦЯ; ± СМЕРЧ.

БУР’ЙН д. хбпта, хабаззя, кропивка; ♦йще, +£ць.
БУРЯНИЙ і БУСОЛ > БУРЕМНИЙ і БУЗЬКО.
БУТИ існува-, жй-, не переводитися, не зникати, 

не пропада-, трива-; (де) бува-, відвідува- їх; 
(у хаті) перебува-, с° знаходитися; (з ким) 
трапля-, става-; (за що) перепадати; (за кого) 
заступа- кого; фр ста- [хочу б. пілотом]; б. в 
новину ♦ новиною; б. до вподгіби подобати
ся; б. до смаку ♦ до мислі; б. на д^мці (в 
кого) ма- в думках (хто); буде досить, виста
чить; буде кому перепаді, дістйне /матиме/ 
хто; ще не було ще чорт мав; булб кому за 
що перепало /дісталося/ кому за що; про те, 
що було /діялось/ про те, як то воно б.;

БУЛО (Б) трЄба було (б) [було б їй не йти].
БУТТЙ існування, триві-, життя; перебування,

пббут; фґ п° матерія, прирбда; б. і тлінність 
тривання й минущість; & а*4 небутті.

БУФЕР у. відпружник.
БУФИ: з буфами (одяг) буфістий.
БУХ! бех! беб&с! гуп! геп! ± БАЦ!
БУХАН хліб(гіна), паляниця, п. стусін, пгговхін, 

ипурх&н. & ♦чик, ♦ка, ♦Єць, г. ббхан.
рУХГАЛТЕР & бухгальтер(ч)ик /-терчук/.
БУХЙКАТИ кішляти, кахйкати.
БУХКАТИ бухати, (у такт) прибухкувати.
БУХТА > ЗАТбКА.
БУЦАТИ (рогом) би-, колб-; & буцька-; ± БИ-.
БУЦЕГАРНЯ хурдйга, як і. холодна, тЄмна, чор

на, арештантська, + В’ЯЗНИЦЯ.
БУЦІМ (не)ніче, (не)мбв, нібито), г. г^йби, к. б 

то, би то [воні б то не зніла]; & буцімто.
БУЧА гілас, крик, ґвалт, шірварок, веремія, со

до м(а); е* сварка, колотнеча.
БУЧНЙЙ (шлюб) розкіш-, пйш-; (обід) помпЄз-, 

галасливий, гучний, бучливий, гамірли-, рух- 
ли-, царський, королівсь-; ± БУНДЮЧНІЙ;

БУЧНО з помпою, на широку ногу 0.
БУЯННЯ буйнощі, РОЗМАЙ.
БУЙТИ цвісти, процвіта-, буйно пишатися; (- 

зело) розрості-, рости; /плоди/ рясні-; /комах/ 
виявля- життя, носитися, рої-; /життя/ би- 
джерелбм /чфез край/; /море/ БУРХА-, кипі-, 
п° грі-; (думкою) літа-, ширя-; & п° буйнува-; 
що бугі 1. квітучий, буйний, 2. розфонтіне-, 
вгорубрйз-, (- життя) розбуялий, 3. щораз 
буйніший, 4. БУРХЛИВИЙ;

ВИБУЯТИ (- зелень) вирос-, розростися, ви- 
гна-, п. вибродити 0; що -гів вибуялий 0, Й;

ВІДБУЙТИ: що відбугів відбуялий 0, Й;
ВИ^О(СЯ) вибродитисяj [дати енергії ♦].

БЮРО контора, канцелярія, АГЕНТСТВО.
БЮСТ (скульптура) погруддя; (жіночий) груди.
Б’ЮЧКЙЙ (що розбивається) крихкий, нена

дійний, (що б’ється) биткий, битливий.

В

В /У/: в кого г. кому [у чірез плечі їй ч. п.]; 
в тбму числі г. в тому, с^ред того.

ВАБА привабливість, принідн-, ваб лив-, поваба 
/при-/, с. спокуса; (на звіра) приніда, вабило.

ВА-БАНК rf  ризикуючи всім; (!) все на кін!
ВАБИТИ мани-, нади-, привіблюва-, приніджу- 

/з-/; (до чого) тягти; (чаром) спокуші-, звіб- 
люва-, жґ баламути-; (звіра) приманюва- 
/за-/; ок ♦ грмбнією жінбчости; я. /мн хто/ ві- 
бить с-и ♦, з-й при^, н1 звібник, пк ВАБЛИ
ВИЙ, ©;

ЗВАБИТИ помани-, як ціпа капустою 0.
ВАБЛЙВИЙ привібли-, принідли-, манли-, зва-
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бли-, знадлй-, знадний, р. поваб-, д. ваблячий, 
с. спокусливий; & вібнгій.

ВАГА (чого) важкість, ваготі; (для пліч) вантаж, 
тяг^р; п. значення, вагомість, авторитети-, ва- 
жлив-, ваговит-, вплив; (для зважування) 
ВАГИ; (міра ваги) важок, важельце; & важ
кої; мгіти вагу важи- !дк за-/; ± БАҐАЖ;

ВАГЙ /- а/, вагівниця; (ручні) безмін, кантар, (з 
балянсиром) терез/й. (аптечні) ~ки, пб шіль-;

ВАГОЮ пф i f  завв&ккй.
ВАГАННЯ вагува-, о. трйхи-мнйхи; (перед дією) 

роздуми, роздумування; (у поглядах) хита-, 
непослідовність, (у дії ще) нерішуч-; без -ань 
(діяти) без слова, г. без надуми; без -гінь би 
зробйв пб отйк взяв би й зробив.

ВАГАТИСЯ м’я-, вагува-, тертися-м’я-, не ВА- 
ЖИ-; д. варува-, мнюха-; гі° губи- у здогад
ах; (діяти) роздумувати; -ється хто і хоче
ться і коле- /важко н^сти і шкода кидать/ ко
му; я. Імн хто/ -ється 1. схильний ♦, не насмі
ле-, пк нерішучий, оглядистий, половинчас-, 
нестійкий, д. мнюха, о. як півень на плоті 
(куди стрибне?), ©.

ВАГІТНИЙ (чим) що таїть в собі що; [світ ♦ 
кризою];

ВАГІТНА ев у поважному стані, непорожня, о. 
при надії, жм черевата, важка, тяжка, в тя-жі, 
у вазі, г. що зайшла (у тяж), зн кітна.

ВАГІТНІСТЬ тяж /ж'/ч.І, д. тяжба, веремінн- 
ість, кн виношування плоду; (корів) тільність.

ВАГІТНІТИ заходи- на дитину, горбаті- спере
ду, заходи- в тяж;

ЗАВАГІТНІ- сті- вагітною, почу- себе маті
р’ю, р в зачереваті-, к. /г. зайти, гд понести/ 0.

ВАГОМИЙ (- тіло) з вагою; п. змістовний, ваго
витий, авторитетний; (вклад) багатознач-; со- 
лід-, масив-, ґрунтбв-; переконливий; & *не4.

ВАГОН: в. і ще трбхи купа на купі.
ВАДА хиба, ґандж, дефект, п. щербина, мінус, с° 

порок; (механізму) недосконалість; (у праці) 
недогляд, недолік, помилка, прбгріх, ляп, г. 
недотягнення; (те, що шкодить) шкода.

ВАДИТИ дошкуля-, шкоди-; заважа-, перешк/о- 
джа-; н° нуди-; я. -ить їм с-и ♦, з-й за4, зава
да, ~б-, пк ВАДКИЙ, згубйий, ± я. шкодить.

ВАДКИЙ (для здоров’я) вадливий, шкідливий.
ВАЖИТИ ма- вагу; (що) виважува- /з-/, (багат-

о) значи-, (на що) зваж£-, брі- до уваги що; 
(на їх) покладатися, покладати /ма-/ надію, 
розрахбвува-, ЧИСЛИ-, роби- ставку; (голов
ою) ризикува-; (на чиє) зазіха-; в. для бу- 
важлйвим- д. [хвалгі -ила д. його чЄсти х. 
була важлива д. й. ч.]; багато в. гра- роль 
/пфшу скрипку/, бу- не останньою спицею в 
колесі; я. /мн хто/ важить 1. важливий, важн
ий, 2. вагомий, важучий, вагою (в) [в. в пуд], ©;

ЗАВАЖИТИ засвідч- вагу, п. (у чім) посприя- 
[у рішенні зав&кило те, що буде спокій]; & 3. 
осм и заважить [багато не заважить];

ВАЖИТИСЯ вгіжити /зважува-/ себе; (на що) 
наважуватися /з-/, насмілюва-; (узяти) зазіха
ти; ± РИЗИКУВА-; я. /мн хто/ -иться 1./2. с-и 
♦, 1. зважуваний, 2. насмілюва-, пк ВІДВАЖ-, 
зважливий, готб- на що, п° /= дЧ насмілений;

ЗВАЖИТИСЯ ризикнути 0; з. на все пусти- на 
одчай душі; я. -ився насмілений.

ВАЖ/КИЙ тяжкий, нелегкий, стопудовий; (по
даток) обтяжли-; (- працю) виснажли-, с. ка
торжний; (- тіло) масив-; (танк) потуж-; (ча- 
с) небезпеч-; © незграб-, неповороткий, гру- 
зь-, важкотілий; (- гілля) обважні-; (- задачу) 
складний; (заробок) трудний; (стан) невід- 
рад-, кепський; (гандж) вели-; (- горе) глибо-; 
(запах) густий, сильний, неприєм-, (дух) несв
іжий; (стан) скрутний, несприятливий; (- ду
ми) гнітючий, безрадісний, чбр-, похмурий; (- 
очі) суво-; & пре4, ~{к)ень-, ~учий, вагу-, ваг
овитий, вагомий, ~Єзний, ♦, як к^ра небесна;

ВАЖКО тяж-, нєлЄг-, сутужно, о. як верблюду 
пройти у вушко голки, ІжитиІ не з медом 
/мак-/, не мед; (йти) незграбно; (на серці) гір
ко 0; в. зробити що зробити що не зробиш 
[в. купйти дім купи- д. -  не купиш].

ВАЖКІСТЬ важкота, ± ВАГА.
ВАЖКОГОЛОВО (кивнути) важкою головою.
ВАЖЛИВИЙ (зміст) ваговитий, вагомий, гі° не

абиякий, г. важний; (почин) цін-, вартіс-; (хід) 
відповідаль-; ± АКТУАЛЬ-; & над^, преФ;

ВАЖЛИВО то булб в. г. на тім залежало; 0.
ВАЖНИЙ г. важливий;

ВАЖНО в&кить, має значення 0.
ВАЖОК важельце.
ВАЗОННИЙ (- квітку) вазонкбвий.
ВАЙЛО незграба, тюхтій, вахлай, вахлак, мару

да, ф. мамула, бамбу-, макуха, гергепа, реп
тух, БЕВЗЬ, мацапура, р. кендюх, п. тюлень.

ВАЙЛУВАТИЙ ведмедкува-, вахлакувй-, ланту- 
хува-, зателепкува-, тюхтіюва-, лемехува-; 
неповороткий, незграбний; ± НЕЗУГАР-.

ВАКСУВАТИ; ВЙВАКСУ-: я. вйваксовано 
вйваксований /на-/.

ВАКХАНАЛІЯ Xй ВАКХАНАЛІЯ пиятика, бень- 
кетування, с. оргія, розгул; ± ПЕРЕЛЮБ.

ВАЛ (оборонний) насип, (траншеї) бруствер; (на 
морі) (велика) хвиля; фР маса [валом (вали
ти) = масою]; (з клоччя) нитки; т. вісь, шпи
ндель; & (менший земляний) підвалок.

ВАЛАСАТИСЯ > ВЕШТАТИСЯ; походеньки та 
посилень- справляти.

ВАЛАШАТИ (оскопляти) вивалашува-, кастру- 
ва-, виклада-, к? стерилізува-; (коня) г. валя-; 
я. !мн хто/ валаша с-и ♦, з-й вйклас-, вала-
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шал, кастрітор, пк валашальний, кастру-, ©;
ВИВАЛАШАТИ знеплідни-, випорожни- 0.

ВАЛЕРІЯНКА > СЕДАТИВ.
ВАЛИТИ валя-; (мури) обвалюва- /роз-/, розла

му-, обурю-, ламати; (з ніг) збива-; (на коня) 
клас-, наклад а-; (вину) спиха-, зверта-, звалю- 
ва-, (з А на Б) переклада-; (сміття) скида- 
/на-/, (насипом) сипа-; (лавою) суну-, іти стін
ою, плйвом пливти, валом вали-; я. /мн хто/ 
в&пить 1./2. с-и ♦, 1. з-й за4, валій, пк зва
лювальний, ск вали- [валипіч]; 2. я. суне2;

ПО»»» (иаря) скину-, повергну-, знетрбни-, зне- 
владни-, 0.

ВАЛІЗА а. саквояж, жґ чамайдан, с° чемодан, д. 
кбфер, г. куфЄрок; & валізка; ± КОРОБКА.

ВАЛКА (людей) ватага, (возів) цуг, шнур, р. ход
ка, (їздців) кавалькада, (верблюдів) караван.

ВАЛОВИЙ сумарний, загаль-, (прибуток) гурто
вий, ІродиниІ сукупний; -в& ваг4 брутто.

ВАЛЮТА (іноземна) гроші, грошові знаки, асиг
нації, банкноти, р. векселі; он? золото, кош
товності; & пк *валютний, і. *валютонбсець.

ВАЛЯТИСЯ кача-, вилежува-, викачува-, ок ви- 
ковбасува-, (не лише у грязі) барлбжи-.

ВАЛЬНЙЦЯ підчіпок, с° підшипник.
ВАМПІР вовкулака, перевертень, упир, р. вовк- 

ун; /і. кровопивець, кровопій, с. деспот, тир- 
ін, узурпатор; & пк *вампірський.

ВАНДАЛ ( дикун) барбар, варвар, гун, каніб&п.
ВАННА у. купіль, купільниця; (кімната) туалет, 

У*туалЄта, г. лазнйчка; & ванночка.
ВАНТАЖ (чий) багаж, рЄчі, (на тварині) в’юк; 

(на судні) фрахт; п. тягар, вагі; & д. вантага.
ВАНТАЖНИЙ (- авто) г. тягарбвий.
ВАНТАЖНИК г. ладівник, (в порту) докер.
ВАР сп^ка, спекота, духбті, гбряч, задуха, парня, 

жарота, жарінь, р. млява; (- воду) окріп; (ше
вський) смола; (одна процедура) с° варка.

ВАРВАР дикун, троглодит, пітекантроп, песиго- 
лбвець; ВАНДАЛ; бузувір, нЄлюд; п. неук.

ВАРВАРИЗАЦІЯ запаскудження, упослідже-.
ВАРЕНУХА > ГОРІЛКА.
ВАР’ЄТЕ > ТЕАТР.
ВАРИВО страва, ЇЖА, варунок, як і. (пЄчЄнє й) 

варене; (дія) вірення, варіння.
ВАРИВОДА > ҐДИРА.
ВАРИТИ (їжу) готуві-; & вивірю-; в. воду за

нуд ствува-, /з кого/ знущатися; я. /мн хто/ в і
рить с-и ♦, з-й зФ, варун, варильник, пк вари
льний, варистий, ск вари- [варивода], © варив
ши.

ВАРИТИСЯ (в голові /ідеї/) снувати, виника-.
ВАРІАНТ різновид, видозміна, відміна, т. еман

ація; (твору) редакція, версія, переробка; (ме
лодії) варіяція; (лексичний) одиниця.

ВАРТА сторожа, охорона, f  чата, (в'язнів) конв

ой, (почесна) почет, с° караул, (кінна) f  об’
їзд; (на кордоні) застава; (кімната) вартівня, 
р. чатівня, г. вартар-; (дія) вартування, сторо- 
жуві-; & вартонька; ± ПІКЕТ, ПАТРУЛЬ.

вартуи й ; (чого) гідний, г. поплат-, достбй-, 
варт-; цін-, коштбв-, вартіс-, важливий, с. 
повно*; & сп1 вартніший; не в. дгіброго слова 
не ♦ виливка /пєчЄної воші/, торби січки не ♦.

ВАРТО пГ слід, треба, не зайве, не (за)шкбдить 
/(з а) шкодило б/, не завадить /завадило б/.

ВАРТОВИЙ як L вартівник, охорон-, охоронець, 
сторож, н1 цЄрбер, f  ліктор; (на посту) стій- 
кар, стійчик, стійковйй, чатовий; р. черговий.

ВАРТ/УВАТИ сторожува-, охороня-, стерегти, 
бу- /стоя-/ на /чатах/, чатува-, г. ґардува-; 
(мати ~ість) коштуві-; я. 7мм хто/ ~ус с-и ♦, 
поставлений на ~у, ВАРТОВИЙ, о. на ~і.

ВАТАГ > ВАТАЖОК; & пк *ватагів.
ВАТАГА товариство, компанія, група, гурт, зн 

юрбі, натовп, н£ банда; (у русі) вінка; (озбро
єна) загін; (рибалок) артіль; (овець) отара, 
стідо, турма; (псів) згрія.

ВАТАЖОК ватаг, отаман, с? провідник, керів
ник, проводир, організатор, верховбда, заво
дій, лідер, д. вождій; (стада) вожій, р. вожак.

ВАТРА вогнище, БАГАТТЯ; & ватерка /-трище/.
ВАХЛЯР віяло, опахало, д. обмах&по.
ВБИРАТИ > АБСОРБУВА-, я. вбир* с-и ♦, з-й 

всоті-, вбирущий [оковбиру-], абсорбент, для 
абсорбції, пк абсорбційний.

ВБІК /У-/ (куди) ок відсторонь.
ВБ... крім навесених тут слів, > УБ...
ВВАЖАТИ /У-/ гада-, дума- (собі); (за кого/що) 

визнава- /мі-/ за, брі- за що [не бери казки за 
факт]; (нащо) зважа-, брі- до увіги /врахову
вав з. турі-/ що; (з нст щоб) гляді-, пильну- 
ва-; фР можна сказа-; вважій(те)! будь(те) 
уважний (-ні)!, с. начувайся (-тесь)!; в. за 
свій обов’язок г. почуватися до оббв’язку; є 
всі підстави в. годі заперЄчи-; я. /мн хто/ 
вважгі певний /свідомий/ чого, перекбна- у 
чім, © маючи за, з гадкою;

♦♦♦СЯ рахува- 0; вважалось у. бп уважано.
ВВЕРГАТИ > ЗАТЯГАТИ.
в в іч л и в и й  /У-/ чемний, ґрЄч-, вихова-, такт- 

бв-, обхідливий, коректний, делікат-, с. ґал- 
янт-, а. куртуаз-, з. звичай-; ± ЛЮБ’ЯЗ-.

ВВ... крім наведених тут слів, > УВ...
ВГАНЯТИСЯ; УВІГНАТИСЯ влетіти, замча-, 

втеребитися, вскочити /за-, у-, про-/.
ВГЛЯДАТИСЯ вдивля-; & дк углЄді~, угляну-.
ВГОРУ /У-/ (від /до/ певного рівня) т. навзліт.
ВГРУЗАТИ /У-/ /за-/, грузну-, застряга-, (у тряс

овину) засмоктуватися; (у крісло) заглиблю- 
ва-; (під вагою) вгина-, вдавлюва-; (у землю) 
вростати, осіда-.
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ВГ... крім наведених тут слів, > УГ...
ВДАВАТИ /У-/ роби- /бра- на себе/ вигляд; (з се

бе) кбрчи-, строї-, клеї-, приставля-, мбрщи-,
г. грі- вар’ята; (на сцені) гра-, розігрува-, зоб- 
ражі-, відтвбрюва-; (їх) НАСЛІДУВА-, става- 
в чию позу, зг чинитися ким; (старця) співати 
Лазаря; (хворого) симулюва-, прикидатися 
/придурюва-/ ким; & (гра) *вдаванки; я. /мн 
хто/ вдаї с-и ♦, зм-й вді-, удавака, придурок, 
п* придурливий, прикидли-, © вдаючи, з вес
елою міною у кепській грі;

ВДАТИ (кого) прикинутись ким 0; (різьбу +) 
виготовити, зроби-, змайструва-; (на дуду) ут
ну-; (що зробити) змогти, зумі-.

ВДАВАТИСЯ /У-/ (їм) щастити, талани-, форту
ни-; (до їх звертатися, адресува-, апелювати; 
(до чого) ужива- що, (до діла) братися; (до 
хитрощів) пуска- на хитрощі, бра- на штуки; 
(у що) ударя-, заглйблюва-, поринати, віддав
атися чому, (в тугу) впадати, перейматися чи- 
м; в. у розпач бра- /хапі-/ за голову, підцава- 
розпуці, ламати руки, рві- на собі волосся; не 
в. до мгіви Езопа називати рбчі своїми імен- 
І-; я. /мн хто/ -£гься с-и ♦, зм-й вда-, ©;

ВДАТИСЯ пощастити; (в кого) вродитися /на-/ 
схожим на, успадкувати чиї риси; (до дипло
матії) звернутися, гі° поши- у дипломати; не
в. схибити, ок не повестися [спроба була, та 
не вдалбся с. б., та не повелося].

ВДАЛИЙ здібний, вдат-; (твір) майстер-; (віц) 
влуч-; (хід) успіш-, результатне-; (вибір) дор- 
6ч-, в ід повід-, слуш-, непога-, підходящий.

ВДАЛИНІ /У-/ > ДАЛЕЧИНА
ВДАР/ЯТИ /У-/ (чим) би-, стука-; (по плечу) пле- 

ска-; (об що) ~ятися; (об землю) кидати; (в го
лову кров) шуга-, /- думку! стріля-, /вино/ пім- 
орочи- що; (за ким) смали- халявки до кого; 
(в очі світло) рази-, засліплюва-; (нащо) зве- 
рта- увагу; (прикро) вража-; (в ніс запахом) 
шиба-; в голову кому починає дурі- хто; 
я. Імн хто/ ~я с-и ♦, з-й ~и-, -'ник, стукач*, 
стукотій, гупало, (річ) калатало, пк -ний, про
бивний /роз-/, стукітливий, стукотючий, гу- 
потю-, ск ~яй- [~яй-у-ніс запах], ©;

ВДАРИТИ стусону-, лусну-, трісну-, п. потяг
ти, опереза-, гепну-, угрі-, заїха-, вгати-, заги
ли-, затопи-, садону-, полосну-, торохну-, те- 
лесну-; уціди-, лупну-, к" завда- удару, (ло
зою) ШМАГНУ-; (кулаком) ували-; (- грім) 
грімну-; (- мороз) жарну- [жарнув мороз]; (з 
гармат) стрельну-, стріли-; (на ворога) заата- 
кува- кого; (в голову) стукну-, залеті-; (завзя
то заграти) УШКВАРИ-; (драла) кинутися, 
порений; (телеграму) відбй-, надісла-; (піс
ню) заспіві-; (- дзвін) бамкну-; 0; в. в ггілову 
стрельну- /зайти/ в г., навернутися на думку

[і вдарить же отаке в г.]; в. на сполох ді- сиг
нал тривоги; в. об поли рукіми ок не могти 
вий- з дива, с. сторопі-; в. обухом по голові 
врази-, приголбмши-; в. у струни загра-; в. 
чолгім низько вклонитися, що вдірив 0.

ВДАРЯТИСЯ /У-/ (об що) г. зударя- з чим; (тіл
ом) забива-, (лобом) стука-, (в груди) бити-, 
вдаряти; (до кого) звертатися; (у що) вдава
ло чого [в. до химер], віддава- чому, захбплю- 
ва- чим; (у мандри) пуска-, (у розпач) впада
ти; я. /мн хто/ -ється 1. битий, пл&каний, ка- 
літа-, гупа- 0, 2. зударюва-, с-и ♦, з-й в діри-;

ВДАРИТИСЯ гахну- 0; (куди) онґ пода-, (у 
мрії) пусти-, (на їх) заатакувати їх; (в поли ру
ками) вдари-; (у кого) обра- який фах [я -ився 
в шевці я обрав фах шевця]; в. в амбіцію за- 
принди-; в. в хандру занудити світом.

ВДАТНИЙ /У-/ здіб-, талановитий, кебетливий; 
(лицем) вродли-, (тілом) здорб-, міцний; 
(вдалий) успіш-, влуч-; гд згод- /-на/ на шлюб.

ВДАЧА характер, натура, норов, прирбда, фР се
рце [гаряче серце]; з"  нахил, звичка, риса, 
прикмета; ± ТЕМПЕРАМЕНТ, 

вдивляння ок ВГЛЯД.
ВДИВЛЯТИСЯ о. диви- до різі в очах; я. -ється 

вдйвлений.
ВДИРАТИСЯ уР вторга-; я. /мн хто/ -ється з-й у- 

дерти- /втбргну-/, напасник, влбм-, втбрж-, 
займанець, агресор, окупант, зайда, пк агре
сивний, ма інвазій-;

ВДЕРТИСЯ вріза-, вломи-, увігна-, влетіти, за- 
мчі- 0; фР втеребитися, вскочити 0; я. -ерся 
замчалий, займанець + 0.

ВДИХАТИ (повітря) вдихува-, втяга-, вхлина-, 
(запах) фР смокта-, вебтува-; (думку) навію- 
ва-, надиха-, наклика-, уроюва-, вселя-.

ВДОВОЛЕННЯ /за-/, втіха, приємність, насоло
да, блаженство, сатисфакція; (собою) само-4.

ВДОВОЛЬН/ЯТИ /У-/ і ВДОВОЛЯ- /У-/ /за /, 
забезпечував з. уконтентовува-, ок сити-; (ж- 
агу) гамува-, угамбву-, заспокою-; (їх) дого
джати ш; (вимоги) відповіді- чому; я. /мн 
хто/ ~я с-и ♦, з-й ~и-, забезпечувач, пк задо- 
вільн-ий для, достітній, для вдоволення, щоб 
~ити;

ВДОВОЛЬНИТИ наситити 0.
вдячний вдячливий, сповнений вдячности; 

будь в. мені ф. знай мою добрість.
ВД... крім наведених тут слів, > УД...
ВЕДМЕДИК е" вовчок, під’їдень.
ВЕДМ/ІДЬ ев бурмило; © ВАЙЛО; п. коктейль; 

& ~едя, ~едик, ~едько, -«дяка, ~едище, (са
миця) ~едиця; д. медвідь.

ВЕДУЧИЙ що веде; © чоловий, головний; про
відний, ключовий, перший; (шків) тяговий; 
(промінь) директивний; (ТБ) провідник.
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ВЕЖА > БАШТА; в. із слонбвої кгісти місце у- 
самбтнення.

ВЕЗТЙ (часто) вози-; (вантаж) транспортува-; 
везЄ (кому) щастить, світ-, таланить, фортун-, 
жн масть пішлі; я. везЄ везун, пк везучий, ©;

ВЕЗТЙСЯ; 0; & 3. ос мй ч? візся.
ВЕЛЕМОВНИЙ велеречивий, БАЛАКУЧИЙ.
ВЕЛЕМУДРИЙ /велико-, пре-, все-, сто-, ? хи- 

тро-/, багаторозумний, мудрющий, розумню-, 
мудрий-премудрий.

ВЕЛЕТ(ЕНЬ) багатир, гігант, титан, колос, н1 
ломус, ф'р вернйгора /-дуб, -вода/, Геркулес, 
(одноокий) циклоп; (науки) гЄній; сґ карлик.

ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ > ВЕЛИЧЕЗНИЙ.
ВЕЛЙКДЕНЬ Святе /Христове/ Воскресіння, 

Воскресіння Христі, Світлий Тиждень.
ВЕЛЙК/ИЙ немалий /чи-/, ф. здоровий Авізн

ий/, аж-бн-який, хібі-ж-такйй; (віком) коліт
ній, дорбслий; (- мету) важливий, видатний, 
визначний; (крик) сйль-, дужий; (- радість) 
глиббкий, /горе/ д. тємЄнний; (гурт) числен-; 
(страх) ф. безрбзмір-; © слав-, слав^т-, зні-, 
геніяль-; (піст) довгий; (баль) урочистий, пи
шний; & npef, величань-, -увитий, д. велгіч- 
кгій; без -нх зусгіль завиграшки;

ВЕЛЙКІСТЬ величезн-, здоровезн- 0; (генія) 
геніяльність.

ВЕЛИКОДЕРЖАВНИЙ імперіяль-; (курс) шо- 
віністйч-, народожЄр-, (про)імперський, за
гарбниць-, експансіоністсь-.

ВЕЛИКОДУШНИЙ добросердий, ґречний, не- 
мстивий, ласка-, недріб’язкб-, щедрий душею 
/сфцем/, із щедрим серцем, багатий духом.

ВЕЛИТЕЛЬ /  повелйтель.
ВЙЛИЧ (народу) величність, г. маєєтат, р. вели

ччя; (урочистої зустрічі) урочистість, пиш
ність; (подвигу) високість, шляхетність.

ВЕЛИЧ/АТИ (ким) називі-, титул уві-; возвели
чу-; я. /мн хто/ величі С-И ♦, 3-Й возвеличи-, 
-ільник, пк -ільний, возвеличуваль- +%, ©.

ВЕЛИЧАТИСЯ пиша-, чвіни-, БУНДЮЧИ-, ви- 
хваля-, ок стіви-, о. дерти носа /кгірпу, го
лову/, кйрпу гнути; (ким) називатися.

ВЕЛИЧЕЗНИЙ ірандібз-, колосаль-, здоровен-, 
гороподіб-, велетенський, гігантсь-, прездор
овий, о. хіба-ж-такий, аж-бн-який; (крок) тит
анічний; (мах) фантастйч-; & вєличЄн-, веле- 
тен-, велгікий/. як світ, збіса ~, ~-пре~, пре-; ± 
БЕЗМЕЖ-.

ВЕЛИЧИНА величінь, р. більшина; © авторит
ет, знавЄць, фігура.

ВЕЛИЧНИЙ (образ) величавий, г. маєстатйч- 
ний, (палац) монументаль-; (жест) п. царсь
кий, королівсь-; (- мить) урбчистий;

ВЕЛИЧНО ірандібзно 0;
ВЕЛИЧНІСТЬ зп маєстат; 0.

ВЕЛІТИ казі-, загідува-, наказу-, команду-, роз
поряджатися, у 7 повелівати; л. вимагі- [як ве
лить закбн]; що /мн хто/ велііть (по)велйтель, 
(кому) = я. наказує кому > НАКАЗУВАТИ.

ВЕЛОСИПЕД г. коло, двокбло; & д. лісапет.
ВЕЛОСИПЕДИСТ г. наколЄсник.
ВЕЛЬМИ дуже, значно, порядно, досить, д. бір- 

дзо; р. багато, немало; не в Єл ь м и  не аж-іж.
ВЕЛЬМОЖА аристократ, магніт; (царський) са

новник, достбй-, як і. придворний, (на Сході) 
паші, (в Еспанії) гранд; f  велике цабЄ /цяця/.

ВЕЛЬМОЖНИЙ зніт-, родовитий; © мбжний 
/все-/, всесйль-, владущий, могутній.

ВЕНА кровоносна судина, (головна) артерія;
ВЕНИ (розширені) жиляки.

ВЕНЕРА г‘ Світові зоря; мт (в римлян) богиня 
люббви, (у греків) Афродита.

ВЕНЗЕЛЬ & вЄнзлик, вЄнзличок.
ВЕНТИЛЮВАТИ провітрюва-, продуві-; я. /мн 

хто/ продуві для вентиляції, зайнятий -ією, 
провітрювач, (річ) вентилятор, вітрогін, пк 
вентиляційний; я. -ється продуваний 0.

ВЕНТИЛЙТОР у. вітрогін.
ВЕПР кабін, дик, кнур, Xа вЄпєр; & Фик, ♦ище.
ВЕРАНДА з я ґінок, прибудівок; (круг будинку) 

тераса, кружґанок, ґалЄрія, с° галерея.
ВЕРБЛКЗд (одногорб) дромадЄр; & ♦иця; до вЄс- 

тгі, що хто не в. виправдатися від наклепу.
ВЕРБУ/ВАТИ наймі-, набирі-, (за контрактом) 

контрактуві-; (їх) залучі-, заангажбвува-, агі- 
тува-, закликі-, жґ світа-, УМОВ ЛЯ-; я. /мн 
хто/ ~є с-и ♦, з-й заФ, -вільник, пк -вільний, ©.

ВЕРВЙЧКА (в люльці) мотузбчок; (чого) низка, 
плетениця, (думок) шнурбчок.

ВЕРГАТИ: в. громй у. тупотіти ногіми;
ПОВЙРГТИ /  повалити;
ЗАВЙРГТИСЯ гд завали-, закину-, запісти.

ВЕРДЙКТ вирок, присуд, ухвіла, рішення; акт.
ВЕРЕДЛЙВИЙ примхлгі-, вибігли-, перебірли-, 

жм бриклгі-, вимислгі-, забіглгі-, зп капргіз- 
ний, с. норовйстий, з норовом; (- погоду) мін
ливий, непостійний.

ВЕРЕДУВАТИ коверзуві-, перебЄндю-, витреб- 
Єньку~, комизгітися, прйнди-, шукати кістку в 
молоці, крутй- носом, капризуві-, ф. гедзати
ся; (чим) гребувати, перебирі- що; (вигадув- 
а~) химери-, химеруві-; (над іми) знущітися 
/збиткуві-, варйти вбду/ з їх; я. /мн хто/ ве
редує с-и ♦, розвередбваний, ВЕРЕДУН, пк 
ВЕРЕДЛИВИЙ, ПРИМХЛИ-, ©;

РОЗВЕРЕДУВАТИСЯ /-коверзуві-, -комизгі-, 
-прйнди-/; що -івся розвередбваний Ф, Й.

ВЕРЕДУН варивода, коверзун, вередій, перебен
дя, комизі, вереді, капрйзун, капризуля.

ВЕРЕМІЯ метушня, крик, гілас, шірварок, ко
лотнеча, гармйдер, розгардіяш, р. веремій; п.
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вир, крутіж, вихор, круговерть; хурделиця.
ВЕРЕСЕНЬ гд кбпень, п. ріння cSciHb; & пк ♦ве

ресневий.
ВЙРЕСК верещіння, виск, вищіння, писк; (по

росячий) кувікання; ги крик, ґвалт.
ВЕРСТА ряднб, ряднин (к)а, (одяг) веретянка; з п 

килимбк, доріжка, прбстілка; ® оберЄмок; & 
вері[Є]тка, верітчина, веретище, з6 вереття.

ВЕРЕЩАТИ вищі-, кувіка-, (знай) повйскува-;
ЗАВЕРЕЩАТИ верескну-, завищі-, вискну- 0.

ВЕРЗЙКАТИ > ПАТЯКАТИ, ВЕРЗТИ.
ВЕРЗТЙ верзіка-, плЄска>, ♦ дурниці /нісенітн-/, 

пріви- сміленого дуба, Хймині кури пріви-, 
тюльку гні-, на вербі груші провіди-.

ВЕРЗТЙСЯ (уявлятися) міри-, ввижі-, привй- 
джува-, (у сні) снй-.

ВЕРСТВА (порохів) шар, пласт; (суспільна) про
шарок, група, кляса Іс° клас/, стан.

ВЕРТАТИ (борг) ПОФ, віддав а-; (додому) (по)4- 
ся; (до покинутого) брі- знбву; (сили) віднов
лювати; я. вертії = я. поверта.

ВЕРТАТИСЯ; ВЕРНУ-: в. назід ок відсті- [що 
стілося, то вже не відстінеться].

ВЕРТИКАЛЬНИЙ прямовйс- /просто-/, СТОР
ЧОВИЙ;

ВЕРТИКАЛЬНО нівсторч, свічкою, жґ прав
цем 0; (ставити) на попі.

ВЕРТЙХВІСТ > ВІТРОГОН.
ВЕРТ/ІТИ крутй- (дзиґою), оберті-; я. /мн хто/ 

~йть зм-й ♦, крутій, ~ій, ~ун, пк ~йльний /кру- 
Т-/ +%, с* верти- [вертихвіст], © ~івши.

ВЕРТІТИСЯ крутй- (дзиґою), оберті-; (під нога
ми) плуга-; (в голові) рої-, снуві-, куйбвди-, 
моті-, круж(е)ляти; (на вітрі) ітй млинкбм; & 
♦, як дзйґа /в’юн на пательні, мокра мгіша/; 
що /мн хто/ -йться с-и ♦, зг-й заФ, крутькб, 
дзйґа, пк ВЕРТКИЙ.

ВЕРТКЙЙ в’ юнкгій, вертлявий, рухлгі-, жві-, ве- 
ртлгі-; (мастак викручуватися) виверткйй, 
спргітний; & многовЄрткгій; ± ПОВОРОТ-.

ВЕРТЛЙВИЙ > ВЕРТКИЙ; & і. вертлявчик.
ВЕРТОЛІТ гелікоптер, ок вертйкрйл /ґвинто-/.
ВЕРФ у. корабельня; (місце будови суден) док.
ВЕР/Х -шгіна /гостра/ шпиль, ВЕРХОВИНА; 

(щастя) вінЄць; (над чим) перевіга; (житла) 
покрівля, дах, (церкви) біня; (кожуха) покри
ття; д. димір; & ~ш(еч)бк, (колони) 6у навершя;

ВЕРХЙ вершини /шпилі/ (гір), гбри.
ВЕРХИ (їхати) кінно, на коні /конях/, гд верхом.
ВЕРХІВКА вершбк, верхів'я, верх, (гори) ВЕР

ХОВИНА; на сяімій -вці ок аж /ген-гЄн/ угорі.
ВЕРХНІЙ горішній, уР вишній; (поверх) вищий; 

(шар) поверхневий, нізвЄрхній, збвніш-.
ВЕРХОВЙНА 1. ВЕРХІВКА, вершгіна, (дуба 

ще) верховіття, міківка, (гори ще) чолопбк, 
шпиль, кичЄра, ґрунь, нєдЄя, д. щовб, з6 вер

хогір’я; (кряжа) гребінь, 2. Укр. Карпати.
ВЕРХОВОДИ/ТИ ватажкуві-, отамануві-, коза- 

куві-, водй- перед, пріви- білом, ходи- /бу-/ 
за отімана; (/над/ чим) очблюва- що, стоя- на 
чолі чого, ф. керуві-, орудува-, урядуві-, по- 
рядкуві-; (над мужем) водй- за чупрйну 
/тримі- під пантофлею/ кого; я. /мн хто/ ~ть 
с-и ♦, з-й очолй-, верховода + що керує.

ВЕРШЙНА (гори) верх, ВЕРХОВИНА, шпиль, 
ВЕРШОК, міківка, чолопбк; (розвою) апогЄй.

ВЕРШЙТЕЛЬ: в. долі ок визнач ільник дблі.
ВЕРШЙ/ТИ кінчі-, закінчува- /ви-, до-/, заверш- 

ува- /ви-, до-/; ги здійснюва-; в. велйкі ділі 
гори переверті-; я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, з-й заФ, 
-̂ гель, (стіг) вершій, ск вершй- [вершйгора].

ВЕР/ШКЙ ~хй, сметінка; (гурту) еліта, чолівка.
ВЕРШНИК /ж1 -иця/; верхівець, їзд-, верхівнйк,

і. верховйй, р. верхівень; КАВАЛЕРИСТ.
ВЕРШСЖ (гори) верх, /гострий/ ШПИЛЬ, /сні

говий/ корбна.
ВЕСЕЛ/ИЙ (настрій) безжур-, РАДІС-, безтур- 

ббт-; (жанр) жартівлгівий, гумористичний; 
(факт) анекдотйч-, кумЄд~; (огонь) яскрівий; 
(дельфін) грайлй-; (колір) мсо-, барвистий; (у- 
сміх) ~озубий; & ~Є(се)нький, ~кнций, ♦ що 
аж, ♦ аж-аж-іж, аж-аж-іж-який ♦, розвеселен
ий, ♦, як цвинтар опівночі;

ВЕСЕЛО: в. кому ніби до міми їде хто; & f  ♦, 
як на сирітському весіллі.

ВЕСЕЛЙТИ > РОЗВЕСЕЛЯТИ, РОЗВАЖАТИ.
ВЕСЕЛ/ЙТИСЯ забавля-, розваж^-, і  -іти; я. -и- 

ться с-и ♦, з-й розФ, розвеселений, ~ий гуляк- 
а; пк безмірно ~ий, © ~ившись;

ВОЗН »: -вся хто загріло серце чиє од рідости;
З ♦♦♦У’ /воз-/; я. -вся звеселілий /воз-/ 0, 0.

ВЕСЕЛІТИ г. веселитися; & веселіша-;
34ФФ /по-, воз-/ 0; я. -ів звеселілий 0, 0.

ВЕСЕЛКА (в небі) рійдуга; (барв) спектр, гіма; 
ги строкітість, пістрявість; & вєсЄлиця.

ВЕСЕЛКОВИЙ ряснобірв(н)ий, кольористий, 
барвгістий; & веселчіний, весЄлчастий.

ВЕСІЛЛЯ (пролог до ♦) світання; (таємне) крі- 
дене ♦; фР одруження, шлюб, д. світьба, сві- 
Й-; (свято шлюбу) бенькЄт; & Фчко, мн вес
ілля; криваве в. /бенькЄт/ кривіва січа /бій/.

ВЕСНА п° квітень, май; (рання) прбвесінь, прбФ; 
ги мблодість, юн-; (роду ще) почіток, світін-.

ВЕСНІТИ занбситись на весну; & дк розвесніти;
ЗА♦♦♦ /роз-/; що завеснів завеснілий 0, 0.

ВЕСТИ провіди-, спрямбвува-, (відки) виводи-, 
(куди) /за-, у-/, /- шлях/ простягітися; /колію/ 
прокладіте; (авто) керуві- чим\ (протокол) 
писі-; (до чого) спричиюітися, спричиняти 
що, /бесіду/ хили-, гну-; (наслідки за собою) 
тягти; в. мбву провіди- бесіду; в. перед у чім 
очблюва- що, ВЕРХОВОДИ- над чим\ в. у
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прірву занапаща-; я. /мн хто/ веді с-и ♦, з-й 
поФ, водій, провідник, ВАТАГ, (перемови) 
перембвець, пк ведучий, провідний, 6 на чолі;

ПОВЕСТИ попровади- 0; п. очима за ким 
простежи- (очима) кого;

ВЕСТИСЯ: як ведіться як узвичаєно, жм як 
ото [гуртом, як ото у хліборобів].

ВЕСЬ /ВВЕСЬ /У-/, ж' ВСЯ/ фР цілий /-а, -е, -і/ 
[в. день ц. д.]; & всенький, г. усісіиь-, гд усі- 
сь-, д. усій; вся до кінця вся-превся;

ВСЕ /УСЕ/: абсолютно в. геть (чисто) ♦.
ВСІ & всі-всі, гд всі-усіські; 0.
ВЕТЕРАН учасник боїв /війни/; (праці) кори- 

фій, с. патріярх; ± БУВАЛЕЦЬ.
ВЕТО (вищої влади) заборона /недбзвіл, скасува

ння/ ухвали /закону, припису/ нижчої влади.
ВЕТХИЙ старий [Старий Завіт], д. дряглий, (од

яг) вітром підбитий.
ВЕЧІР з&гід сонця, кініць дня, край ночі; сутін

ок, сутінь, присмерк; п. старість, кінець, епі
лог; & привечірок; *надвечір’я /= переді/, rf 
Н-у-Ф /= що-кбжний-вечір/.

ВЕЧІРНІЙ вечеровий, вечерішній.
ВЕЧОРІТИ «°смеркати(ся), сутеніти, поночі-, р. 

ночі-; & дк н° звечоріти /по-/;
ЗВЕЧОРІ-: -іло о. крізь вікно пробивсь вечір.

ВЕШТАТИСЯ тиня-, швендяти, БЛУКА-, вала
ндатися, валаса-, мота-, хиля-, д. шал£-, о. не 
держа- хати; я. Імн хто/ -сться с-и ♦, швендя, 
сновига.

ВЖЕ ужІ, аж [аж після нас]; в. тоді аж [сів аж як 
вийшли].

ВЖИ/ВАТИ /У-/ (їжу) /за-/ /спо-/; (що) застосов
уй використовуй користа- /-тися/ з чого, пос- 
лугбвува- чим; (до чого) прикладати; (на що) 
пуска- /оберта-/ на, пуска- в діло /хід/; (гроші) 
пуска- в обіг; (силу) вдаватися до; (втіху з чо
го) ма-; я. /мн хто/ ~вгі с-и ♦, з-й ~̂ ги, спожив
ач, користувач, ~вач, пк -ткбвий, для діла, ©;

ВЖЙ-; ВЖИТИЙ /У-/: у. у харч спожи-; 0;
ВЖИВАНИЙ /У-/ застосбву- 0; (скрізь) поши- 

ре-, розповсюдже-; (одяг) зужиткбва-, вже нб- 
ше-, (з)ужйтий; я. вживано за+; & єдиної.

ВЖИ/ВАТИСЯ1 /У-1/ використбвува-, застосбв- 
у-, іти в діло; не в. дармува-, гуля-; я. -сться 
~ваний /за-, спо-, широков-/, застосбву-, вик- 
ористбву-, с-и ♦, пк -'гкбвий, звичайний, для 
-̂ гку.

ВЖИВАТИСЯ2 /У-2/ > ПРИЖИВАТИСЯ.
ВЖИТОК /У-/ застосування, користува-, вйкор- 

иста-, вжиття; ж* ВИГОДА; я. був у вжит
ку вживаний /г. за-/; ± КОРИСУВАТИСЯ.

ВЖ... крім наведених тут слів, > УЖ...
ВЗАГАЛІ /У-/ загалом, у загальному, в цілому; 

як правило, універсально; в.-то загалом.
ВЗАЄМИНИ мм стосунки, відносини, с° взаємо

відносини, контакти; ± ЗВ’ЯЗКИ.
ВЗАЄМНИЙ обопіль-; (зиск) спіль-; (зв’язок, що 

стосується до обох) двобіч-, двосторбнній;
ВЗАЄМНО навзаєм 0.

ВЗАЄМОДІЯ взаємодіяння, співдія, спів діяння.
ВЗАЄМОПОМІЧ взаємодопомога, солідарність

г. самопоміч, (у збереженні секрету) кругова 
порука; ± ПОМІЧ.

ВЗІР зразок, Фіць, приклад; фР кшталт, копил, 
манір; & взбрик; на в. чого щось ніби що 
[щось ніби дах], зп а ля [а ля дах]; ± ЕТАЛОН.

ВЗІРЦЕВИЙ зразкб-, показб-, г люксусб-, пірша 
кляса; ® відмінний, першоклас-, к? еталон-.

В зу т т я  (старе) г. шкраби, (для вивищення) ко
турни; & взувачка, ^нкрабенята.

ВЗЙТИ> БРАТИ.
ВЗ... крім наведених тут слів, > УЗ...
ВИБАВЛЙТИ (траву) викорінюва-, виводи-, ви- 

пблюва-; (від смерти) рятува-, вирятбву-; ± 
ВИНИЩУ-, ВИГУБЛЮ-.

ВИБАГЛИВИЙ вимбгли-, перебірли-, ВЕРЕД- 
ЛИ-, р. забагли-; & д° *вибагливішати.

ВИБАЧ/АТИ (гріх) /про-/, дарува-, проща-, забу- 
ed-; ± АМНЕСТУВА-; -те на слбві не Вам 
кажучи; я. Імн хто/ ~й с-и ♦, з-й ~и-, пк про
бачливий /ви-/, вибачний, непам’яткий, ©.

ВИБАЧАТИСЯ /про-/, перепрошувати йс, про
си- пробачення /пардбну/ у, фР каятися; що 
їм" хто/ -сться с-и ♦, зм-й вйбачи-, прохач 
пробачення, пк /тон/ ВИБАЧЛИВИЙ, переп- 
рбсли-, прохальний, ©.

ВИБАЧЛИВИЙ поблажли-, мйлостй-, р. вибач
ний, о. з Богом у серці; (погляд) несувбрий.

ВИБИВ/АТИ (килим) витріпува-; (з форту) виг- 
аня-; (зізнання) вимушува-; (градом) витолб- 
чу-; (людей) ВИНИЩУ-; (години) відстуку-; 
(гопака) витинати, танцюва-; (такт) відрахб- 
вува-; (крок) карбува-; (медаль) викарббву-;
в. з колії ♦ з трибу; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й 
вйби-, ~айло, ~ака, пк ~альний, ~ущий, ©;

ВИБИТИ /по-/ 0, (градом) витовк-, вгітолочи- 
0; (з колії) виверну-;

ВИБИТИСЯ (в люди) вийти; в. із сил знесил- 
и-, знемогтися, вйчерпа- із сил, ок знесиліти;

ВИБИТИЙ (з колії) вивернутий; 0.
ВИБИР/АТИ спиня- свій вибір на чім; (з купи) 

добира-, (кого) /о-/, голосува- за; (важко) ви
уджу-, г. вигріб^-; (воду) вичерпува-, (гроші з 
конта) бра-, зніма-; (очі) видира-, (бульбу) 
збира-, (норму) викбнува-, (паз) прорізу-; я. 
/мн хто/ ~а с-и ♦, зм-й вибра-, виборець, ~ай- 
ло, пк добірливий, ~альний +%, ~ущий, ©;

ВИБРАТИ (з банку) /за-/, (час) викрої-; 0;
ВИБРАНИЙ /о-/, еліт-, (в ССР) ціковський; 

найкращий, добірний; мбре званих, мало ви- 
бра- нема сметанки /еліти/.
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ВИБИРАТИСЯ (в дорогу) виряджа-, (ви)руша- 
ти; (з дому) виїзди-, виходи-; (де-інде) переїз
ди-, переселятися; (на гору) видира- /з-/;

ВИБРАТИСЯ (звідки) вгідобу-, вихопи-, (куд- 
и)д. висуну- 0; (заблукавши) виблудити.

ВИБІГАТИ; ВИБІГ- (з горщика в печі) вгізбіга-.
ВЙБ/ІЙ (мн -БОЇ) яма, заглибина, вирва, ~оїна; 

(у стіні) отвір; (у шахті) забій; & пк *-бїстий.
ВИБІЛЮВАТИ БІЛИТИ, (від наклепу) обіляти;

ВЙБІЛИТИ (кого) вигородити 0.
ВИБІР вибирання, вибірка, (добір) селекція; фР 

альтернатива, (з двох можливостей) дилема; 
велгікий в. £** гуляй -  не хочу!.

ВИ(Б)ЛЙСКУВАТИ сяяти (як зоря), світитися, 
спалахувати, виблимува-, ярі-; (сріблом) бли- 
ща-, лелі-, мінитися, перелива-, блискати Ло
ті-/, (золотом) визолочуватися; я. /мн хто/ 
виблгіскує с-и ♦, виблискуваний /роз-/, пк 
БЛИСК/УЧИЙ /-отлгівий, -отючий/, о. злото- 
блйсний, променйстий, ВОГНИС-, яснйй, сонц- 
ебрйз-, ВОГНЄСЯЙ-, )Р вогнелйкий, СВІТОЗарНИЙ.

ВЙБОРИ голосування; (підготовчі) передвгібо- 
ри, (повторні) перевйбори.

ВИБОРСУВАТИСЯ (з біди) видряпува-, вишпо
ртувати-; (зо сну) виламува-.

ВИБОР/ЮВАТИ здобува-, завойбву-; я. Імн хто/ 
-є с-и ♦, з-й ~о-, -ювач, пк -ювальний +%, © 
-юваний ким;

ВИБОРОТИ відборбти 0.
ВЙБРИК вгікрут, викрутас, коник, вгітівка, вйх- 

ват-, прймха, ок екстраваґанція; (ворожий) 
вйпад; (скандальний) к!* епатаж; ± ЕКСЦЕС;

ВИБРИКИ фР штуки 0.
ВИБРІХУВАТИСЯ > ВИКРУЧУВАТИСЯ.
ВИБУХ г. експльбзія; (бомби) розрйв, (сотень 

бомб) бомбовий кгілим; (від детонатора) де
тонація; (вулкана) вйверження; (гніву) напад.

ВИБУХАТИ виліта- /висаджуватися/ в повітря, 
розри:, (сміхом) розляга-, розтина-, порскати;

ВИБУХНУ- грякну- 0, (сміхом) зал йтися, зайт- 
й-, 6а повмирати зо сміху; в. гнівом вйзвіри-.

ВИБУХІВКА вибухова речовгіна: порох, динам
іт, тол(убл), нітрогліцергін(а).

ВИБУХОВИЙ (- суміш) гримучий; (звук) л1 про- 
ривнйй; & постФ /післяФ/.

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИЙ (стан) загрбже- вгі- 
бухом, насгіче- порохом, (перед)вибухбвий, 
на межі вгібуху, р. вибухлйвий, (- суміш) гри
мучий, п. небезпечний, критйч-, вужаніч-.

ВИВЕРГАТИСЯ (відки) викида-, п° вулканити; 
ф3 випбрскуватися.

ВИВЕРТ вгікрут(ас), хитрощі; (тіла) вихиляс; 
(шляху) вигин, закрут, кривина; (од норми) 
відхилення; (дерево) вйвороть, вйвертень.

ВИВЕРТАТИ; ВИВЕРНУТИ: в. /витягну-, віі- 
мота-/ душу вгімучи- /пере-/, завда- мороки.

ВИВЕРТАТИСЯ; ВЙВЕРНУ- о. вив’юни-.
ВИВЕРТКИЙ в’ ЮНКЙЙ, О. ЯК в’юн у руці.
ВИВЕРШУВАТИ /за-/, вершй-, закінчува-; (мір

ку) напбвнюва-; я. вивершує = я. вершить.
вивих вйверт.
ВИВИЩУВАТИ (ранг) /під-/; підіймі-, підноси-;

ВИВЙЩУВАТИСЯ (над чим) височіти 0.
ВЙВІДКИ мн вивідування /роз-/, розвідки, од ро

звідка, жґ нишпорення; (нареченої) розгля
дини /о-/; на в. на рбзглядки.

ВИВІД/УВАТИ /РОЗ-/, рознюху-, вишпигбву-, 
винйшпорю-, дізнаватися, фР допитува-; що 
/мн хто/ -ус с-и ♦, з-й ^а-, -(ув)ач, вистежув-, 
-ник, нйшпорка, проноза, дойда, дознав^ць, 
пк нйшпорливий, нишпорний, о. на мсах.

ВИВІЛЬНЯТИ; ВЙВІЛЬНИ- > ЗВІЛЬНИ-; (від 
чого) вгіключи- з числа таких і таких, (від 
сучасности) знезсучасни-; & з6 ♦ся.

ВИВІРКА білка, білиця; & пк *вйвіричий, біли-.
ВИВІРЧУВАТИ виверчу-, викручу-, вигвинчу-; 

(діру) висвердлю-.
ВИВІРЯТИ /пере-/; (їх) випрбб(бв)ува-; (точні

сть) контролюві-, упевнятися в; в. правди 
допитуватися п.; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й -и-, 
зайнятий -кою, контролер, випробувач, пк 
контрольний, вивіряль-, ©.

ВИВІТРЮВАТИСЯ г* /з-/; випарбвува-, еродув
ати, зника- /щеза-/ (як камфора), (звук +) та- 
ну-, розтава-, (з думки) виліті-; я. -ється еро
дований, випарбву-, вивітрю-, пк леткий, еро
зійний + я. зника /тане/;

ВЙВІТРИ- фР вивітріти, вгішумі- 0; я. -вся ви
вітрілий.

ВИВОДИТИ (куди) вести, фР спрямбвува- /нап- 
равля-/ [♦ на добру путь]; (відки) випровадж- 
ува-; (внуків) плоди-, розмнбжува-, вирбщу- 
ва-; (логічно) виснбвува-, роби- висновок; (пі
сні) виспівува-, співа-; (букви) випйсува-, ви- 
мальбву-; (героя) /з-/, опису-; (зло) викоріню-, 
ліквід(бв)увати; (мур) виганя-, виклада-, вим- 
урбвува-; (бліх) винйщува-, вибав ля-; я. /мн 
хто/ вивбдить с-и ♦, з-й вйвес-, (ви)водій, ви- 
водгіло, ватажок, провіднйк, проводир, пк ве
дучий, вивіднгій; в. на прохід (пса) вигулю- 
ва-; в. на чисту воду ♦ на світло, викрива-;

ВЙВЕС-: в. з терпіння урва- терпець кому; 0.
ВИВОДИТИСЯ (з чого) лиша- без чого [ви

вівся з грошей хто] 0.
ВИВОДЖУВАТИ; ВЙВОДИТИ ПОПОВОДЙ-.
ВИВОЗ/ИТИ (куди) везтй, /часто! возгі-; (людей) 

виселя-; (за кордон) експортува-; (відки) при
вози- /за-, до-/; (з біди) вирятбвува-; я. /мн 
хто/ ~ить с-и ♦, з-й вйвез-, (ви)возій, експорт
ер, пк -бвий, ок -чий, ©;

ВИВЕЗ- забра- у світй; в. на лопаті 1. розкрй- 
секрет, розляпа-, 2. (поволі) мови-; куди кргі-
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ва вивезе куди хвиля вйнесе.
ВИВЧАТИ досліджува-, осягі- науки; я. Імп хто/ 

ВИВЧІ С-И ♦, 3-Й вивчи-, для вивчення, зайн
ятий -ям, учень, дослідник, фР де вивчіють 
[заклад, де в. рак], ©;

ВИВЧАТИСЯ: що -іється виучуваний 0, Й.
ВИВ’ЯЗУВАТИСЯ викручува-, давіти (собі) ра

ду, знахбди- вихід, /ви-/ сухим з водії; я. !мн 
хто/ -ється с-и ♦, з-й вйв’яза-, вив’язуваний 
0, мастік, спритняга, БУВАЛЕЦЬ, ©.

ВИГАДКА вигад, жґ мудрація, зп вимисел, ± 
ВИНАХІД; (неочевидь) неправда, фантазія, о. 
на вербі груші; (парубоцька) вихватка, витів-; 
(дія) вигадування; & з6 вигадництво.

ВИГАДЛИВИЙ винахідли-, кмітлй-, меткий (на 
вигадки), бистрий на рбзум; (узір) химерний, 
фантазій-; р. ВЕРЕДЛИВИЙ.

ВИГАДНИК/-дько/, фантазер; витівнйк, штукір.
ВИГАДУВАТИ вид уму-, вимислю-, вимудрбву-, 

винаходити; фР фантазува-, химери-, химеру- 
ва-, (в описі) перебира- міру; в. витребеньки 
вередува-; я. /мн хто/ вигідус с-и ♦, рідйй вй- 
гада-, ВИГАДНИК, пк ВИГАДЛИВИЙ, ©;

ВИГАДАТИ вгімудри-, умудруві- 0.
ВИГАНЯТИ /про-/, вигони-, витурюва- /-ря-/ (в 

шгію), витручі-, випихі-, випирі-, виштбвху-, 
видворя-, викгішку-, спровіджува-, витручу-, 
показу- на поріг /двері/, (з хати) викиді- (на 
вулицю), /їддю/ викурюва-, ви живі-; (зі шко
ли) виключі-; (недугу) відганя-; (спирт) 
ГНА-; (з праці) ЗВІЛЬНЯ-; (мур) ВИВОДИ-; 
(- зело) буйно ростгі; я. виганй с-и ♦, з-й 
вигна-, вигбнич, пк вигінний, вигбнчий, ©;

ВЙГНА- показі- одвірки 0; (з лав) вйчисти-.
ВИГИНАТИ /з-/, ГНУ-, (шию +) о. визміюва-; я. 

Імн хто/ вигині с-и ♦, з-й вигну-, пк виги- 
нальний /з-/, згинущий, гнучий, гнучкий, ©;

ВЙГНУ-: я. вгігнуто вигнутий, 6а повигинані.
ВИГИНАТИСЯ вихиля-; в. на всі ббки ходити 

вивертом; ± ЗВИВАТИСЯ; що /мн хто/ -єть- 
ся с-и ♦, з-й вйгну-, вигинійло, пк гнучий, 
хибкий, гнучкйй, вигинистий, вихшиіс-, (- рі
чку) залбмис-, ©; ± що звивається.

ВИГІДДЯ лахві, роздблля, привілля.
ВИГІДНИЙ кбрйс-, прибутковий, рентібельний, 

пожитбч-, вйграш-, г. хосЄн-; у -ому світлі з 
найкріщого ббку.

ВИГІДНИЙ комфортібель-, ЗРУЧНИЙ, з виго
дами, р. вигідливий, (куток) зітйшнйй; (для 
чого) ПІДХОЖИЙ, придатний, сприятливий.

ВЙГІН & вйгонець.
ВЙГЛЯД зовнішність; образ, подоба; фР форма 

[у формі кола]; мітн в. показуватися, здава- 
[X. міс в. хвгірого X. здасться /покізує-/ 
хворим]; у -ді чого на взір чого; з учЄним -ом 
з міною вчЄного; з (збвнішнь-) -яду на око;

що /мн хто/ має в. з вигляду, на ♦.
ВИГЛЯДАТИ1 /дк ВЙГЛЯНУ-/ визирі-, д. вид

ивлятися, пф зирк; (здаля) бовваніти; (добре) 
мі- вйгляд, бу- з сЄбе, онґ покізуватися; не 
-дає хто на кого д. не виглядийй хто на к.; я. 
/мн хто/ вигляді1 с-и ♦, з-й вйгляну-, визир- 
ака, виглядіч, пк визирущий, © зирк та зирк;

ВИГЛЯДАЄ в™ с° СХОЖЕ, д. вйглядно.
ВИГЛЯДАТИ2 /дк ВЙГЛЕ[Я]ДІ-/ видивлятися, 

визйрювати, (волю) жді-, чекі- на;
ВЙГЛЯДІТИ вйзири- 0; (дітей) вйхова-, вй- 

рости-, (очі) втомй- /на-/; (місце) напіЄді-.
ВИГОВОРЮВАТИСЯ; ВЙГОВОРИ- вибала- 

ка-, фР облЄгшйти душу.
ВЙГОДА кбрйсть, інтерес, г. хосЄн; фР вйграш, 

перевіга, зиск, прибуток.
ВИГОДА зручність, кофбрт; сґ неФ, незруч

ність, дискомфорт;
ВИГОДИ (житла) комфбрт, с° зручності, (ри

нку) перевіги; ± ЗАТИШОК.
ВИГОЛОШУ/ВАТИ (перемогу) /о-/; (слово) 

промовля-, говори-, уР вирікі-; що /мн ©/ ~є 
с-и ♦, рідий виголоси-, -вач, ПРОМОВЕЦЬ, 
©; що виголбшується виголошуваний 0.

ВЙГОТОВЛЕННЯ фР вйріб, к. роб [хітнього 
вйробу /рббу/]; & ок вйготівля, готівля.

ВИГОЮВАТИ вилікбвува-, гбї-, лікувіти, г. від- 
здорбвлю-, (умить) зніміти рукою; що /мн 
хто/ вигбює = що зціля, > ЗЦІЛЯТИ;

ВЙГОЇТИ постівити на нбги 0.
ВИГРА/ВАТИ (у грі) перемагі-, мі- успіх; (час) 

еконбми-, заощіджува-, викрою-; (од чого) 
поліпшуватися; (на бас) ГРАТИ; (конем) гар- 
цюві-; (- вітер) вируві-; (барвами) блищі-, 
сяя-, мінитися, переливі-; я. с-и ♦, з-й -̂ ги, 
-віч, ~Єць, пк -вільний, успіш- +%, -ш-, ©;

ВЙГРАТИ (час) зг зискіти 0.
ВЙГРАШ г. вйграна, вйгра(нка); (у ділі) кбрйсть, 

вйгода; (у борні) успіх, перембга; ± ПРИЗ;
ВЙГРАШІ г. вйгри 0.

ВЙГРАШКА іграш-, зібав-, цяць-, ляль-; п. роз- 
віга; за виграшку лЄгко, раз пшбнути.

ВИГРІБ/АТИ вигорті-, ГРЕБТИ, п. видіставі-; ± 
ГРОМАДИ-; я. ~і с-и ♦, -іч, -ільнник, виго- 
ртіль-, громадінь-, гребЄць, пк ~ільний, виго- 
ртіль-, вигребущий; вигрібаний пк ~нйй;

ВИГРЕБУЩИЙ гд (- очі) пронйзливий, гост- 
ропйльний.

ВИГУБ/ЛЮВАТИ вингіщу- /з-/, викоріню-, вид- 
ушу-, викінчу-, стиріти на пброх, повергі- у 
прах, випблюва-; & -ля-; я. /мн хто/ ~люс с-и 
♦, з-й -и-, -лювач, винищу-, -ник /з-/, пк -ч- 
ий, -ливий, ©;

ВЙГУБИТИ вйтеребити 0.
ВЙГУК крик, пбгук, вйкрик, вйголос; (п)бклик;

ВЙГУКИ воління, вигукува- 0.
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ВИГУЛЬКУВАТИ випірнати;
ВЙГУЛЬКНУ-: в., як травневий гриб післгі 

дгіщу зненацька ♦.
ВИД лиці, обличчя, у? лик, в. ПИКА; (пейзаж) 

крає*, панорама /на поштівці! образбк; (у си
стематиці) тип, різнб4, розряд, фбрма катег
орія; & ~{бч)бк, 4ик; г. на в. їх побачивши їх;

ВИДИ пляни, наміри; перспективи [в. на уро
жай п. урожію]; в. Йлти образки Ялти.

ВИДАВАТИ даві-; (звук) розсипі /- немовля! 
гука-; (книги) публікуві-, друкуві-, випускі-; 
я. /лґ хто/ видаї зайнятий виданням, рідий 
вида-, видавець, пк видавчий, ©.

ВИДАВАТИСЯ /з-/, бічи-, виді-, уявля-, сприй- 
мі-; (з лінії) виставля-, вирізня-, випині-, вит- 
икі-, виступати, ок вибігі-; (- книги) виходи- 
у світ; (заміж) виходи-, віддаватися; я. 
ться 1. що зда-2, 2. видаваний, 3. (з лінії) ви- 
сува-, випйнатий, гі° випну-, висуну- 0, ©.

ВИДАВЛЮВАТИ вичавлю-, вигнічу-, витиска
ти, видушува-, (олію) вибива-; & зв ♦♦ся.

ВИДАНИЙ (дія) публікація, видрук; видавання, 
публікувін-; а КНИГА, ЖУРНАЛ, ГАЗЕТА.

ВИДАТНЙЙ © визначний, славбг-, заслуже-, ве
ликий, зірковий, значний, неперісіч-, чіль-; 
(- подію) знамін-, (гідний уваги) г. маркінт-.

ВЙДЕРЖКА вихрим.
ВИДИВЛЙТИСЯ розгладити, приглядатися, р. 

визирювати /дк визирити/;
ВЙДИВИТИСЯ уп’ясти /уп’ялити/ очі 0.

ВЙДИВО (панорама) ВИДОВИЩЕ /-исько/, г. 
візія, дивовйддя; (уявне) привйд(дя),мані, ма
рі, примара, видіння; /. бачене; ± ОЧЕВИДЬ.

ВИДЙМИЙ явний, очевид-, неприхбва-, г позір-, 
f  зрймий; (збіг) відчутний, наоч-; !смерть! 
неминучий; ± БАЧЕНИЙ.

ВИДИРАТИ: я. видирі = я. вирива.
ВИДИРАТИСЯ (на гору) (ви)добуві-, п’ястися, 

вилазити, сходи-, іти вгбру, дрйпатися, ви- 
дряпува-, терібка-, (щаблями кар'єри) дер-; 
що видирається = що пнеться1;

ВЙДЕРТИСЯ (нащо) вйтеребка- 0.
ВИДИХ/АТИ ~ува-; я. !мн хто/ ~і рідйй -ну-, пк 

-іш»ний, -овий, © зв Фея1 !п. = вичірпува-/.
ВИДИХАТИСЯ2 вивітрюва-, тратити зіпах;
вгідихну-2 стіти беззмістовним /неціків-/ 0;
ВЙДИХАНИЙ2 (- сіно) вже без зіпаху; 0.

ВИДІЛ/ЙТИ вирізня-, виокрімлюва-, увиразню-; 
(у мові) підкреслю-, /наголошу-, зосеріджу- 
увагу/ на чім; (з нирок) вилучіте, виводи-; 
(майно) уділі- /при-/, віддава- /пере-/; (коилт- 
и) АСИҐНУВА-; & -юва-; я. !мн хто/ ~я с-и ♦, 
з-й чл-, -ювач 0, пк ~ювальний /у-/ +%, ск - 
-ьний [жо-вчовидільний] ©.

ВИД1ЛЙТИСЯ (з лав) вилімува-, вирізня-, /од-/, 
відзнача- 0; & (по)виділюва-; я. !мн хто/ -єть

ся виділюваний /у-/ Ф, вирізню-, увиразню-, 
унікум, один з усіх, пк унікальний, непері- 
січ-, особливий, © виділяючись.

ВИДІСТАВАТИСЯ видобуві-, (куди) ВИДИРА-;
ВЙДІСТАТИСЯ ф. висмикну-, вйшпорта-, /з 

одягу +) вилуза-; (заблукавши) вйблудити; 0.
ВЙДІТИг.> БАЧИТИ.
ВЙДНИЙ видкий, видимий, помітний; значний; 

ВИДАТНИЙ, визначний; показний, імпозан
тний; бути -им лежіте на поверхні;

ВЙДНО видко 0, жґ зніти [зараз з.], (надворі) 
ясно, світло, ♦, хоч гблки збирай; (навіч) на
певно, очеФ /-вйдячки/, видіти, бічи- [по нім
б.], з усього вида-; мібуть (таки), півно, десь 
(півно /таки/), г. слід-; & виднісінько; як в. 
як виглядає; ± НАОЧНО.

ВИДНІТИ світа-, дні-, розвиднятися, благослов- 
ля- /займа-/ на світ; (здаля) ВИДНІТИСЯ.

ВИДНІТИСЯ маячй[і]ти, боввані-, мрі-, далені-, 
вимальовуватися, (крізь що) світе-, прогляда
ти, прозира-, /як до барви/ ясні-, білі-, сірі-, 
бурі- +; & видні-; я. видніє(ться) (крізь тум
ан) забовванілий, замаячі-, прозирущий, о. ні
би щось маячіє, немов у туміні, ©.

ВИДНО/КОЛО обрій, -круг, круговид, гориз- 
бнт, крайнебо, -кіл, -крій /небо-/, небосхил,
г. бвид.

ВИДНОКРУГ > ВИДНОКОЛО.
ВИДНОТА: на -ті як на долбні /г. тар&іі/.
ВИДОБУВАТИ добуві-, (ви)дістава-, одіржув- 

а-, вивільня-, (кисень з води) вилучі-; (з піхов) 
виймі-, витягі-, (плід) видаля-; я. /мн хто/ ви- 
добуві с-и ♦, з-й вйдобу-, (вй)добувіч, пк 
(вй)добувний, (вй)добувчий, ©;

ВЙДОБУТИ видіста- 0; (плід) видали-; (в по
ті чола) вйшпорта-, (з піхов) вййня-, вйтяг-; 
(кисень з води) вилучи-; (з пам'яті) викреса-;

♦♦♦СЯ (вй)дісті-, (на гору) вйпха-, вйтеребка- 0.
ВИДОВИЩЕ (у театрі) ВИСТАВА; (у цирку) а- 

тракцібн, о. є на що подивйтися; (казкове) 
фієрія; (ганебне) позбрище; & ВИДИВО.

ВИДОЗМІНА різновид; (дія) модифікіція, мета
морфоза; (генів) мутіція; ± ВАРЇЯНТ.

ВИДРУКОВУВАТИСЯ д'к видрукуваний;
ВЙДРУКУВАТИСЯ д' вйдрукований.

ВИДРЯПУВАТИ (на чім) вишкрябу- 0;
ВЙДРЯП-: в. бчі осліпи-; д1 видряпаний/на-/.

ВИДУВАТИ видимі-, видмухува-; я. /мн хто/ 
видуві с-и ♦, з-й виду-, видувільник, (зі 
скла) склодув, пк видувний, ©.

ВИДУЖУВАТИ /о-, під-/, перемагі- недугу, ста- 
ві- на ноги, приходи- до здоров’я, ф. оклигу- 
ва-, вичунюва-, вичухуватися, вилйзува- (з 
недуги), огбвтува-; я. /мн хто/ видужує с-и ♦, 
(вже) підлікований, щоріз здоровіший, (уже) 
мійже здорбвий /відхворілий/, напіввйдужа-,
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підздоровий, о. вже на ногіх, ©;
ВЙДУЖАТИ прийти до сили, виходитися 0.

ВИДУРЮВАТИ ви(ту)міню-, вишахрбву-, ци- 
гінити; що /мн хто/ видурює с-и ♦, з-й виду
ри-, дурисвіт, шахрай; махляр;

ВИДУРИТИ вймантачи-, вйцигани- 0.
ВИДУШУВАТИ вид[ч]авлю-; в. слгіво з грудей

> ГОВОРИТИ.
ВИДКІЩИЙ зрячий, видю-, о. з нормальним зо

ром; ги проникливий, провидли- /с° -зірли-/, 
проФ, пророчий; & сп найвидючіший; 

в и д іб щ іс т ь  провидливість 0.
ВИЖИВАТИ не вмирі-, і ділі жи-, (в біді) пере- 

живі- що; (з рук) існуві-; (з хати) викурюва-, 
(їдом) виїді-; (з глузду) позбуватися чого; я. 
/мн хто/ виживі с-и ♦, з-й вйжи-, виживаний, 
переживець, виживіка, пк виживільний, ©;

ВЙЖИТИ витрива-, втргіма- душу в тілі, д. Фея 
0; що вгіжив вйжилий, 0.

ВЙЖИТИЙ (звідки) викурений, вйгна- 0.
ВЙЖНИЦЯ (містечко); & пк *вйженський.
ВИЗВІРЮВАТИСЯ диви- звіром; & визвіря-;

ВЙЗВІРИТИСЯ глянути вовком 0.
ВИЗВОЛЕННЯ звільне- г. освободже-, визвіл; 

(від забобонів) емансипація; (з біди) /дія/ 
(вирятування, □ (по)рятунок, вирятовання.

ВИЗВОЛ/ЯТИ звільня- /ви-/, вибавля-, дава- во
лю, дарува- свободу, розкріпачува-, розкову- 
ва-, розбива- кайдани, д. ослобоня-; (з біди) 
рятува-, вирятбвува-; я. /мн хто/ ~rf с-и ♦, з-й 
визволи-, -итель, пк свободоносний, ВИЗВО
ЛЬ-, © щоб визволити, для визволення.

ВИЗВОЛ/ЯТИСЯ звільня- (з пут), розкріпачув- 
а-, збува- ярма, рвати пута /кайдани/, вставі- 
з колін, скиді- ярмо, ставі- вільним, виббрю- 
ва- свободу; (від ярма) скиді- з пліч що, спак
уватися /здихува-/ чого, ± ПОЗБУВА-; я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, з-й визволи-, визволюва- 
ний, звільнюв- 0, пк= %, щораз вільніший, ©.

♦♦♦СЯ вйби- з-під ярма 0; я. -вся ^ений, -ен- 
ець, 0.

ВИЗВОЛЬНИй визвольницький; рятівний, ряті
вничий, вирятбв-; & визволювальний.

ВИЗИВНИЙ «г загонистий, зачіпливий, задир- 
ли-, підбурли-;

ВИЗИВНО кн у. загонисто 0, о. з викликом, фР 
аж до ненависти [в. спокійно а. д. н. с.].

ВИЗИР/АТИ > ВИГЛЯДА-1 я. - і  = я. вигляда1.
ВИЗИСК /-УВАТИ/ > ЕКСПЛУАТАЦІЯ /-УВА-/.
ВИЗНАВАТИ (ким, за кого) вважа-, /ма-/ за ког- 

о; (хиби) УСВІДОМЛЮВА-; (гріх) зізнавати
ся в чім; (що за краще) віддавіти перевагу 
чому; (віру) сповідува-, дотримувати(ся) чого;
в. за принцип оберті- у п.; в. заслуги чиї 
схиля- чоло перед ким; я. /мн хто/ визнав зг-й 
визнати /зізнатися/, визнавець, пк вірний чо

му, +%, фР де визнано [лист, де в. гріх], ©;
ВЙЗНАТИ (чиє що) не відмови- кому в чому [в. 

її чесність не відмови- їй у чесності]; 0;
♦♦♦СЯ: я. /мн хто/ -ється визніваний 0.

ВИЗНАЧ/АТИ /-УВА-/ (засяг) встановлю-, обч
ислю-, вимірю-, вирахову-; (день) указу-, нак- 
р£слю-; (суть) розкривати, характеризува-, 
формулюва-, к? детермінуві-; (на пост) при- 
значі-, стіви-; (своє місце) позиціонуві- (се
бе); (недугу) стави- діягноз чому; я. /\Г хто/ 

С-И ♦, 3-Й ~и-, для ^ення, зійтітий -ям, пк 
-ільний /га б-/, г. міродай-, д. дефінітив-, ©;

ВИЗНАЧАТИСЯ: не в. зависіти в повітрі 0;
ВИЗНАЧЕНИЙ: в. наперед напередзада-, (ро- 

кований) написа- на роду /лобі/.
ВИЗНАЧЕННЯ: шляхбм в. визначільно.
ВИЇДАТИ вижирати, вижбвувати.
ВИІЗ/ДЙТИ і ВИІЖДЖА- (ви)руші-, виступі-, 

виряджатися, відправля-; переселя-, їхати; в. 
у світ (в селі) ходгі- на вулицю; я. /мн хто/ ~д- 
гіть с-и ♦, з-й вйїха-, виїжджінин, прощільн- 
ик, пк -ний, г. -довий, сґ -ди- [-ди-у-світ], ©;

ПОВИЇЗДИ- д. повиїха- [повйїхають до сіл];
ВЙІЗДЙТИСЯ: н° вгіїздилося вйїжджано.

вйїмок > виняток.
ВИКА горобиний /мишачий/ горошок; & пк *ви- 

чаний.
ВИКАБЛУЧУВАТИСЯ викобЄнюва-, виламу- 

ва-, ф. висобачува-, ок витреббнькувати.
ВИКАЖЧИК юда, донощик, жґ стукіч, г. кон

фідент, р. виказувач, виказник.
ВИКАЗУВАТИ (секрет) г. прозраджу-, (на слід

стві) г. сипати; ± ВИЯВЛЯ-, ЗРАДЖУВАТИ.
ВИКАПАНИЙ достотній, схожий (бко-в-бко), 

зовсім /достоту/ такий, такий самий, точні
сінький, тотбжни[і]й, адекват-, о. вилитий.

ВИКАРБОВУВАТИ (напис) вибива-, витискі-; 
(у пам'яті) вирізьблюва-; ги опису-, змальбв- 
у-; що викарббвує = що карбує.

ВИКИДАЙЛО витургій-, (я. вижива) виживай-.
ВИКИД/АТИ (на берег) кида-; (з хати) виганя-; 

(з тексту) викреслюва-; (як непотріб) кида - 
під ліву; (гроші) витрачі-, розтринькува-; (гі
лля) обрості- чим; (ляву) виверга-; (їжу) блю- 
ві- чим; & і. *-ічка /= -іння/; в. кбники /но
мері!, штуки, фбртелі, фокуси/ штукіри-; я. 
/мн хто/ ~і с-и ♦, з-й викину-, -іч, ВИКИДА
ЙЛО, ^ень, т. ежектор, пк -іль-, т. ежектор-, 
©; я. -ється ~аний, пк -ний, (з парашутом) 
парашутбва-, парашутист, г. спадун;

ВИКИНУ-: в. кбника + учвбри-, відколб- но
мер, встругну- /удер-, утну-/ штуку; 0.

ВИКІНЧУВАТИ /до-, ЗА-/; (дім) декоруві-, на- 
вбди- блиск;

ВИКІНЧЕНИЙ довфш-, досконілий 0; (зло
дій) неприторен-, забісбва-.
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ВИКЛАД/АТИ /роз-, с-/, клас-; (мур) ВИВОДИ-, 
мурува-; (ідею) розповіла- /о-, до-/, висловл
юватися), з. ясувати; (фізику) чита- лекції з; 
(у школі) учи-; (коня) каструвй-; я. 1.-3. © 
с-и ♦, 1. я. кладЄ, 2. покликаний ♦, зайнятий 
-ом, ВИКЛАДАЧ, пк -бвий, 3. що валаша;

ВЙКЛАСТИ (зле) вйверну- (все по-свбму).
ВИКЛАДАЧ педагог, учитель, інструктор, г. 

професор; & викладбвець.
ВИКЛАДОВИЙ: в. мова мбва викладання.
ВИКЛИК: з ♦ом загонисто, зачіпливо, с° визивно.
ВИКЛИК/АТИ і -УВА- (їх) клика- [к. на поліці- 

ю], (гнів) буди-, збуджува-; (крах) спричиня-, 
призводи- /причинятися/ до; (нащо) провоку
вати; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й збуди-, зайнят
ий -ом, -йч, кликун, кличко, /сміх/ збудник 
/шок/ спричйн- /призвідець/ чого, пк загонист
ий, зухв&пий, задирливий, зачіпли-, провокат- 
йвний, (знак) зачіпний, демонстратйв-, визив
ний, (що) з дальшим чим [удгір з д. гепбм], ©;

ВЙКЛИКАТИ (у кого щ) закину- в серце чиє 
ш  [закйнув в ЇЇ сЄрце бажання].

ВИКЛЮЧАТИ1 (струм) вимика-, зг вилучй-; 
(мотор ще) заглушй-; (їх) ф. забива- п£моро- 
ки їм; я. /мн хто/ виключгі1 = я. вимика.

ВИКЛЮЧАТИ2 (чвари) усуві-; (зі школи) вига- 
ні-, спйсува-; (з гурту) виводи-, відлуча- від; 
(з черги) викр&люва-; (зайве) /пере-/, винбси- 
за дужки; (думку) не припуск^- чого; в. себі 
(з гри) г. вилучатись; -гіючи що п6 не так, 
щоб на що [-ііючи збитки н. т. щ. н. з.]; не 
-4ючи чого © не без тбго, щоб зробити [не в. 
вйпивки не без того, щоб випити]; я. /мн хто/ 
виключі рйдий виключи-, пк несуміс-ний з 
чим [я. виключгі чвгіри н. із чварами];

ВЙКЛЮЧИТИ (з лав) вичисти-; 0; в. сучасні 
ріісн ок знезсучйсни-;

ВЙКЛЮЧЕНО: не в. в0" © чого доброго [війн- 
у не в. чого доброго буде війна].

ВИКЛЮЧНИЙ винятковий, виїмко-; (успіх) хіб- 
а-ж-такий, феноменальний; (- право) єди-;

ВИКЛЮЧНО © тільки (те) й робив, що [в. 
бйвся т. те й робйв, що бився].

ВИКОНАВЕЦЬ виконувач, як і. виконуючий; 
(на сцені) артист; (вироку) екзекутор, кат; 
(злочину) г. справець; (чужої волі) сліпЄ зна
ряддя, посіпака, цербер.

ВИКОШУВАТИ здійсню-, реалізува-, г. попбвн- 
юва-, © г. до ^ання [багато до в.], фР відбув
ав (службу) справля- /Божу/ прави-; (завдан
ня) роби-; (рото) rpd-; (волю) чини-, увблюв- 
а-; (арію) співа-, (танець) танцюві-; ~уй! пб 
кому сказано?!, що я сказала?!; я. /мн хто/ ~у- 
с, с-и ♦, з-й -ЧІ-, -авець, пк -ливий, -авчий, 
+%, (обов'язок) вірний обов’язку, ©;

ВИКОНАТИ о. довести до діла 0;

ВИКОНУВАТИСЯ (швидко) горіти в рукіх 0; 
я. -ється виконуваний, здійсню- 0.

викопний п. доісторйч-, прадавній, праста
рий, архістарйй.

ВИКОРИСТОВУ/ВАТИ (силу) вжива-, застосб- 
вува-, пуска- в діло, користуватися /користа- 
ти(ся)/ з чого, послугбвува- чим; (рештки) ут
илізувати (засіб) практикува-, удаватися /дк 
вда-/ до чого; (з вигодою) дої- /дк видої-/; не
в. пускі- за вітром; я. /мн хто/ ~є с-и /звйкл- 
ий/ користа- з, користувач, утилізатор, о. де 
утилізують [цех, де у. сміття], © корист&очи;

ВИКОРИСТАТИ зужи-, взя- на озброєння 0;
♦♦♦СЯ: не в. лежати мертвим капіталом; 0.

ВИКОР/ІНЮВАТИ ~чбвува-, корчуві-, полб-; 
(з душі) вирив4- з м’ясом; ± ЗБАВЛЯ-; я. ~і- 
нює с-и ♦, з-й ^ени-, -інювач, полільник, кор- 
чува-, ліквідатор, пк -інювальний /корчу-/ 
+%, © щоб -енити; я. -ється -інюва- 0.

ВИКОХ/УВАТИ вирощу-, виплеку-, випещу-, 
пустити, плекі-, рости-, ВИХОВУВА-; я. ~ує 
с-и ♦, з-й *чі-, '■̂ увач 0, пк -авчий, -увальний 
+%; я. -ється -уваний 0;

ВИКОХАТИСЯ (зніжитися) випести- 0.
ВИКРАД/АННЯ f  умика-, ок -іж, - ; & -дення.
ВИКРАДАТИ таємно /потай/ кр£с- /забирй-, по- 

лони-/, (жінок) f  умикй- /дк умкну-/; (літак) 
бра- на гоп-стбп; (скарб) потай привлйснюв-; 
я. /мн хто/ викрадгі з-й викрасти, викрадач, 
(таємний) крадій /хапун/, запірв^ч, полони
тель, пк викрадіпьний, ©;

ВИКРАСТИ (літак) г. запірва-; 0.
ВИКРАЮВАТИ; ВЙКРОЇ- (час) знайтй, вибра-.
ВИКРИВ/АТИ (злочин) /роз-/, виявля-; (їх) дема- 

скув£-, виводи- на чисту воду, зрив£- м£ску з; 
(що) підійм£- завісу над чим, розкрив^- їм очі 
на що; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й вйкри-, -йч, пк 
викривний, викривущий, для викриття, ©;

ВЙКРИ- (їх) висвіти-, довести злочин їм, вис- 
відчи- їх.

ВИКРИВЛЯТИ > КРИВИТИ. 
в й к р у т  > ВИВЕРТ.
ВЙКРУТКАг. шруботяг.
ВИКРУЧУВАТИ виґвйн[вір]чу-, (хвостом) кру

тити; (гроші) видурюва-; я. /мн хто/ викру
чує с-и ♦, з-й викрути-, крутій, видурювач, ©.

ВИКРУЧУВАТИСЯ вщвйнчува- 0; (з рук) ви- 
рива-, виббрсу-; (в танці) крути-; (в суді) від- 
кручува-, вибріхува-, огина-, виплутува-, кру
тити хвостбм; я. /мн хто/ -ється викручува
ний 0, с-и ♦, з-й викрути-, В’ЮН, пк в’юн
кий, виверткий, викручувальний +%, ©;

ВИКРУТИ- вймота- (з біди), вийти сухим з во
ди, не npondc- 0.

ВЙКУП Ґ  викупні; & відкуп.
ВИКУРЮВАТИ > ВИГАНЯТИ.
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ВЙЛА м* (з трьома зубцями) ґіблі, тілі; & ви
льця, вилй, од вилка.

ВИЛАЗИТИ вилізі-, (рачки) ВИПОВЗА-, ф. ви
грібатися; (неждано) виходи- наверх, випли- 
ві- на пбвфхню; в. ббком кінчатися зле /кеп
сько/ [люббв заходить у сфце, а вилазить б.].

ВЙЛАЗКА; ВЙЛАЗКИ вискоки.
ВИЛАМУВАТИ: я. виламує с-и ♦, з-й вилом/и-. 

-лювач, пк ламучий, -чий, -лювальний, -бвий
ВИЛАМУВАТИСЯ ломи-, п. ВИКАБЛУЧУВ- 

А-, (з чого) більше не дотрймува- ч., не укла
ді- у що; я. -ється ломлений, вилімува- 0.

ВИЛИВ/АТИ (з душі) вихлюпу-, ок витрушу-; я. 
Імн хто/ - і  с-и ♦, -іч, -айко, пк -ільний, ©;

ВЙЛИТИ: в. душу вилити жалі; 0.
ВИЛИЗАНИЙ /при-, за-/, ± ОБТІЧНИЙ.
ВИЛІКОВУВАТИ > ЗЦІЛЯТИ.
ВИЛІТАТ/И (- птахів) випурхува-; в., як джин 

з плгішки ♦ стрілою /льотом/; я. Імн хто/ ~а 
с-и ~, з-й вйлеті-, ~аний, пк випурхливий, ©;

ВЙЛЕТІТИ (- коні, машини) вймча-; 0.
ВИЛОГА лацкін.
ВИЛОНЮВАТИ; ВЙЛОНИ- породи-, (із себе) 

вида-; (відки) витяг-, (вй)діста-, (з) добу- /ви-/, 
(з пам'яті) ф. вйкреса-, витруси-, вигреб-.

ВИЛУПЛЮ/ВАТИ (очі) вибаньчу-; & 6а повил- 
уплю-; я. ~є -вач, © с-и ♦, з-й вилупити;

ВИЛУПЛЮВАЛГИСЬ: я. -ється -ний;
ВИЛУПИТИСЯ: я. -ився вилуплений 0, 0.

ВИЛУПОК обшкрібок, вишкрі^бок, шйбздик.
ВИЛУЧ/АТИ вилучува-; (крамолу) конфіскува-, 

забира-; (трусом) витрушува-; (з голови) виг- 
ріба-; (гниле) видаля-, вибира-; (промені) вид- 
іля-, випромінюва-; в. з ббігу (гроші) списув- 
а-, п. перешкоджа- дія-; я. /мн хто/ ~і з-й ~ит- 
и, зайнятий -енням, ©; я. -ється -уваний 0;

ВИЛУЧИТИ (текст) ф. злиза-, о. вйнес- за 
дужки; (з пам’ті) виверну-; (мотор) гс ВИК
ЛЮЧИ-; я. вгілучено вилучений 0, Й.

ВИЛУЩУВАТИ (насіння) вилузу-, ЛУЩИ- (оч-
і) вилуплю-; & і./гд *вйлушок /= ядро горіха/;

ВЙЛУЩ/И- вйлуска- 0; я. ~ено ~ений 0, 0.
ВИЛЮДНЮВАТИСЯ) прибирати людський 

образ, вбиватися в колодочки;
ВИЛЮДНІТИ змужні-, вйрос-, розвинутися, 

р. очоловічи-; (- жінку) розкрити свої чари; 
Пш виховатися; (- село) знелюдніти.

ВИМАГАТИ домагатися, наполегливо просити, 
наполягі- на своїй вимозі, о. смика- за поли, 
не даві- спуску; (борг) пріви-, допоминітися 
чого; (від їх) жадіти; (грозьбою) видурюва- 
/видирі-/ горлом /прівдами й неправд-/, при
ступі- з ножім до горла, висвірюва-, шанта- 
жуві-, вдавітеся до шантажу; (судом) випра
вляти; (- моду) зобов’язува-; (часу) потребу- 
ві-, забирі- що [освіта забиріє час]; дк зажа-

ді-, постіви- вимогу; що /мн хто/ вимагіі с-и 
♦, зм-й зажаді-, вимагіч, горлохвіт, пк вимог
ливий, о. з вимогою, ± що потребує.

ВИМАЛЬОВУВАТИ /роз-, з-/, малюві-, розпи
су-, фарбуві-; (в уяві ще) зображі-, уявля-;

♦♦♦СЯ окр&люва-, різьби-, вирізува-, г. зарис- 
бвува- 0, проглядіти, БОВВАНІ-; (з моря зву
ків) винуртовува-;

ВЙМАЛЮВА-: я. -івся забовванілий 0, 0.
ВЙМЕРХАТИСЯ дк зголодніти, охлянути.
ВИМИКАТИ: що /мн хто/ вимикгі рідйй вймк- 

нути, (річ) вимикіч, пк вимикільний, ©;
ВЙМКНУТИ(СЯ) (відки) вйслизнути, пробит

ися, вирва-, вйдіста-.
ВИМИРАТИ гину-, вигибі-, пропаді-, зникі-, 

щезі-, (- рід) переводитися, що Імн хто/ вим- 
ирі с-и ♦, приречений вймер-, пк вимирущий, 
мійже вимерлий, напіввймер-, ©;

ВЙМЕРТИ вйгиб- 0, л. вйздиха-, гд вйвмира-.
ВЙМИСЕЛ > ВИГАДКА.
ВЙМІР об-, вимірювання /об-/, з" обрахунок.
ВИМІРЮВА/ЛЬНИЙ /~ТИ/ > МІРЧИЙ, МІРЯ-.
ВИМІТАТИСЯ; ВИМЕС- забрі-, вйшпорта-, у- 

ши-.
ВИМОВА дикція, г. вйговір, (чужа) акцент.
ВИМОВКА відмов-, хйтра причина, відмагіння.
ВИМОВЛЯТИ прокізува-, карбуві- кожен звук, 

У7 вирікі-; я. /мн хто/ вимовлгі с-и ♦, з-й вйм- 
ови-, прокізувач, (о) вимовка, пк вимовний, ©;

ВИМОВЛЙТИСЯ: не в. застрягіти в горлі; 0.
ВИМОВНИЙ красномов-, прорічистий, промбв- 

ис-, вирази-, значущий, ряснознічний, виріз-.
ВИМОГА (дія) домагіння, вимагі-, наполягі-; ° 

наполегливе бажі-; (безапеляційна) накіз;
вимбги (життя) зіпити, потреби; (до ко- 

го) претЄнс[з]ії; ± ПРОХАННЯ, ШАНТАЖ.
ВИМОГЛИВИЙ суворий, с° строгий; (тон) на

казовий; (вередливо) вибігли-, прискіпли-; (у 
дрібницях) педантичний, скрупульбз-; & ок 
вимбжистий; бути -им не даві- спуску.

ВИМОРЮВАТИ > НИЩИТИ.
ВЙМПЕЛу короговка, майвіць.
ВИМУШУВАТИ > ЗМУШУВАТИ;

ВЙМУСИ-: в. визнанні з жн розколб- кого;
ВЙМУШЕНИЙ /з-/, (усміх) сйлува-, рббле-, у- 

діва-, ненатуріль-; в. обставинами рад-не- 
рід, рідий-не-рідйй.

ВЙМ’Я (один з 4-х пиптиків) дійка, д. дійок.
ВИНА провйна, гріх, провйнність, прбгріх, жм 

шкода; (злих діл) причйна.
(ВЙ)НАГОРОДА (за)пліта, платня, премія, /  

мзда, (автора) гонорір; (за послугу) віддяка; 
(за шкоду) відшкодувіння, п відшкодб-, ком- 
пенсіція.

ВИНАЙМАТИ (їм) г. від-, !у їх! найміте;
ВЙНАЙНЯ- (їм/у їх!) зді- /взя-/ в оренду.
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ВЙНАХІД (дрібний) удосконалення, раціона
лізація; (світовий) відкриття; п. вигадка, 
ідйя; (щось нове) новація, новині; ок прйлад, 
пристрій, механізм.

ВИНАХОДИТИ роби- вйнахід, (щось собі) ви- 
фантазбвува-, (у побуті) братися на штуки; я. 
Імн хто/ винаходить с-и ♦, з-й вйнай-, вина
хідник, пк ВИНАХІДЛИВИЙ, ©.

ВИНАХІДЛИВИЙ > ВИГАДЛИВИЙ.
ВИНИК/АТИ поставі-, народжуватися /за-/, за- 

в’язу-, започаткбву-; (- сутичку) става-, від- 
буві-; (в думці) з’явлі-, виринати, сплива-; за
ходи- [заходить бій]; я. ~і с-и ♦, цілком но- 
вйй, досі неспостережений, новоявле-, (в уяві) 
вирбюва-, нарбджува- /за-/, витвбрюва-, тво
ре-, угівлю-, п° раптом ~лий, майже визрі-, ©;

ВИНИКНУ- ок зайтй [коли -кне необхідність 
як зійде потреба], ф. взятися [де й узявся?] 0; 
я. вгіннк виниклий, поста-, п° нововста- 0, 0.

ВИНИЩУВАТИ /з-/, ВИГУБЛЮВА-, нйщи-, 
(людей) вибива-, вирізу-, вимордбву-, видуш- 
у-, витинати, г. масакрува-, (траву) викорі- 
нюва-, вибавля-; (бліх ще) виводи-; я. /м" хто/ 
~ує с-и ♦, з-й вйнищи-, ~увач /з-/, викорінюв-, 
нищитель, губйт-, згубник, душогуб, пк ни
щівний, ~уваль- /з-/ +%, о. геній нищення, © 
+ я. нищить; я. -ється винищуваний 0.

ВИННИЙ1 і ВИНЕН винуватий, грішний, про
вин-, спровйне-, провйнен, який має на совіс
ті що; (у чім /г. чому) [чи я тому винен?]; і. 
ВИНУВАТЕЦЬ.

ВИННИЙ2 кислосолбдкий.
ВЙННИЦЯ винокурня, гуральня, з. караван, с° 

спиртзавбд; д, виноградник.
ВИНО (хлібне) ГОРІЛКА, (плодо-ягідне) налив

ка [слив’ян-, вимінів-, аїрусів- +]; (піняве) ша
мпанське; & винц£, ф'р мед-винб;

ВИНА (хмільні) напої; (сорти): (міцне) маде
ра, (десертне) малага.

ВИНОС: до виносу (є) для винесення, на виніс.
ВИНОС/ИТИ /при-/; (відки) носи-; (текст) вио

кремлював (подяку +) складі-; (на суд) под- 
аві-, пропбнуві-; (двері) виставля-, висаджу- 
ва-; (на берег) викиді-; (вирок) ухвілюва-, пі- 
дписува-; (освіту) дістава-; з п витерплю-, ви- 
трйму-; я. /мн хто/ ~ить с-и /звиклий/ ♦, з-й 
винес-, (ви)носій, пк І гніт! видфжливий, /- а- 
ртерію/ вивідний, ІщоІ з чим у руці +%, Івра- 
женняі діставши в., /на своїх плечах що/ об- 
тяжений чим, з-й в. на своїх п., Іподяку/ скла
дач чого, І вирок! покликаний в.; я. ~иться ви
ношуваний (на розгляд) подава- 0, пк -ний, ©;

ВИНЕСТИ (науку) мі- /діста-/ науку /урок/, 
(знегоди) перетрива-, (вирок) ці-; 0; винесло 
з хіти кого вилетів з х. хто.

ВИНУВАТЕЦЬ провйнник /-ець/, і. ВИННИЙ;

(боргу) боржнгік; (біди) спричйн-, призвідець.
ВИНУВАТИ винувіти-, звинувічу- /об-/, оскар

жу-, скіржити, складі- вину /пеню/ на, обтя- 
жува- виною, віша- всіх собік на; я. їм* хто/ 
винує с-и ♦, готбвий оскіржи-, ВИНУВАЧ, 
пк винувільний /об-/, о. із скіргою на устіх;

ЗВИНУВАТИТИ склісти вину на кого 0.
ВИНУВАЧ /об-/, звинувічу-, оскіржу-, зг вину- 

ватель, ок прокурор, г. прокурітор.
ВИНЯТКОВИЙ виїмко-, ^  ексклюзивний, фР є- 

диновжива-; (успіх) безпрецедент-, надзвичі- 
й-, феноменаль-, хіба-ж-такий, аж-он-я кий.

ВЙ(Й)НЯТОК виїм-, р. виїмка, с° виключення.
ВИПАД (тілом) ривок; ги каверза, вихватка, ви

тівка; (словесний) виступ, ас" інвектива.
ВИПАДАЄ слід, муситься, годи-, личить, належ-.
ВИПАД/АТИ /пере-/, (при)лучатися, приключа-, 

трапля-, бувіти, мі- місце; (з рук) піда-; ок 
ви- слизі-, покиді- що; в. з рук не клеїтися, 
вали- з p.; в. на дблю суди- їм; -іс дорога 
стелить- /світить/ д. їм; не -іс /-іло/ незручно 
/було/, не слід /б./, не личить /-ило/, непри
стойно /б./, не доводиться /-лось/; я. /мн хто/ 
- і  - а̂ний, /з тями! забува-, с-и ♦, з-й випас-, 
пк ~нйй, /на долю/ судже- Провидінням /нб- 
бом/, т. ~бвий;

ВИПАСТИ скоїтися, сті-, пригоди-* 0; (з-під 
серця) вислизнути; в. на їх дблю спобіг- їх; 
-ав сніг натрусило снігу; -ала честь судила
ся ч.; вгіпало з пам’яті заорі- кому.

ВИПАДКОВИЙ /при-/; несподіваний, непередб- 
іче-, зовсім нежді-, епізодйч-; (гість) з вулиці;

ВИПАДКОВО ненароком 0; в"" часом, іноді, 
буві, випадком /при-/, о. волею випадку.

ВИПАДОК кізус, інцидент, епізод, р. трапунок, 
с. пригода, з'п нагб-, окізія, шанс, момент, (я. 
вже був) прецедент, н1 хілепа, ок випадков
ість; фР раз [у різі у випадку]; нещісний в. 
АВАРІЯ; щасливий в. сліпий ♦; про всяк в. 
гд (на)провсяк, фР міло що; з вблі /волею/ -д- 
ку ♦ хотів; у противному -дку а то [у п. в. 
не встгігну а то не в.]; завдякй щаслйвому 
-дку щістям; у деяких -дках чісом, подеко
ли; в усіх -дках за всіх окізій, завжди.

ВЙПАЛ (сонцем) р. печище; & випалення.
ВИПАЛЮВАТИ (сонцем зело) Іс-/, пали-; (знак) 

випікі-; (з кріса) вистр&пова-; (вість) казі- о- 
дним духом; я. /мн хто/ ~є с-и ♦ з-й випали-, 
випілювач, палій, пк випалювальний +%, 
випільчий, ©; я. -ється випілюваний 0.

ВИПАРОВУ/ВАТИ(СЯ) сходити пірою, вивітр
юватися, видихі-; я. -є^ться) с-и ♦, ~ваний, 
вивітрюв- 0, ~вач, пк леткий +%, зникбмий, ©.

ВИПЕРЕДЖ/АТИ і ~УВА- переганя- /об-/, пер- 
ебігі-, обскікува-, (за)лиші- позіду/позід сб- 
бе/, забігі- вперед; (їх) іти пфед їми [сліва і-
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дЄ п. їми]; я . /мн хто/ ~ і  с-и ♦, з-й випереди-, 
обскакувач, пк -ільний /-едливий/ +%, с* по
перед- [поперЄд-напруга]; я. -іють -уваний.

ВЙПЕРЕДКИ перегони, змагання (на швидк
ість); & rf ^наввипередки.

ВИПИВАКА випивійло, заливіха, П’ЯНИЦЯ, 
АЛЬКОГОЛІК.

ВИПИВАТИ (нектар) /с-/, ПИ-; (щодня) потягі- 
з плящйни, перехиля- чарчину, ПИЯЧИ-, ча
ркуватися; я. /мн хто/ випині с-и ♦ рідий ви- 
пи-, пк+%у охочий до чарки, ВИПИВАКА, ©; 
я. випивано випиваний, питймий;

ВИПИТИ (пляшку) ф. роздушити 0.
ВИПИНАННЯ (землі) £  вйгорблення.
ВИПИНАТИ витикатися, (очі) витріщати.
ВИПИНАТИСЯ (відки) стирчати; (- вени) висту

пі-, випирі-, видавітися; (тілом) розгині-, 
випростува-; /  вигбрблюва-; я. /мн хто/ -єть
ся випйраний 0, с-и ♦, радий випну-, випин- 
ок, ВИПНУТИЙ, пк ІвгоруІ сторчкуві- +%;

ВЙПНУТИСЯ виткнутися 0;
ВИПНУТИЙ випукнутий 0; & вип’ятий.

ВИПИТУВАТИ /роз-/, сповіді- їх; (в їх) вивідув- 
а-, вигріба-; дізнавітися; довідув-, дошукув-;

ВЙПИТАТИ: в. дорбгу налиті- д.; 0.
ВИПИХАТИ виштбвхува-, витуря-, витурюва-, 

витручува-, витискі-; (підло) ВИГАНЯ-.
ВИПИНАТИ > ВИРИНАТИ.
ВЙПЛАТ: куплети на в. с° к. в розстрочку.
ВЙПЛАТА (за)плі-, платіж; виплічування.
ВИПЛАЧУВАТИСЯ > ОПЛАЧУВАТИСЯ.
ВЙПЛЕСК (дія) випліскування, вихлюпу-; п ви- 

хлюп, сплеск.
ВИПЛИВ/АТИ (відки) пливти, ВИТІКА-; (ясно) 

виходи-, висновуватися, бути ніслідком; я. 
/мн хто/ ~і з-й -̂ ги, ^аний, -ущий, пк +% , ©.

ВИПЛІД (курчат) виводок; (уяви) витвір, твір, с° 
породження; зн вйрід, & виплодок.

ВЙПЛОДОК зн нащід-, потом-, в. вилуп-; л. ви- 
род-; (останнє дитя) вишкріб-, ж. вишквар-.

ВИПЛУТУ/ВАТИ виборсу-, вимоту- я. -є с-и ♦, 
з-й вйборса-, пк виборсувальний +%, ©;

ВИПЛУТУВАТИСЯ вимоту-, викручу-, вид- 
ряпу-, (з пут) виббрсува-, о. виходити сухим 
з води; я. -ється виплутуваний 0, с-и ♦, з-й 
виплуга-, пк виверткий, викрутливий +%, ©;

ВЙПЛУ Т АТИСЯ висотатися 0.
ВИПОВЗАТИ вилізи-, (в’юном) вив’юнюватися.
ВИПОГОДЖУВАТИСЯ /роз-/, розхмірюва-, 

вияснюва-, розгодинюва- /ви-/;
ВЙПОГОДИТИСЯ: випогодилось н° пере- 

хмірило; (їм) п. погода покріщала для їх.
ВИПОРОЖНЯТИСЯ it. справляти потребу, хо

ди- до відходу, сіді- /сіс-/ до вітру; (- слабо
го на шлунок) дристі-;

ВЙПОРОЖН/ИТИСЯ дриснути, пороби- сві

йського 0; о*-іти; я. -ився -ений, о* -ілий.
ВИПОР/СКУВАТИ виприску-, -сати, пбрска-, 

вислизі-; я. /мн хто/ ^кує -скуваний, з-й ви
слизнути, пк порський, вислизущий, м^клив- 
ий + що вислиза;

ВИПОРСНУТИ вислизну- 0, (з рук) вгірватис- 
я, звільни-, вйборса-; (з кола) вибігти, вискоч
ив вишмигну-, вйпирсну-.

ВЙПОТИ вйпотина, піт, пітнява.
ВИЛОЩЕНИЙ /-ЕННЯ/ с° вихолоще- / ення/.
ВИПРАВД/УВАТИ г. уневйннюва-, о. очищі-; 

фР усправедливлюва-; (надії) спрівджу-, не 
зраджу-; & ~бву-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, зг-й 
вйправда-, -увач, пк бальний +%, -бвчий, ©;

ВИПРАВДАТИ ок обезневйннити 0.
ВИПРАВД/УВАТИСЯ (всіма способами) вибрі- 

хува- /від-/, викручува- /від-/, е. вивбди-, д. 
вимовля-; (від пені) очищі-; & -бвува-; я. /мИ 
хто/ -ється с-и ♦, з-й ~̂ а-, -уваний, уневинн- 
ю-, очгіщу- 0, wVo. я не я і хіта не моі, ©.

ВЙПРАВЛЕННЯ г. попріва, ± КОРЕКТА.
ВИПРАВЛЯТИ > ПРАВИТИ і ВИТВОРЯТИ.
ВИПРОБУВАННЯ випроба, ПРОБА, о. проб

ний камінь, ок випробування; (якостей) тест.
ВИПРОБ/УВАТИ роби- прббу, піддаві- пробі; 

(у ділі) перевіря- /ви-/; (лябораторно) дослі- 
джува-, брі- на прббу; (муку) терпі-; & ~бву- 
ва-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й -ува-, зійнітий 
пробою, -увач, ~бву-, пк -бвчий +%, ©.

ВИПРОВАДЖУВАТИ > ВИВОДИТИ;
ВЙПРОВАДИТИ (із залі) вистави-; 0.

ВЙПРОДАЖ п /роз:/, (дія) випродування.
ВИПРОМІНЮ/ВАТИГСЯ) к" еманувати, (від дії 

світла) флюоресціюва-; & п° променитися, к. 
промінювати; ± ПРОМЕНІ-; я. -є-(ться) с-и 
♦, розпромінений, -ва-, -вач, пк променистий 
+%, ©; я. -ює світло сонцепромінний, сонце- 
дій-; я. ~є теплгі теплопромін-, теплодій-.

ВИПРОСТ/УВАТИ /роз-/, випрямля- /роз-/, роз- 
правля-, виструнчува-, вирівню-; я. /мн хто/ 
~ує с-и ♦, з-й -увач, пк -увальний, вирів
ню-, ©;

ВИПРОСТУВАТИСЯ окґ зводити стан 0;
ВЙПРОСТ/АТИСЯ звести станд1 ^аний 0, 0.

ВИПУС/КАТИ (корів) виганя-; (з рук) пускі-; (з 
тюрми) звільня-; (абзац) вилучі-; (кігті) ви
пині-, покізува-; (що) ВИРОБЛЯ-; (бони) по- 
шйрюва-; (газету) ВИДА-; (цвіт) викидіти; 
не в. з очЄй не спускі- з ока, не ♦ з увіги; я. 
~КІ С-И ♦, 3-Й -ти-, і. -кбвий, пк -кний, ©.

ВИПУСТИ- ді- вихід чому 0; в. кишкіі /те
льбухи/ розтельбушй-, всі кендюхи вймота-.

ВИР вирва, чорторйй, нурт, кручія, водокрут, ве- 
рнивода, д. шум, крутіж; п. круговерть; & ви- 
рбвисько, вирбвання; ± ВИХОР.

ВИРАЖАЛЬНИЙ (засіб) образ-, образотворчий.
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ВЙРАЖЕННЯ (думки) розкриття, (чого) образ 
/ви-/, картйна [в. системи образ /к./ системи].

ВЙРАЗ інтерпретація, форма [ціна - грошові ф. 
вартости], од£жа [в -жі слова], (лиця) міна, 
вигляд, (втіхи) виявлення), (думки) розкри
ття; (епохи) дзеркало, (чисел) запис, фР окрес
лення [для о. дії], (чого) образ [6. системи], 
(мовний) ВИСЛІВ, афоризм, фраза, вйслбвле- 
[юва]ння; е* обчгісле- [грошові *], обраху
нок.

ВИРАЗКА рана, гнояк, гноячок, да вав(к)а, с. 
поранення, уріже-, (висип) екзема; р. ураза, 
урізка; (на совісті) проказа; ± БОЛЯЧКА.

ВИРАЗ/НЙЙ чіткйй, розбірливий, (різко) окрес
лений, рельєф-, (лігко) зрозумілий, (- емоції) 
експресйвний; (жест) ВИМОВ-, -истий; & 
-ливий;

ВЙРАЗНО (читати) чітко 0, е4 із сфцем.
ВИРАХОВУВАНИЙ к. вирахуваний.
ВИРАХОВУВАТИ > РОЗРАХОВУВАТИ.
ВгіРВА яма, ВИБІЙ, (у стіні) отвір; з. здйрство, 

хабар.
ВИРИВ/АТИ рві-, дер-, видира-; я. - і  с-и ♦ з-й 

вирва-, рвач, рваль, пк рвучкий, ск вйрви- 
[вйрвиоко], видри- [вйдризуб]; в. з кбренем 
викоріню- (до пня).

ВИРИВ/АТИСЯ видира-; вихбплюв-, пруча-, ст
авати дйбки; (з лап) випручува-, виббрсува-, 
видобув а-; (огонь) жбухати, шуга-; я. -ється 
~4ний 0, пк видиристий, ~нйй +%, ©;

ВИРВАТИ- (ой!) виломи-, вймкну- 0; я. -ився 
виломлений 0, 0.

ВИРИН/АТИ /з-/, випі[у]рна-, (враз) виг[б]ульк- 
ува-, піда- з неба, вирості- з-під землі; (наве- 
рха) сплива-; (з пітьми) витикатися, вирізьб- 
люва-, показува-, висува-; (крик) вихоплюва-; 
п. з’явля-, виникати, постава-, & 6а поФ; я. /мн 
хто/ ~і 1. з-й випірну-, пк ~ущий, гі° виник
лий, поста-, вирос- з-під землі, ©, 2. щораз 
видніший, тепер уже помітний, раптом -улий 
/поста-, виник-/, (з-під землі) (раптом) врбдж- 
уваний, (у сні) уявлю-, привиджу-, пк (зовсім) 
новий, найновіший, ©;

ВИРИНУТИ вигулькну- 0; (звук) про луна-; (з 
дір) виприсну-, (з хмар) вихопитися, вйріза-; 0;

ЗРИНУТИ: що зринув зрйнулий, 0.
ВИРІБ продукт, фабрикат, ф. розлив [власного 

-ву]; фР виробництво, виготовлення [хліб сво
го -ня], хов [свбго -обу (вино) свого хбву];

ВИРОБИ (з чого) перетвори чого [п. молока].
ВИРІВНЮВАТИ рівня-, розправля-, ВИПРОС- 

ТУВА-, випрямля-; я. /мн хто/ вирівнює с-и 
♦, з-й вйрівня-, вирівнювач, пк рівняльний, 
шнурувіль- +%, ©; я. -ється вирівнюва- 0;

ВИРІВНЯТИ вйшнурувати 0;
ВИРІВНЯТИСЯ фР вигладитися 0.

ВИРІД: немі роду без -оду у болоті не без чбрта.
ВИРІЗ (в одязі) викот, (в ж1 сукні) декольті, (для 

руки /в одязі!) пройма.
ВИРІЗН/ЙТИ /роз/, пізнаві-, виокремлюва-, ви

ді ля-; я. !мн хто/ ~я' с-и ♦, з-й мі-, розпізнава- 
ч, пк розпізнавчий +%, ©; я. -сться мований 0;

ВИРІЗНИТИСЯ /від-/, вид і ля-, (чим) відзнач і- 
!(хистом) ви-/; ± ВІДРІЗНЯТИСЯ.

ВИРІЗЬБЛЮВАТИСЯ (здаля) вимальбвува-, 
викарббвува-; (- погляди) формува-.

ВИРІЙ & йрій, тіплі краї; п. невідбмість, безв-.
ВИРІКАТИСЯ /з-/, відмовля-, відпира-, відкасу- 

ва-, відмага-, відмахува- /відхрещува-/ рука
ми й ногіми; (кого) саха-, цурі-.

ВИРІШ/УВАТИ ухвалю-, постановляти, (роби
ти висновок) виснбвува-, (задачу) розвезу-; 
& ~іти; я. !мн хто/ ~ус 1. с-и ♦, з-й ~и-, пк 
ключовий, -ний, ~аль-, /етап! перелом-, /го
лос/ ухвіль-, /- ролю/ зніковий, /мить/ рішуч
ий, фР зг-й [з. їхати] + %, ©, 2. що розв’язує;

ВИРІШИТИ розсуди-, надума-, поклас- собі, 
прийня- рішення, уради-, взі- /забра-/ в голо
ву, (твердо) затятися, навіжи-; (висновити) 
зробити висновок 0;

ВИРІШУВАТИСЯ г. важи- 0; я. -ється вирі
шуваний 0.

ВИРЛА > БАНЬКИ.
ВИРОБ/ЛЯТИ і ~ЛЮВА- роби-, виготовля-, 

продукуві-; (вдачу) удосконалю-, ФОРМУ-, 
розвивати; (норму) викбну-; (землю) виснаж- 
у-, вичірпу-; (коники) викид іти, витіва-, /^ви- 
брикува-; я. /мн хто/ ~ліі 1. с-и ♦, з-й ~н- 
йк, пк -нйчий +%, для -лення, ©, 2. що /мн 
хто/ витіві с-и викидіти коники, витівник, 
штукір, трюкіч, о. з кониками /вибри-/;

ВИРОБИТИ вйпродукува- 0.
ВИРОБЛЯТИСЯ (ким) виходити з чиїх рук; 0; 

що -ється 1./2. вироблюваний 0, 2. зужива-;
ВИРОБИ- d 1 1./2. вироблений 0, 2. зужитий.

ВИРОБНЙЦТВО (виготівля) вироблення, про
дукуві-; ж? виріб, роб [річ свбго робу, само
робна p.], д. рббливо; в. цукру цукровірство; 
гірнгіче в. гірнйц-; ± ВИРІБ.

ВРОДЖУВАТИСЯ; ВИРОДИ- звиродніти.
ВИРОДОК вйрід, потвора, дегенеріт, переводня, 

покруч, л. виплодок, недолюд-; ± ШИБЗДИК; 
& виро дочок, пк *виродкуватий.

ВИРОК присуд (над ким), вердикт, г. зісуд; п. 
рішення, ухвіла, ок висновок.

ВИРОСТАТИ /з-/, РОСТИ, більша-, вища-, іти 
вгору, ок довша-, дужча-; (віком) доходи- літ, 
дорості- (свбго розуму), вилюднюва-, с° дор
осліша-; (з одягу) перерості- що; (- вуса) сія
тися; (на мапі) з’явля-; (в околиці) будуві-; 
(перед зором) вимальбвува-, ВИРИНАТИ; я. 
/мн хто/ вирості щораз вищий /більший, ду
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жчий +/, пк гінкий, ростучий, ростовйтий, Q 
вбиваний у пір’я, ©;

ВИРОСТИ баповирбста- (на чиїх руках); 0.
ВИРОЩ/УВАТИ /з-/; рости-, плека-, вишіЄкув- 

а-, випЄіцува-, викохува-, стави- на ноги; (ка
дри) вихбвува-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й вир
ости-, вирбщувач, пк кувальний +%, ©;

ВИРОСТИТИ (дітей) вигляді-, вйкоха- 0.
ВИРУВАТИ бурува-, БУРХА-, нуртува-, клеко

ті*, кипі- (кипнем); (- життя) буя-, ходи- хо- 
дором, І юрбу! колотитися; І море! хвилювати
ся), бурунити(ся); я. (вже) вирує с-и ♦, роз
бурханий, розбуруне-, пк буй-, бурЄм-, бурх
ливий, буйновітро- /-вітрий/, кипучий +%, ©;

Р О З т С Я  > РОЗБУРХА-; дк=я. розбурхався.
ВИРУШАТИ > РУШАТИ; (куди) вимандрову- 

ва-, вибиратися, с° відправля-; я. /мн хто/ ви
руш^ що вже руша, виргіджуваний, відпра
вля-, с-и ♦, рідий вируши-, пк відправний, ©;

ВИРУШИТИ (додому) ф. махнути 0.
ВИРЯДЖАТИ (куди) /від-, спо-/, посила-, випр- 

оваджа- /спро-/, відправля-, благословля-; (на 
війну) проводжа-, випроваджува-; (з хати) 
проганя-; (в шати) убира-, чепури-, причепу- 
рюва-; я. їм" хто/ виряджі 1. я. чепурить, 2. 
я. посила + зг-й відрядити, відправник, пк ві
дправний, висилковий, зайнятий відправко- 
ю, 3. я. проводжа, 4. я. споряджа.

ВИРЯДЖАТИСЯ (куди) (ви)рушати (в дорогу), 
(- потяг) відходи-, (- судно) відплива-; (в гос
ті) чепуритися, вичепурюва-; & обряджа-;

ВИРЯДИТИСЯ удари- в мандри, вимандрува
ти, зн випхатися, ф. дмухнути, махну- 0; (в 
шати) вичепуритися, як на парад(у) /весілля/, 
убрі-, як піп у ризи;

ВИРЯДЖЕНИЙ вичепуре-, пишно вдягне- /мн 
повдягані/, г. вистроє-, вйвбира-, п° пишно- 
шатий, ошатнений.

ВИРЯТОВУВАТИ > РЯТУВАТИ.
ВИРЙЧУВАТИ (очі) вибалушу-, ВИТРІЩАТИ.
ВИСАДЖУВАТИ (дуби) сади-, (двері) вибива-;

ВИСАДИТИ (на хату) д. вйгирити; 0.
ВИСВЕРДЛЮВАТИ свердли-, верті-, виві[е]р- 

чува-; що висвердлює = що свірдлгіть.
ВИСВҐГЛ/ЮВАТИ г. /на-/; р. /о-/; (тему) з’ясо- 

ву-, роз’ясню- /по-/, (кіно) демонструві-, ф. 
круги-, (на екрані) відтвбрюва-; & світли-; я. 
/мн хто/ ~ює що вже світлить, С-И ♦, 3-Й 
висвітли-, ~лювач, пк ~лювальний + %, ©;

ВИСВІТЛИТИ (рядок тексту) засвіти-.
ВИСВЙЧУВАТИ (від нечистої сили) /о-/, (на 

священика) хіротонува-.
ВИСЕЛЕННЯ ок викидачка; д! СЕЛИТИ.
ВИСЙЛЮВАТИСЯ витрачати сили, упада- на 

силі; ± ВИСНАЖУВАТИСЯ;
ВЙСИЛЕНИЙ > ВИСНАЖЕНИЙ.

ВЙСИП (на тілі) пухирці; (піску) дюна, насип.
ВИСИПАТИ > СИПАТИ; & висйпувати.
ВИСИХАТИ (- сльози) /об-/;

ВЙССО^ХНУ-: я. -ох висохлий /по-/, 
вйсівки грис.
ВЙСІТИ бу- підвішеним, звішуватися; звисати, 

(- одяг) /об-/, (над чим) /на-, пере-/, загрбжу- 
ва- чому; (у вікнах, на деревах І дахах!) вигля
да- з вікон /дер^в, дахів/; (в небі) ширя-, пла- 
ва-; (на телефоні) прирости /прилипну-/ до 
чого; я. /мн хто/ віісііть (на чім) повішаний 
/під-, роз-/, пк підчіпнйй, висячий, завислий 
/вільно-/, (на телефоні) прирбс- /прилип-/ до 
чого, ск -вйсний [прямовйс-], ©.

ВИСКАКУВАТИ вистрйбу-, виплигу-, (рап
том) вигулькува-, ок вириватися;

ВЙСКОЧИ- вйскокну-, вихопитися; в., як Пи
лип з коиопЄл ь  в., як голий з маку.

ВЙСКОЧКА вйхопень; & вискочень.
ВИСЛИЗАТИ з. слизі-, г. слизи-;

ВЙСЛИЗНУТИ ВИПОРСНУ-, виприсну-, р. 
слизну-; я. втекти; (- нагоду) г. висмикнутися 
[їй -лась нагода]; (з біди) ВИКРУТИ-.

ВЙСЛІВ ВИРАЗ, фраза, (мовний) зворот, афо
ризм, крилате слово, словосполука; (довгий і 
пафосний) тирада; (повчальний) сентенція;

ВЙСЛОВИ висловлювання, вйсловле- 0; ну й
в. в тЄбе ти /таке/ й скгЬкеш, ев соромся!

ВИСЛОВ/ЛЮВАТИ говори-, каза-, виклада-, 
(ви)повіді-, передава-, ясува-, (довго) вивоз- 
и- на лопіті; (ідеї) висува-, пропонува-; (указ) 
формулюві-; я. Імн хто/ ~лює с-и ♦, з-й ~и-, 
виразнйк, пк виразовий, ~лювальний +%, ©;

ВЙСЛОВИ- вйрек-, убра- в слові, п. озвучи- 0;
ВЙС ЛОВЛЕНИЙ (навтяки) (у листі) підтЄкст;
ВИСЛОВ/ЛЮВАТИСЯ вимовля- 0; я. /мн хт- 

о/ -ється с-и ♦, з-й ~и-, -люваний, промо
вець, орітор, говорун, пк виразистий +%, ©.

ВИСЛУ/ГОВУВАТИСЯ ~жу-, служити (вірою І 
правд-); (перед їм) запобіг^-, крутй- і задком і 
передком; я. /мн хто/ -ється служака, служ
бист, ВИСЛУЖНИК, пк -жливий, ~гбвчий, 
~гацький, ©;

ВИСЛУЖИТИСЯ (перед ким) вистара- 0.
ВИСЛУЖНИК вислугйч, (у ворога) коляборінт.
ВИСМИКУВАТИ вириві-, (волос) вискубу-; (з 

пам ’яті +) витискати Ідк витисну-/.
ВИСМІ/ВАТИ, ВИСМІЮ- брй- на глузи /глум, 

сміх, кпини/ їх, глузува- /кепкува-, кпи-, вик- 
пива- г. Фея/ з їх; ок пародіювати; & осміві-, о- 
бсмію-, осмішу[ню]-; я. /мн хто/ ~в& с-и ♦, з-й 
~я-, глузій, -віка, ґедзь, оса, критикан, сатир
ик, гуморист, скорий на кпини, пк глузливий, 
насміхістий, І віці епігрімний, о де ^вано, ©;

ВИСМІЯТИ нароби- смішків з кого, обсмішй- 
кого 0; в. весь сміх вйсміятися.
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ВИСНАГА виснаженість, виснаження, знесиле-, 
знесиленість, знесйла, знемога, утома.

ВИСНАЖ/УВАТИ знесилю-, вимучу- /з-/, стом
лю-, виморю-; (мором) захарчбву-; (сили) ви- 
чЄрпу-, (землі) виробляти; я. /мн хто/ ~ує с-и 
♦, з-й ~и-, знесилювач /-кровлю-/, пк ~ливий 
+%, ©;

ВИСНАЖУВАТИСЯ (- землю) пісніти; 0;
ВИСНАЖИТИСЯ охлянути; л. змарні-, зів’я-, 

змізерні-, схудну-; (з голоду) д. ВИМЕРХАТ
ИСЯ; я. -ився охлялий 0;

ВИСНАЖЕНИЙ загна-, знесиле-, змуч- /ви-/, 
вйсил-, стбмл-, знембж-, мов з хреста знятий; 
(їздою) здорожений; (бол-) схорбва-; (мором) 
захарчбва-, недожйвле-, виголодже-, вимерх- 
а-; (працею) перетрудже-; п. вйчерпа-; (- зем
лі) вйробле-.

ВЙСНОВОК підсум- /наслід-, результат, г. вйсл- 
ід/ (дум), конклюзія; (суду) ухвала, рішення, 
постанова; (лікарів) діягноз, Xа /-бза/.

ВИСНОВУВАТИ робити вйсновок;
ВЙСНОВИТИ виснувати 0.

ВИСО/КИЙ не низькйй; у? вйшній, гбр-;©не 
малий, здоровий, під стелю /хмару/, стЄлю 
плечйма підпирй, ж. телеграфний стовп; (- 
точність) підвгіщений; (дар) над звичай-, не- 
будЄн-, непересіч-, винятковий, хіба-ж-такйй; 
(- чуття) шляхетни[і]й; (дух) несуєтний; 
(стиль) піднесе-, урбчйстий, вишуканий; (- 
пост) відповідаль-; (титул) почес-; (престіл) 
недосяж-; (гість) вельмож-; (- ідеї) мсого по
льоту; (голос) тонкгій, пронизливий; & ~ч£нь- 
кий, ♦ до неба, ~ч£н(з)ний, пре4;

ВЙСОКО (дуже) аж до хмар /під -ри/ 0; в.-в. 
аж там ♦, ген-гЄн ♦; в. нестися забрати /взя-/ 
собі в голову.

ВИСОКОСНИЙ (рік) у. пер&пупний.
ВИСОЛОПЛЮВАТИ (язик) вистромлю-, вива

лю-, вистромляти.
ВИСОТА ВИСОЧИНА, (недосяжна) п. еверЄст; 

(вимог) рівень, ок планка; (людська) зріст;
ВИСОТИ п° височйзни; в. духу духовні цінощі.

ВИСОТНИЙ (дім) багатоповерховий /сто-/, к. 
стоверхб-, стовфхий.

ВИСО/ЧЕЗНИЙ донебЄс-, аж-он-якйй мсий; & 
~ченний.

ВИСОЧИНА /-я/, високість, вишина, ВИСОТА; 
п° височінь, вись, верховйні

ВИСОЧІТИ: пф /  височіє возхбдить; я. -чіє пк
високоверхий.

ВИСТАВА спектакль, видовище /-исько/, f  ли
цедійство, (з ряду номерів) концерт, (на ТБ) 
шоу; (творчий звіт актора) бенефіс; (весела) 
КОМЕДІЯ; г. вітрйна; г. вйставка.

ВЙСТАВК/А показ, г. вистава; (тематична) ек
спозиція; (пишне відкриття ~и) вернісаж.

ВИСТАВЛЯТИ (вікно) вийма-, /силою/ висадж- 
ува-; (де) стйви-; (з залі) виводи-; (ніс) висув- 
а-; (в музеї) експонува-; (п'єсу) покізува-; 
(кандидата) висува-, пропонувй-, номінув£-, 
назива-; (у бій) посила-; (варту) розставля-; 
(ким) зображй-, кГ позиціонува-; (мотив) по- 
дава-; в. на бчі явля- очам, оприявнюва-; в. 
на нгіказ ♦ на люди; в. себ£ ставитися, парад- 
ува-, виставля-; в. (себ£) у смішнбму світлі 
обсмішувати (себЄ), робй- (із себе) посміх
овисько); що /мн хто/ (вже) виставлгі с-и ♦, 
радйй вйстави-, експонент, пк виставний, ©;

ВЙСТАВИТИ (за двері) вгітури-; 0;
♦♦♦СЯ висува- 0; и. жм стави-; я. -ється с-и ♦, 

пк ВИСТАВНИЙ, © вискочкуватий, ©.
ВИСТАВНИЙ першоряд-, блискучий.
ВИСТА/ЧАТИ (ви)става-, з постача- /на-/, забез- 

печува-; & -рча-, стача-; не в. бракува-, не 
достава- я. ~чгі пк достатній, ~чальний, ©;

ВЙСТАЧИТЬ(!) н° стане, вйстане, хбпить, вгі- 
ста(р)чить, стачить; (!) досить! буде! годі! до
волі! стоп! менше з тим! с° достатньо!

ВИСТЕЖУВАТИ слідкува-, винишпорю-, вин- 
юху-; (кого) вистеріга-, стежи-; (дичину) на
трапляти /нападі-/ на слід чий; ± ШПИГУ- 
ВА-; що /мн хто/ вистежує с-и ♦, з-й вйсте- 
жи-, стежій. вистежувач, пк нгішпорливий, ©.

ВИСТЕЛЯТИ вистилати, вимощувати; (квіта
ми) укривати, застеляти; & вистелювати.

ВИСТЕРІГАТИ /під-/, СТЕРЕГ-, чига-, чатува-.
ВИСТИГАТИ /про-/, холону-, вихолоня-, вихол

оджуватися /о-/; (- плоди) виспівати, визрів^-, 
достига-, дозріва-; що вистиг^ 1. що (вже) 
холоне, 2. м£йже ВИСТИГЛИЙ, ©.

ВИСТИГЛИЙ стиг-, (дотепі-, ДОСТИГ-, ('до.Із- 
рі-; (обід) вйхоло-.

ВИСТРИБОМ /під-/, екбк-, (з) ПІДСКОК- /вй- 
скок-/, вибрик-, вйстрибцем /під-/, напідско- 
ки, підскакуючи, підстргібу-.

ВИСТРОМЛЮВАТИ вистромля-, виставля-, 
випина-, ВИСУВА-, (язик) висолбплюва-;

ВИСТРОМИТИСЯ вйткну- 0.
ВИСТРУНЧУВАТИСЯ ставати на струнко;

ВЙСТРУНЧИТИ- стояти на струнко.; -чивш- 
ись (стати) на струнко, с° навитяжку.

ВИСТУП (на скелі) вйріжок; (під паз) т. шпунт; 
(суходолу в море) мис; (чий) ПРОМОВА.

ВИСТУПАТИ (з лави) виходи-, (гордо) йти пов
агом, (з чого) випинатися, (на чім) покйзува-, 
прозирати, (на шкірі) г. вистава-, /- прищики/ 
вибрйзкува-; (на вічу) ПРОМОВЛЯ-, забир£- 
слбво /г. голос/; (в похід) вируші-, (проти) 
БОРОТИСЯ, підносити голос; (як хто) фігу- 
рува-; виявля- /к" позиціонува-/ себЄ; я. /мн 
хто/ виступі! с-и ♦, радий вгіступи-, промо
вець, оратор, (на лиці) вйбризки, (за /проти!)
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той, що /мн хто/ за /проти/, пк вйпнутий, вису
ну-, т. (- деталь) виносний, ©;

ВЙСТУПИ-: в. у кого/де г. ♦ кому/куди [піт 
-ив у ньбго на чолі п. -ив йому на чоло].

ВИСУВ/АТИ витяга-, витика-, ВИСТРОМЛЮ- 
ВА-, (голову з вікна) висаджува-, вихиля-; (я- 
зик) вивалюва-, висолоплюва-; (на приз) ВИ
СТАВ ЛЯ-; (на пост) рекомендуві-, пропону- 
ві-у при знач d-; (питання) ст£ви-, порушува-; 
я. /м" хто/ с-и ♦, з-й висуну-, вистрбмлю- 
вач, (тезу) порушу-, © ~авши, ~аючи;

ВИСУНУТИ (язик) витріщи- 0;
ВИСУВАТИСЯ витикй- /дк виткну-/, вистр

омім-, вистромлюва-, випині-, виставля-, по- 
казува-, видава-, (зі схову) виставати; я. /мн 
хто/ -ється висуваний 0, висуванець, номін- 
іт , кандидат, пк висувний, т. витичнйй;

ВИСУНУТИСЯ (з вікна) вистроми- 0;
ВЙСУНУТИЙ виткну-, вистромлений 0.

ВИСУЛЬКА льодові ♦, буруль-, (орден) дармо- 
вис.

ВИСХ1ДНЙЙ вгорубіжний /-йдучий/, догірній;
ВЙСХІДНО висхідною лінією 0.

ВИТАТИ жи-, перебув^-; (у хмарах) у? літі-, ши- 
ря-, носитися; в. в емпіріях літа- у хмарах, ♦ 
у високих ефірах, ширя- поза хмарами.

ВЙТВІР твір, (ви)плід, утвір, творіння, твбриво; 
(дія) витворення, утворення.

ВИТВОРЯТИ витіва-, виробля-, виправля-, хо
ди- на головах; БАЛАМУТИ-; & витворюва-; 
що /мн хто/ витворі = що виробля2;

ВЙТВОРИТИСЯ (в мандрах) вймандрува-.
вгіти1 звива-; (нитки), зсукувати, скручу-; (гні

здо) мостити, ланггувй-; (волос) кучеряви-, с° 
завива-1; ± ПРЯС-; я. /мн хто/ в’є с-и звйва-, 
з-й зви-, плетій, ©;

ВИТИСЯ (круг чого) обвива-; (волос) кучеря
ви-; 0; (від болю) корчи-; (лях) звива-, змії-, 
гадючи-, в’юнитися); /біб/ закудлюва-; /дим/ 
клубота-, клубочи-; (коло дів) увива-, упада
ти, п. скакі-; я. /мн хто/ в’ється с-и ♦, з-й об4, 
виткий, закучерявлений, (плющ) круче-;

ПОВЙТИСЯ: -лгіся річка течі зигзагами p.; 
(ми час передає тн і навпаки).

ВЙТИ2 (звіром) завива-2, РЕВІ-, стогна-, голоси-; 
я. /мн хто/ виє гі° розіскиглений, і. ревун, 
стогній, скиглій, заводій, голосій, ок завивака, 
пк ревучий, ©.

ВИТИКАТИСЯ > ВИРИНАТИ.
ВИТИНАНКАг. вгітин- з папіру для прикраси.
ВИТИНАТИ > ВИРІЗУВАТИ.
ВИТИРАТИ /об-/, (сльози) /у-/, (частим терт

ям) шмугляти /дк вйшмугляти/; ± ТЕРТИ.
ВИТИС/КАТИ і ~КУВА- видушу-, вичавлю-, 

ВИДАВЛЮ-; (з їх) викручу-, як мокру шмат
ку йс; випирати /ВИПИХА-, зп витісня-/ іде, за-

йма- чиє місце; я. /мн хто/ ~кгі с-и ♦, з-й --ну-, 
вигнічувач, пк ~кнйй, ~кйль-, ©; я. ~кано ~ка-;

ВЙТИСНУТИ П. ВИДОЇТИ 0.
ВИТЙЧУВАТИ (трасу) значити тичками.
ВИТІВКА; ВИТІВКИ вигад-, фіглі, штуки, вйт- 

вор-, вйхват-, каверзи, вибрики; (не злі) жар
ти; (забаганки) витребіньки, химери, примхи.

ВИТІВНгіК випід-, химер-, штукар, мартопляс.
ВИТІКАТИ тектй, виплива-, виливатися, (цівко- 

ю) точи-, (- річку) брати початок; що витіка 
виливаний, текучий, пк витічнйй.

ВИТІЮВАТИЙ закрутис-, кучерявий, хитрому
дрий, пишномовний, барвйстий, г. цвітис-.

ВИТКИЙ в* юнкйй, кучерявий, кручений, закуч- 
ерявле- /по-/; (шлях) покруче-, непрямий, звй- 
вистий, петляс-, гадючкувй-, кривуляс-, в’юн- 
йс-; (- клуби диму) вихрува-; & зміїновиткий.

ВИТЛУМАЧУВАТИ витовкмачу-, роз’ясню-, 
/ви-/, товкмачити, ТЛУМАЧИ-.

ВИТОЧУВАТИ; ВЙТОЧИ- (сльози) вйдобу-, 
вйклика-.

ВИТРАТА витрачання, вйтраче-, марнува-;
ВИТРАТИ видатки, н1 розбазарювання.

ВИТРАЧАТИ ±/В-/; робй- витрати, (гріш на що) 
ГАТИ- у що, н1 марнотрати-, гайнува-, марну- 
ва-, розтрйнькува-, трйнька-, цйндри-; я. /мн 
хто/ витрачу с-и ♦, з-й вйтрати-, марнотрат
ець) /-ник/, пк марнотратний, розтратливий;

ВИТРАТИТИ (запас) зужйти 0;
ВИТРАЧЕНИЙ зужитий 0;
ВЙТРАТИТИСЯ о. вйгрошитися 0.

ВИТРЕБЙНЬКА (абищиця) цяцян-, цяць-, дріб- 
нйч-, нікчемниця, г. баґатілька, р. кунштик, 
(висяча) дармовйс;

ВИТРЕБЕНЬКИ вйгадки, прймхи, забаганки, 
ВИТІВКИ.

ВИТРИВАЛИЙ міцний, стійкий, тривкий, не
гнучий, цупкий, загартований, терплячий.

ВИТРИМКА вйдержка; & вйтрим.
ВИТРЙ/МУВАТИ терпі-, зноси-, витерплюва-; 

(в бою) вистоюва-, не відступа-, не піддавати
ся, я. №  хто/ ~мує з-й ~мати, нескорен-, незі- 
гнін-, пк ~валий, терпляч-, г. видіржлив-, ©.

ВИТРІПУВАТИ тріпа-, витряса-, витрушува-; & 
дк вйтріпа-.

ВИТРІШКУВАТИЙ > БАНЬКАТИЙ.
ВИТРІЩАТИ (очі) вилуплювати, вирячу-, (яз

ик) висолоплю-; в. бчі витріщатися;
ВИТРІЩИТИ (очі) вйбалушити 0.

ВИТТЯ завивання, (бурі) рев, ревіння; (жалібне) 
скиглення, квиління.

ВИТУРЮВАТИ > ВИГАНЯТИ, ВИПИХАТИ;
ВИТУРИ- вйпха-, виштовха-, вйряди-, вйгна-, 

вйкишка-, сплістй личаки; & ♦ в шйю.
ВИТЯГ (з тексту) урйвок, цитата.
ВИТЯГАТИ /роз-/; (відки) тягну-, вийма-, видіс-
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таві-, виволіка-, видобува-; (губи) випині-; (з 
їх) виуджува-, (з біди) вирятбву-; (руку) вип- 
рбсту-, вирівню-; (жили) вимбту-, висот-; 
(дим) висмокт-; (з тями) вигорті-, викреса-; 
я. !мн хто/ витягі с-и ♦, з-й витяг-, тягач, пк 
витяжний, витягаль- +%, для витягання ©.

ВИТЯГАТИСЯ /роз-/; (вгору) виростати, вища-, 
тягтися, (дуб) виганя-; (струнко) виструнчу- 
ва-; (щоб досягти) спина-; (вдовж) видовжу- 
ва-; (на ліжку) простяга-; (над чим) витика-, 
випина-; & (- лице) ♦ в трубочку; я. /мн хто/ 
-ється тяганий /ви-, роз-/, пк тягучий, тягуч- 
кий, (в нитку) вишнуруваний, вйшнуровува-, 
(у струнку) виструнчува-, к. виструнче-;

ВИТЯГНУ: я. -увся витягнутий /-нений/ 0.
ВИТЯЖКА (екстракт) вивар.
ВИУДЖУВАННЯ (чого) г. вигрібува- /-бання/.
ВИУДЖУВАТИ; ВЙУДИ- (не рибу) г. вигреб-.
ВИУЧУВАТИ (вірш) /за-/, шк визуджу-; вишкбл- 

ю-, вивч/ати /на-/; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, з-й вив- 
чи-, для -^ння, за -ям, дослідник, учень, зн зу- 
дило, о. де ~ають [заклад, д. в. рак].

ВИХАРКУВАТИ /від /.
ВИХАТИ махі-, хиті-, мія-; (копитом) хвица-; 

(хвостом) ме(т)ля-, вихля-, виля-, п. молб-.
ВИХВАЛКА хвастощі, (по)хвальба, вихваляння, 

похваляння /на-/.
ВИХВАЛЯННЯ V  о. фанфари.
ВИХВАЛ/ЯТИ виславля-, ХВАЛИ-, величі-, пі

дноси- до небес, хвали- попід небесі /на всю 
губу/, кури- /пали-/ тиміям !с° фіміам/, співа- 
дити[фі]рамби, оспівува-, слави-; я. Імн хто/ 
-я с-и ♦, з-й ~и-, хвалій, хвалитель, величаль- 
ник, славохвал /дармо-/, ~ювач /роз-/, пк пох- 
валібний, величаль-, панегірич-, к? хвалеб-.

ВИХВАЛЯТИСЯ: що -ється = що хвалиться.
ВИХВАТКА вибрик, коник, витівка, с° замаш-, 

(ворожа) випад; & вйхват; ± ЕКСЦЕС;
ВИХВАТКИ ВИТІВ-, екстравагантні манери.

ВИХИЛЯЄ (тіла) виверт, викрутас, викрут;
ВИХИЛЯСИ вихиляння 0; в. та викрутіси ♦ 

та вигибаси.
ВИХИЛЯТИ (голову з вікна) висува-; (чарку) ви- 

пива-, видудлюва-; & р. вихилю-;
ВИХИЛИ- (чарку) вижлукта-, спорожни- 0.
♦♦♦СЯ дк (з вікна) висуну-; д1 вихилений (вниз).

ВИХИТУВАТИ /по-/, погбйду-, /ви-/, ХИТАТИ.
ВИХІД (відки) вибуття, (у море) відплиття; (вій

ськ) г. вймарш; (на кін) поява, прихід; (єдин
ий) шанс, можливість, спосіб, рада; (руди) т, 
виробіток, вйдобу-; не мав іншого виходу © 
а що мав робити?

ВИХІДНИЙ (одяг) надвірній; (день) неробочий; 
-дні точка початок, СТАРТ; ± СВЯТКОВИЙ.

ВИХОВАНЕЦЬ годованець, і. виховуваний.
ВЙХОВАНІСТЬ виховання.

ВИХОВ/УВАТИ ВИРОЩУ-, ростити, нав[у]ча-, 
розвива-, доводи- до розуму; (любов) прище- 
плюва-; (скарб) хові-, перехбву-, (зло) таїти; 
я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й '̂ а-, зайнятий -Ранн
ям, ~ітель, г ~нйк, пк ~ний, ~іль-, ~івчий, ©;

ВИХОВАНИЙ чйм-, УВІЧЛИВИЙ, ф. отеса- 
ний; з. поведе-.

ВИХОД/ИТИ йти [не ♦ з голови]; витика- носа, 
переступа- /ступа- за/ поріг, гд висуватися, 
І¥упноІ висіві-, висипати; (- рать) виступі-, 
вируш а-, виряджатися, (у море) випливати; (з 
авта) висіда-; (з лікарні) вибува-, виписува
тися, (з тюрми) звільни-; (на кін) з’явля- на 
чім; (вікнами) диви-; (з землі) витика-, сходи
ти; (з панів) /по-/; (- книгу) видаватися, публі- 
куві-; (А з Б) утвбрюва-; (запас) вичфпува-, 
витрачі-; (- задачу) розв’язува-; (з біди) /ви-/; 
(вдало) ф. витанцьбвува-, става- [чому так 
-ить? чому так стається?]; в. за мбжі перест
упати межу; в. з віри 1. порушува- традицію,
2. безглузді-; в. з лгіду вибуві- з ладу; в. з-під 
пері кого бу- написаним ким; в. наверх ста- 
ва- гласним, виявлятися, розголбшува-, опри
люднила-; (- зело) прорізі-, п° ВИПИРАТИ-;
в. на простбрище запливі- на ширші води; 
не в. ф. не вилізи- [з біру не вилізив]; не в. 
/с-/ з голови стоя- /бу-/ на думці, не сходи- з 
думки; не в. з-під впливу кого триматися чи
єї спідниці; не :ить не вдасться /кл^ї-/; :ило 
на те, що ус£ вказува- на те, що; -ило так на 
ділі бу: так; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, з-й вий-, пк 
вихідний, ~бвий, на ~і, вже у дверях, ©;

ВИЙТИ піти, вимандрува-, (задом) визадкува-, 
(нишком) г. вимкнутися, о пурхнути; (- указ) 
бу- проголошеним; ІтвірІ побічи- світ (Бож
ий); (удатися) ф. вйгорі- [не віійде не вигор
ить]; повисипі-, повихбди-; в. на фінішну 
пряму підійти /наблизитися/ до фінішу; в.
Наверх ВІДКрЙ-; В. у КОгО що ВЙВЄС- 3 чого /ли
ши- без чого! хто [вийшли грбші в кого ВИВ
ІВСЯ з грошей /лиши- без г./ хто]; не віійде не 
буде діла, не вигорить; перелік вийде з кого 
збудеться страху хто, страх покине кого; на 
мої вййшло моя прівда, © не я казав?

виходить вст зніч-, отже, таким чином, інши
ми словіми, р. знічиться; фР випливіє [з цьо
го ♦]; (на початку мови) і що: [в., їй не йти? і 
що: їй не й.?]; то що ж в.? то що ж це?

ВИХОДЖУВАТИ; ВЙХОДИТИ витупа-, п. до
сягти, здобу-, домогти- [виходив пенсію].

ВИХОПЛЮВАТИ висмику-, вишірпу-, ВИТЯ
ГАТИ, виймі-, вирива-, вибирі-, (з піхов) до- 
буві-, видобува-;

ВИХОПЛЮВАТИСЯ (з уст) прорива-; 0.
ВИХОР шуря-буря, с° смерч; (снігу) хурделиця; 

(подій) круговерть, клуббтнява, кручія, ВИР,
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калейдоскоп; & ♦ець; пк *вихробіжний /-лет-/; 
як в. (хутко) стрілою, прожогом, як метеор.

ВИХРУВАТИЙ 1. чуба-; 2. бага- на вйхри, роз- 
вйхрений; & вихргістий; ± ВІТРЯНИЙ.

ВИЧЕРП/УВАТИ (воду) черпа-, вибира-; (запас) 
витрача-; (тему) повністю розробля- /розкри- 
ва-/; що /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й ^а-, черпаль
ник, -увач, пк -ний, черпапь-, -ливий, ©;

ВИЧЕРПАТИ (сили /бігом/) вйбіга-, /блуканн
ям/ вйблука- 0;

ВИЧЕРПУВАТИСЯ п. вичахати 0;
ВИЧЕРПАТИСЯ д1 вйчерпаний, 0.

ВИЧИТУВАТИ (кому) чита- нотацію, ШПЕТИ- 
/пари-/ кого.

ВИЧІКУВАТИ /о-, пере-/, вижида- /до-/, дк пере- 
чека- /вй-/; (ворога) вистеріга-; я. /мн хто/ ви
чікує с-и ♦, з-й вйчека-, пк вичікувальний 0, ©.

ВИЧУХУВАТИСЯ > ОДУЖУВАТИ;
ВЙЧУХАТИ відвола-, відволбда- постави- на 

ноги 0.
ВИШ вйща школа, с° ВУЗ, 0у ВНЗ; (технічний) 

інститут, (музичний) консерваторія, (загаль
ноосвітній) університет, (військовий) акаде
мія, (хліборобський) інститут, академія.

ВИШИВАНИЙ гаптований, вйшитий.
ВИШИВАННЯ гаптування, гд шиття.
ВИШИНА > ВИСОЧИНА.
ВИШИВАТИ > ГАПТУВАТИ.
ВИШКІЛ наука, навчання, вчення, г. вйробле-, 

с° ПІДГОТОВКА; (скорий) інструктаж; ви му
штра; & перешкіл /= переФ/.

ВИШКІРЙТИ /о-/, вищиря-, вискіря- /о-/, виска- 
ля-, скали-, шкіри-; в. зуби вишкірятися /о-/.

ВИШК/ОЛЮВАТИ виучу-, нав[у]чати, учи-; 
(бійців) муштрува-; я. /мн хто/ ~олює с-и ♦, з- 
й ~оли-, зайнятий -юлом, -ільнйк, пк -ільнйй.

ВЙШКРІБОК > ВИПЛОД-; ± ШИБЗДИК.
ВИШНІЙ гбр-, (піднебесний, п. божествен-, бо

жеський; & с. всеФ [Всевишній]; д! БОГ.
ВИШТОВХУВАТИ > ВИПИХАТИ.
ВИШУКУВАТИ шука-, нйшпори-, винйшпорю- 

ва-, фР далеко ходй- [нащо д. х.?]; що /мн хто/ 
вишукує зайнятий пошуком, шукач, вишу- 
кувач, нйшпорка, пк нйшпорливий, ©;

ПІДШУКАТИр. нашука- 0;
ВИШУКАНИЙ (смак) вйтонче-; (стиль) дос

коналий, довершений; (одяг) із смаком (зрб- 
бле-J, елегант-, жґ мудрбва-, /схвалений сно
бами/ снобістський; (- лайку) добірний.

ВИЩЕВЙКЛАДЕНЕ викладе- вйще, г. повйще.
ВЙЩЕРБ щербйна, зазубли- /вй-/, вйзубень, г. 

зазуб.
ВИЩИПУВАТИ (волос) вискубувати.
ВИЩІСТЬ перевага, зверхність, верх; фР довер

шеність, досконал-, вйбран-, велйчн-, непере- 
вершен-, незрівнянн-, винятков-, велич, г. не-

пересіч, сґ нижчість ± ПЕРЕВАГ А.
ВИЯВ вйявлення, свідоцтво, маніфестація, (рад

ощів) вйраз, (душі) душеФ; & Фа, об’яв.
ВИЯВ/ЛЯТИ виказува- /по-/, розкрива-; (шпига) 

/ВИ-/; (їх) продава-; (їм) вислбвлюва-, розпо- 
віда-; фР засвідчува-; (руди) ВІДНАХОДИ-;
в. пильність начуватися; не в. активности 
не рйпа-; не в. самостій- трима- за мамину 
спіднйцю; я. /мИ хто/ ~ля с-и ♦, з-й ~и-, ~нйк, 
викривач, засвідчу-, пк -ний, викриваль-, ©;

ВИЯВИТИ (довіру) ок уділйти 0;
ВИЯВЛЯТИСЯ виходи- наверх, (на лиці) ви

читуватися, прохбплюва-, (у чім) знаходити 
свій вйраз, фР випира- [зла хіть так і випир-а], 
заходи- [у множині в цих словах заходить 
різниця] 0; & г. об’являтися;

ВИЯВИТИСЯ вйпливти на поверхню, видобу- 
тися на світ 0; (- голос) проріза-; в. на висоті 
не дати маху.

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ /ВИЯВИЛОСЬ/ в"" виходить 
/спливає, виступає, вййшло +/ наверх, у. аж 
[аж ви ось де!], аж воно [аж воно -  ні], ок аж 
то [аж т. -  дід]; ми з’ясувалось, стало відомо.

ВИЯСНЯТИСЯ / ВИЯСНЮВАТИСЯ розхма- 
рюва-, випогоджува-; (- обличчя) розпромі- 
нюва-, веселішати, ясніш-, світліш-; (- спра
ви) з’ясовуватися, виступати /сплива-, вихо
ди-/ наверх, става- на свої місця;

ВИЯСНИТИСЯ (- небо) г. обвйдніти; 0; -ни- 
лось кому світло зійшло в голові;

ВІБРАЦІЯ коливання, тремті-, дрижа-, брині-.
ВІВАТ! хай живе! слава! гурра!
ВІВ КАТИ г. бйка-, бхка-, ахка-, ок гейка-.
ВІВТАР олтар, жертовник.
ВІВТОРОК & пк *вівтірковий.
ВІВЦЮВАТИЙ с° вівцеподібний.
ВІВЦЯ (молода) ягнйця; & овечка, аягнйч-, пк 

*овечий, i f  > МОЛОДЕЦЬ.
ВІВЧАР чабан, гайдар /-ай/, ватажник; ПАСТУХ.
ВІД з [в. природи з прирб-], (- ліки) проти [в. бо

лю проти б.], д. з-перед [забрав з-п. дітЄй]; в. 
тисяч років тисячі років тому; в. 50-ти літ г. 
(торгує) вже 50 літ.

ВІДАЙ г. мабуть, (на)певно, певна річ, десь; мо- 
жлйво.

ВІДАННЯ знавство.
ВІДАТИ зна-, усвідбмлюв-; (чим) завідув-, оруд- 

ува-, керува-, верховоди- над чим, з. ради-, с° 
розпоряджатися; я. віда = я. знає, я. завідує.

ВІДБАВЛЯТИ відніма-, (воду) відлива-, (пісок) 
відсипа-; хоч відбавляй хоч лопатою греби.

ВІДБИ/ВАТИ відкида-, відверта-, відтручува-; 
(сяйво) віддзеркалю-, рефлектувати, відсвіч- 
у-, /блиск/ відблйску-, (звук) відлуню-; (від 
чого) відмовляти, відраджува-; (дівчат) пере
маню-; (в бою) відвойбву-; (слід) витискати,
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викарббвува-; (знак) відштампбву-; (побут) 
відтворю-, зображати, ставі- дзеркалом чого; 
я. !мн хто/ ~вгі с-и ♦, з-й відби-, для ~ття, зай
нятий -ям, ~вач, ~війло, пк -вальний, ~вчий, 
~вущий, © + що віддзеркалює;

ВІДБЙТИ (памороки) відібра-, (дівчину) пере- 
коха-; 0;̂

ВІДБИВАТИСЯ відламува-, відкблюва-, відп
адати 0; (чим) боронитися, захища-, обороня-; 
(од гурту) віддаля-, відставати; (звук) відлун- 
юва-; (у тямі) лиші- слід 0; (- сонце) віддзер
калюватися; (на чім) познача-, дава- взнаки;

ВІДБИТИЙ (- світло) відсвічений; 0.
ВІДБИРАТИ (у кого, г. кому) /за-/, відніма-, від- 

мага-, ю. конфіскуві-; (сон) позбавля- чого; (з 
купи) надбира-; (до хору) /до-/; (гроші) & 
ОДЕРЖУВА-; я. відбира = я. забира;

ВІДІБРА/-: ~ло мову заціпи- /усох язик/ кому, 
онімів Q ; ~ло ноги кому параліз[ж]ува- н.чи- 
Г; ~ло руки правцем узяло /одсбхли/ р. чиї; 0.

ВІДБИТКА (статті) копія, /окремо видана! ви
пуск; ± ВІДБИТОК.

ВІДБИТОК (ніг) слід; (у воді) віддзеркалення, 
відображе-, відбиття; (коректи) грінка; ± 
ВІДБИТКА; (світла) відсвіт, ВІДБЛИСК.

ВІДБИТТЯ (дія) відбивання; п ВІДБИТОК.
ВІДБІГАТИ (від чого) відхилятися; д! БІГТИ;

ВІДБІГ- відцуратися [свбго відбіг, чужого не 
доскочив]; в. літами від кого бу- старшим за.

ВІДБ/ІЙ в“ вечірня зоря; (тривоги) г. відклик; г. 
© відтривбжний [сигнал ~бю відтривож- с.].

ВІДБЛИСК вилиск, відсвіт, полиск, виблиск, 
(на небі) заграва; ± СПАЛАХ.

ВІДБРІХУВАТИСЯ відбалаку-, ВИПРАВДУ-.
ВІДБУВАТИ (кару) брязкоті- кайданами, терпі-, 

зноси-, витерплювати, ф. віддубасю-; (весіл
ля) справля-, (прогульку) здійснюва-, (нараду) 
ма-; (куди) від’їзди-, відходи-, (ви)руша-, !во- 
дою/ відпливати, відчалю-; я. /мн хто/ відбу- 
ва 1. с-и ♦, зм-й відбу-, відбувайло, гі° rf 
тепер [т. у тюрмі], 2. що відходить;

ВІДБУ- ф. відбехка-, ок відгрива- 6а поФ4± 0;
ВІДБУВАТИСЯ мати місце, ставатися, роби-, 

дія-, кбї-, здійснюва-, розігрува-, ф. крути- 
[біля цього все й -иться]; (бій) точи-; (штра
фом) обмежува-, обходи-; 0; д'к= що діється;

ВІДБУТИСЯ здійсни-, (- країну) зп воскрес
нути, ста- на ноги, /після неволії вста- з кол
ін; (чим) відмогтися, скараска-; що відбувся 
ВІДБУТИЙ, перебу-, (з’їзд) минулий, 0;

ВІДБУТИЙ перебутий.
ВІДБУДОВА (об’єкт) відбудбвання; (дія) від

новлення, ВІДНОВА, відбудовування.
ВІДБУДОВУВАТИ: що відбудбвує відбудовчий;

ВІДБУДУВА- відроди-, віднови-, + БУДУВА-.
ВІДБУТТЙ відбування, відбуток.

ВІДВАГА сміливість, хорббр-, відважн-, безст- 
рашн-, с. одчайдушн-.

ВІДВАЖНИЙ сміливий, хоробрий, безстраш
ний, сповне- відваги, р. відважливий, с. одча
йдушний; (вчинок) геройський, лицарсь-, ко- 
заць-, звитяжний.

ВІДВАЖУВАТИСЯ не боя-, мати відвігу* від
кидати страх, НАВАЖУВАТИСЯ.

ВІДВЕРТ/АТИ (з дороги) /з-, по-/; (очі) відводи-; 
(біду) усува-, відхиля-, відганя-, не допуск^-, 
запобіга- чому; (од наміру) відмовля-, відра- 
джува-, відр&ова-; (од спокуси) відваблюва- 
(полу) відгорті-, відгині-; в. увігу  забиві- ба
ки /заговбрюва- зуби/ кому; я. !мн хто/ с-и 
♦, з-й відверну-, пк відвабливий, (- читво) від- 
пружли-, (од гиді) відразли-, обридли-, відво
ротній, (маневр) ~альний, ~ущий, ви!ма відтя
жний, т. запобіж-, н3 бр-р-р (який), о. гидкий- 
як-смерть, ск відверни- [відверни-увагу хід], 
заговори- [заговори-зуби байка], ©;

ВІДВЕРНУТИ (біду) відвола-; 0.
ВІДВЕРТАТ/ИСЯ ~ати очі; (від їх) става- /пове

ртатися/ спиною до /цура-/ їх\ (від чого) ~ати 
/розпорбшува-/ свою увагу, дава- собі спокій, 
(від теми) відходи-; (од діл) відчужуватися;

ВІДВЕРН/У- (від їх) відцура- а ; 0; я. -увся ~е- 
ний /~утий/, 0 .

ВІДВЕРТИЙ щирий, прямий, правдивий, непо- 
тайний, чистосердеч-, прямоліній-, нелицемі- 
р-, нелукавий, простий сірцем, душа навст
іж; (- радість) непідробний, нетає-, невдава-; 
(глум) неприхб-, незамаскб-; (ворог) явний;

ВІДВЕРТІСТЬ ок прямоказіння Ф;
ВІДВЕРТО правдиво 0, о. від щирого серця, як 

на духу, поклавши руку на серце, ф. без 
брішеш, без обиняків; ± ЩИРО.

ВІДВИК/АТИ (од чого) відзвичаюватися, збува- 
!п° відбігати/ чого; я. ~а збуваний, відзвичаю
ваний, с-и ♦, з-й збутися, вже майже -лий, ©;

відвгі/кну- відбіг- 0; я. ~к мслий, відбіг-, ві
дзвичаєний; ± ЗВИКАТИ.

ВІДВІВАТИ; ВІДВІЯ-: відвіяло кого зник хто.
ВІДВІДИНИ візит(а), гостина; (дія) відвіду

вання, гостювання, завітання.
ВІДВІДУВАТИ /на-/, бува- в /(за)хбди-, вчаща-, 

топта- стіжку/ до/ їх, г звиджува-, р навертат
ися; (гостем) гостювати; я. ~ує с-и ♦, з-й ^а-, 
ВІДВЩУВАЧ, пк бувалий, о. на ~инах, ©;

ВІДВІДАТИ (їх) завітати до, жґ навихнутися, 
д. перевіда- з ким; (аж от) примандрувати, 
(бар) зайти на пиво.

ВІДВІД (УВ) АЧ (частий) гість, бувалець, завіта- 
льник, звиклий відвідувати, о. на відвідинах.

ВІД/ВІКУ спокон~, зроду—, з~, з-пфед віків, 
ВІДДАВНА.

ВІДВІЧНИЙ СПОКОНВ1Ч-, В1Ч-, 6ІЗВ1Ч-, прівіч-.
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ВІДВОД/ИТИ вести, відпроваджува-; (їх) супро
води-, супровбджува-, (зека) конвоюва-; (гіл
ки) відхиля-, відсуві-, відгорта-; (біду) відвер
та-, запобіга- чому; в. бчі відвертатися; я. ~и- 
ть с-и ♦, зм-й відвести, для ~у, зайнятий -ом, 
~ій, відпроваджувач, пк відвідний, ~бвий, ©;

ВІДВЕСТИ: Гбсноди, відведи й сохрани! 
свят, свят, свят!, відведгі, Боже, й заступи!

ВІДВОЛІКАТИСЯ б. у. відверта-, відпружува-.
ВІДВОРОТ і ВІДВОРІТ відступ; (до кого) від

раза, огида, осоруга, р. нехіть.
ВІДВОРОТНИ(І)Й огидний, потвор-, відраз

ливий, гидкий (як ніч), бридкий.
ВІДВ’ЯЗУВАТИСЯ /роз-/, звільня- з припону; 

(від кого) відчіпля-, відставати;
ВІДВ’ЯЗАТИСЯ відчепи-, відкараска- 0.

ВІДГАД/УВАТИ /в-/, здогадуватися, розпізнава
ти; (сон) поясню-, тлумачити; я. /мн хто/ ~ус 
охочий ♦ з-й ~d-, зайнятий ~уванням, ~ько, пк 
~чий ©.

ВІДГАЛУЖЕННЯ віднога, відлам.
ВІДГАЛУЖУВАТИСЯ о. відбрунькбвува-.
ВІДГАНЯТИ (кого) відгони-; (мух) відганятись 

/дк відігн^-/ від мух.
ВІДГОЛОС луні, відгук, відгомін, відлуння, ви

ляск /від-/, відлунок, відбиття, мн виляски, 
(грому) відгроми; (душі) реакція; (миулого) 
перекази, спогади; & відголбсся.

ВІДГОМІН > ВІДГОЛОС.
ВІДГОН/ИТИ відганя- /обганятись від/ їх; (чим) 

тхнути, (недобре) пйхну-, ма- запах, с. смер
ді-; (сумом) навівй- /нагаду-/ що; я. /мн хто/ 
~нть ~ич, відганяйло, пк відгінчий, для ~у, ©.

ВІДГРІБАТИ & відгребувати.
ВІДГРИЗАТИСЯ; ВІДГРИЗНУ- огризну-.
ВІДГУК луні, відгомін, ВІДГОЛОС, відбиття, с° 

відзвук; (на що) відповідь; (на книгу) рецен
зія, І стислий! резюме, думка; (душі) реакція.

ВІДГУК/УВАТИСЯ озива-, відклик^-, подавати 
голос, р. відгомонюва-; (на що) відповіда-, 
реа0 ва- !дк від-/; (- звук) відлунюва-, відбива
тися; (на чім) познача-; (на горе) виявляти 
співчуття до чого; я. /мн хто/ -ється озйва- 
ний, відлуню-, відклику-, відбй-, ОХОЧИЙ ♦, 3- 
й ~ну-, пк лункий, відлунистий, столунний, ©.

ВІДДА/ВАТИ (заміж) /ви-/; у? /воз-/; (борг) по- 
верті-; (добром) віддячува-, відплачува-; (ли
сти) дав£- /пере-/, доруча-; (себе) жертвува-; 
(в науку) посила-, признача-; (ціну) плати-; 
(риси) відтвбрюва-; (чим) заноси-, відгони-, 
нагадувати що; (світло) відсвічу-, (звук) від
луню-; (якір) м° відв’язу-, попускати, по-сла- 
бля-; (мороз) слабну-; в. перевагу (чому над 
чим) обира- що а не що, © вваж£- /визнава-/ за 
краще що робити [в. п. солінню в. за краще 
соли-], г. визначува- що; я. !мн хто/ ~£ с-и ♦,

зм-й відда-, ~вець,рм -^чник, пк ~вчий, - ч̂ний;
ВІДДАТИ: в. дангіну ішіни к. ♦ шану; 0;
ВІДДАНИЙ ВІР-, надій-, незрадливий, певний, 

щирий, с. твердовірний, стоправовір-;
ВІДДАНО (служити) вірою і правдою; 0.

ВІДДАВАТИСЯ (ворогу) /з-/; (чому) віддавати 
себе, захоплюватися чим, поринати (з голов
ою) у що, о. хапатися /дк ухопй-/, як дитйна 
за цяцьку; (розпуці) піддава-, впадати у що; 
(мріям +) снува- що; (заміж) виходи-, одру
жуватися, брати шлюб, братися, о. зав’язува
ти світ; ( звук) відлунювати, відбиватися;

ВІДДАТИСЯ (чому) ф. удари- у що; 0; (кохан
ому) затягти в ліжко кого.

ВІД/ДАВНА з~, ВІДВІКУ, з давнього—, з давні- 
х-дав^н, з давніх часів, хтбзна-відкбли, ♦•дав
нього, спра~, перед віками, відколи світ світ
ом, від часів Адама й Еви, ще он відкбли; & 
від дуже ~.

ВІДДАЛЕНИЙ відл£глий, о. заобрійний, (збіг) 
приблйз-; діщо в. (- зорю) віддаленіший.

ВІДДАЛ/ІК (звідки) з^, зд£ле(ч)ку, з(від)даля; 
(де) -я /з-г/, ~еки, (о)подалік, опбдаль, бдцаль, 
~і, у далечині, ВДАЛИНІ, аж-он-де, аж ген, 
ген-ген (далеко).

ВІДДАЛЯТИСЯ; ВІДДАЛИ- відплинути.
ВІДДАЛЬ відстань, віддалина, відділення, дис

танція, р. відлеглість, (мала) п’ядь, о. куряча 
п’ядь; (засягу) рад і юс; (лету кулі) засяг, с° да
льність; п, віддалей-; на в. витягнутої руки 
на витяг р.

ВІД ДЗЕРКАЛ/ЮВАТИ (сяйво) відбива-, відсві- 
чува-; (у творі) відтвбрюва-, відобража-; (на
стрій) виявля-, розкрива-; я. /мн хто/ ~юс с-и 
♦, з-й відбй-, рефлектор, дзеркало, пк відбивн
ий, рефлектор-, відбиваль-, І тло! дзеркаль-, ©;

ВІДДЗЕРКАЛЮВАТИСЬ п° дзеркалитись 0.
ВІДДИХ подих; (дія) дихання, віддйхува-; р. зід- 

(т)хіння; д. передих, спочинок, перепочйн-.
ВІДДЙХУВАТИСЯ відх^кувати(ся), відсапува

тися, передихати, зводити дух; ± ДИХАТИ.
ВІДДІЛ (установи) відділок, філія, секція, відді

лення, сектор, (вишу) факультет, (війська) за
гін; (у вагоні) куп£; (машинний) приміщення; 
& підвідділ; ± ЧАСТИНА.

ВІДДІЛЯТИ /РОЗ-/, ВІДОКРЕМЛЮВА-, (мур- 
ом) відгорбджува-, (майно) ВИДІЛЯТИ.

ВІДДУШУВАТИ /ви-/, відтиску-, ВИДАВЛЮ-.
ВІДДЙКА винагорода, подяка, відплата, (за зло) 

/за-/, помста, відбмста, відомщення, уР мста.
ВІДДЙЧУВАТИ відплачу-, не лишатися в бор

гу, платити ті£ю ж монетою;
ВІДДЯЧИТИ відцякува-, зп відвзаємни-, о. не 

лишитися в боргу; & віддячитися /= ♦/.
ВІД’ЄМНИЙ м. негативний; ± ПОЗИТИВНИЙ.
ВІДЖИВ/АТИ 1. /о-/, воскрес^-; (- любов) відно
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влятися, відрбджува-, -ля-; (духом) випрос
тувати плЄчі; 2. (обряд) відмир£-, застаріва-, 
става- застарілим, виходи- з моди, давні-, не 
практикуватися; я. /мн хто/ ~а 1./2. с-и ♦, ©,
1. -аний1, пк ~ущий + я. воскреса, 2. -аний2, 
майже відмерлий /не практикований/, щораз 
менше п., пк старомбд-, (вік) перестарілий;

ВІДЖИТИ: я. віджив 1. я. воскріс, 2. віджит
ий /ви-/, віджйлий, 0 .

ВІДЖИВЛЕННЯ г. віджива; ндк відживляння.
ВІДЖИВЛЯТИ воскреша-, (лад) віднбвлюва-; я. 

/мн хто/ відживля ОХОЧИЙ ♦ , 3-Й відживи-, пк 
живлющий, відживнйй, відновний, животвб- 
р-, живодай-, ма реанімацій-, гд оживляючий, 
(- воду) е. жив(ущ)ий + я. воскреша.

ВІДЖИВЛЯТИСЯ відхарчбвува-, відновлювати 
сили, гі° воскресати, вертатися до життя.

ВІДЗВИЧАЮВАТИ д. відзвича- /= відучй-/;
ВІДЗВИЧАЇТИ відучи- 0.

ВІДЗИВАТИСЯ /о-/, відлунювати, ± ЛУНА-.
ВІДЗНАКА ознака, прикмета, риса; (за що) на

города, відзначення; (військова) знак.
ВІДЗНАКИ регалії, зн дармовйси.

ВІДЗНАЧ/АТИ (на мапі) /по-/, значй-, г. ціхува-, 
с° відміча-; (на деталях) назнача-; (хиби) но- 
тува-, карбува-, фіксува-, зауважува-, зверта- 
увагу на; (за що) НАГОРОДЖУВА-; (свято) 
святкува-, справля-, обходи-; я. /мн хто/ ~а с- 
и ♦, зг-й відзначи-, -увач /по-/, значильник, (+ 
й мінуси) карбівник чого, пк значйльний, для 
-ення, зайнятий -ям, ©; я. урочгісто -ч& (фо
рум) де бучно -ають /святку-, ушанбву-/;

ВІДЗНАЧ/АТИСЯ /по-/ 0; не в. фР грішити 
[не в. впертістю не г. в.]; я. -ється -уваний 0;

ВІДЗНАЧЕНИЙ к. значений 0.
ВІД’ЇЗД вибуття; & пк *від’їзний [в. квиток].
ВІД’ІЗДЙТИ і ВІД’ЇЖДЖА- вибува-, виряджа

тися, (вирушати; (поїзд) відходи-, зп відправ
лятися, rrf віддаля-; (судно) відпливати, відча- 
лю-; я. Імн хто/ від’Ьвджа зг-й виїха-, пасаж
ир, від’їжджанин, пк від’їжджий, від’їзнйй, ©.

ВІДКАЗ > ВІДПОВІДЬ.
ВІДКАЗУВАТИ ВІДПОВІДА-, озиватися; (май

но) ВІДПИСУВАТИ; !! не відмовляти !!;
ВІДКАЗАТИ (різко) відпали-, відбри- 0.

ВІДКАРАСКУВАТИСЯ (од їх) позбуватися їх; 
(од чого) відкручуватися;

ВІДКАРАСКА- ф. відбрика-, відмахну- 0.
ВІДКИ звідки, (з)відкіля, (з)відкіль, з яких сто

рін /країв/.
ВІДКИД/АТИ (вбік) кида-; п, відштбвху-, відчу

жу-; (волос) відгортати, (голову) закида-; (су
мнів) облиша-; (пеню) відхиля-; (ідеї) відмов
лятися від /не приймати, не визнава-/ чого, 
нехтува- /викида- за борт/ що; (ворогів) відга- 
ня-, дава- одкоша їм; (в лічбі) відніма-, міну-

сува-; я. /мн хто/ ~іС с-и ♦, з-й /з наміром/ від
кину- /відкида-/, -ач, -гійло, пк -ний, відгор
тань-, для відкидання, гі° той, що проти, ©;

ВІДКИНУТИ ф. відфугбблити 0;
ВІДКИНУТИСЯ (од чого) відмови-, відцурй-, 

відсахну-, відсторони- 0.
ВІДКІЛЯСЬ хтозна-звідки, не знати /невідбмо/

з., ні звідти ні звідси; & (з)відкись, відкільсь.
ВІДКЛА/ДАТИ клас-; (на після) залиша-; (дату) 

переноси-, відсува-, відтяга- /о-/, с° відстрб- 
чува-; (гірські породи) нашарбву-; (яйця) н£с- 
тй; в. на турецький Великдень ♦ на Миколи 
та й нікб-, б. ♦ в довгу шухляду /скриню/; я. 
~дгі с-и ♦ зм-й зволікач, -дач, пк -дальний 
+%, ©; я. -ється відкладаний 0;

ВІДКЛАСТИ: в. в голові д. узя- на замітку.
ВІДКОЛИ(?) сп з тої пори /з того чісу, відтбді/, 

як, б. з тих пір, як; (?) t f  з якої пори? з якого 
часу? б. з яких пір?; давно, хтозна-коли; & 
♦звідкблись /= з якоїсь пори/; в. світ світом ♦ 
світ та сонце.

ВІДКОРКОВУВАТИ (пляшку) /роз-/, відтикати, 
відкривати, відкупорю-.

ВІДКРИВ/АТИ (злочин) /ви-/; (очі) /роз-/, розпл
ющу*, У* отверзати, д. отвира-; (рот) розтул
яв (замок) відмика-; (отвір) відтак^-, (пакет) 
розпечатува-, (секрет) виказува-, /перед їми/ 
виклада- карти їм; (воду) пуска-; (завісу) від- 
туля-, від слоня-, відслбнюва-; (сезон) (роз)- 
почина-; (нове) виявля-, поміча-, винаходи-; 
(землі) /від-/; (руди) /ЗНА-/; (жанр) започат- 
кбвува-; (хід) б. відчиня-; в. дорогу давй- зе
лене світло; в. душу ділитися секретами; я. 
/мн хто/ ~й с-и ♦, з-й відкрй-, -ач, пк (вірш 
збірки) заспівнйй Ів ССР: паровоз/, -іиь-, ©;

ВІДКРЙ- (кому /таїну) зради-, /очі/гд створи-;
ВІДКРИВАТИСЯ /роз-/ 0, виявля-; у 7 отвер- 

за-; (перед очима) показува-, виринати, вист- 
упа-; (їм) зізнаватися, сповіда-, викладати ка
рти, зраджуватися перед їми;

ВІДКРЙ- вийти з тіні 0; (їм) дійти до рбзуму.
ВІДКРИТИЙ /роз-, неза-/,відімкнений, у? розвЄ- 

рс-; © відвер-, щирий; (оку) доступний, (усім) 
прилюд-, глас-; (фланг) незахйще-, голий; 
(ворог) неприхований, нетаєм-, яв-, непотайн- 
йй; (прилад) винайде-; (метал) /від-/; (кар'єр) 
назем-; (- питання) нерозв’яза-; б. відчине-; 
(перелом) ма не внутрішній.

ВІДКРИТТЯ (вчених) гі° винахід, (руд) знахідка; 
(раптове) новина, (незнана істина) одкрове
ння; (академії) f  заснува-; (сезону) початок.

ВІДКРУЧУВАТИСЯ /ВИ-/, відгвинчу-; (од чо
го) відмага-, огина- /ухиля-, відпЄкува-, зди- 
ху-, відхрещу-, відбріху-, уникати/ чого.

ВІДКУПЛЯТИСЯ & відкуплюватися.
ВІДКУПОРЮВАТИ; ВІДКУПОР- одіткну-.
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ВІДДАМ, ВІДЛАМОК уламок, відлом(ок), р. 
вломок, відривок; (скла) скіпка, (дерева ще) 
оцупок, (бомби) скалка, с° осколок.

ВІДЛЙГА відталь, розт[к]аль, потепління, д. від
тань, розпари; & відволбг[д]а, відволож.

ВІДЛИГАТИ рк; ВЩЛИГ(НУ;ТИ > ЛИГАТИ.
ВІДЛІТАТИ: що відліті відлітаний, настівле- 

/радий/ відлетіти, пк відлітний; ± ЛЕТІТИ;
ВІДЛИТІ- відлину-; д1 відлЄтілий, відлину-.

ВІДЛОГА каптур.
ВІДЛУННЯ луна, відлунок, відголос, відгомін, 

відгук, відзвук, відляск, мн виляски, (не лише 
грому) відгроми; (у громаді) реакція.

ВІДЛУНЮВАТИ Ідк ВІДЛУНЙТИ/ ВІДБИВ- 
АТИСЯ, р. відгомонювати; що відлунює с-и 
♦, відлунюваний, пк відлун-, відлунистий, ©.

ВІДЛУЧЕННЯ ндк відлуча-; (відки) викидачка.
ВІДЛКЗДДЯ г. відсторонь, гд від стороння.
ВІДЛЮДНИЙ безлюд-, пустель-, дикий, глух

ий, незаселений, необжитий; (- село) віддале
ний; © ВІДЛЮДЬКУВАТИЙ.

ВІДЛЮДОК, ВІДЛЮДЬКО відлюдник, саміт-, 
печер-, АНАХОРЕТ, як і. неприкаяний.

ВІДЛКЗДЬКУВАТИЙ вовкува-, потайний, неп- 
ривіт-, похмурий, самітницький, відлюдни-, 
відлюдний, неприкая-.

ВІДЛЯСК відлуння, відлунок, відлясок, ЛУНА, 
мн виляски.

ВІДМЕЖОВУВАТИ (межею) /роз-/, відокрем
лю-, відділяти /роз-/;

ВІДМЕЖОВУВАТИСЯ умивіти руки 0.
ВІДМИКАТИ (багнет) с° здійма-; (ключем) р. 

відпира-, (защіпнуте) відщіпа-; (очі) розплю- 
щува-, розтуля-, в. продира-; д! БАГНЕТ;

ВЩШКНУТИ (очі) /розі-/ 0; & зв ♦ся.
ВІДМИРАТИ гину-, сохну-, в’яну-, г. заника-; (- 

інстинкт) зника-, пропада-, щезі-, завмира-; 
що /мн хто/ відмира заниканий, с-и ♦, при
рече- відмер- /на відмертя/, пк (вже) майже 
відмерлий, напівідмер-, гі° пережитковий;

ВІДМЕРТИ: що відмер від(у)мерлий 0, 0.
ВІДМІНА ВАРІЯНТ, модифікіція, відмінність; 

(несхожість) іншість, відмінна риса /ознака, 
прикмета/; (в житті) зміна, переміна; га гру
па відмінювання.

ВІДМІННИЙ інший, не такий, не схожий, Є гін- 
ший; (- думки) розбіжний; ® зразковий, взір- 
це-, першокласний, добір-, дуже добрий, с. 
знаменитий, жм хіба-ж-такий; /якість-/ висо-.

ВІДМІНИТИСЯ: змінюва-; світ відміняється 
кому світ іде перекидом (перед очима).

ВІДМОВА відмбвл/ення. ндк ~яння; ± НЕЗГОДА.
ВІДМОВ/ЛЯТИ не дава- згоди, не погоджувати

ся, давати гарбуза; ок відповіді-; (від чого) 
відраджува-, відговбрюва-; (- мотор) глухн- 
у-, заглухі-, не дія- /працюві-/, псувітися; я.

/мн хто/ ~лгі с-и ♦, зм-й ~и-, -ник, пк ~ний, ©;
ВІДМОВИТИ: не в. дозволити; 0.

ВІДМОВ/ЛЙТИСЯ (від чого) відступіти(ся), не 
прийміти /не брі-, зрікітися /ви-, від-/ чого; 
(од слів) відмагі-, відпирі-, бріти свої слові 
назід, с. відхрещуватися /відміхува-/ (руками 
й ногі-); (од їх) відкісува-, сахі- /цурі-/ їх:; 
(од місця) г. резиґнувіти з чого; (од ідеї) обл
иті- що; (якою причиною) зверті- /спихі-/ на 
що; в. від Участи умиві- руки; я. /мн хто/ -с- 
ться звиклий ♦, зм-й ~и-, мшк, відступ-, ©;

ВІДМОВИ/- (од звички) відкину-; 0; в. від чого 
відхилити від сЄбе що; ~лись служгі- руки 
правцем узяло p.; я. -ився змушений ♦.

ВІДНАХОДИТИ /зна-/, відшукува- /роз-/, виявл- 
я-, (руди) відкриві-, (випадково) надгібува- 
/по-/; (суть) п, добачі- /в-/, помічі-;

ВІДНАЙТЙ розшукіти 0.
ВІДНЕДАВНА > ЗНЕДАВНА.
ВІДНЙНІ відтепер, відсьогбдні, з цій' пори, з 

цього чісу, відтік.
ВІДНІМАТИ ВІДБИРА-, ю. конфіскуві-, (з рот- 

а) видира-; (життя) позбавля-; (руку) ампу- 
туві-; (числа) мінусуві-; я. /мн хто/ відніме
1./2. с-и ♦, з-й відня-, 1. пк віднімільний +%,
2. відбирач, грабіжник, здйр-, и*відбирущий;

ВІДШІТИ: відняло руки правцім узяло руки;
0.

ВІДНОВА відновлення, ВІДРОДЖЕ-, воскресі-; 
(краю) відбудова.

ВІДНОВ/ЛЮВАТИ і ~ЛЯ- /по-/, поновлюва-, 
відбудбвува-, (зір) поверті-; (давнє) поверта
на старе; (у тямі) відтвбрюва-, пригадува-, 
воскреші-; я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, з-й ~и-, 
-лювач /по-/, пк -чий, відтвбр-, відбудов-, 
~лювальний +%, /- енергію Сонця/ само—, ©;

ВІДНОВЙТИ (в голові) відтвори- 0; в. сили 
вернутися до сил; в. здоров’я в. до здоров’я;

♦♦♦СЯ: я. відновлюється с-и ♦, відновлюва
ний, відтворю-, поверта- на 0, пк відгвбрчий.

ВІДНОСИНИ стосунки, ВЗАЄМИНИ, контікти, 
зв’язки; (до кого) з. стівлення; охолгіли в. з 
ким зайшов холод з ким.

ВІДНОСИТИ /за-/, (куди) носи-, доставля-, доп- 
рівля-, допроваджува-; (позичене) віддаві-, 
поверті-; rrf віддаля-; (до числа) зарахбвува-, 
записува-, клясифікува- як.

ВІДНОСИТИСЯ м, гі° спі ввід носи-; с° (до кого) 
стіви-, /до чого/ стосуві-, міти відношення.

ВІДНОСНО tf* стосовно, щб(ж)до, з приводу, г. 
зглядно, жґ супроти [несміливість с. жіноц
тва]; гР порівняно, більш-менш.

ВІДНОШЕННЯ (до теми) стосунок; (між яви
щами) співвідношення, взаємозв’язок; (до ко
го) д. стівлення; ± ВІДНОСИНИ; мгіти в. до 
чого міти щось спільне з чим; в усіх -нях всі
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ма сторонами, на всі боки [дотепно на всі бо
ки], з якого боку не підійди.

ВІДОБРАЖЕННЯ (життя) відбиття, відтворе
ння, віддзеркіне-; (у воді) зобр&ке-, відбиток.

ВІДОЗВА звернення, заклик, прокляміція, апе
ляція, послання, )Р послініє.

ВІДОКРЕМ/ЛЮВАТИ відмежбву-, відділяти, 
відрива-, від’̂ дну-, відсепарбву-; (гілки) від- 
чаху-; (чим) розділяти, Іодне від одного ще! 
відрізня-; (од держави) відчужува- [н. Цер
кву]; (луиіпу) лупи-; я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, з- 
й ~и-, ~лювач, пк ~ливий /-чий/, для -лення;

ВІДОКРЕМИТИ о. відпасинкувати 0.
ВІДОКРЕМЛЮВАТИСЯ відціля-, відставати, 

відпада-, відриватися, відщепля-, від’£днува-, 
(від усіх) відосбблюва-; (від гурту) віддаля-; 
(від своїх) відбігати кого; (з чого) вирізняти
ся, виділя-; (- лушпиння) лупи-; (- націю) уса- 
мостійнюва-, унезалежнюва-;

ВІДОКРЕМИТИСЯ відсепарува- 0.
відом р!: до ~а щоб ви /абисьте/ знали; без ~а 

на свою/власну/ руку, без санкції, не питавши.
ВІДОМИЙ звіс- [-на річ], ©знайб-, знаний [дале

ко й шйро- знаний], загально*, знаний усім, 
(автор) популяр-, (вчений) славет-; фР ста
рий, як (Божий) світ; нікому не в. з вулиці;

ВІДОМІ: вонгі всім в. їх усі знають;
ВІДОМО (всім) ні для кого не секрет 0; в. всім 

(в кінці мови) хто ж цього не знгіє?; не- 
відомо не знати [н. де не знати де].

ВІДОМОСТІ вісті, (з)вісткй, повідомлення, (не
певні) чутки, пбголоски, дезинформація; (роз- 
відчі) дані, інформація; (- щось) знання.

ВІДОМСТВО а. департамент, ф. парафія.
ВІДПАД/АТИ не підходи- /годитися/; я. /мн хто/ 

- і  с-и ♦, зм-й відпас-, ~кж, вже майже відпа- 
лий, напіввідпі-, пк -ний, -истий, т. -бвий, ©;

ВІДПАС1- (- фарбу) облупитися; я. -4в від- 
палий, облуплений, 0 .

ВІДПАСАТИ пасти; ВІДПАС -2 скінчи- пасти.
ВІДПЕКУВАТИСЯ відхр^щу-, відкараску-, від

кручу-.
ВІДПИНАТИ відв’язувати, (ґудзик) відстібати; 

ВІДІП’Я(С)ТЙ відіпну- 0; (меч) відпояса-.
ВІДПИРХУВАТИСЯ відчмихува-.
ВІДПИСУВАТИ відповіді- (листом); (речі) /за

повіла-, відказува-, г. спису- /пере-/ на кого.
ВІДПИХАТИ відштбвхува-, відтручу-, відсува

ти; (ставленням) віддаля-, відчужува-;
ВІДІПХ/А- /-НУ-/: я. -нуто -нутий, -ханий.

ВІД/ПЛАТА віддяка, п. здача, уР мста, у. за-, 
відб~; фР розплата, кара, гі° караючий меч.

ВІДПЛАЧУВАТИ віддячу-, уР воздавати, (за 
по) мстйтися.

ВІДПЛИВАТИ: що відпливі відплйваний, ск 
відпливай- [відпливай-у-ніч судно], ©

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ з. відвічаль-; (пост) висо
кий, важливий, керівний, провідний, ключо
вий; (період) критичний; (за що) хто /якйй, 
що/ відає чим; (редактор) головний, началь- 
(- рото) ключовий, дуже важлй-, стрижне-; 
бути -им за що мі- на совісті /голові/ що.

ВІДПОВІ/ДАТИ відріка-, відказува-, озиватися 
/від-/, відмовляти, f  відвіча-, (сердито) відгр- 
ймува-, відгризатися, жґ відгарйкувати, (лис
том) відпйсува-; (на що) реагува-; (за що) бу- 
відповідіиьним, віда- чим, жґ мі- на голові 
що; (чому) задовольня- що, пасува- до чого, 
бу- відповідним /під стать/, узгоджуватися 
/в’яза-, збіга-, перегукува-, йти в парі/ з чим, 
пристава- до чого; в. взаємністю зп відвзаєм- 
нюва-; в. дійсності бу- правдою; морально
в. кому за що лишатися на совісті кого що; я. 
~дгі с-и ♦, з-й -чггй, -дач, -дник, пк -ідальний, 
ВІДПОВІД-, о. з -дцю на устах, у згоді з чим;

ВІДПОВІСТЙ відказа-, сказа- на це 0, (різко) 
відбри-, відріза-, відруба-, г. відпар-.

ВІДПОВІДНИЙ (крок) належ-, доціль-; (час) до- 
рЄч-, слуш-, підходящий; (до наказу) згідний 
із; (переклад) рівноряд-, адекват-;

ВІДПОВІДНО відповідним чином, як треба 
/належить, має /мусить/ бути/, належно, фР по 
[по літах] 0; (до чого) згідно /влад, в унісон/ з.

ВІДПОВІДНИК еквівалент, кілька; (слова ще) 
синонім, рівнознічник, о. б лизні.

ВІДПОВІДЬ відказ, п° відповіт, д. одвіт, відмбв- 
а*; (на письмі) відпис; (на що) реакція, ІгіднаІ 
відсіч; (на задачу) шк результат, розв’язка 
/-зок/ чого; у в. (огонь) ви відпл£тний.

ВІДПОРНИЙ тривкий, стійкий, негнучий; (- си
лу) незламний, непохйт-; (на що) несприйня
тливий /ІМУННИЙ/ до чого.

ВІДПОЧИВ/АТИ /с-/, передиха-; n f  перевбди- 
дух /подих/, перепочива-, жґ відсапуватися; 
(по праці) розважа-; (на пляжі) пляжи-; (після 
напруги) відпружува- !с° розслабля-/, розгин
ати спину;; я. /мн хто/ с-и ♦, зг-й одпочй-, 
-аний, курортник, дач-, пляж-, -аль- /-алець, 
-ець/, -ййло, пк -алий, о. на відпочинку, ©;

ВІДПОЧИТИ відітхну-, відпічну-, n f  припоч- 
й-, ж. підзаряди- батерії 0.

ВІДПОЧЙНОК спочйн(ок), спочив(ок), відпоч- 
йн, д. віддих, р. спочивання /від-/; n f  перепо
чинок, передих; (по праці) дозвілля; (після 
напруги) відпруга, відпруження; ± РОЗВАГА.

ВІДПРАВА Служба Божа, БОГОСЛУЖБА, бо- 
гослуження, с° богослужіння, (у католиків) 
меса; (денна) обідня, літургія, (по обіді) ве
чірня; (поминальна) реквієм.

ВІДПРАВЛЯТИ (куди) посила- /від-/; (кого) ви- 
ряджа- /від-/, н[ спроваджува-; (службу) відб
увати, викбну-, ІБожуІ правити; (на Сибір)
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заганя-, засила-, запротбрюва-; що відправля 
1. що посила, 2. що виконує, 3. що засила;

ВІДПРАВИТИ (на той світ) спровади- 0; в. 
малу нугвду да попіся-, в. висцятись;

ВІДПРАВЛЯТИСЯ вибира-, (БИ)РУШАТИ 0; 
& дк/ф. махнути; я. /мИ хто/ -ється = що ви
ру ша + посиланий.

ВІДПРОШУВАТИСЯ випрбшува-; д* відпроси-.
ВІДПРУГА р° відпруження /роз-/, с° розслабле-, 

/у світі/ розрядка.
ВІДПРУЖУВАТЩСЯ) с° розслаблюватися), & 

розпружувати( ся).
ВІДПУСК видача, видавання.
ВІДПУСКАТИ (на волю) звільня-, розкріпачу- 

ва-; (трос) послаблюва-; (- погоду) м’якша-, 
теплі-, лагідні-, зм’якшуватися; ІнемічІ слабн- 
у-, (крам) видава- /про-/; (гріхи) проща- ш, 
розгріша- іде; (гроші) асиґнува-; (вуса) відро
щу-; (сталь) відгартбву-; в. вагою видава- в.; 
я. /мн хто/ відпуск^ с-и ~, зг-й відпусти-, 
пускач, пк відпускний, відпусковий, ©.

ВІДПУСТ відпустбва молитва; (гріхів) відпуще
ння, прощення, дарування.

ВІДПУСТКА відпуск; (учнів) вакації, канікули;
в. у зв’язку з вагітністю к. ♦ матері.

ВІДРАД/А /роз-/, утіха, приємність, задоволе
ння /в-/, с. насолода, блаженство, раювання; 
& ~ість, ~ощі; ± ПРОСВІТОК.

ВІДРАДНИЙ тихорадіс- /від-/ (втішений) утіш-.
ВІДРА/ДЖУВАТИ /роз-/, розраю-; я. /мн хто/ 

~джує с-и ♦, з-й ~ди-, ~дник, пк ~дливий +%, ©
ВІДРАДИТИ д. відмови-, відговори- 0.

ВІДРАЗА огида, обри-, ГИД, відворіт, обридже- 
ння, антипатія, осоруга, фР оскома; огидли
вість, обридли-; & відразли-; до -зн до гиді.

ВІДРАЗЛИВИЙ відворбтни[і]й, огидний, пот
вор-, антипатич-, препаскуд-, БРИДКИЙ.

ВІДРАЗУ зараз же, негайно, не гаючись, як стій, 
не довго думавши, без роздумів /вагань, на- 
думи/, з копита, з першого погляду, першої ж 
миті, від порога; (зараз) за один раз, одним 
рипом /заход-, наворот-, напад-/; (тяти) враз, 
раптом, раптово, несподівано, зненацька; (у- 
сі) разом, заразом, водночас, одночасно; (де) 
тут /зараз/ таки [в. за хгітою з. т. за хатою].

ВІДРИВАТИ ВІДОКРЕМЛЮ-, віддирати, (від 
себе) забира-, відніма-; (од діла) відверта-, ві- 
дтяга- (Усилою/ за вуха); (очі) відводи- (од ма
тері) відлуча- /роз- з/; з руками -іють що (- 
крам) такий великий попит на що; я. /мн хто/ 
відриві 1. радий урва-, уривач /від-/, є" ур- 
витель, пк відривальний +%; ± РВАТИ;

ВІДІРВАТИ: в. від с£рця у з душі вййня-; 0;
ВІДІРВАНИЙ (від чого) відколотий 0;
ВІДРИВАТИСЯ: я. -ється рваний, урива- 0; я. 

-ється від землі щораз дальший від землі;

ВІДІРВАТИСЯ (від тіла любки) ф. відклеї-.
ВІДРИНУТИЙ > УПОСЛІДЖЕНИЙ.
ВІДРІЗ[Ж]НЙТИ виріз[ж]няти.
ВІДРІЗ [Ж] НЯТИСЯ (чим) /ви-/, виділя-, характ

еризував (од чого) не мати нічого спільно- з; 
-ється од усіх не такий, як усі, інший (ніж у.).

ВІДРІЗОК відтинок; & відріз; в. часу ф. шмат ч.
ВІДРІЗУВАТИ ВІДТИНА- відкраювати, відчах- 

у-, відчикрижу-, відокремлю-, ма ампутувати; 
(землю) відмежову-, відділяти; (шлях) перети
ні-; я. /мн хто/ відрізує с-и ♦, з-й відріза-, від
різуй /-зайло/, пк відрізальий +%, різучий, ©;

ВІДРІЗАТИ відбатува-, відшматувй- 0.
ВІДРО цеберка, кінва, коновка, конівка, (велике) 

цебер; & відеречко, відерце.
ВІДРОДЖЕННЯ воскресі-, поверне- до життя; 

(країни) відновле-, віднбва, відбудова; (при
роди) пробудження; (доба) ? Ренесанс; ма ре
генерація; & пк *відрбдженський.

ВІДРОДЖУВАТИ ВОСКРЕША-, оживля-, по- 
верта- до життя, (старе) поверта- на старе.

ВІДРОДЖУВАТИСЯ поверта- до життя, ВОС
КРЕСАТИ; (духом) підійма- голову; я. /мн 
хто/ -ється відроджуваний, пк воскресущий, 
/-сенний/, відроджен-, воскрес-, ренесанс-;

ВІДРОДИТИСЯ (- природу) п° відзеленіти 0.
ВІДРОСТОК ПАГІН, парость, паросток; (киш

ки) відгалуження.
ВІДРУБ відріз, ма резекція.
ВІДРУХ > РУХ; ма рефлекс.
ВІДРЯДЖАТИ висила- /від-/, делегува-, зп ко- 

мандирува-, ± ВІДПРАВЛЯ-.
ВІДСАХУВАТИСЯ пр4/дк (від кого) відскакува

ти, відхилятися, відсува-; (кого) цура-, САХ- 
А-; (від чого) ВІДМОВЛЯ-;

ВІДСАХНУ- відцура-, відкину-, не признава-, 
поверну- спиною до, г. цбфну-, (різко) від
скочити; о.!п° уми- руки 0; ± ЦУРАТИСЯ.

ВІДСВІЖ/УВАТИ свіжи-; (в пам'яті) відновля-; 
що /мн хто/ ~ує с-и ♦, ~увач, пк ~ущий, ~ли- 
вий, свіжйстий, о. озонний, озбнистий;

ВІДСВІЖ/ИТИСЯ ок відсвіжіте; д1 ~ілий.
ВІДСВІЧУВАТИ відблиску-, ВІДБИВАТИСЯ.
ВІДСИ звідси, (з)відсіля, (з)відсіль, (з)відціля,

(з)відціль, З ЦЬОГО місця, з цих місць.
ВІДСИХАТИ; ВІДСОХ(НУ)ТИ /в-/: відсохни 

мені язик! (коли це не так) щоб мене вбил- 
и\;д! СОХНУТИ.

ВІДСІЧ У* одповідь, фР одкоша [дати о.].
ВІДСКАКУ/ВАТИ відплигу-, о. ♦, як горох від 

стінки; що /мн хто/ ~с с-и ♦, з-й відекбчи-, 
скакун, пк відекбчний.

ВІД СЛОНА (завіси) (дія) підняття, відслонення; 
(що) завіса; (підрозділ акту /у п'єсі!) ява.

ВІДСОТОК процент; & гР *відсоткбво [= у від
сотковому обчисленні].
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ВІДСТАВАТИ (- фарбу +) відлипа-, відпада-, ві
дділятися, не трима-, відокремлюва-; (від ко
го) ВІДВ’ЯЗУВА-; (від дому) відбива-, відхо
дити, покида- що; (в дорозі) пристава-; (в на
уці) не встига-, не поспіва-; (в розвитку) реґ- 
ресува-, пас- задніх, плентатися у хвості, ли- 
ша- позаду; я. /мн хто/ відстаї с-и ♦, (тиньк) 
нездатний триматися, © неметкий, непроміт- 
нйй, нерозвине-, відсталий, задній, (учень) 
слабенький, ев не з перших, о. у хвості, ©; 

ВІДСТАТИ відчепитися, (- тиньк) облупи-; 0; 
що відстав ВІДСТАЛИЙ, 0.

ВІДСТАВКА: піти у -вку г. зрезиґнува-.
ВІДСТАЛИЙ (- фарбу) облушплений, Q ок поза- 

дницький; в. і заблуканий відгублений.
ВІДСТАНЬ ВІДДАЛЬ, дистанція, р. відлеглість; 

(у поглядах) відмінність, різниця.
ВІДСТОРОНЮВАТИ /-НЯТИ/у. відгетьку-, фР 

відпира-;
ВІДСТОРОНИТИСЯ (від чого) відкину-; 0.

ВІДСТОРОНЕНИЙ (- очі) скляний, непритбм-, 
байдужий до світу, присутньо-неприсутній; 
(голос) безбарвний, чужий і байду-; (комен
тар) нев[й]тральний; (від чого) далекий; (си
лою) відіпхнутий (ліктями);

ВІДСТОРОНЕНО безпристрас-, непричет-, ві- 
дчуже-, апатйч-, сторонньо, неприсут-, бай
дуже, без тіні співчуття, холодно, холоднень
ко закам’яніло, зісторонь /від-/, звіддаля, зда
леку, з-чужа.

ВІДСТОРОНЬ /о-, 31-/, збоку, ВІДДАЛІК.
ВІДСТОЮВАТИ (рідину) осаджу-; (думку) у. О- 

БСТОЮ-, обставати за чим, бу- за що [бу- за 
рівність];

ВІДСТОЯТИ (вахту) /про-/, (ноги) втоми-, на
труди-; 0.

ВІДСТРАШ/УВАТИ ляка-; (птаха) відгони-, ві- 
дганя-; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й ~й-, ~увач, пк 
~ливий, жувальний, страхонбс-, ~ущий, ©; 

ВІДСТРАШИТИ відстрахати 0. 
ВІДСТРОЧУВАТИ з" (дію) ВІДКЛАДА- /пере-, 

(при)затримува-/ на час, відтяга- /відсува-, пе
реноси-/ термін дії, д. підвішу-, ок віддавню-.

ВІДСТУП (військ) відхід, г. відворіт, с. втеча; 
(від засад) відмова, порушення чого, розрив з 
чим; (од теми) відхилення; (на письмі) абзац.

ВІДСТУП/АТИ відходи-, тіка-, ви здава- бойові 
позиції, задкува-, драла-; (від догм) відмов
лятися, зріка- чого, поривати /з-/ з чим, пору
шу- що; (од теми) відхилятися; (майно) пост
упі- чим; що /мн хто/ 1./2. ©, с-и ♦, зм-й 
~и-, 1. пк ~ний, о. на ~і, ± що тіка, 2. ~ник, 
ренегат, пк ВІДСТУПНИЦЬКИЙ, ренегатсь-; 

ВІДСТУПИ- гд /у-/ [уступила вся кров з лиця].
ВІДСТУПАТИСЯ > ВІДМОВЛЯТИСЯ; (від за

сад) о. сходити зі своєї дороги.

ВІДСТУПНИЦЬКИЙ перевертенський.
ВІДСУВАТИ фР пересувати, д. відпирати.
ВІДСУТНІЙ фР нечулий [зробився в. став н.].
ВІДСУТНІСТЬ (чого) брак, не(до)стача; (кого) 

неприсутність, г. неприявність.
ВІДТАК відтоді; згодом, потім, після, далі, тоді.
ВІДТАВАТИ розмерзатися, РОЗМОРОЖУ В А-;

ВІДТАНУ- відлигну-; д1 = ВІДТАЛИЙ.
ВІДТАЛИЙ що відтав, відлйглий, розмерз-, та-.
ВІДТВОРЮВАТИ репродукува-, КОПІЮ-; (в у- 

яві) ВІДНОВЛЮ-; (звук) віддавати, повтор- 
ю-; (світ) опису-, змальбву-, зображати /р. ві- 
до-/; & зв Фея.

ВІДТЕПЕР віднині, з цієї хвилини; в. і назавж
ди відтепер і довіку.

ВІДТИ звідти, (з)відтіля, (з)відтам, (з)відтіль, з 
того місця, з тих місць.

ВІДТИКАТИ (пляшку) відкоркбвува- /роз-/, від- 
крива-, с° відкупбрюва-.

ВІДТИН відріз [дати голову на в.];
ВІДТИН/ОК (шляху) кавал-, шмат; & ~ючок.

ВІДТИНАТИ ВІДРІЗУВА-; (голову) відрубува-, 
відсіка-, (гілки) відчахува-; п. відціля-, відок
ремлювати, відмежбву-.

ВІДТЯТИ (пальці /пресом/) ф. відсади-, /колі
сьми машини/ ф. відчеса-; 0.

ВІДТИСКАТИ відтручува-, зп відтісня-, (сусідів 
/за столом in./) розставля- лікті.

ВІДТІК (води) відплив, стік; /з даху/ ринва.
ВІДТІНОК (барви) нюанс, забарвлення, полиск, 

/від-, ви-/, р. сутінок, (сивини) ок підсвіт; (зна
чень) варіянт, му варіяція, с. відмінність, вид
озміна, різновид; & відтінь.

ВІДТОДІ звідтбді, відтак, з тої пори /того часу/.
ВІДТОРГАТИ відкраюва-, відгині-; (землю) за - 

гарбува-; (тканину) ма відчужува-;
ВІДТОРГНУТИЙ знехтуваний, упослідже- 0.

ВІДТРУЧУВАТИ: що відтручує відразливий.
ВІДТУЛИНА отвір, діра, дірка, д. дзюра; (вен

тиляційна) віддушина, люфт.
ВІДТУЛЯТИ (фіранку) відслоня-, (лице від ли

ця) відриві-.
ВІДТЯГ/АТИ /за-/, (вділ) /о-, с-/; (наголос) /пер- 

е-/, переноси-; (куди) тягти; (армію) відводи-; 
(від чого) відверта-; (виїзд) відкладі-; (діло) 
зволіка-; (плечі) натруджува-; (прут) видбв- 
жу-; (від податку) г. утримува-, відніма-; я. 
/мн хто/ с-и ♦, з-й -ти, (відітягач, зволікай; 
пк ~ільний +%, відтяжний, т. відтягбвий, ©;

ВІДТЯГАНУ)ТИ ф. відтарабани-, відбехка- 0; 
трактором не відтягнеш кого ВІД чого дуже 
упертий /заглиблений у щ ось/ хто.

ВІДТЯЖКА^, зволікання, відтягачка, відволіч-.
ВІДУСІЛЬ зФ, (з)відусюди, звідусіля, з усіх ус- 

юд /країв, місць/.
ВІДХИЛЯТИ (опону) відтуля-, відслоня-, відсу-
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ва-, відслбнюва-, відгорта-; (двері) прочиня-; 
(біду) відверта-; (плян) відкида-, не прийма-;

ВІДХИЛЯТИСЯ: в. від виходи- за межі /відбі- 
га- (від)/ чого.

ВІДХІД ВІДСТУП; & мн/ок відхбдини.
ВІДХОД/ИТИ віддалятися, відступати, с. тіка-; 

(з праці) звільнятися, покидати що; (- поїзд) 
вируша-, виходи-, ВІДБУВА-, відправлятися; 
(од чого) відлуча-, ВІДХИЛЯ-, І од ідей/ ВІД- 
МОВЛЯ-, відступа-, зріка- чого; (з дороги) 
уступ а-; (- шлях) відгалужува-, повертати (уб
ік); (від участи) умива- руки; (по недузі) від- 
жива- /о-/, оговтуватися; (по стресі +) опа- 
м’ятбву-, заспокою-, м’якшати; (у спадок) 
припада-, діставатися; (- юність) кінча-, ми
нати; (- сон) зника-; (зі світу) помира-, ♦ в не
буття, /- тварин/ здиха-; я. /мн хто/ ~ить с-и 
♦, зм-й відійти, готовий вируши- /у дорогу/, (- 
судно) відчалюваний, відпли-, пк відхожий, 
відхідний, о. на відході [на в. у засвіти], ©;

ВІДІЙТИ (—► болести) вичухатися з чого 0.
ВІДХОДОК убиральня, туалетна), (ватер)кльоз- 

ет, нужник, сортйр, м° ґальюн, в. срач.
ВІДЦЕНТРОВИЙ відосередній, відосередкб- 

вий; #і. сепаратистський.
ВІДЧАЙ розпач, розпука; фР безвихідь, безнадія.
ВІДЧАЙДУХ відчаяка, відчаюга, сміливець, о. 

гаряча голова, г. ризикант, жґ урвиголова, 
паливода; ± ГЕРОЙ.

ВІДЧАЙДУШНИЙ безббяз-, безбгляд-, нерозв
ажливий, занадто сміли-, як L ВІДЧАЙДУХ; 
(крок ще) безголовий, занадто ризикований, 
необдума-, нерозум-, безтям-, безглуздий, © 
не на життя, а на смерть; ± ВІДВАЖНИЙ.

ВІДЧАХУВАТИ (гілку) відламу-, ВІДОКРЕМ
ЛЮ-; (палець) відривати, відтина-, відрізува-; 
(від кого) п. відлуча-, відкблюва-.

ВІДЧИНЯТИ (двері) /роз-/, д. отвиріги, відкри- 
ва-, (не зовсім) відхиля-, прочиня-, (навстіж) 
розчахува-; (замок) відмика-; я. /мн хто/ від
чини с-и з-й відчини-, відчиняйло, ©;

ВІДЧИНИТИ ок одімкн^и 0;
ВІДЧИНЯТИСЯ ставати отвором 0; я. -ється 

відчинюваний, с-и ♦, пк отвбристий, ©.
ВІДЧИЩАТИ (від мулу) відмулювати.
ВІДЧУВАТИ чу- /серцем, душею, духом, нюх-, 

шкірою/, пропуск^- через душу, фР віщува- 
[с£рце віщує біду], о. мі- на с£рці, (лихо) пер- 
едчува- ± ПОЧУВА-; (з нст що) ма- враженн- 
я; (чуттям) сприйма-, (радість +) перейма
тися чим; & вичувати; в. що сповнюватися 
чим [в. гбрдість с. гордістю]; в. відрізу до 
чого відверта- ніс від; в. незручність гніти
тися, не знати, на яку ступи-; в. свою пере
бігу зна- собі ціну; в. себЄ в безпеці чутися, 
як за кам’яним муром; в. симпітію до кого

припада- серцем до; в. шостим чуттям ♦ 
шкірою; інстинктивно /інтуїтив-/ в. чу- сер
цем; не в. стірости чутися молодо; він не 
-ві симпатії до нЄї його душа не лежить до 
неї; що воні -віє? що у неї на серці? я. Імн 
хто/ відчуві з-й відчай, перейнятий чим, 
сповнений почуття, огорнутий -ям, з -ям чого 
(в серці), пк чутливий, чулий, © відчуваючи; 
фР свідомий чого [я. в. небезпеку с. небезпе
ки], сповнений чого [я. в. жаль с. жалю], з 
чим у серці [я. в. досаду з досадою в с.], 
трав-мбваний чим [я. в. лоскіт у горлі т. лос
котом у г.]; я. в. спрагу спраглий; я. в. (лег
ку) недугу нездужа-; я. в. себЄ ніяково © не 
знаючи, на яку ступи-; я. в. твердий ґрунт 
під ногіми певний себе, упевне- у собі; я. в. 
пиль- погляд © відчувши п. п.; я. в. себе 
яким з чим у душі [я. в. себе обріженим з 
образою в д.]; я. в. втому обсілий втомою; я.
в. себ  ̂в безпеці певний сво€і безпеки]; я. в. 
себЄ на сьомому нЄбі з душею на с. н.; я. від
чувано (легко) відчуваний;

ВІДЧУТИ /ви-/, о. ♦ серцем 0; в. біль у серці 
здригнутися серцем; в. (твердий) ґрунт під 
ногіми збагну- свою силу /перевагу/; я. від
чуто ВІДЧУТИЙ 0;

ВІДЧУТИЙ пережи-, ем ♦ серцем.
ВІДЧУВАТИСЯ (- силу І в кому І) проглядати, 

угадуватися; 0; & почува- /у-/, чу-; що -ється 
відчуваний 0, пк відчутний, ©;

ВІДЧУЖ/ЕННЯ ~еність, вйгнан-, упослідження.
ВІДЧУЖУВАТИ (тканину) відторгати; (речі) 

відбирати, загарбувати, вивласнювати;
ВІДЧУЖУВАТИСЯ (од кого) цура- кого 0;
ВІДЧУЖЕНИЙ > НЕПРИКАЯ-.

ВІДЧУТНИЙ вагомий, переконливий, (- ваду) 
великий, гострий, дошкульний, серйбз-, (- у- 
трату) г. невіджалува-; (на дотик) відчува-;

ВІДЧУТНО відчувано 0; в. на дотик відчу
вай- помацки /дотиком руки/.

ВІДЧУТТЯ відчування, /по-/; (часу) (по)чуття; 
(краси) усвідбмле-, розумі-, уявле- про що; 
(розлуки) передчуття; фР інтуїція; & пк *від- 
чуттєвий; ± СПРИЙНЯТТЯ.

ВІДШТОВХУ/ВАТИ штовхгі-, ВІДПИХА-, тру- 
ча-, відтручува-; не прийма- /визнавати, схва
лю-/, (чуже тіло) ма не суміщатися з чим; (їх) 
давати одкоша ш, погбрджу- ким; я. /мн хто/ 
~є с-и ♦, з-й відтрути-, ~вач, сг репелент, пк 
тручіньний, ~валь- +%, відтрутливий, ©;

ВІДШТОВХНУТИ відіпхнути 0;
ВІДШТОВХУВАТИСЯ (від чого) брати за ві

дправну точку що 0.
ВІДШУКУВАННЯ відшук, ± ПОШУК.
ВІДШУК/УВАТИ віднахбди- /зна-/, виявля-, (р- 

уди) відкривати; (слід) розшуку-; (питаючи)
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налиту-; (корінь зла) докопуватися до, дошу- 
кува- чого, шукйти; я. ~ує = що шука.

ВІДЬМА бісиця; п. чаклунка, чарівниця, ворбж- 
ка; зніхурка, шептуха; (зла жінка) мегера, 
злюка, гарпія, гаргара, фурія; л. каргі; & ві- 
дюха, відунка; & д° *відьмйчити; ±ЯГА.

ВІЗ фура, ху-, фі-, підвода, д. теліга, каруца, (на 
великих колах) гарбі (чумацький) мажа; (дра
бинястий) драбиняк, (вантажний) биндюги, 
(на грунт) грабарка, (критий) балагула; (ре
сорний) тачанка; (на довгу їзду) тарантас; (без 
кіл) вблок, волокуша; ± ЕКІПАЖ; 646а з вб- 
за -  кобіілі /кбням/ лігше з Ббгом, Парусю, 
пбки люди трапляються!, с° скатертю дорбга.

ВІЗЕРУНОК (на папері) малюнок, (повторюва
ний) орнамент; (на тканині) мережка; (для 
вишивки) взір; ± МЕРЕЖИВО.

ВІЗЙТУА) відвідини, гостина; & ц. візитація.
ВІЗНИК х(ф)урман, фір-, машталір, погбнич, д. 

хурщик, звбжч-, як і. їздовий, візничий; (ван
тажний) биндюжник, (на балагулі) балагула.

ВІЙНА брань, пря, о. крово(про)лиття, м’ясору
бка, п° погуляння; ги сварка, суперечка, сути
чка, конфлікт, боротьба, змагання, суперниц
тво, ворожнеча; ± АГРЕСІЯ, БИТВА.

ВІЙСЬКО армія, збройні сили, у? вбїнство, рать, 
f  дружина, н1 пблчище, орда; (піше) піхота, 
(кінне) кіннбта, кавалфія.

ВІЙСЬКОВИК г. вояк, армієць, як і. військовий, 
с° військовослужбовець.

ВІЙТ (сільський) староста, голова.
ВІК століття /-річчя/; (кам'яний) добі, епоха, 6- 

ра; (людський) життя, /кращий/ рбзповінь, п° 
дні; (юний) літі, роки; п. вічність; rf вічно, 
завжди; & вік-вічний; *вік£ми, *вік-у-вік;

ВІКОМ завстйршки, © мівши [в. п’ять рбків 
мівши п’ять рбків].

ВІКНО (дугою) ірка; (на показ) вітрина; (скло) 
шйбка, шиба; (нема лекції) шк вільна годйна; 
їй. отвір; & вікбнце /-бнечко/, вікнина.

ВІКНЙНИЙ & вікбнний, вікбнешній
ВІКОВЙЙ (ліс) віковічний, споконвіч-, вікодав

ній; (дуб) старйй, як вік, довговічний.
ВІКОВІЧНИЙ віч-, споконвіч-, БЕЗСМЕРТ-, 

ВІКОВИЙ.
ВІКОВІЧНІСТЬ вічність, БЕЗСМЕРТЯ.
ВІКОПОМНИЙ вікопам’ятний, (день) знамен-.
ВІКУВАТИ вік ♦, жй-, жгі-поживі-, топті- ряст, 

держатися на світі.
ВІЛ (великий) буйвіл; & мн воли, волове.
ВІЛЬНИЙ свобід-, незалбк-, самостій-, неуярм- 

ле-, незв’яза-, розкутий, незаку-; (раб) звіль
нений, розкріпіче-, вільновідпуще-; (дух) во- 
лелюб-, /свободо-/, неконтрольбва-, безценз- 
ур-; (вітер) вбль-, нестрйм-; (вибір) неприму- 
сбвий, (режим пересування) безвізо-, (торг)

безперешкодний; (степ) ширбкий, простор
ий, безкраїй; (виш) приват-, неофіцій-; (тон) 
НЕВИМУШЕ-; © не зайнятий, гулящий, не- 
заангажбваний; (хід) т. нероббчий;

ВІЛЬНО свобід-, безборбн-, лЄгко 0; (їм) мбж- 
на, дозволено; (триматися) як (у сббе) вдбма.

вільшсть вбля, своббда; (рухів) невймушен- 
ість, незв’язан-; (у стосунках) панібратство, 
нестриманість, фамільйрн-; (в оповіді) відсе- 
бЄньки, с° відсебгітина;

ВІ[Ь]ЛЬНОСТІ f  праві, пільги, привілеї.
ВІЛЬНОДУМСТВУВАТИ дисидЄнству-; я . /м и 

хто/ -умствує звиклий ♦, вільнодумець, диси
дент, пк вільнодумний, ц. геретйч- /с° єр-/, ©.

ВІНЕГРЕТ і / ТРЕТА/ п. мішанина, ок амаль
гама [в. тем амальгама тем].

ВІНЕЦЬ вінбк; (діла) вершок, верх, кінець, за
вершення; (царя) корбна, діядЄма; (сонця) ся
йво, німб, оребл, г. авребля; (зрубу) & кільцЄ, 
він-, коло; п. вінчання, шлюб; & вінчик;

ВІНЦЯ (у чарці) д. креш.
ВІНОК вінЄць, плетениця, ГІРЛЯНДА; (пісень) 

збірка, низ-; (цибулі) в’яз-, косі; (дерев) коло; 
ги невинність, дівоцтво; & віночок; тернбвий
в. г. тернова корбна.

ВІНЧАТИ дава- шлюб, увбди- в закон, покладі- 
вінЄць, (молодих) присяга-; (чим) увінчува-, 
нагорбджува-; (цвітом) прикраші-; (вінцем) 
покриві-; (славою) /в-/; (царя) корон уві-; п. 
завершу-, закінчу-; я. Імн хто/ вінчгі 1. згбд- 
ний зФ, священик, пк вінчальний, 2. з-й yf, у- 
вінчувач, ск вінчій- [вінчій-на-цірство], ©;

ВІНЧАТИСЯ бріти шлюб, ставі- під вінець, 
іти до вінця /шлюбу/ 0; п. завершуватися; я. 
/мн хто/ -ється 1. вінчаний, ч° молодий, ж' 
молоді, мн молоді, молодята, 2. увінчуваний.

ВІНШУВАТИ поздоровля-, віті-, здорбви-, г. 
ґратулюва- кому.

ВІОЛОНЧЕЛЬ^, бас^бля); & Xа віольонч&ія.
ВІРА упевненість, (до кого) довіра, довір’я; 

(Христова) релігія, віровчення; (уміти) віру
вання; ± КОНФЕСІЯ.

ВІРА! (команда вантажників) вгору!; віра по
малу! обережно вгору!

ВІР/ИТИ йня— у; (у кого) мі— у, покладатися 
на; (їм) довіряти; (у Бога) ~ува-; (у ліпше) не 
трати- надії на; (сліпо) бра- /прийма-/ на -у, 
мі- за чисту монЄту; от і вір їм є* не вірто 
/як мбжна/ віри- їм /?/; я. !мн хто/ ~ить зви
клий ♦, з-й по4, ймовіра, ~ун, ДВІРНИЙ, ©;

ПОВІРИТИ пойня- віри 0; повір! уяви собі!
ВІРИТИСЯ: не віриться /-лось/ аж дйво бере 

/бріло/, не йметься /йнялося/  віри.
ВІРНИЙ пев-, надій-, непідкуп-, випробува-, не

зрадливий; (друг) щйрий, незмінний, постій-, 
ВІДДА-, нерозлийвода; фР правильний, тбч-,
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слуш-; /смерть/ неминучий; ± ВІРУЮЧИЙ.
ВІРНО (на початку мови) вст правда; 0.

ВІРОГІДНИЙ (- дані) ІМОВІР- /Й-/; (- джерело) 
надій-, безсумнів-, достовір-; & вірогідніс-.

ВІРОЛОМНИЙ підступ-, зрадливий, невірний, 
зрадницький, диявольський.

ВІРУЮЧИЙ що Імн хто/ вірує, ВІРЯНИН, пк бо
гомільний /-вір-/, релігій-, f  святий та божий.

ВІРШ поезія; (з N частин) поема; (похвалібний) 
ода, панегірик; (щипкий) епіграма; (жартів
ливий) коломийка, співомбв-, триндйч-; & 4е- 
ня(та), ♦и^чоХ віршило, віршилище;

ВІРШІ ^  строфи.
ВІРЯНИН мир:, богомолець, богомільний, вір-, 

віруюч-; християнин, мусулма-, юдій, с° іуд-, 
буддист, сектант, штунда, вогнепоклбнець.

ВІСКРЯК в. шмаркля, сбпіль, з6 шмаркотиння; 
л. шмаркач, соплій, сопляк.

ВІСНИК вістун, вістовик, вістівник, оповіс-, віс
товий, вістовець, вістонбша, а. герольд; (ми
ру) провісник, посланець; (видання) журнал.

ВІСТЙТИ звістува-; я. вістить радість благові
сний.

ВІСТКА (інформація) відомість; ± ВІСТЬ.
ВІСТРЯ гостряк /-ячбк/, шпичак, шпичка, б3 

штих; (ножа) лезо, жало; на вістрі мечі 1. 
гбстро-прегбстро, 2. на грані життя і смерти.

ВІСТЬ (Звістка, д. віда, (непевна) ч^ка, пого
лоска; & вістонька, вісточка;

ВІСТІ повідомлення, НОВИНИ, відомості.
ВІТАННЯ привіт, при4, уклін, г. гратул/яція. 

(дія) ~ювіння; ви салют, яса; (оплесками) ова
ція; (гостей) п. частува-, пригоща-; & 4чко.

ВІТ/АТИ віддава- при~, (листом) елі- /посила-, 
/за-/ п., (лестиво) лама- шапку перед; (з чим) 
поздоровля-, здорбви-, віншува-, г. гратулюв- 
а- /ви салютува- козиря-, віддава- честь /са
лют/ кому; я. /мн хто/ ~а с-и ♦, з-й при4, па
льник, гратулянт, пк ~ільний, щедропривіт-, 
ґратуляцій-, я. прийшов в. з ~анням на устах.

ВІТАТИСЯ > ЗДОРОВКАТИСЯ.
ВІТЕР вітр/овій. с. борвій, буревій, (легкий) ти- 

ховій, зефір, бриз, легіт, з. павітер; ок віяли ця; 
(холодний) сівер(ко); (сухий) суховій; (степо
вий) д. степовик; (з піском) самум; & ~ець, 
~ик, -донько, ~юга(н), ~ило, ~исько, ~(ов)йще;

ВІТРИ (у тропіках) пасати; 0.
ВІТИ мн гілки, галузки, галуззя, пагілля); & 

віття, вітоньки, віточки.
ВІТІЙСТВОМАНМ трибунна сверблячка.
ВІТКА > ГІЛКА; 3я віднога.
ВІТРИЛО парус; ф'р вітер; & вітрильце.
ВІТРИЛЬНИК (судно) яхта, дубок, фінка, (з 

гребцями) f  галера; (на 2 щогли) бриг, /2 + 
щогли! шкуна, !с° шхуна/.

ВІТРОГІ(б)Н жевжик, вертихвіст, мартопляс,

джиґун, баламут(а), шалапут, шелихвіст.
ВІТРЯК > МЛИН; 6у вітродвигун; & вітрячок.
ВІТР/ЯНЙЙ розвітре-, ~овий, чистий, с. вихрйс-.
ВІТЧИЗНА рідний край, БАТЬКІВЩИНА, д. ві- 

тцівщина, вітчина.
ВІХОЛА завірюха, завія, метелиця, заметіль, ху

га, сніговій, сніговиця, хвйжа, хвйща, хурди
га, хурделиця, хуртовина, хуртеча, с° пурга.

ВГЧ-НА-ВІЧ сам-на-сам, один-на-один, без свід
ків /сторонніх очей/, в чотири ока, бчі-в-бчі, 
лице-в-лице, тільки вдвійку, зп тет-а-тіт.

ВІЧНИЙ спокон4, вікоФ, од^, предкоФ, прі*, до- 
♦; (рух) безконеч-, нескінчін-, віковий; (сніг) 
сталий, незмінний, незникбмий; (клопіт) без
перестанний, ПОСТІЙ-;

ВІЧНІСТЬ вікоФ 0, о. вічний бізчас;
вічно (по,)вік, довіку, поки й світ сонця; 

ЗАВ-ЖДИ, стало, постійно 0.
ВІШАК д. жердка, с° вішалка.
ВІШАТИ чіпля-; в. всіх собік на коти- бочку на;

в. локш на вуха замовля- /заговбрюва-/ зуби;
ПОВІСИТИ (ніс) похнюпити; 0.
ЗАВІШАНИЙ заштбрений 0.

ВІЩУВАННЯ пророкува-, пророцтво; передба
чення, прогнозна); (лихе) прочуття /перед-/.

ВІЩУ/ВАТИ пророкува- /-рбчи-, -віщі-, -рікі-/, 
віщі-, вісти-; фР передбачі- /зав-/, провиді-, 
казі- наперед, прогнозуві-; (серцем) відчуві-; 
І сон! означі-; я. !мн хто/ ~є с-и ♦, провісник, 
ВІЩУН, пророк, пк пророчий, прйзвісливий 
/-сний/, провидлив-, ©.

ВІЩУН провісник, провидець, пророк, яснови
дець, віщівник; е9 ворожбит, чаклун; & ж1 
провіщілка.

ВІЯ & пк *віястий [= з густими віями].
віяло вахляр, опахіло, д. обмахало; (прикраса) 

пальметка; віялом півколом; розгортатися 
-ом (- думки) побивіти одні одну, д! ДУМКИ.

ВІЯТИ повіві-, подихі-; (холодом) потягі-; (зер
но) перевіві- /-віюва-/; дк вивія-; я. /мн хто/ 
віє с-и ♦, з-й віді, віяльник, пк віяльний, ©;

ПІДВІЯТИ: я. підвіяно підвіяний.
ВІЯТИСЯ розвіві-, віяти; зн шмигляти, блукіти, 

швендяти, тинятися, вешта-, волочи-;
ПОВІЯТИСЯ ф. поді-, уши-, піти, махну-; п. 

у світ поволокти- у с.
В’ЇЗНИЙ г. заїзний.
ВКАЗІВКА настанова, директи-, інструкція, по

рада, припис; напучення, напоумле-, г упімн- 
е-; (ловцю) нівід; (на шляху) дороговкіз, знак;

ВКАЗІВКИ (згори) с° накічка.
ВКІНЦІ /У-/ врешті /на-/; наостінку /-нці/, під 

кінець, наприкінці, на завершення, під завісу.
ВКЛАДАТИ (гріш) кліс-, внбси-; (у лист) долу- 

чі- до; (у піхви) хові-; (сенс) надаві- чого; в. 
душу у що самовіддано працюва- над чим; я.
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Імн хто/ вкладі охочий ♦, зг-й вкл^с-, (гроші) 
вкладник, вкладач, депозитор, інвес-;

ВКЛАДАТИСЯ клас-, (в мозку) тбвпи- 0; в. у 
мозку влізати в мозок, п. сприйматися; не -с- 
ться в голові не міститься в голові, не лізе в 
голову; я. не -ється пк невкладистий, неубга- 
нний;

ВКЛАСТИСЯ: не вкладаться в голові не
потовпиться в голові 0.

ВКЛАДНИК г. щаднйк + я. вклада.
ВКЛЮЧ/АТИ (струм) вмика-, влуч а-; (у склад) 

уводи- /долуча-, приєднува-/ до; (в собі) міс- 
тй-, ма- у свбму складі; (до списку) заноси-; 
я. Імн хто/ с-и ♦, зГ-й ~й-, вмикач, пк долу- 
чальний, © вмикаючи;

♦♦♦СЯ фР входи/ти [це в завдання не ~ть] 0;
ВКЛЮЧИТИ (куди) фР вклинити 0.

ВКОЛО НАВКОЛО, ДОВКОЛА, навкруги, дов
круги, округи, ок довкруж; ± КРУГ /гР/.

ВКРАПЛЯТИ > ПЕРЕТИКАТИ.
ВКРИВАТИСЯ > /У-/; (струпом) струпішіти.
ВКУПІ /У-/ > РАЗОМ; (з ким) іже з ким, /ро

бити щось) ненйрізно.
ВК... крім наведених тут слів, > УК...
ВЛАД /У-/ до ладу, як треба; до речі, відповідно, 

у згоді, в унісон; (музиці) у такт, до ритму.
ВЛАДА У7 облада, с. всевладдя, з. власть; (вища) 

уряд, адміністрація, провід, керівнйцтво, (мі
сцева) начальство; (грошей) сйла, могутність; 
фР право, воля; (дії) владування, панува-.

ВЛАДАР володар, (по)велитель, державець, гос
подар, е" пан над панами, f  цар і Бог, ц. вла
дика, не ц. король, цар, султан, каган, князь, 
імператор, ф'р сподар, (на Сході) каліф, шах.

ВЛАД/АРЮВАТИ панува-, володарюва-, ~ува-, 
царюва-, урядува-, правува-, порядкува-, ф. 
оруду-, верховодити; я. Імн хто/ ~арює с-и 
/покликаний/ ♦, ~йка, ~ар, володар, господ- 
dp, с. цар царів, пк -овйтий, ~ущий, панівний, 
володар-, ~̂ чий, ВЛАДНИЙ, ©.

ВЛАДНИЙ © владо люб-, само влад-; (тон) нака
зовий, імперативний, безапеляцій-, ультима- 
тив-; фР адміністратив-, держав-, офіцій-; ± 
АВТОРИТАР-.

ВЛАДИКА ц. архирей, митрополит, архипастир; 
р. ВЛАДАР.

ВЛАДУЩИЙ (стан) панівний; (князь) вл&д-, 
мбжні[и]й, владоможний, самовладний.

ВЛАЗИТИ /У-/ /за-/, вліза- /у-, за-/, продіставі- 
тися; (на що) вилазити, виліза-; (у справи) 
втручатися, міша-; (в кишеню) вміщ£-; (щоб 
шпигувати) утересува-, проникати /дк затеса
тися/ куди, інфільтрувати що\

ВЛІЗТИ/У -/ затесатися, упха- 0.
ВЛАЗЛИВИЙ /У-/ влізли-, настирли-, уїдли-, 

на-брйдли-, (на)докучли-.

ВЛАСНИЙ свій, особистий; о* справжній, бук
вальний; (- вагу) питбмен-, питомий; -ою ру- 
кгію власноруч;

ВЛАС/НЕ по суті, ♦ кажучи, правду казавши, 
коли хочете; саме, якр£з; & г. ~тиво, ~но.

ВЛАСНИК (майна) господар, посідач, володіль
ник /д. -ділець/, властитель /-йвець/, ок воло
дар; (землі) землею, а. сквайр; (у спілці) спів^.

ВЛАСНІСТЬ майно, скарб, маєтність, маєток, 
стат-, фР добро, зн МАНАТКИ; у в. г. на ♦.

ВЛАСНОРУЧНО) сво&о рукою; & *власнбніж.
ВЛАСТИВИЙ характерний, притамін-, питом- 

ен-, питомий; (-ім'я) з. справжній, дійсний.
ВЛАШТОВУ/ВАТИ /У-/ (на працю) /лри-/; (уч

ту) УРЯДЖА- /об-/, справля-, організовував 
(бій) учиня-; (бюро) облйднува-; (життя) на- 
лагодж-; (дільце) обкруч-; (на ніч) приміща
ти; (їх) п, задовольня-, /чим/ підходи- їм чим; 
я. /мн хто/ ~ує с-и ~, з-й уряди-, для влашту
вання, зайнятий -ям, організатор, упорядник, 
пк організаційний, (їх) якраз для їх, ©;

ВЛАШТУВАТИ упоряди-, г. вистрої- 0; в. ко
го вироби- місце кому;

ВЛАШТОВУВАТИСЯ (де) закорінюва- 0; (у 
кріслі) угніжджува-, розсіда-; & лаштува-;

ВЛАШТУВАТИСЯ д. от&кови-, (в житті) ок 
утруси- в життя 0.

ВЛИВАННЯ к. влив.
ВЛОВИ мн ЛОВИ, полювання, ловля, ловитва, 

звіроловство; (дія) ловлення, лов.
ВЛУЧАТИ /У-/ вціля- /по-/, втрапля-, попаді-; я. 

Імн хто/ влучгі меткий \  з-й улучй-, пк цілкий;
ВЛУЧИТИ ф. вгатити, вліпити 0.

ВЛУЧНИЙ (хід) дореч-, доділь-, вправ-; (стріл) 
тбч-, цілкий;

ВЛУЧНО (вдати) до діла /речі, місця/, чітко, 
вправно, як в око вліпити /всади-/ 0; (ціляти) 
без промаху 0.

ВЛ... крім наведених тут слів, > УЛ...
ВМАХ /У-/ вмить, вдух, враз, махом, вмент, мит

тю, (одним) духом, за один дух, с° на одному 
диханні.

ВМЕНТ /У-/ > ВМАХ.
ВМИСНЕ /У-/ /зу-, НАВ-/, з наміром, спеціаль

но, обдума- /про-/.
ВМИТЬ /У-/ фР аж [новина! Всі аж притихли] + 

ВМАХ; & воднбмить, ♦ ока.
ВМІЛИЙ /У-/ вправний, тренбва-, вишколе-, 

практикбва-, ПІДКУТИЙ, р. хисткий*.
ВМІСТ (чого) що є в чому, фР наповнення.
ВМІСТИЩЕ а. контейнер, п. скриня, (на судні) 

трюм; (на воду) бак, куб, цистерна, РЕЗЕР
ВУАР; (глупот) всипище; ± СХОВИЩЕ.

вміти /У-/ могти, бу- здатним /здіб-/; (пісень) 
о* зна- що\ я. /мн хто/ вміє наділений /з/ 
умінням /хистом/, умійко, пк умілий, меткий,
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з-й, спромбж-, (діяти +) навче-, (усе) (все> 
здіб-, здалий на все, всевмі-, © маючи хист;

ЗУМІТИ потрапи- /в-/, вдd-, втя- 0.
ВМ... крім наведених тут слів, > УМ...
ВНЕСОК лепта, пожертва; (в науку) вклад, (чле

нський) пай, г. вплата; (платіж) г. рата.
В/НИЗ /У-/ додолу, вділ, донизу, на-, г. вдолйну 

/на-/, с° в /на/ доли-; (рікою) за водо- /течією/.
ВНИЗУ /У-/ долі, нанизу, г. вдолйні /на-/, с° в 

/на/ долині; (на дні) на споді, під сподом.
ВНИКАТИ (у що) вдумуватися, заглйблюва-, ут- 

аємнйчува-, розбира- в чім, /до-/ до суті чого, 
ф. внюхува-; я. /мн хто/ вник4 заглйблюва- 
ний 0, охочий розібратися у чім, з-й влізти у, 
дойда, пк заглйбливий, фР ціка-, © с-и ♦;

ВНИКНУТИ вглибитися, ф. влізти 0.
ВНОСИ/ТИ /У-/ /за-/; (нове) додава-; (до книг) 

впи-сува- /за-/; (у банк) клас-; (вклад) роби-; 
(гроші) плати-, сплачува-; (хаос) виклика-; 
(на вибір) пропбнува-, подава-; я. /мн хто/ ~ть 
з-й внести, (в^носій /за-/, фР з чим у руках /на 
плечах, на таці/ [я. ~ть свічку із свічкою в 
рукйх], © с-и ♦;

ВНЕСТЙ: в. Ясність розстави- крапки над ‘і’.
ВНУТРІЧЕРЕПНИЙ к. підчерепний.
ВНУТРІШНІЙ /У-/ нутряний, середин-, р. сере- 

дбвий, осередній; (світ) психічний, душев-, 
нікому нерозказа-; (шов) виворотній; (про
цес) ?  ендогенний; & нутрішній;

ВНУТРІШНІСТЬ ередина; нугрб^і) /:вище/;
ВНУТРІШНЬО- серед- [середпартійний], ма 

ендо- [єдогЄнний];
ВНУТРІШНЬОУТРОБНИЙ цд утробний.

ВН... крім наведених тут слів, > УН...
ВОВКУВАТИЙ відлюдькува-, похмурий, пону

рий; пб сором’язливий.
ВОВКУЛАКА перевертень, вовкун, ВАМПІР; р. 

відлюдько; & пк *вовкулачий.
ВОВНА (ягнят) поярок, (волос тварин) шерсть, 

ІгустийІ смух, смушок; & вбвночка.
ВОВНЯНИИ шерстяний; & (з довгою густою 

шерстю) вовни[я]стий.
ВОВТУЗ/ИТИСЯ сова-; (пора-) маруди-, морбч- 

и-, пенька-, копа-, шпбрта-, длуба-; я. /мн хто/ 
-иться с-и ♦, шпортало, пк потовкучий, вов- 
тузливий,©.

ВОГКИЙ волб/гий. сирий, -жистий, мокрува-, 
вільгий /-бтний/; сп (най)вогший; ± МОКРИЙ.

ВОГКІСТЬ > ВОЛОГІСТЬ.
ВОГНЕННИЙ і ВОГНЙСТИЙ вогняний, полу- 

м’янйй, пломінкий, пломенистий; (- сяйво) 
променйс-, яскравий; (колір) ясночервбний, 
червоногарячий, с° яскраво-червоний; (- сло
во) палкий, запальний, пристрас-; (погляд) пе
кучий; (жар) гарячий-пре-f-; (- роки) бурхли
вий; & вогнЄвйй, *вогнистобкий.

ВОГНЕПОКЛОНЕЦЬ & /-онник/; ± ВІРЯНИН.
ВОГНЙЦЬ гангрена, с° гангрена.
ВОГНИЩ/Е багаття, в^тра, вогбнь, полум’я; (рі

дне) гніздо, пенати, домівка, хіта; (родинне) 
коло; гніздбвище; & пк ♦♦вий, *~аний.

ВОГ/ОНЬ полум’я, пблуміння, п° пблумінь, жЄ- 
вриво, да жижа; (у вікні) світло /-іння/; (очей) 
блиск; (душі) над[т]хнЄння; п. пристрасть, за
пал; (у хорого) жар, гарячка, температура; в. 
від своїх гол у власні ворота; між двох ~нів 
між Сциллою і Харйбдою, з дощу під рйнву; 
на лінії ~ніб в епіцентрі боротьби /протисто
яння/, на барикадах.

вбгчити зволбжува-, звбгчува-; дк звогчи- 0.
ВОГЧІТИ вологну-, зволожуватися /від-/, звогчу- 

ЗВОГЧ/І- проволбгну- /від-/, зволожні-, звільг- 
ну-, с. змокрі-; я. -ів ~ілий, проволбг- /від-/, 
зволожні-, зволожений, звбгче-, звільже-, 0 .

ВОДА (стояча) мертвовбддя, (чиста) /чисто-/, 
(мілка) /мілко-/, І густа! нЄтєч, (під льодом на 
шляху) д. зажбра; (газована) пиття, питво, на
пій; (солона) солянка; (мінеральна) мінерал
ка; п. багатослів’я; & пк *вбдний, *підвбд- 
/над-/; в. на чий млнн вітер на чий вітряк; 

ВОДИ моря, річки, озЄра; (гойні) курорт.
ВОДЕВІЛЬ (веселий) п’&ка, комедія, одноактів

ка, (між актами) інтермедія.
ВОДЙТ/И проводи-, супроводи-; (полки) очблю- 

ва-, ВЕСТИ, керувй- /проводирюва-/ чим; (лі
так) пілотува-, (авто) шоферува-; (вічми) пе- 
ребігі-; (в чім) зодягй- у що; & дк попоФ; в. 
перед верховоди-, ватажкувй-, бу- вожаєм, 
прави- балом; я. /мн хто/ ~ь с-и /з-й/ ♦, водій, 
вожай, провідник, поводир /про-/, пк ПРОВІ
ДНИЙ, (знак) вказівнйй, путівнйй; ± я. веде.

ВОДИТИСЯ (з ким) знй-, кумі-, дружити, прия- 
телюва-, води- компанію, мі- діло, ТОВАРИ- 
ШУВА-, пристава- /н* лигатися/; (селом) хо
дити; (- фавну) плодитися, жити, бу-, існува-.

в о д /ій  (авта) шофер, (літака) пілот, (судна) 
штурман, ок штурман—ій; & жн ~ило.

ВОДНО одностйй-, гуртом, всі рйзбм, в одній ла
ві, водносталь; (казати) в один голос /душу/.

ВОДНО/ЧАС -фаз, одночасно, заразом, одним 
заход- /рип-, н4пад-, нйворот-/, мов на коман- 
ДУ-

ВОДОГРАЙ /-бій, -приск/, с° фонтан; ± ДЖЕР
ЕЛО.

ВОДОДІЛ п. межа, рубіж, лінія протистояння 
/барикад/.

ВОДО/ЙМА (штучна) став, басЄйн, -сховище, 
копанка, (природна) море, озеро, океан; & 
~ймшце.

ВОДОСПАД водопад, (з терасами) каскадна), р. 
спад; & водоспадик, пк *водоспйдний.

ВОДОХРЕЩІ Водохреще, Йордан, Водосвяття,
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Водохрестя; i f  *тріщгі, не тріщи -  минули В.
ВОЄВОДА Iе полководець, воєначальник, коман

дувач, провідник, с. стратег.
ВОЗВЕЛЙЧУВАТИ славослбви-, ± ВЕЛИЧА-.
ВОЗВОДИТИ /-ВЕДЕНИЙ/ (до ранту) піднесе-.
ВОЗНЕСІННЯ Вознесіння Господнє, Вшестя.
ВОЗНОСИТИСЯ /  /під-, з-, ви-/, (на небо ще) 

возлітати /з-/; фР високо нестися.
ВОЗОМНЙТИ д*: в. себЄ ким возіснй- с. за кого.
ВОЇН БОЄЦЬ, ВОЯК, уР воТтель, зн вояка.
ВОІСТИНУ уР дійсно, справді, без сумніву, без 

брешеш, У істинно, жґ таки так.
ВОЛАТИ (жалібно) квили-, КРИЧА-; я. /мн хто/ 

волає с-и ♦, зм-й за», розкрйчаний, розрепе- 
тбв-, горлодер, крикун, г. галай(ко), с° волаю
чий, ©; гблос волаючого в пустілі у. крик 
/голос/ крикуна в пустелі;

ВІД/»»» (хорих) вилікува-, ~волбда-, -ходи-, ви- 
рятува-, вйчуха-; (біду) --верну-, запобіг- чому.

ВОЛЕЙБОЛ г. відбйванка.
ВОЛИТИ бажа-, хоті-, жада-, волі-; (волю) вико- 

нува-, сповня-, спбвнюва-;
УВОЛИТИ /В-/ (волю) виконати, сповни- 0.

воліти вважа- /визнава-/ за краще; хоті-, ба
жа-, жада-; (мати намір) міритися, (зробити) 
пха-, мости-, пну-, зп норовити; ± ВОЛИТИ.

ВОЛО підгбрля /-лина/, підшййок, с° підгруддя.
ВОЛОВИНА яловичи-, волове м’ясо.
ВОЛОВОДИТИ > БАРИТИ.
ВОЛОВОДИТИСЯ > МАРУДИ- + ВІЯ-.
ВОЛОГА (землі) о. соки; фР рідині; (у повітрі) 

ВОЛОГІСТЬ, випари.
ВОЛО/ГИЙ сирий, ВОГКИЙ, вільгий, вільгот

ний, мбкрявий; & ~жистий, сп1 ‘‘вбгший;
ВОЛОГІСТЬ волога, вогкість, вільгість; віль

га, вільгота, вогкотй, вільготність 0.
ВОЛОГНУТИ > ВОГЧІТИ.
ВОЛОДАР > ВЛАДАР; в. дум жива душа дум, 

f  законодавець мод.
ВОЛОДАРЮВАТИ владарюва-, панува-; що 

володарнеє = що владарює.
ВОЛ ОД/ІТИ ма- (за душію, в руці), посіда-, вла

да-, (їми) пануві- /~арюва-/ над, ма- в ки
шені їх; (чим) орудува-; (мовою) зна- що; (со
бою) контролюва- себЄ; в. пергім ма- літерат
урний хист; ~іє хто чим не можна відмбви- 
їм чого; я. /м" хто/ ~ іє  наділений чим, посідйч 
/владар*, власник, ~іль-/ чого, ©; я. -діє собгі- 
ю самоопанбва-.

ВОЛОКОМ поповзом, плазом, пбчовгом.
ВОЛОНТЕР > ДОБРОВОЛЕЦЬ.
ВОЛОС (\) ♦йн('к)а, Фінь; з6 ВОЛОССЯ, ♦іння; 

сґ капіляр; (під нігтем) загнітиця; & »(бч)бк;
ВОЛОСИНА: ні на -ну нітрбшечки, ніскіль-.

-ВОЛОСИЙ: золото* русий; срібно* сивий.
ВОЛОССЯ чуб, чуприна, шевелюра, ВОЛОС,

(кучеряве) кучері, (цупке) щетина; (неохайне) 
патли, пЄлєхи, куштра, жґ грива, з. штим; (на 
виду) заріст; & волоссячко, Уривка.

ВОЛОХ 0у румун; & волошисько.
ВОЛОХАТИЙ кудла-, патла-, кошла-, пелеха-; 

(- брови) стріха-; ± РОЗПАТЛАНИЙ; (руш
ник) ворсистий; (килим) ворсовий; (туман) 
неокреслений, невираз-, нечіткий.

ВОЛОЦЮГА драб, лотр, безхатченко, блудяга, 
галайда, як і. бездомний, 6у бомж; (непосида) 
сновига, швендя; (зайда) приплінтач, заволо
ка; ж* зальотник, донжуан, ж1 шльбндра.

волочйти волокти, тягти, тягну-; (землю) сг 
розпушува-;

РОЗ»»» г. призвичаї- до гріха; р. за собою п. 
до г. із собою.

ВОЛОЧИТИСЯ тяг-, плента-, волік:, дибуляти, 
диба-; (за ким) іти Яха-/ слідом; (за жінками) 
упада- (за спідниця-), залицятися до, пуска- в 
зальоти, вія-; (з ким) співжити, скака- у греч
ку; (світом) блукі-, мандрува-, тягатися; ти- 
ня-, вешта-, валанда-; я. /мн хто/ :иться 1. я. 
плентається, 2. я. увиває-2, 3. що блука, охо
чий до мандрів, блукйч /-алець/, обходгісвіт, 
перекотиполе, швЄндя, тягака, волоцюга, пк 
мандрівний, обходйсвітній, (кіт) походющий.

ВОЛЯ (своя) самовл£да, самовладання; (до зви
тяги) наполегливість, рішуч-; хотіння, бажа-, 
жад£-, вимога, наказ; (з d1 моя) вліда; (наро
дів) свобб-, незалежність, самостійн-, вільн-; 
(їм) звільнення, вйзвол-, розкріпіч-; (курям) 
благодать, лахва; в. В4ша як собі хочете, ок 
не хочете -  як х.; остання в. духівниця, запо
віт, г. завіщання; з -лі Провиді- > ВИПАДОК.

ВОЛЯЧИЙ воловий; & rf *по-волячому.
ВОЛЬОВЙЙ продиктований волею; (норов) РІ

ШУЧИЙ, непохйтний, незлам-, нєзігнЄн-, за
лізний, твердгій, із сильною волею, не легко
духий; © невблаганний, нещадимий, (намір) 
невідхйльний, неідклич-; ± ВОЛЯ.

ВОНб: аж в. фР на ділі [аж воно і тут є вихід].
ВОРОГ супротивник, супЄр~, нен£вид-, антаго

ніст, У7 враг, супостат, лиходій, ок недруг, а. 
душман; (рослин) шкідник; & ж1 ворогйня;

ВОРОГИ нЄдрузі 0; & воро[і]жЄньки.
ВОРОГУВАТИ конфліктува-; пб бути на ножах, 

гризтися, д. ненйвиді-; я. /мн хто/ ворогує с-и 
♦, розсварений, розбрата-, ВОРОГ, пк ВОРО
ЖИЙ, І стані (су)протйвний, о. на ножах з, ©.

ВОРОЖБА ворожіння, чаклува-, заклина-, воро- 
жбйтетво, чародій-, відьбм-, чари, г. примівк- 
а; (на картах) пасьянс.

ВОРОЖБИТ чаклун, чарівнйк, маг, знахур, ві
дьмак, відьмар, f  волхв; (на зорях) звіздар, а- 
стрблог, (по руці) хіромант.

ВОРОЖИЙ вражий, врігів, с. зловорожий; (та-



ВОРОЖ/ЙТИ 62 ВПЛИВ/АТИ

б/p) антагоністичний; (погляд) недоброзичли
вий, недружній, неприязний, ненавис-, нена
висницький; (натхнутий фобією) фббійний; 
(дуже /©/) готовий перегризти горло;

ВОРОЖЕ (ставитися) зйзом 0.
ВОРОЖ/ЙТИ чаклува-, чарува-, відьмува-; (на 

картах) розклада- що; п. каза- /вгадува-/ на
перед, пророкува-; (біля чого) ж. поратися; & 
дк вйФ [в. з карт]; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, з-й 
за4, зайнятий --бою, ворожбит, ж1 ворожка;

ЗАВОРОЖИ- (кого) пороби- /почини-/ кому;
РОЗВОРОЖЙТИ /від / 0.

ВОРОЖНЕЧА (дія) ворогування, протистоя-; п 
неприязнь, чвара, розбрат, усобиця /-ище/, а- 
нтагонізм, фобія, протиборство, ненависниц
тво, ворожість; & ворожда, ворожнета.

ВОРОН крук, д. гавран, (грак) гайворон.
ВОРОТА мн брама, в* їзд, у 7 врата; (тріюмфаль- 

ні) арка; & ворітця, ворітечка.
ВОРОХ купа, кучугура, бурта.
ВОРУХЛИВИЙ і ВОРУШКИЙ > РУХЛИВИЙ, 

± РУХОМИЙ.
ВОРУШИТИ злегка руха-, жм ворохбби-; (сіно) 

перегортй- /-верта-/; (люд) збуджува-, спону- 
кува- до дії; (горе) згадува- /при-/; (кого) 41- 
ПА-; я. /мн хто/ ворушить 1. охочий ♦, з-й 
роз4, ворушило, розворушувач, ©, 2. я. чіпа;

(ПО)ВОРУХНУ- по(во)руха-, по^во^руши- [не 
руш!], (вусом) смикну-, (пальцем) кивну-;

ВОРУШИТИСЯ заворушуватися 0.
ВОСКРЕС/АТИ встава- з мертвих, ожива-, пов

ертатися до життя; (по крахоі) підійма- з по
пелу /з руїн/; (- любов) відрбджува-, віднбв- 
люва-; (- природу) прокида-, пробуджува-; (у 
пам'яті) відновля-, пригадува-; (з недуги) ви
дужувати; я. Імн хто/ ~а воскрешуваний, від
роджу-, відновлю-, ожй-, готовий ~нути, май
же ~лий, пк -енний, воскресущий, ©;

ВОСКРЕСНУТИ вдруге на світ ародйтися 0; 
(духом) оклигнути; & п° воскреснутися.

ВОСКРЕ/ШАТИ оживля-, підійма- з труни /мо
гили/, відроджува-, поверта- до життя; (з руї- 
н) підійма- з попелу, віднбвлюва-, відбудову-; 
(давнє) пригаду-; п. підтрйму- на дусі, надих
ати; я. /мн хто/ ~ша ~шенний, з-й ~сити, ~сй- 
тель, пк воскресний, ©.

ВОСТАННЄ /на-/, /-анці, -анку/, останній раз, о- 
станнім разом.

ВОЧЕВИДЬ відкрито, відверто, явно, в очі; (ба
чити) наяву, п° унаяв; & вочевйдьки.

ВОША гнида, з6 нужа, вошва; (рослинна) тля.
ВОЮВАТИ (з їми) вести війну, бу- в стані війн-

и, підійма- зброю проти &, БОРОТИСЯ з; г. 
стояти на воєнній стопі, пб ворогува-, конф- 
ліктува-; я. /мн хто/ воює с-и ♦, втягнутий у 
війну, обтяжений війною, учасник війни, бо

рець проти чого /з чіш/, вояк(а), воїн, пк во
йовничий, бойовий, фР нескорений, протибб- 
рчий, о. у стані війни, ©.

ВОЯЖ>\ виправа; д! МАНДРІВКА.
ВОЯЖЕР обходйсвіт, подорожній, МАНДРІВ

ЕЦЬ.
ВОЯК воїн, боєць, СОЛДАТ, армієць, ж. руба

ка, з. войов(н)йк, f  дружин-, козак; (піший) 
піхотинець, СТРІЛ-, (платний) найман-, (ца
ря) служба, служака, (хоробрий) лицар, вит
язь, герой; & Фа, вояченько; ± ВІЙСЬКОВИК.

ВПАД/АТИ (куди) вливатися; (у що) вдава- /вда
ря-/ [в. в роіуку /трагедію/ вдаватися /вдар- 
я-/ в p.], піддава- розпуці, хапа- /бра-/ за голо
ву, ламати /заламува-/ руки, рва- на собі воло
сся, упада- серцем, р. розпачува-; в. в очі 
вбира- /6pd- на себе/ очі; в. в тон чий визнав- 
а- /підтрйму-/ неписані закони чиї; в апгіті-
ю хто опускаються руки в кого; в розпук- 
у хто розпука бере кого; я. /мн хто/ 1. що 
вливається, с-и ♦, уливаний; 2. з-й вдаритися 
у що /вда- до чого/; я. /мн хто/ впад^ в розп
ач пойнятий розпачем, © у розпачі;

ВПАСТИ: в. в пгісію п. спалахну-; в. в рбзпач 
ок розпачі-; я. упав (о)палий, 0 ; я. впав у па
сію розпасійбваний, 0 ; я. впав у розпач ок 
розпачений, (з)розпачілий, о. кинутий на дно 
розпачу, 0 .

ВПАМ’ЯТКУ /У-/ (кому) втямки, с° пам’ятно.
ВПЕВНЕНИЙ /У-/ п£в-, перекбна-; (в собі) са- 

мовпевне-, самоп^в-; (погляд) спокій-, рішу
чий; (рух) натренований, звич-.

ВПЕНЬ /У-/ цілком, геть чисто, ВЩЕНТ.
ВПЕРЕД!'!) /У-(!)/ не назад; (платити) наперед, 

авансом; жг* надалі, в майбутньому; (раніше) 
перед тим, спфшу, переділе, зразу, спочатку; 
(кого) поперед; (!) гайда! рушаймо! до бою!

ВПЕРЕМІШ /У-/ мішма, всуміш, впер£міш(ку); 
впереміж(ку), навперемінно.

ВПЕРТИЙ /У-/ затя-, закля-, забісбваний, ж? 
кля-, заклятущий, натуристий, о. з норовом, 
не з клоччя, багатий на впертість, г. огурний; 
(досягти) наполегливий, настйрли-; (незгідл
ивий) непоступли-; © стійкий, твердий, (твер
докам’яний, упертюх, мідне чоло /лоб/; (зло
дій) запеклий, невиправний; (погляд) невідхи- 
ль-, пиль-; & упертющий;

ВПЕРТІСТЬ /У-/ завзяття, норовистість 0.
ВПЕРШЕ /У-/ (у) перший раз, упфве, впервину, г 

по раз перший; в. бгічу ніколи досі не бачив.
ВПЛИВ дія(ння), впливання, с. тиск; ¥  авторит

ет, вага [ужити свій вплив]; ± РОЛЯ.
ВПЛИВАТИ1 /У-1/, Ід* УПЛИС[В]ТИ/ (- річку) 

впада-, вливатися; я. впливі1 = я. впада1.
ВПЛИВ/АТИ2 /дк ВПЛЙНУ-/ ма- /справля / 

вплив, (на кого) дія-, з. діла-; (на що) відбй-
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ватися на чім; ніщо не ~ає жґ ніщо не бере; 
я. Імн хто/ ~&2 с-и ♦, з-й вплину-, наділений 
/відомий своїм/ ~юм, пк ~бвий, © маючи ~.

ВПЛІТАТИСЯ /У-/ (- звук) приєднува-, долуча-, 
підключа-;

УПЛЕСТИСЯ (у що) переплестися з чим 0.
ВПОДОБА /У-/ симпатія; приємність, задоволе

ння; фР смак, уподобання; не до -би не в смак.
ВПОДОБАТИ /У-/ > ПОДОБАТИ.
ВПОРОЖНІ /У-/ порожняком, без вантажу.
ВПОРСКУВАТИ вприскува-; роби- інь(‘)єкцію.
ВПОРУ /У-/ вчасно, своєча-, вчас, саме враз.
ВПРАВА рк тренбвання; ВПРАВИ f  екзерцизи.
ВПРАВІ: я, ми (хто) в. мені, нам (кому) вільно.
ВПРАВЛЯТИСЯ тренува-, практикува-, удоско

налював набивати руку;
ПОВПРАВЛЯТИСЯ ок поспортувати 0.

ВПРАВНИЙ умілий, майстровитий, майстерн
ий; (вояк) вишколе-, натренбва-, вимуштров- 
а-; (рух) сприт-, зграб-, меткий.

ВПРИПУСТ /У-/ г. ДОСХОЧУ, уволю, жґ скі
льки влізе, к** без обмеження.

ВПРИТУЛ /У-/ щільно, тіс-, якнайтісніше; (пор
уч) пліч-о-пліч, плече-в-плече, один біля од
ного; (навпроти) лице-в-лице, чолб-в-чолб, 
ніс-у-ніс, груди-в-груди; (узятися) п. серйоз
но, як слід, по-справжньому.

ВПРОВАДЖУВАТИ /У-/ (моду) /за-/, закоріню- 
ва-, заводи-; (куди) /у-/, втиска-; (у війну) втя- 
га- /за-/; я. /мн хто/ -аджус с-и ♦, з-й запро- 
ва/ди-, ~джувач, пк ~дливий, для ~дження, ©.

ВПРОДОВЖ /У-/ продовж, протягом, фР через 
[ч. зиму], б. на протязі.

ВПРОСТ /У-/ (до кого) просто, прямо, навпр
ост, безпосередньо, ± НАВПРОСТЕЦЬ; прк у- 
здбвж; ч. г. зовсім, цілком.

ВП... крім наведених тут слів, > УП...
ВРАГ (нечиста сила) ДІДЬКО, біс, чорт, демон, 

диявол, к* Мефістбфель; уР ворог, супостат.
ВРАЖАТИ /У-/ дивува-, захоплю-, пантелйчи-, 

спантеличува-, ошелешу-, приголомшу-, вда
ряти в очі, аж за очі хапа-; (приємно) тіши- б- 
ко, (прикро) різа- б.; (у серце) обража-, завда- 
ва- (душевного) болю, рани- серце; (- вигляд) 
впада- в око; (боляче) > УРАЖА-; глибоко в. 
запада- в душу; я. /мн хто/ враж£ з-й вразй-, 
приголбмшувач, пк разючий, приголомшлив
ий, ВРАЗЛИ-, засліпущий, неймовірний, див
овиж-, феєрйч-, (образ) силь-, могутній, ©; 

ВРАЗИТИ (прикро) діткну- 0; в. у сірце вко- 
лб- ножем /вгороди- /всади-/ ножа/ у с., різон- 
у- серпом /полосну- н., шкрябону-/ по серцю.

ВРАЖЕННЯ вражі-, ефект; (-що) опінія, думка, 
бцін-, вйсновок; справляти в. запада- в душу.

ВРАЖИЙ ворожий; л. проклятий, сатанинський 
/-нівсь-/, диявольсь-, демонсь-, врагів.

ВРАЗ /У-/ раптом, відразу, зненацька, нагло, 
ВМИТЬ, нараз; разом, спільно.

ВРАЗЛИВИЙ © діткли-, чутли-, сприйнятли-, 
чуйний на образу, ф. тонкошкірий, тонкос
льозий; (- мову) прикрий, образливий, пекуч
ий, колю-, шпигу-, кривдний, ущипливий; 
(- рану) болючий; (- місце) слабкий, дошкуль
ний; (біль) сйль-; (крик) нестям-, несамови
тий; г. настирливий, докучли-; & р. уразли-.

ВРАНЦІ /У-/ ранком, зраня, рано, рано-вранці, 
раннім-рано.

ВРЕДНИЙ /У-/ недружній, каверзний, КАПОС-, 
с° против-; & вреднючий.

ВРЕШТІ /У-/ > ЗРЕШТОЮ, НАРЕШТІ; в. решт 
кінець-кінцем.

ВРИВАТИ /У-/ /від-, роз-, пере-, з-/; (мову) при
пиняти, обрива-; (куш) дістава-, захоплю-, од
ержу-, розживатися на; (платню) скорочува
ти, зменшува-; (серце) р. надрива-; (додому) 
ф. біг-, утіка-; я. врива = я. обрива;

УРВАТИ (куш) ухопити 0.
ВРИВАТИСЯ /У-/ /від-, роз-, ви-, пере-/, (- сте

жку) /об-/, (з кручі) /з-/, спадати; (- бесіду) 
припинятися-; /терпець/ вичерпува-; (до ха
ти) с° вдира-, влбмлюва-; (у бій) врубува-; (у 
лави) вріза-; я. Імн хто/ -ється с-и ♦, з-й вдер-, 
вломлюваний, врізу- 0, влбмник, ©.

ВРИВЦЕМ /У-/ уривками, припадка-, час до 
/від/ часу, уривково, прихапцем, прихапки, 
коли-не-коли, вряди-годи.

ВРОДА краса, вродливість, гарн-, гарнота з. лі- 
пота; п. вйгляд, зовнішність; на -ду красою.

ВРОДЛИВИЙ гарний (на вроду), гожий, крас
ний, лепський, ф'р хороший, д. хупавий, с. 
прегарний, прекрас-, (хорбший-)прехорбший.

ВРОЗДРІБ /У-/ (продавати) нарізно, від штуки, 
поштучно, не гамузом.

ВРОЗКИД /У-/ врозліт, (класти) розкидано, (ви
давати) поодиноко; & врозкидку, врозкидь.

ВРОЗТІЧ /У-/ врізнобіч, врозсип, ВРОЗКИД, 
врозбрід, врозліт, врбзпаш, не разом /вкупі/.

ВРОЗУМЛЯТИ навбди- на розум, НАПУЧУВА-.
ВРУНО; ВРУНА (озимі) сходи, прорість; (ози

мі) озимина, (ярі) ярина: & руна, рунь.
ВРУНІТИ врунитися, зеленіти.
ВРУЧАТИ (орден) дава-, доруча-, доручува-, 

(адрес) підноси-.
ВРЯД /У-/ рядком, впритул, поряд, (- людей ще) 

попліч, пліч-б-пліч, плече-в-плече, рука-в-ру- 
ку; (один за одним) підряд, поспіль, зряду.

ВРЯДИ-ГОДИ /У-/ десь-колись, коли(сь)-не-ко- 
лй(сь), нема, нема та й, час до /від/ чйсу, що- 
якийсь-час; іноді, інколи, деколи, часом, зрід
ка, здерід-, нечасто, прихапцем, прихапком, 
оказіями, оказійно.

ВР... крім наведених тут слів, > УР...
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ВСЕ /У-/ (ниє) зівжди, зівсіди, постійно, стало, 
без перерви; © ніщо не [в. рухається н. не 
стоїть]; (ліс і ліс) усюди, скрізь; (знати) о. де, 
що й до чбго; (вище +) щораз /чим-/, дедалі; 
& всЄнькє; в. більше більше й б.; в. і вся все- 
всЄнькє; в. ще і далі, і досі [в. щ. їсть і досі 
ї.; в. щ. гргіс і ділі г.]; більше /дужче, краще 
+/ за в. найпаче; всьоггі фР лишЄ [два всього 
д. лише]; післіі всього наприкінці.

ВСЕБІЧНИЙ (розгляд) глибин-, ВСЕОСЯЖ-, о. 
від А до Я; (розум) широкозбрий.

ВСЕВІД(А) всезнавець, всезнайко; & Дід-Всевід.
ВСЕЛЮДНИЙ /У-/ привселюд-, публіч-, прил

ад-, глас-.
ВСЕЛЯТИ /У-/ /по-/, сели-, (думку) навіва-, на- 

віюва-, урбюва-, наклика-, надиха-, (страх - 
ще) сія-, прищеплюва-, збуджу-; & вселю-; я. 
/мн хто/ вселя 1. с-и ♦, зг-й всели-, зайнятий 
вселенням, ©, 2. я. навіва.

В СЕ ОБ’ЄДНАВЧИЙ всеєднав-, всебратущий.
ВСЕОБІЙМАЮЧИЙ > ВСЕОСЯЖНИЙ.
ВСЕ ОДНО однаково, так чи так, без різниці, о. 

один кінець, жм одні холера, один біс, так і 
так [не кричи! Так і так не з’їм]; (кому) бай
дуже; (з нст як) подібно /так само/ як; (здо
буду) хай там щб; (з нст чи ппр мені) про мене.

ВСЕОСЙЖНИЙ /У-/ всеобіймущий, широкося- 
жний, всеоб’̂ м-, всеохбп- /:пливий, с° -плю
ючий/; фР повносяжний, універсіль-, всебіч-, 
панорам-, глибин-; (світовий) вселюдський, 
всесвітній, гльобальний: ок всезаливущий.

ВСЕПЕРЕМОЖНИЙ непобор-, НЕЗДОЛАН-, 
звитяж-, з-й здолати все.

ВСЕПОГЛИН/УЩИЙ всепожиру-, всежеру-, з- 
й поглинути все, що не міє кінця [-ща радіс
ть p., що не міе к.]; & ~альний, с° ~іючий, 
всепожира-.

ВСЕПОЖИРАЮЧИЙ > ВСЕПОГЛИНУЩИЙ.
ВСЕПРАВЕДНИЙ найпріведніший, праведний 

з праведних, пренепорбчний.
ВСЕПРОЩАЮЧИЙ ск всепрощій- [всепрощай- 

душа], прощій-усе [прощай-усе-душа].
ВСЕРОЗРИВУЩИЙ нГ всерозривнйй, ± ВСЕ

ПЕРЕМОЖНИЙ.
ВСЕРЙДИНУ /У-/ досередини, в нутро.
ВСЕСВІТ (цілий) світ (Божий), земля і небо, ок 

Галяктика, піднебесна, о. мільярди Ґаляктик, 
к* світобудова; фР космос, космічний простір.

ВСЕСВІТНІЙ /У-/ /ціло-/, міжнарбд-; (п'яниця) 
всьогосвіт-, знаний усім; фР універсіль-, кос- 
міч-, світовий, вселюдський /с° загально-/.

ВСЕСИЛЬНИЙ всемогутній, всембжні[и]й, все- 
влід-, f  цар і Бог; (- любов) нездоланний, не- 
перембж-.

ВСЕСЛАВНИЙ славет-, уславле-, світослав-, 
світової слави, високославний, славнозвіс-; &

слівний-преслів-, найславніший.
ВСЕСПАЛЮЮЧИЙ всепалющий.
ВСЕЩЕДРИЙ щедрим-щЄдрий, щЄдрий-прещЄ- 

дрий; & найщедріший, щедрющий.
ВСИПАТИ /У-/ /на-, об-, за-, під-/, (борщ) на

ливі-; я. Імн хто/ всиші 1./2. © усипаючи, 1. 
я. всипа, с-и ♦, з-й всйпа-, сипань, засипі- 
ль(ник), пк всипний, всипіль- /за-/; 2. я. обси- 
пі, с-и /об-/, з-й обсипа-, посипальник, пк по- 
сипальний /об- 0/, ок обсипущий 0;

ВСЙПАТИ (кому) відшмага- кого; в. бббу 
/пірцю/ ді- чбсу /прочухана/, полата- боки, с.
♦ по саму зав’язку.

ВСІЛЯКИЙ > ВСЯКИЙ;
ВСІЛЯКО усяково, і так і сяк.

ВСКОКИ /У-/ навскоки, вскач, навскач, нів- 
скбчки; ± ПІДСКОКОМ.

ВСЛІД /У-/ слідом, назирці, назирцем, назирком, 
слідами, г. втропі; (кричати) у спину.

ВСМАК /У-/ (їсти) смачно, із смаком; (сміяти
ся) залюбки, з приємністю, з насолодою.

ВСМЕРТЬ /У-/ (злякати) на смерть, смертельно, 
до смірти.

ВСМОКТ/УВАТИ /У-/ всбту-, вбирі-, абсорбу- 
ві-, р. ухлинй-; (з молоком мами) засвбюва-; 
я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й ^ті-, смоктун, абсор
бент,/?® ~ування [цівка ~ування], пк смокталь
ний, для жування, © смоктавши, усмоктуючи.

ВСОТУВАТИ всякати + ВСМОКТУВАТИ.
ВСТАВАТИ /У-/ зводитися /під-/ (на ноги), (ху

тко) підхбплюва-; (на кого) повставати, піді
йматися; (- імлу) /зді-/; (з могил) воскресати; 
ІзоріІ сходи-; (в очах) поставі-, виника-; (в у- 
яві) вирина-, з’являтися; я. /мн хто/ встаї під- 
вбджуваний, навче- ♦, з-й усті-, (на кого) 
повстінець, © мить, і на ногіх, встаючи;

ВСТАТИ: в. з-за стблу ♦ від столу.
ВСТИГ/АТИ /У-/ поспіві-, не відставі-, не піс- 

зідніх, не спізнятися; (всюди) справуві-, дав- 
іти ріду всьбму; фР досягі- успіху, (у школі) 
бу- попЄрЄду; я. /л*" хто/ твердий в успі
хах, пк здібний, успіш-, беручкий, о. з успі
хами, (у ШКОЛІ) серед перших, не остійній, ©.

ВСТЙГ(НУ)ТИ фР управитися 0; не в. бком 
кліпну- не зч^ися.

ВСТРІВАТИ /У-/ (зу)стрічі-, стріві-, здибі-, 
спотикі-; що встрівгі = що зустріче.

ВСТРОМЛЯТИ /У-/ всаджува-, втикі-, встромл
ювати; (у воду) заглиблю-, занурю-, зануряти.

ВСТРЯ/ВАТИ /У-/ втручітися, уплутува-, жм 
влазити, (до бесіди) уклинюватися, підпрягі-; 
(між ким) потрапляти, опинятися, міші-; (в 
халепу) уіслЄпува-; р. застрягіти; я. /мн хто/ 
с-и ♦, з-й ^ги, віка, пк улізистий, улізливий, 
о. ось мої п’ять, щоб було дЄсять, © ~ючй.

ВСТУП вхід, в’їзд, У  вшЄстя,/?. входини, (війсь-
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ка) вмарш; (куди) право вступу; (до твору) 
вступні статті /слово/, ПЕРЕДМОВА, інтро
дукція, р. уводини, п. прелк5дія; (до опери) у- 
вертюра, (до науки) пропедевтика, (до епосу) 
зачйн, (до акту) вступні частина, преамбула.

ВСТУП/АТИ (у бруд) става-, ступі-; (- полк) ум- 
аршбвува-, входи-, в’їзди-; (у діялог) заходи-, 
вдаватися до, (розпочинати /за-/ що; (в пере
говори) сіді- за стіл чого; (у голову) заходи-; 
(до партії) записуватися; в. в диілгіг захбди- 
в розмову; в. в партію партизувітися; я. /мн 
хто/ - і  с-и ♦, з-й ~и-, ~нйк, пк ~ний, фР нов
ий, свіжий, © мить, і вже тут, вже на порозі;

ВСТУПЙ- г. /по-/ (вбіг- +) увігнатися 0; (в 
береги) зайти; в. в береги п. зайти в норму.

ВСТУПАТИСЯ давіти дорогу, п. відступатися.
ВСТУПНЙЙ ж. увертюр-, (курс) початковий.
ВСУПЕРЕЧ /У-/ на противагу, (навпроти, напе

рекір, навсупереч, незважаючи на, насупроти, 
супротивно, жґ упоперек, навспак; в. здоро
вому глузду взяти й [взяти й утопитись]; в. 
небажанню (робити) через не хочу.

ВСУЦІЛЬ /У-/ суцільно, суціль, суспіль; (вряд) 
уряд, поспіль, покотом.

ВСЮДИ /У-/ поФ, повсюдно, скрізь, уР ♦сущно, 
о. по всіх усюдах /зікутк-/, по всьому світі, 
куди не повернись /кинь/, в усіх кінцях.

ВСЙКИЙ /У-/ всяк, кожен, кожний, д. кбждий; 
(всякий-всякий) всілякий; (учень) будь-який; 
фР п£рший-ліпший, будь-хто, хто хочеш 1x6- 
чете/; (- місця) різний; ок найменший, ніякий, 
жодний [без всякого зла]; & рм ♦ тобі [суєта 
су£г і всяка тобі суєті];

ВСЯКО /У-/ (по)всяк, усяково, не одніко-, усяк
им способом, по-всякому, по-різн-; всіляко, 
на всі лади, і так і так /сяк/, і звідти і звідси.

ВСЯЧИНА: усгіка в. ф. трахомудія, всяке таке (і 
так  ̂ всяке) [в голову лізе всяке так£]; хай 
йому в.! хай йому грець!, бодій він скис!.

ВСЬОГО-НА-ВСЬОГО лише, тільки, йно, аж,
о. не більше (і) не м&шіе, з. гурт-на-гурт.

ВС... крім наведених тут слів, > УС...
ВТАЮВАТИ /У-/ прихбву-, таїти, не виявлгі- 

/викриві-/; не покізува-.
ВТЕЧА /У-/ д. втіка, втіки, утік; (військ) ВІД

СТУП; (від смерти) порятунок.
ВТЕЧИЩЕ > СХОВИЩЕ, ПРИТУЛОК.
ВТИНАТИ /У-/ врізува- /від-/, відтині-; (ріг) від- 

сікі-, відрубува-; (затято грати +) гати-, 
ШКВАРИ-, смали-, чисти-, ІгопакаІ віддирі-, 
сади-; я. Імн хто/ втині с-и ♦, з-й утну-, 
втиніч, пк угинільний, відрізувань- +%, ©;

ВТЙТИ (штуку) утну-, встругну-, викину-; он? 
вріза- [як уріже!], доверши-, доконі-, зроби-, 
вйкона-; (пісню) заспіві-, (гопака) загрі-; (мо
ву) зрозумі-.

ВТИРАТИ /У-/ /об-, ви-/; (мак) т£р-, розтирі-; 
(шлях) вторбвува-, в’їжджува-; (борщ) ф. ум- 
И Н І-, ЇС-, (пиво) ПИ-.

ВТИСКАТИСЯ /У-/ бгі-, впихі-, втирі-, тисну-;
зм запровіджува- /у-/;
ВТИСНУТИСЯ упхітися, убгі-, втф- 0.

ВТИХОМЙР/ЮВАТИ /У-/ вгамбву-, заспокою-, 
улігоджу-; (біль) притишу-, пригішу-; (бунт) 
умиротворяти, усмиря-; (псів) укбськува-; ± 
ПРИБОРКУ-; я. /м*4 хто/ ~ює охочий ♦, з-й 
~и-, ~ювач, миротворець, пк миротворчий. ©.

ВТІК/АТИ /У-/ даві- дріла /драпакі/, дріпа-, по- 
кізува- хвіст, міза- п’яти сілом, врізі- поли, 
брі- нбги на пл£чі /в руки/, жн нарізі-, к? ря- 
тувітися втечею; (з ока) даленіти, пропаді-, 
зникі- (з очей); (- армію) ВІДСТУПА- в піні- 
ці; (з дому) покиді- що; (з армії) дезертуві-; 
(- борщ) вибігі-; (чого) /від-/, уникі-, оми на-; 
(з ярма) звільнятися, визволя-; я. /мн хто/ - і  
С-И ♦, 3-Й ^ги, ~іч, пк ~іцький, © взявши нбги 
на плйчі, ск тікій- [тікай-з-війська брітія];

ВТЕКТИ ді- дьбру /тяги, тягу/, дремену-, дра- 
пону-, гайну-, умкну-, удіритися навтіки, ви
нести нбги, о. зійти з оч£й, ф. змитися, злиня
ти, жИ чухну-; фР дітися [куди дінешся?]; & 
6а вйвтікати; душі -клі в п’гіти зі страху 
п’яти затерпли зі страху; що втік вт^клий, 
збіг- /за-, від-/, Й.

ВТІКА/Ч ГУ-Цзлав) дезертир; & Фик, пк *~цький.
ВТІЛЕННЯ > УОСОБЛЕН-; ± ВТІЛЮВАТИ.
ВТІЛ/ЮВАТИ /У-/ втіля-, надаві- плоті й крб- 

ви, убирі- /оберті-/ в кров і плоть; фР реалі- 
зуві-, здійсню-; (в собі) УОСОБЛЮ- собою; 
я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й ~и-, ~ювач, уособ
лю-, пк ~ьчий, рв ~ення [я. ~юс хібс ~ення ха
осу], ©;

ВТІЛИТИ (в життя) поклйка- до життя 0;
ВТІЛЕНО п° отіл&нено 0;
ВТІЛЮВАТИСЯ реалізуві-, здійснюва-, о. на- 

бувіти плоті й крбви 0.
ВТІМ /У-/ сп однік, одніче, прот£, ал£, алеж, 

тільки; а втім а проте, зрештою.
ВТІХА /У-/ рідість /-ощі/ (для серця /душі/), сер

дечний рай, приємність; (дітям) забіва, розв- 
іга; (любов) насолбда, блаженство, раювіння; 
(у горі) розрада; невелика в. малі рідість.

ВТІШ/АТИ /У-/ розріджува-, розважі-, біви-, 
забавлгі-, весели-, рідува-, тіши- сфце кому, 
обтирі- /заговбрюва-/ сльози, розганя- сум, 
зігріві- /віді-/ с^рце, вмовля- /заколисува-/ їх, 
звеселй- бчі /відводи- тугу від с£рця/ їм; (зір) 
тіши-; я. Імн хто/ - і  с-и ♦, з-й розріди-, ~ник, 
розрід-, пк утішливий, серцепотішний, ©;

ВТІШАТИСЯ (славою) купі- у чім; 0.
ВТІШНИЙ /У-/ кум£д-, забів-; утішливий, г. по

тішаючий; (- книжку) веселий.
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ВТОМА /У-/ знемога, знесилення, ВИСНАГА, 
змучення /пере-/, перевтома.

ВТОМЛЮВАТИ /на-, с-, с. пере /, ЗМУЧУ-, 
знесилю-, виснажу-, заморю- /на-/, натрудж- 
у-, мордувати, р. втомля-; (байками) набрид
ав я. /м" хто/ втомлює с-и ♦, з-й втоми-, 
знесилювач, стбмлюв-, замбрюв-, пк стомли
вий /у-/, ВИСНАЖЛИ-, трудний, утом-, ©;

ВТОМИТИ окґ вхбркати 0.
ВТОМ/ЛЮВАТИСЯ /с-, на-, пере-,/, знесилю-, 

заморю- /на-/, ЗМУЧУ-, натруджу-, виснажу-, 
мордува-, доходити до втоми; я. /мн хто/ -є- 
ться с-и ♦, зг-й ~й-, ~люва- /с-/, замбрюва- /з-/
0, скорий на ~у, пк ~ливий /с-/, ~лЄнний, ©;

в/томй- збгі- з ніг, г. змог:, вивалити язик, 6 а

по- 0; д1 присталий, стомлений /п° -ленний/;
ВТОМЛЕНИЙ n f  підтбмлений 0.

ВТОРИТИ суголоси-; & вторува-.
ВТРАПЛЯТИ /У-/ потрапляти;

ВТРАПИТИ (зробити) змогтгі, зумі- 0.
ВТРАТА /У-/ (чого) р. згуба, страта, (в торзі) 

прбторг; (кого) загибель, смерть; фР шкода, 
збиток; (дія) втрачання, загублення, згуба;

ВТРАТИ збитки, витрати.
ВТРА/ЧАТИ /У-/ губи-, лишатися без, випуска

ти з рук, погубля-; (силу) (позбуватися чого; 
(час) марнувати, гайнув^-, гая-; фР мі- збитки 
/-ти/, зазнава- збитків /~т/; в. ґрунт під соб- 
бю губитися, не знати, на яку ступи-; я. /мн 
хто/ ~ча з-й -ти-, ~чайко, пк ^гливий, -гний, 
© с-и ♦, ск -чай- [~чай-ґрунт-під-ногами];

ВТРАТИ- фР відбіг- [свого відбіг, чужо- не до
скочив] 0; в. глузд відбитися глузду; в. дові
ру г. спроневіри-; в. можливість дія- оста- 
без рук /в човні без весла/; в. самовладання 
залама-; -тив апетйт не їсть і не п’є.

ВТРИМ/УВАТИ /У-/ (балянс) держй-, трима-; 
(їх) не відпуск^-; (рух) гальмува-, здержу-, 
затрйму- /при-, с-/; (що) не віддава-, зберіга-, 
не губи-; я. /мн хто/ -ус 1./2. © с-и ♦, ~уючи,
1. з-й ~ати, утримувач, пк утрймливий, т. 
підтримко-, © і далі [що втримує рекорд і д. 
рекордсмен], 2. що стримує, 3. що зберіга.

ВТРУЧАТИСЯ /У-/ (у що) устрявати, уплутува
тися, к" не трима- нев(й)тралітЄту, жґ міша-, 
пха- (в чужий город), лізти, не стоя- остор
онь, стромля- /пха-, суну-/ носа; (в інтим) ліз
ти (з чобітьми) в душу; я. -ється = я. встряє;

ВТРУТЙТИСЯ ф. влізти 0.
ВТУПЛЮВАТИСЯ; ВТУПИ- (очима) упер-, у- 

п’яс-, ушнгіпи-; в. /втупити 6чУ в зЄмлю по
тупитися, потупити очі в землю;

ВТУПЛЕННИЙ (погляд) вліплений 0.
ВТЯГАТИ /У-/ (куди) /за-/, тягти, тягну-; (нит

ку) всиля-; (вологу) усмбктува- /за-/; (живіт) 
підтяга-, (повітря) всьбрбува-; (до праці) за-

луча-, притяга-, заохбчува-, // вплугу-, г. 
вмбту-; в. у війну пхіти на Марсову дорогу.

ВТЯМКИ /УТЯМКИ/ > ВПАМ’ЯТКУ.
ВТ... крім наведених тут слів, > УТ...
ВУАЛЬ серпанок; п. пелена, запб-, завіса.
ВУГІЛЛЯ з6 (збагачене) кокс; & вугіль, вуглик.
ВУГОЛ д. (у хаті) кут, куток; (дому) ріг.
ВУДЖЕНИНА шинка; & буженй-, вуджениця.
ВУДИТИ (рибу) лови- вудкою; & виуджува-, дк 

вивуди-.
ВУДЙТИ (м'ясо) дими-, продимлюва-, в’яли-.

ВУДЖЕНИЙ дймле- 0, б. кбпче-.
ВУЖ > ЗМІЙ; & вужик, вужака.
ВУЗОЛ ґудзь, петля, зав’язь, ок скрутень; (з ре

чами) клунок; (волосу) жмут; (доріг) схреще
ння /пере-/; (санітарний) КОМПЛЕКС, сист
ема; (життєвий) проблема, плетиво обстав
ин; (зв'язку) осередок, центр; (деталів) т. 
бльок, с° блок; (вен) ма затвердіння, розшгі- 
ре-; Гордіїв в. заплутана справа; розрубати 
Г. в. розв’яза- хутко і враз складну проблему.

ВУЗЬКИЙ неширокий, (- очі) прорізаний осо
кою; (- погляди) обмеже-, (профіль) спеціяль- 
; & вузенький, вузЄ[і]сень-, вузюсінь-;

ВУЗЬКІСТЬ & вузькота 0.
ВУЗЬКОЛОБИЙ вузькочолий; п. обмежений, 

відсталий, недорозвинений.
ВУЙКО вуй, дядько, брат матері, брат жінки; ев 

ведмідь.
ВУЙНА дядина, тітка, сестра матері.
ВУЛИК д. вулій, вулень, (у дереві) борть, (з кол

оди) дуплянка; р. рій (бджіл); (гомінкий гурт) 
шарварок, циганський табір, с. страшний суд.

ВУЛИЦЯ (широка) проспект, (з алеями) буль
вар, (головна) артерія, магістрам; (мала) за
вулок /про-/, вуличка, (глуха) глухий кут, за
кутень; (у США) авеню; о* дорога, проїзд; 
(людське дно) п. голота, чернь, плебс, люмп
ен, жн шпані; жйтель -ці вуличанин.

ВУЛИЧНИЙ (хлопець) безпритуль-, бездбм-, 
бродячий; п. невйхований, некультур-; (- прі
звище) неофіцій-; (вислів) ВУЛЬГАРНИЙ.

ВУЛЬГАРНИЙ (жарт) вулич-, непристбй-, со
роміцький, брутальний, масний; (вислів) ба- 
зір-, нелітератур-, нецензур-; (стиль) бала
ган-, кафешантан-, унітаз-; (доказ) спрбще-, 
примітив-, збідне-, низькопрбб-, ненауковий.

ВУТЛИЙ (човен) неміцнйй, благенький, благий; 
(одяг) старгій, потертий, убогий; (цвіт) сла- 
бйй, кволий, хирлявий, хиренний, хирявий, 
недорозвйнений, немічний.

ВУС: і -ом не вєдЄ і за вухом не свербйть кому;
ВУСА (пишні) карась у сметані; & вусенята.

ВУХА: надерти в. накрути- /нам’я-/ ♦, п. носом 
потовктй, як кошеня; стерегти -ми (- зайця) 
стрйг- Фми.
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ВХІД (у домі) двері, (з колонами) порталь; (у 
двір) хвіртка; (в’їзд) брама, ВОРОТА; (дія) 
входження, ВСТУП, )Р вшестя; в. вільний 
усім вільно заходити.

вхідчини ВХОДИНИ, НОВОСІЛЛЯ.
ВХОДЖЕННЯ вступ, влиття /влучення/ до чого.
ВХОДИТИ /ВВІ-, УВІ-/ /за-/, вступі-, /пере-/ по

ріг, н1 увалюватися; (клином) уклйнюва-; (у 
тяму) продістава-, просякати що; (в душу) за- 
паді-; (до гурту) вливатися, влуча- /до-/, нал
ежати, бра- участь у чім; (у що) заглиблюва
тися, старі- збагнути що; в. в ббсяг чого ♦ у 
що [♦ в ббсяг знань]; в. в т£му /рблю/ адап
туватися до тЄми /ролі/; це в нішу задічу не 
-ть е* це до нас не стосується; в. у праві (- о- 
сінь) заявля- свої п.; я. Імн хто/ вхбдить с-и ♦, 
з-й зайти, гість, пк вхожий /за-/, (до числа чог-
о) занесений, (куди) вже на порозі чого, © ще 
мить і зійде, зайшовши, захбдячи;

ВХОЖИЙ & /уві-/; бути вхбжим мі- приступ 
[мів приступ до царя].

ВХ... крім наведених тут слів, > УХ...
ВЧАСНО свосчіс-, без запізнення, на час; ВПО

РУ, сіме вчас /враз/, д в сімий раз; ок до рЄчі.
ВЧАЩАТИ /У-/ буві-, приходи-, загляда-, відві- 

дува-, о. топті- стіжку; (до кого) оббиві- по
роги чий н1 УНАДЖУВАТИСЯ.

ВЧЕНИЙ /У-/ /ніФ/, освіче-, тренбва-, вишколе-, 
досвідче-; як і. науковець, знавець, ерудит, ок 
фахівець, спеціаліст; (ведмідь) муштрован
ий; (- книжку) яс* серйбз-, мудрий; (битий) 
провчений; в. і пере* f  найперевчініший.

ВЧЙННЯ /У-/ (у школі) наука, навчіння, д. вчи- 
ття; (Дарвіна) теорія; (релігії) віро*, догміти; 
(батьків) он? порада, настанова.

ВЧЙПИСТИЙ /У-/ причепливий, прискіпли-, с° 
прив’язли-; ± ВЛІЗЛИВИЙ.

ВЧЕПИТИСЯ /У-/ > ЧІПЛЯТИСЯ.
ВЧІІНОК Ір. У-/ дія, чин, акція, акт; (непохваль- 

ний) витівка, вибрик, коник, вихватка; ± ПО- 
ВЕДІН-; (героя) пбдвиг; (негідний) прбгріх;

ВЧЙНКИ поступбвання, вчинене, сподія- 0.
ВЧЙТЕЛЬ /У-/ педагог, викладач, викладбвець,

г. професор; (хто виховує) виховітель, нав- 
чит-, г виховник, НАПРАВ-, к? метр, (у сект
ах Індії) гуру; & ж1 ♦ка,*вчителівна, з6 *Фві.

ВЧЙТИ /У-/ (чого) навчі-, (певних правил) /при-/ 
до; (їх) школи-, даві- освіту їм; (наочно) по- 
кізува-; (маси) освічува- /про-/, f  просвіщі-; 
(етики) вихбвува- /прищеплюва-/ що; (на
пучувати) повчі- /нау-/, с° наставля-; ж" кар- 
і- [Не слуха? Буду вчії-!]; (з нст що) доводи-; 
(мови) вивчі-, студіюві-, засвою-, опанбву-; 
(напам'ять) залам’ятбву-; я. /мн хто/ вчить 
покликаний ♦, з-й наФ, навчйтель(ка), учи
телька), пк навчальний /по-/, © с-и ♦.

ВЧИТИСЯ /У-/ (чого) навчі-, вивчіти /студію
ві-, засвбюва-/ що, о. гриз- граніт науки, си- 
ді- на шкільній /студентській/ ліві; (ремесла) 
набиві- руку в чім, переймі- досвід у кого; (у 
школі) ходи- /вчащі-/ до, відвідува- що; (з 
віком) набирітися розуму; (на кого) думати 
бу- ким; я. /мн хто/ вчііться учений, виучу- 
ва- /на-/, с-и ♦, з-й вивчи-, учень, студент, 
слухіч, курсінт, пк /- молодь/ учнівський, © 
навчавшися, навчіючись;

В ІД ііі 1. відзвчаї- 0, 2. скінчити вчитися.
ВЧОРА /У-/ минулого дня, напередодні; як і. 

вчорашній день, МИНУЛЕ; & *зучбра.
ВЧУВАТИ /У-/ чу-, відчуві-; (щось таємне) до- 

бачі-, здогідуватися;
ВЧУТИ (голос) почути, розчути.

ВЧ... крім наведених тут слів, > УЧ...
ВШАНОВУВАТИ /У-/ складі- шіну, віддаві- 

належне; (чим) відзначі-, нагорбджува-; (при
сутністю) роби- честь кому; (гостя) часту- 
ві-, пригощі-.

ВШ... крім наведених тут слів, > УШ...
ВЩЕНТ /У-/ збвсім, цілком, остаточно, без зіли- 

шку, внівець, нанів-, впень /у-/, дощЄнту, до 
ноги /пня, цурки/, дбчисті, на гімуз /тріски, 
порох/, упріх; (розбити ІворогаІ) на голову.

ВЩЕРТЬ /У-/ по вінця, повно, до крію, укрій; 
п. цілком, повністю, остаточно.

ВЩ... крім наведених тут слів, > УЩ...
В’ЮН © проліза, хитрун; (хамелеон) крутихвіст; 

& в’юнок, в’юнЄць.
В’ЮНИТИСЯ (- річку) ЗВИВА-, петляти; (- во

лос) закручуватися, кучеряви-; & зав’юнйти.
В’ЮНКИЙ (ви)верткий, в’юнистий; (- стежку) 

звивис-, кривуляс-, кручений, ВИТКИЙ.
В’Я/ЗАТИ ЗВ’ЯЗУВА- /ви-, за-, об-, пере-, по-, 

під-, при-, у-/, мотузуві-, (руки ще) скручу- 
ва-, f  кримцюва-; (панчохи) зп плЄсти; я. /мн 
хто/ ~же с-и ♦, з-й заФ, ~зільник, ~зій, & 
[ціпов’яз], -яси- [~жинога], пк -зальний, -зки- 
й, (смак) терпкий, -жучий, © -завши, ^жучи;

ЗВ’ЯЗАТИ; ЗВ’ЙЗАНИЙ сплетений 0;
РОЗВ’ЯЗАТИ (язик) о. розшнурувіти 0.

В’ЯЗАТИСЯ зв’язува-, поєднува-, сполучі-, (в 
думці) асоціюва-; (до їх) чіпля-, прив’язува-, 
приставати; (- овочі) зачинітися, зав’язува-; 
фР тули- [не -жеться не тули-]; в. в голові 
рої- /зарбджува-/ в г.; -жеться (що) налігодж- 
ує-, зав’язує-, Із ч. не/ не виходить /тулиться/; 
нгітка -жеться щось трива; -ілася н. думок 
роїлися думки; я. !мн хто/ -ться 1. в’язаний, 
зв’язува-, пк в’язучий, 2. я. чіпляється;

ПОВ’ЯЗАТИСЯ вив’язатися 0.
В’ЯЗЕНЬ АРЕШТАНТ, як і. ув’язнений; & пк 

*в’язенський.
В’ЯЗИ шийні хребці; ж? шия.
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В’ЙЗКА в’язан-; (низана) низ-; (риб) мет-; & в’я- 
зоч-; (ниток) жмут; (творів) п. сніп; ± СЕРІЯ.

В’ЯЗКИЙ тягучий, липу-, липкий, р. глйзявий; 
(мочар) грузькйй, глейкйй, глеюватий, тва- 
нйс-; (страх) чіпкйй; (- суміш) в’яжучий; (ме
тал) ковкйй, (- щось м'яке) глевкий, мулкйй.

В’ЯЗ/НЙЦЯ тюрмі у каземат, г. кримініи, хурди- 
ґа, д. цібпа, фурдигарня, ± БУЦЕ-, ф. тюряга, 
ар£шт, клітка, остріг, як і. чбрна, ев курорт, 
санатбрія; (у цитаделі) равелін; & ~йлище.

В’ЯЛИТИ (м’ясо) ВУДИТИ; & дк вйв’ялити.
В’ЯНУТИ (- зела) сохну-, всиха-, зав’яда-, відцв- 

іта-, відмира-, ПРИВ’ЯВА-, ШОРСКНУ-; (- 
красу) занепаді- /про-/, гйну-, марні-; (- сер- 
це) завмира-, ни-; я. в’гіне с-и ♦, приречений 
за4, напівзів’ялий, мійже зів’я- /при-, за-/, 
щораз прив’яліший, в’янучий, ок в’янкий, ©.

Г

ГАБА (біла) (турецьке) сукно; п. покриття, пб- 
крив /п° покров/, покривало, пелена, запина
ло; (хустки) береги, ОБЛЯМІВКА, крайка, 
лиштва, оторбчка; (берегова) смуга.

ГАВАНЬ бухта, ЗАТОКА, (на річці) card; (для 
тих, хто в морі) порт, пристань; (тиха) п, 
притулок, схбв-, прйхист-, укриття, схбвище, 
при станови-.

ГАВК/АТИ брехй-, (відусіль) валув£-, ґвалтува-, 
(- цуцика) дзявка-, дзявкоті-; & ~оті-, (зрідка) 
зг^вкува- /ви-/; я. /мн хто/ ~а ~ун(£ць), пк 
~учий, бреху-, вітливий, ©;

ГАВКНУТИ & гавконути 0.
ГАВКІТ брбгіт, брех, (зусібіч) валування, ґвалт- 

уві-; (цуцика) дзявкіт, дзявкання; & гав
котіння, гавкання, гавкотня, гавк, гавкбтнява.

ГАД година, гадюка, змія, гйспид; л. ПАДЛЮ
КА; & гад(ен)я, з6 гадь, гаддя, гадюччя.

ГАД/АТИ дума-, міркувй-, розміркбвува-; р. мрі- 
я-; (з нст що) вважа-; (наперед) передбача-, 
припуск^-; (піти) мі- намір, збиратися; р. 
сподівй-; я. /мн хто/ 1./2./3./4. с-и ♦, © ~£в- 
ши, ~аючи, 1. я. дума, 2. я. міркує, 3. я. пер- 
ердбача + ск гадай- [гадгій-зілля], 4. я. вважа.

ГАДИТИ; ПІДГАДИ- підклйс- свиню, каверзу 
підстрбї-, гадючку вкину-; не підггідь! не на
партач!

ГАДК/А дум-, ід&і, міркування, погляд, мисль; 
намір, зідум; (здогад) припущення, передба- 
че-; фР уявле- [і ~и не мав], пошіття, підбзра.

ГАДКЗКА > ЗМІЙ; & гадюченя, з6 гадючва; г. 
потайнії гад повзучий.

ГАДКЗЧИЙ (погляд) злий, отруйний, отруйли
вий; ги віроломний, підступ-; & гадючин, *га- 
дюкуватий /= змієподібний/.

ГАЗАРД > АЗАРТ.
ГАЗЙТА часбпис, (що)данник, (молодеча) моло- 

діжка; (тижнева) тижневик, (місячна) місяч
ник, (квартальна) кварт£ль-; (урядова) офіці- 
бз, орган, публікація, видання.

ГАЗЕТЯР журналіст, новин£р, газетник; з" репо
ртер, кореспондент, літпрацівник, редактор.

ГАЇВКА > ПІСНЯ; & пк *гаївчаний.
ГАЙ ліс(бч)бк, (у балці) байрак; & Фок, (край 

гаю) загійок; аж г. шумгіть аж іскри крешу
ться, аж дим стоїть, аж пір’я летить;

ГАЙОК; ГАЙКИ дрібнолісся.
ГАЙ-ГАЙ! (ой) л£ле! та бі\ овва!; який жаль! 

жаль-жіль! (та) дарма!; і6 на жаль; вст 1. еге- 
г£!, 2. куди твоє діло!

ГАЙДА! ходи!, ходім!, ходіть!, вперед!, рушай
мо)!, рушайте!, з Богом!, д. гай!, д£йко!

ГАЙДУК (на Балканах) повстанець; (княжий) f  
ОХОРОНЕЦЬ, драбант; (у панів) слуга, льок- 
ай, с° лакей.

ГАЙНИЙ забарний, за^, забарливий.
ГАЙНО кізяк, лайшік; з6 гній, кал, лайнб.
ГАЙНУВАТИ (майно) марнувати, циндрити, ви

трачати, розтринькувати, переводити.
ГАЙОВИЙ г. ліс(ів)нйк, побережник, лісничий.
ГАК кандзюба, с° багор; (на рибу) мн беті; (на 

двері) защіпка; (на підкові) шип; п. зайвина, 
лишок [з г£ком]; ф. ймба [тут їм і г.]; & га- 
ч(Єч)бк.

ГАЛАБУРДНИК > БЕШКЕТНИК, л. жлоб.
ГАЛАНТЕРЕЯ з* предмети убрання [ґудзики, 

краватки, стрічки, рукавички, пояси, гребінці, 
шпильки, запинки]; & Xй ґалянт^рія.

ГАЛАНТНИЙ. Xа ҐАЛЯНТ- вишукано ґр£ч- /у- 
вічливий, чемний, люб’язний/.

ГАЛАС крик, ГАМІР, р£вище, ґвалт, лемент, р£- 
пет, рейвах, содбма, шарварок, волання, гала
сування, вбреск, виск, зик, зойк; л. рбзголос, 
сенсація, з. ясі; ± ГОМІН, ГУК.

ГАЛАСЛЙВИЙ крикли-, ГАМІРЛИ-, верескли-; 
(натовп) гомінлй-, гомінкий, стоголосий, 
стоязикий; (- аферу) гучний; (і без змісту) 
тарабір-; & галасуватий.

ГАЛАС/УВАТИ гал аса-, КРИЧА-, вола-, ґвалту- 
Bd-, ГОРЛА-, зіпа-, лементувй-, репетувгі-, яч- 
а-, га(ла)лайка-, дф- гбрло, крути- веремію, 
д. гамори-, горлопани-; & д* на±Ф±ся, од 
~нути; я. /мн хто/ ~ує с-и ~, розґвалтбваний, 
крикун, пк ГАЛАСЛИВИЙ, галайкуватий, © 
волаючи, ± що вола.

ГАЛИЧИНА Наддністрянщ-, гі° Зйхідня Украї
на, о. Український П’ємонт.

ГАЛЕРЕЯ X? ґалфія; (здовж будинку) довгий 
балькбн, кружґ4нок, (картин) вйставка, мис
тецький музей; (у театрі) ґальбрка; (типів) 
tu ряд, нйзка; ± ПАНТЕОН.
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ГАЛІФЕ > ШТАНИ.
ГАЛКА г. кавка.
ГАЛЛЬО! > АЛЛО!
ГАЛУЗЗЯ гілля, пагіл-, віття; (сухе) штурпаччя.
ГАЛУЗИСТИЙ гілляс-, вітлас-, гілчас-, (- дере

во) розлогий, крислатий; п. розгалужений.
ГАЛУЗКА гіл-, гілля-, віт-, віта, гілочка, гілляч-; 

& галузоч-, галузь, галуз(ин)а, з6 ГАЛУЗЗЯ.
ГАЛУЗЬ ГІЛКА, ГАЛУЗКА; (науки) царина, 

сфера, ділянка, с° область, кґ домена.
ГАЛЯВИНА галява, поляна, прилука, д. проліс

ок, (ужиті) прогалина, (улісі) перелісся.
ГАЛЬВАНІЗУВАТИ електризувати, збуджу-, 

наелектризбву-.
ГАЛЬМО я. перешкода, затримка, г. затрим; (ді- 

я) гальмування; & гальма.
ГАЛЬМ/УВАТИ сповільню- /у-/, стйшу- /при-/; 

фР заморожу-, загальмбву-, затрйму- /с-/, глу- 
шгіти, перешкоджа- чому, я. /мн хто/ ~ує с-и 
♦, з-й за4, ~івник, пк ~івний, для ~ування, ©.

ГАМ! ковть!, кусь!, гризь!, жвак!, кидь на зуб!, 
тиць у рот!

ГАМАНЕЦЬ капшук, а. портмоне, (дамський) 
ридикюль.

ГАМАРНЯ ливарня, ливарний завод.
ГАМІР крйки, ГАЛАС, крик, лЄмєнт, шарварок, 

гук, р. гомін; ж4 гармйдер; & гамірнява.
ГАМІРЛИВИЙ ГАЛАСЛИ-, криклй-; гамірний.
ГАМСЕЛИТИ репіжити, товкти, лупцювати, 

духопЄлити, дубасити, тузати, ± БИТИ.
ГАМУВАТИ тамувй-, вгамбву-, стриму-, спиня

ти; (жагу) гасй-; (кого) заспокбюва-, утихом
ирю-, упокорю-, укбську-; (бунт) приббрку-, 
умиротворяти, усмиря-; я. /мн хто/ гамує с-и 
♦, з-й yf, стрймувач, упокорю-, приббрку-, 
укбську-, гамівнйк, пк гамівнйй, гамувіль-, ©;

УН» /по-/, (запал) пригасй-, притйши-; 0; у. 
гордйню чию підббрка- амбітні крйла кому.

ГАМУЗОМ жужм-, зужм-, зуздр-; (продати) 
гуртом, усе разом; з г. з усіма бебехами.

ГАНГРЕНА АНТОНІВ ОГОНЬ, у. вогнець.
ГАНЕБНИЙ (вчинок) безчес-, осуду гід-, осуд-, 

осудливий, підлий, нелйцарський, некозаць-, 
нєчЄсний, паскуд-, безсбвіс-, неподбб-; (кін
ець) негід-, срамот-, безслів-; (- смерть) со
бачий; & ганьбувітий, і. ганЄбник.

ГАНИТИ гуди-, огуджува-, с. ГАНЬБИ-, ганьб- 
уві-, ОСЛАВЛЯ-, знеслівлюва- /о-/, очбрню- 
ва-, чорни-, паплюжи-; (підлеглих) ЛАЯ-, сва
ри-, кости-, шпЄти-.

ГАНЧІРКА шмат(к)а, шматина, дранти-, (у каг- 
лі) каглянка; © слабодух, квач, хрунь.

ГАНЧІР’ЯНИЙ шмітя-, (нездалий) дрантивий.
ГАНЯТИ /під-, про-, ви-, роз- +/, гні-, гон/и-, с. 

-юм гна-; (звіра) переслідува-; фР гасі-, БІГ- 
А-, літі-; & ♦, як солбного зайця /Сидорову

козу/; я. /мн хто/ ганя с-и ♦, звйклий ~и-, 
зайнятий -ч)м, ~ій, ~итель, ганяйло, пк ^чий, 
с* -гбн [тюлько-], ©.

ГАНЯТИСЯ; ЗАГНА- увігна-, влЄтіти, замча-; 
фР втеребитися, вскочити.

ГАНЬБА (на цілий світ) соромота, страм, безче
стя, гіна, огуда, д. осудбвисько; ганьблення, 
паплюже-, очбрнюва-, ославлюва-; (!) сором!

ГАНЬБ/ЙТИ сорбми -; (вкривати ганьбою) нес
лави-, ОСЛАВЛЯ-, плямуві-, плюгави-, пап- 
люжи-, паскуди-, шпЄти-, шельмува-, бЄшта-, 
уводи- в славу, обкида- болотом, (підозрою) 
кида- тінь на кого; (честь) топті- під нбги; 
(дії) засуджува-; ± ГАНИ-; я. /мн хто/ ~гіть с- 
и ♦, з-й з4, ~итель, паплюжник, знеславлю- 
вач, пк паплюжливий, ~лй-, ганебний /безсла 
в-/ для кого, з ганьбою на устах, © ~йвши;

ЗГАНЬБ/ЙТИ /ви-/, знеслави- 0, збезчЄсти-, 
покри- ганьбою; & ~ува-; я. ~лено ~лений 
/по-, ви-/.

ГАНЬБИТИСЯ набира- сорому, (ставати пос
міхом) ок осмішнюва-.

ГАГІТОВАНИЙ вишйва-, вишитий, мережаний.
ГАПТУВАННЯ (дія) вишивання; (річ) гаптбван- 

ня, вишивка, мережка.
ГАПТУВАТИ (шовком) вишивіти, мерЄжа[и]ти; 

± ЦЯЦЬКУВАТИ; & вигаптовувати.
ГАРАЗД*(!) добре, як міє бути, як слід, нале

жним чином, до пуття; (усе) в порядку, задо
вільно, при£м-, с° благополуч-; & ♦Єнько; (!) 
згода!, нехай!, хай буде (так)!, чудово!, блис
куче!, (неохоче) де ніше не пропаділо!

ГАРАЗД2 і  щастя, добро(бут), с° благополуччя;
ГАРАЗДИ достатки, с. розкоші; отакі г. отакі 

вжитки, отакЄ!.
ГАРАЗДЙ-ЩАСТЯ просвітла година, с° благо

денство.
ГАРАЗДУВАТИ жй- на широку нбгу /як у Хри- 

ста в зіпічку/, раюва-, розкошува-, (процвіт
ати) іти вгору.

ГАРАНТІЯ (за)порука; забезпЄ-, забезпечення.
ГАРАНТУВАТИ даві- поруку /гарантію/, ручи

тися, ЗАПЕВНЯТИ, о. ручітися головою, да- 
віти руку /голову/ на відріз; (мир) забезпечу-.

ГАРАПНИК > БАТІГ.
ГАРБА > ВІЗ.
ГАРБАТИ (рукою) загріба-; п. грабуві-, брі-, ха- 

па-, цупи-, загарбува-, захоплю-, ’визволяти*
ГАРБУЗ е. відмова; & ~4к /- дитячу голівку/.
ГАРДЕРОБ(А) шафа на одяг, (у театрі) роздя

гальня; п. бдяг, одіж, убранні, туалЄт(а).
ГАРДИНА (на все вікно) куртина, завіса, запона, 

(завіска) фірінка.
ГАРИВО > ГОРІЛЕ.
ГАРИКАТИ (на кого) буркотіти, бубоніти, с. по

крикувати, погриму-, с° гаркати.
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ГАРЙКАТИСЯ гирка-, свари-, спереча-, гриз-,
0. гир-гир-гйр; & дк догарйка- [= докричй-].

ГАРК/АТИ 1. ~ави-, 2. гарйка-; я. /мн хто/ ~а
1./2. с-и ♦, ~ун, 1. ~уша, пк ~учий, ~£вий, 2. 
гарикало, пк гарикливий.

ГАРМИДЕР гйлас, гамір, базар, шарварок, ме
тушня, катавасія, бедлам, содома, с° содом; 
(хаос) безладдя, розгардіяш, кавардак, о. ци
ганський табір /празник/, страшний суд.

ГАРМОНІЙНИЙ милозвуч- /добро-/, зграй-; 
(хор) злйгодже-, узгодже-; (спів) мелодій-; 
(розвиток) гармонія-; ± СУГОЛОСНИЙ.

ГАРМОНУВАТИ ха гармоніювй-, фР відзвучу-; 
(з оточенням) пасувати до; (між собою) п. 
перегукуватися.

ГАРМОНІЯ співзвуччя, співзвучність /мило-/; (у 
гурті) злагода, зго-, любов, дружба, товари
ськість, У  єдиномйсліє; (струмент) гармо
ніка, гармонь; & гармонійка.

ГАРН/ИЙ не пога-; (- вроду) вродливий, гожий, 
лепський, миловйдий, хороший, п° красний,
з. сподоб-, як і. білозір, v? благоліпий; (на ви
ду) привабливий, приємний, ж. ♦, як свиня в 
дощ; ® блискучий, добрий, добрячий, чудо
вий, чудесний, ефект-, г. фай- (ніби досі ци
цьку ссе); (спів) милозвуч-; & ~Є(се)нький, 
мсі-, ~іше-, -юній, збіса ♦, преФ, гарним-♦;

ЩОНАЙГАРШШИЙ аж он який ♦, Ф-мсінь-;
ГАРНО хороше, добре, гоже, мило, любо, фай- 

но, слав- 0, о. медя-, страх, як ♦, д. лепсько, з. 
ліпо.

ГАРНІЗОН у. залога; команда, загін.
ГАРНІР приправа.
ГАРНІТУР (меблів) набір, комплект; ± АНС

АМБЛЬ.
ГАРШ(ША)ТИ набиратися краси, хорошіти;

ПОГАРНІШАТИ вигарні-, & вйлюдні- 0.
ГАРНЮК красюк, вродливець, красунь, крас

ень, хорошун, ф'р білозір, ж1 > КРАСУНЯ.
ГАРСОН (у кафе) кельнер, офіціянт; (у готелі) 

побігач, як і. посильний.
ГАРТ (дія) гартування; (риса) п. незламність, 

стійкість, витривалість, міць, сила.
ГАРЦ/ЮВАТИ (конем) гра-, басува-, виграва-, 

д. герцюва-; л. красі-, красув£ги(ся), викраш- 
атися, пиша-; (- дітей) пустувати, біга-, скак- 
а-; (гопки) танцюва-; & вигарцьовува-; я. /мн 
хто/ ~нк с-и ♦, з-й побасува-, розгарцьбва- 
ний, мвник, (кінь) баский.

ГАРЯЧ/ИЙ палю-, пеку-, палкий; (пісок) нагрі
тий /зі-, пере-/; (колір) яскравий; (слід) свіж
ий, т&ілий; (норов) запальний, енергій-, пргіс- 
трас-, завзятий; (кінь) баский, гарячокрбвн- 
ий, жвавий, о. як змій; (бій) напружений, за
пеклий, жорстокий; (час) кипучий; спіймати 
на ~ому накрй- мокрим рядном; & ~£нький,

мшень-, 4-npef, д° *~ішати.
ГАРЙЧКА пропасниця, трясця, лихоманка; (ті

ла) температура, жар; (у праці) збудження, 
напруже-, поспіх, ажіот&к, газірд, с° азарт.

ГАРЯЧКОВИЙ лихоманко-, (біг) шпаркий.
ГАРЯЧКУВАТИ нетерпеливитися, хапа-, нер

вуватися), поспішати, квапитися, о. парити 
па-ркй, поро- гарячку, п. виходи- з берегів, 
впа-ді- в раж, г. газардува-.

ГАРЯЧКУВАТИЙ гарячковий + ЗАПАЛЬНИЙ.
ГАСАТИ не сиді-, БІГА-, (в)ганя-, шмигля-, п. 

літа-, д. гайсй-, носитися; ± МЧАТИ.
ГАСЙ/ТИ (мікропіч) вимика-; (пасії) гамувй-, та- 

мува-; (борг) сплачува-; я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, 
з-й зФ, гасій, -льник, ^тель/, пк ~льний, ск -га- 
сний [вогнегас-], -гасник [вогнегасник], ©;

ЗГАСЙТИ (запал) rrf /при-/, притйши-; 0.
ГАСЛО заклик /по-/, льозунґ; (в руках) плякат; 

(умовний знак) ситал, пароль, попереджен
ня; (у словнику) гніздо; ± ДЕВІЗ(А).

ГАСНУТИ rrf /при-/; згаса- /за-, ви-/; (- ©) мар- 
ні-; Імрії/ зника-; Ізвук/ затиха-, глухну-; Ібар- 
ви/ тьмяні-; я. пісне с-и ♦, покйнутий зФ, гас
нучий, загасущий, майже згіслий, напів~, 
щорйз тьмяніший /марні-, глухі-, тихі-/, ©;

ПРИНФ недоЖ  0; що пригас пригаслий.
ГАСПИД (отруйний) змій, гадюка; л. дідько, 

біс, диявол, сатанй, чорт, нелюд.
ГАСТРОЛЕР (артист на гастролях) артйст- 

гість; зн літун, перекотиполе; ок аферист.
ГАСТРОЛІ (гостей) спектак-, вйступи, вистави.
ГАТИТИ (гатку) загачува-, роби- гать; (довбне- 

ю) гарата-, стука-, вдаря-, би-; (по чім) громй- 
що\ (гроші у що) угачува-, пакува-, вганя-.

ГАТЬ гребля, дамба, загата,р. тама; & гат(к)а.
ГАЧОК (на одязі) гаплйк; (великий) гак, ключка; 

(у крісі) курок; (в букві) заковй-, закарлю(ч)-, 
кривуль-; п, зачіп- /при-/, ПРИВІД; & гачик.

ГАЯТИ (час) марнува-, гайнува-, переводи-; (ко
го) бари-, (хист) занапаща-.

ГАЯТИСЯ > БАРИТИСЯ.
ГВАРДІЯ (добірне) військо; (короля) охорона, f  

драбанти, у. гайдуки; (у деяких краях) поліц
ія; старгі г. ветерани, корифеї.

ГВЙН(ТИК~шруб
ГВИНТІВКА кріс, рушниця, карабін, г. ґвер; 

(обтята) обріз, обрізан, ф. куцак.
ГВИНТУВАТИ гвинтити, шрубувати, вкручу

вати /ви-/, ввірчувати /ви-/.
ГВІЗД/ОК цвяшок; ~кгім (засісти в голові) непо- 

збувно, невитрав-, г. невідклич-.
ГЕЙІА, jc° ГЕГЕНА підсвіт; & с° гебіа.
ГЕЙ (!) АГОВ! Еврика!; фР справді [скільки ж то 

тр^ба, гей, сили...]; г. гейби /= ніби/;
ГЕЙ-ГЕЙ & зп гей-гу, гей-га.

ГЕЙКАТИ п. поганяти; & погейкувати.
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ГЕКАТОМБА f  жертва /принос/ богім; п. різа
нина, душогубство.

ГЕМОФІЛІЯ у. кровавиця.
ГЕН (он) там, ДАЛЕКО, с. ГЕН-ГЕН.
ГЕН-ГЕН аж там, аж там, десь-десь, далеко-да- 

ле-, геть-геть дал£-, аж [забіг аж за село], аж 
он [г.-г. скільки аж он с.].

ГЕНДЕЛЬ торг, торгівля, комерція, гендлярст
во, шйхер-махер; & д. г^мбель.

ГЕНДЛЮВАТИ > МЕНДЖУВАТИ.
ГЕНДЛЯР > КОМЕРСАНТ.
ГЕНЕЗИС, у? ГЕНЕЗА походження, зарбдже-, 

виникне-; ок розвиток.
ГЕНЕРАЛ > ОФІЦЕР; & Ф-лейтенант, 4-майбр, 

♦-полковник, ♦ армії, зн генералюга.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ (плян) головний, провідний, 

чіль-, найважливіший; (бій) вирішальний, ос
танній; (трус) загаль-, грунтбв-, кардиналь-; 
(писар) найстарший.

ГЕНЕРАЦІЯ ПОКОЛІННЯ, )Р коліно.
ГЕНОЦЙД народовбйвство; (мором) голодомор.
ГЕНІЙ талант з талантів, напівбог; (духу) гігант, 

титан; (творчий) п. геніальність, талановйт-, 
вдатн-, здібн-; мт дух-хоронитель.

ГЕНІЯЛЬНИЙ винятково талановитий /обдаро
ваний/; (твір) неперев£рше-, найдосконаліш
ий; ± ТАЛАНОВИТИЙ.

ГЕП! беркиць!, хрьоп!, хряп!, гряк!, гуп!, плюх!
ГЕПАТИ (дрючком) би-, стука-, вдаря-, с. ГА- 

ТИ-, гарата-; (на спину) пада-, гепатися;
НАГЙПАТИ випорожнитись, да накакати;
ГЕПНУТИ шелепну-, шелесну-, гіхну- 0, (у 

воду) шубовсну-;
ГЕПНУТИСЯ брьбхнугися 0.

ГЕРБ емблема, символ, знак; (України) тризуб.
ГЕРЕСЬ > ЄРЕСЬ; онГ БЛЮЗНІРСТВО.
ГЕРЕТЙК > ЄРЕТИК.
ГЕРМЕТЙЧНИЙ (посуд) щільний, непронйк-, 

непроникливий, некрізький, закритий наглу
хо, ок непросяжний.

ГЕРОЇЗМ геройство, лицарс-, мол од ̂ ц-, само
відданість, мужн-; (епохи) героїчн-, героїка;

ГЕРОЇЧНИЙ геройський, звитяжливий, хо
робрий, безстрашний 0.

ГЕРОЙ переможець, звитяж-ь, лицар, витязь, ба
гатир, здобувець, а. ас; ж* МОЛОДЕЦЬ, мо
лодчага, лев, opdn, відчайдух; (дня) кумир, 
ідол; (твору) персонаж, дійова особа, & ли
цедій; (свята, імпрези) ж. іменинник.

ГЕРОЙСТВО героїзм, молодецтво, відвага, хо
робрість, відважн-, самовіддан-, мужн-, без- 
сірашн-, ок безстрашшя.

ГЕРОЛЬД > ВІСТУН.
ГЕРЦЬ турнір, двобій, дуель, поєдинок, єдино

борство; ги сутичка, зудар, боротьбі; (словес
ний) полеміка, диспут.

ГЕТТО (гебрейське) дільниця, район; ги ізоляція, 
ізольованість, ізольований гурт, с&ста.

ГЕТЬ (піти) з меж, за межі, звідси, з цього міс
ця, далі, убік, з дороги, далеко, аж [виніс аж 
за двері]; (який) дуже, сильно, зовсім, абсол
ютно [г. сірий а. с.]; (довкола) скрізь, усюди.

ГЕТЬ! г. звідси! гайда звідси! забирайся! котись 
ковбасою! геть з-перед /з/ оч£й! щоб і дух чий 
не пах!; не хочемо! не бажає-! [Бінду геть!];

ГЕТЬТЕ! забирайтесь!
ГЕТЬ-ГЕТЬ гР добряче, порядно [г.-г. підупав]; 

фР далеченько, широченько, височенько.
ГЕТЬ-ТО гР р. чимало, багатенько, порядно; 

(по-злодійськи) зовсім, АБСОЛЮТНО.
ГЕТЬ ЧИСТО абсолютно, зовсім, цілком, цілко

вито, повністю, (+ д'° ще) до кінця, дощенту, 
до ногй [г.-ч. вйтовкли дощенту в.].

ГИБІТИ стражді-, терпі-; (- здоров'я) слабува-, 
нездужа-, хворі-; (над чим) горбаті-, гну- спи
ну, розпадатися, в. мудбха-, о. парити мізки.

ГИГОТА[І]ТИ іржі-; ги регота-, сміятися; жґ 
гигикати.

ГИД бруд, нечистота, грязюка, начисть, сміття, 
р. гйжа, гидь, д° бека, кака; © мерзотник, па
скуда, погань, брид, бридь; гР гидко.

ГЙДИТИ (випорожнятися) каля-; (землю) пас
куди-, брудни-; ги паплюжи-, плямува-.

ГИДКИЙ бридкий, огидний, погі-, гидбт-, гид- 
ОС-, помий-, ГИДЄЗ-, гидючий, гидосвітній, о. 
гидкий, як ніч, р. огидливий, к* відрізли-, ок 
унітазний; (зрадник) мерзен-, мерзбт-, паску- 
д-, підлий, мерзосвітній; (жарт) непристб- 
йний; & пре4, спІ гидший;

ГИДКО (\) н3 б-р-р! 0.
ГИДЛИВИЙ бридли-; ± ПЕРЕБІР-, ГИДКИЙ.
ГИДЛЙВІСТЬ відраза, огида, бридливість, оги

дливість, гидування.
ГИДОТА бридб-, ГИД; (дії) плюгавство, паск- 

удс-; (у діях) підлість, підлбта, мерзенність; 
Q л. погань, паскуда, мерзота, мерзбтник.

ГИДУВАТИ (чим) грЄбува-, грЄба-, відчува- від
разу до, бридитися; ± ПЕРЕБИРА-; я. /мн хто/ 
гидує, с-и ♦, гидун, пк гидливий, бридли-, ©.

ГИДЬ (плазун) гад, з6 гаддя; (бруд) ГИД.
ГЙНУТИ загибі- /ви-/, вмира-, (за)пропаді-, (у 

бою) накладі- головою /-ами/, клас- голову, 
ляга- трупом /кістьми/, знахбди- смерть, (- 
ворога) захлинатися власною кров’ю, (з ока) 
зника-, щеза-; (з туги) мучитися, страждати, 
п. в’яну-; ги занепада-, руйнуватися, нйщи-, і- 
тй прахом /на прбпасть/; я. /мн хто/ гине за- 
пропащуваний, рокб- на смерть, нездат- виж
ити, зникбмий, майже зниклий /вимер-/, уми
рущий, загибу-, (от-от-)пропа-, © гинучи;

ЗАГЙНУТИ /з-/, (усім) /ви-/, зложи- кості, поз
бутися голови, зломити собі карк 0; я. загин
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ув загинулий, загйб- О,0 .
ГЙРИТИ; ПОПОПІР- (снопи на віз) позавдаві-.
ГЙРКАТИСЯ свари-, сперечі-, гриз-, гарика-, д. 

дйрка-, пф гир-гир-гир; & дк розгиркатися.
ГИРЛО (річки) дЄльта, з. вийстя, р. устя; /розга

луження! розтока, розтік, с° руків; (між ли
манами) протока; (тунелю) вихіднйй отвір.

ГІІЦЕЛЬ побййпес; п. пбслідок, покидь-, драб.
г іб р и д  (організмів) мішанець; (що псує породу) 

жґ переводня, покруч, /рослин і п./ суржик.
ГІГАНТ > ВЕЛЕТ.
ГІГАНТСЬКИЙ ВЕЛИЧЕЗНИЙ; & гігантич-.
ГІД (туристів) провідник, проводйр, чичербне; 

(книжка) путівник, довідник.
ГІДНИИ (чого) вартий; (кінець) належний, пози- 

тйв-; © високої, достоФ, с° достбй-, ± ША- 
НОВ-; г. себЄ що знає собі ціну; г. увіги пи
сьменника к. вартий пера; & більш ніж ♦.

ГІДНІСТЬ (лицарська) честь, достойність, с° до
стоїнство, з. поваг; (людська) самоповага, 
власне Я; & п° гідь.

ГІЄРАРХІЯ > ІЄРАРХІЯ.
ГІЄРОГЛІФИ > ІЄРОГЛІФИ.
ГІЛКА галуз-, віт-, гілля(ч)-; & гілоч-, (пй)гілля.
ГІЛЛЯ > ГАЛУЗЗЯ; з* (сухе) посуш.
ГІЛЛЯСТИЙ > ГАЛУЗИСТИЙ.
ГІЛЬДІЯ f  спілка, об’єднання, цех, корпорація; 

фР категорія, розряд, ґатунок [шахрай вищої 
гільдії].

ГІЛЬЙОТИНУВАТИ страчу- (на гільйотині), 
стинати голову, знеголбвлювати.

ГІМН славень, урочиста пісня, рР псалом; п. хва
лі, (по)хвальбі, прослава; & г. гимн;

ГІМНИ дитирамби [співати гімни].
ГІМНАСТИКА г. руханка.
ГІМНАСТЙЧНИЙ руханкбвий.
ГІН гонитва; (поля) рядок, смуга; я. розгін, нава

льність, нестрймн-, швидк-; (статевий) потяг;
ГОНИ (звіра) переслідування; (поля) > ГІН.

ГІНКЙЙ (- флору) буйний, що тягнеться вгору; 
©стрункий, висб-; п. швидкий, довільний, 
нестрйм-, с° стрімкий.

ГШНОЗ(А) присипляння, гіпнотизуві-; фР наві
ювання, урбюва-; (краси) чарівливість, чір-
(и); (лікувальний) гіпнотерапія.

ГІПНОТИЗ/УВАТИ присип ля-; п. зачаровува
ти, заворожу-; я. /мн хто/ -ус з-й (за)4, наділ
ений гіпнб/зом, -Єр, пк гіпнотичний, © с-и ♦.

ГІПОСТАСЬ > ІПОСТАСЬ.
ГІПОТЕЗА здогад, припущення; ± ТЕОРІЯ.
ГІПОТЕТЙЧНИЙ здогад-, передбачува-, приб- 

лйз-, гіда-, правдоподіб-, непЄв-, можливий.
ГІРК/ИЙ не солод-, полинний; фР тяжкий, терп

кий; (вираз) вразливий, дошкульний; (сміх) 
невесЄлий, -отний; (плач) рЄв-; & гір(к)Єнь- 
кий, -увітий, -івий, с^гірСкі^ший ♦-преФ;

ГІРШИЙ не солод- 0; (поганший) лихіший, по- 
гін-, сп1 найФ- [у найгіршому разі] 0 —► ПОГ
АНИЙ; & гіршенький, (що)най4; я не г. від 
Інших ніте й мій глек на капусту, ніте й мо
їх п’ять, щоб було дЄсять;

ГІРШЕ згірш^е), сп1 (як)найФ; що г. куди /зніч- 
но/ ♦ те, що [що г., я не їв к. ♦ те, що я не їв].

ГІРКНУТИ; ЗГІРКНУТИ сті- гірким; п. спов
нитися гіркоти;

ЗГІРКЛИЙ вгігірк-, (- масло ще) їлкйй.
ГІРЛЯНДА (квітів) плетениця, в'язанка; ± ОЗ

ДОБА, КИТИЦЯ, НИЗКА.
гірнгік рудокоп, шахтір.
г ір ш ік  горянин, горішнянин, ок верховинець.
ГІРСЬКИЙ (сад) гор/овий. верховинний, -ній, р 

гірний; (рельєф) -я-, -овйтий, -уві-, с° ~ис-.
ГІСТЕРИКУВАТИ > ІСТЕРИКУ ВАТИ.
ГІСТЬ застільник, бувалець, відвідувач, візитер, 

(частий) зівсідник, (на показ) весільний ге
нерал, як і. заїжджий /при-/, захб-; f  купЄць.

ГЛАДІАТОР раб-босць; п, сліпе знаряддя, яни- 
чір, братовбивця; дикун, бірбар; ^ґлядіятор.

ГЛАД/КИЙ рівний (як скло); (глек) непомальбв- 
а-, безбірв-; (волос) пригладже-; & -енький;

ГЛАДКО рівноїмірно), як по міслу; фР чітко, 
прівильно; (йде) лЄгко, без ускліднень.

ГЛАДК/ИЙ огрядний, вгодбва-, натопта-, товст
ий, опісис-, си-, натбптува-, тілис-; & -Єнький.

ГЛАСНИЙ відкритий, (при)вселюдний, публіч-.
ГЛЕВКИЙ (хліб) недопечений, глевтякувітий, о. 

як глина; (розум) недозрілий; © незграбний, 
неповороткий; & гливкий; ± ТЯГУЧИЙ.

ГЛЕК глЄчик, глад)дцик, гладйш(ка), дзбан, гла
дун, а. імфора, (з тикви) тиква, (під глину) 
глиняник; ± ДЗБАН.

ГЛИБИНА глибінь, глибочінь, глибокість, гли- 
б(оч)иня, глиб (V*); (віків) давнині, відділен- 
ість; (твору) мудр-, значущ-, змістбвн-; (дум
ки) сила, потуга; & найглибша ♦; у -ну вглгіб- 
шки; глибиною завглибшки.

ГЛИБО/КИЙ не міл—, -ковбдий; (- небо) безод
ній /-дЄнний, -бдня-/, незглйб-, незглибимий; 
/любов/ палкий; (тил) відділений, глибйн-; (- 
сум) силь-; /давно/ незапім’ят-, хтбзнаколи- 
шній; (твір) мудрий, -кодумний, серйбз-; (- 
очі) виріз-, вдумливий; (голос) низький, гус
тий, грудний; (- зміни) істот-, значний; /знан
ня/ ґрунтбв-, фундаментіль-, поглибле-; /ти
шу/ пбв-, цілковитий; & -чЄнький, -чЄз[н]ний;

ГЛЙБОКО на дні, (дихати) на повні груди, ® 
дуже добре [♦ зніє], Спілко 0;

ГЛИБШИЙ & (як)найглиб-, глйбшенький;
ГЛИБШЕ & трохи г. дещо ♦.

ГЛЙНА (липка) глей; д! ҐРУНТ; & глинка.
ГЛЙПАТИ ф. дивитися, глядіти, погляді-, по- 

зирі-, о. води- очима, шугі- поглядом, ф. лу



глист 73 ГНІВАТИСЯ

пати /кліпа-, блима-, зйрка-/ очима, витрішки 
ловгі-, фР спогляді-, ж* зйри-, в. вилуплюва- 
баньки; & дк глипну-, 6а (по)поглипа-.

ГЛИСТ у. нутрячбк.
ГЛИТА/Й жмикрут, п. павук, п’явка; & ~яка, Фня.
ГЛИТАТИ ковта-, поглинй-, лигй-, да гйма-; нс 

їсти, ж^рти, уминати.
глйця (сосни) голка, шпиль-, с° хвоя; (для на

низування) шпичка, шпиця; (через воду) д, 
клйдка; & балясина.

ГЛОБУС г. ґльоб; ги Земля, (земна) куля.
ГЛУЗД розум, інтелект; фР сенс, рація, зміст; 

здоргівий г. розсудливість.
ГЛУЗИ глузування, кпини, кепкування [брати на 

глузи], с. наруга, посміх, глум.
ГЛУЗЛЙВИЙ глумливий, насмішкуватий, пос- 

мішливий; (тонко) іронічний.
ГЛУЗ/УВАТИ (з кого) кепкува-, викпива-, насм- 

іха-, кпити(ся), сміятися, посмішкува-, збитк- 
увd-, глуми-, висмівати їх, дф- лахи на кім, 
підіймі- на ~и /глум, (по)сміх/, бра- на сміх 
/глум, глузи, кпини/, г. шкили-, шкилюва- 
I(тонко) іронізува-/ з іде; я. /мн хто/ -ус з кого 
с-и ♦, меткий на кпини, ~ій, пк ~ливий, глум- 
лгі-, кпинли-, насмішкуватий, насміхас-, ©.

ГЛУМ висміювання, висміва-, насміха-, посміх, 
пбглум(ка), ГЛУЗИ, с. наруга; (в очах) глуз
ливість; як на г. як на сміх.

ГЛУМ ЙТИСЯ > ГЛУЗУВАТИ; г. з кого витира- 
ноги об.

ГЛУПОТА, ГЛУПСТВО > ДУРІСТЬ.
ГЛУХ/ЙЙ © ~ман, глушман, глух; (звук) при

глушений; (світ) нечуйний, байдужий; (- бо
рню) прихований; /осінь/ пізній, глибокий; 
(гай) дй-; (тин) непроникний, суціль-; (кут) 
відлюд- /без-/, відділе-; & ~енький, прйглух- 
лий, ~уватий, г. приглухбва-, с. ♦, як пень;

ГЛУХО (лунати) приглушено; г ґ  мбвчаз-; 
(з’єднати) щільно, наглухо; (закупорити) 
герметично.

ГЛУХНУТИ; ПРИГЛУХНУ- трохи заглухну-; 
що приглух приглухлий, 0 .

ГЛУШИНА (сільська) глушінь, глухий закуток 
/закугина/, ж. Кудкудаківка, в. задуп’я; (лісо
ва) нбгрі, нетрища, дичина, дичавина, з. зас- 
тум; п. безлюддя /від-/; & глушня, глуш.

ГЛУШИТИ відбира- слух, оглушува-; (зик) /за-/, 
заглуша-; п. відбива- пам ороки, приголомш
уй, я. /мн хто/ глушить с-и ♦, з-й заФ, глушит
ель, глушник, пк глушильний, глушливий, ©.

ГЛЯД/ІТИ дивитися, позирати, зири- /:ка-/, глй- 
па-, }Р зрі-; (їх) шука-; (як ока) берегти, збері- 
га-, пильнува-; фР вигляда-, /пере-/; (дитя) 
/до-, р. ви-/ /дк ви4/, ходи- за ким; г. себ  ̂ с° 
ст^жи- за собою; г. ч£рез пл^чі не зверта- ува
ги, дивитися згори /звисока/; я. імн хто/ ~гіть я.

дивиться, задавлений, наділе- очима, уп’я-вши 
очі, ~йч, ~ькб, (за ким) доглядйч /на-/, пк 
наглядовий /-ільний/; я. ~ить вперед задив- 
ле- в.; я. ~ить на що чиїми очііма з. на що 
чиїми о.; я. ~ить по верхах верхо4, роззява;

ДОГЛЕДІ- догляну-; я. -дів догляді лий, Й;
УТЛЙДІ- побічи- /зо-/, поміти-, назйри-, (з)уз- 

дрі- (оком); (натяк) добачи- /у-/; (їх) пізна-, 
розгляді-; (за чим) /до-/ що; не у. незчутися, 
не постерегти, про ґави-; я. -дів угледілий, 0 ;

ГЛЯНУ- кину- оком, уР воззрйтись; немгі колії 
вгору г. ніколи голову звести; гляньте /под
ивіться/ на це! як Вам це подобається?!, це 
ж ганьба!

ГЛЯНС, ГЛЯНЕЦЬ, ГЛЯНЦ (од тертя) блиск, 
поблиск; (зовнішній) (пб)лиск, шик.

ГЛЯНСУВАТИ & дк /ви-, по-/; я. виглянсо
вано виглянсований.

ГМУКАТИ каза- ’гм’, (назворот) відгмукувати- 
(ся); & д*від4.

ГНАТИ гон/и-: (в шию) тури-; (за ким) гнатися; 
(відки) витуряти; фР виганя- /про-, під-, пере- 
+/; (хутко) мча-, гна- -ч>м; (звіра) цькува-, пе- 
ресліду-; & гнати втришия /в три вирви/; нав- 
скгіч г. думку не могти спини- язика; я. /мн 
хто/ жені С-И ♦, 3-Й виФ, ~ій, уР ~итель, пк ~к- 
йй, ск ~и- [~ивітер], ± я. виганя /за-, пере- +/; 
я. женуть гнаний, гоне- 0;

ГНАНИЙ гоне-, цькбва- 0; утискува-, гнббле-.
ГНАТИСЯ гони-, Іу праці! змага- з; переслідува

ти, мча-, наздоганя-; (за ким) гна-, уганя-, я. 
женеться розімчалий (вітром), д. уганяючий;

ГНИЛ/ЙЙ зогни- /ПРО-, пере-/; (- сіно) прі-, зот- 
лі-; (стовбур) ТРУХ-; (- воду) застояний, зат
хлий, несвіжий; (клімат) волбгий, сирий, (- 
день) туманний, сльотавий; п. нездорб-, зіпс- 
утий, з ґанджем; & ~£нький, -увитий, ~им-Ф.

ГНИЛЬ з6 пріль, прілина; (гнила рослина) гни- 
ляк, з6 гниляччя; (системи) (про)гнилість; & 
гнилятина, гнилизна, гнил^ча, р. гнилля.

ГНОМ мГ дух, ельф; з* карлик, ліліпут, мацю- 
пуля, мізинчик, манюня; ± КРИХІТКА.

ГНЙСТИ і ГНИТИ розкладатися, (у купі) пріти, 
(- дерево) трухляві-; ги животі-, занепаді-, 
/про-/, переводитися; я. гни£ с-и ♦, загнйва- 
ний, напівзогнилий, пк гнійний, гнояний, за- 
гнивущий, ск гний- [гнийдерево];

30[І]ГНИТИ д. /розі-/ 0; я. -гів зогнилий 0,0;
ПРОГНЙЛИЙ о. зґанґренізбваний 0, 0.

гшв гнівання, обуре-, роздратбва-, шал, пісія, 
перес^рдя, с. ЛЮТЬ, фР жаль, г. іритація.

ГНІВАТИ гніви-, сбрди-, зли-, нервува-, ДРА- 
ТУ-, роздратбву-, с. розлючу-, г. іритувати; з. 
гніватися; що гніває > ГНІВАТИСЯ.

РОЗГНІВАТИ озли-, розлюти-, с. осатани- 0.
ГНІВАТИСЯ сфди-, гніви-, мати гнів на; гніва-,
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нервуватися, дратува-, г. денервува-, с. люту
вати, тупоті- ногами, рва- й меті-, важким ду
хом /пеклом/ диха-; я. Імн хто/ -є(ться) с-и ♦, 
розгніваний, розлюче-, пк ГНІВ-, гнівливий, 
лютий, о. у гніві, виведений з рівноваги, ©;

РОЗ»44, /НА-/ озли- 0, удіри- в гнів, загорі- 
(гнівом), спаленіти, с. осатані-, о. закипі- як 
вода на вогні, впіс- в пасію;

РОЗГНІВАНИЙ розпасійова-, д. угніва- 0.
гнівний сердитий, розгніваний, роздратб-, ро- 

знервб-, обуре-, виведе- з рівноваги, г. зде- 
нервова-; (схильний гніватися) гнівливий; & 
♦безгнівний /= м’якосердий/.

ГНІЗДИТИСЯ мости-, кубли-, я. корени-;
ЗАГНІЗДИТИСЯ зароїтися 0.

ГНІЗД/О кубло; я. (домашнє) вогнище, оселя, 
рідний поріг; (княже) сім’я, рід; т. заглибина 
/-лення/, паз; & ~ечко, ~шце, ~бви-.

ГНІЙ г. мн навбзи.
ГНІТ (у діжці з солінням) тягар; я. тиск, тисне

ння; фР п’ята [під п’ятою]; (окупанта) утиск, 
(при)гнбблення, мн утиски,/?, гнобительство.

ГНІТ/ЙТИ дави-; е даві- спокою чому, лягі- тяг
арем /кімен-/ на серце, лежі- к. на серці; я. 
ГНОБИ-, муля- /в’яли-, ♦/ серце, н° муля- ког- 
о; & дк вйФ; ~нло що, каменем на серце лягло 
що; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, пригнічувач, ГНО
БИТЕЛЬ, пк ~ючий, пригнббливий, деспотич- 
ий, тирані-, п° ярмистий, с* ~и- [в. ~исрака], ©.

ГНІТИТИСЯ нуди- /тліти, скні-/ серцем од чо
го; (чим) ма- /вважі-/ за тягар що; (хто чим) 
обтяжува- кого що [він гнітіівся минулим 
минуле обтяжувало його]; я. /мн хто/ гніти
ться пригнічений /обтяже-/ чим, знудже- сер
цем від чого, о. з тягарем на сірці, ©.

ГНІТ/ЮЧИЙ тяжкий (що аж), засм^ливий, об- 
тяжли-, серцестискучий, сумний-як-смерть, 
ск ~и-[тисни-]серце; (- мовчанку) тягучий, до
вгий, як вік, (дух) задушливий /я-/, непроди- 
хний; /слова! тяжкий і прикрий; пк —► я. ~ить;

ГНІТЮЧЕ (діяти) як лід по сірцю, каменем 
на душу; г. діяти лягі- каменем на душу; як
г. заболіло її як серце її наче каменем здави-.

ГНОБЙТЕЛЬ пригноблювач, поневолю-, визи
ску-, експлуататор, п° гонитель, души-, ок ду
шман, о. кровопивець, хижак, акула.

ГНОБИТИ гніти-, пригнічува-, пригноблю-, ви
зиску-, утиску-, к" експлуатувати, о. гну- (в 
три дуги); що гнгібить = що гнітить.

ГНОБЛЕНИЙ пригнічува-, пригноблю-, експлу- 
атб-, визиску-, ГНАНИЙ; ± БЕЗПРАВ-.

ГНОЇТИСЯ я. гноїться с-и ♦, загноєний, гнояк, 
пк гнойовий, /- гноєні очі! капрі-, кислоокий;

НАГНОЇТИСЯ: що -ївся нагноєний, 0.
ГН[В]УЗДАлім вудила, я. шори; & гн[в]уздечка.
ГНУЗДАТИ загнуздувати;

РОЗГНУЗДАНИЙ неприббрка-, безпардбн-, (- 
уяву) несамовитий, ± РОЗБЕЩЕНИЙ.

ГН/УТИ згині- /за-, пере-, (дугу) ви-, (вділ) на-, 
під-, при-, (вбік) від-/, хили-, нахиля- /пере-/; 
я. гноби-, гніти-, визйскува-; (до чого) мі- на 
меті що, топті- стяжку (до якої криниці); я. 
/мн хто/ ~е с-и ♦, з-й зі4, пк згинальний /ви-/, ©;

ПОПОН »: п. спину ф наішічитися, г вироби-.
ГНУТИ КИРПУ високо нестися /літіти/, ходи- 

півою /павичім, як піва/, задирі- хвіст, стів- 
итися, заноси-, зп задаві-, зазнаві-; я. гне к. 
с-и ♦ к., з-й за♦ к. чванько, хвалько, задавіка, 
зарозумілець, задрйніс, самохвіл /дармо-/, пк 
чваньковитий, зазнайкуві-, хвалькови-, заго- 
нис-, недоступливий, задавіцький, о. із задер
тим носом, з пихою в сірці, ж? ось то я.

ГНУТИСЯ згині- 0; (дугою) /ви-/; (від ваги) /в-/; 
(перед ким) стели- (листом), ЗАПОБІГАТИ, 
коритися /підкоря-/ кому; я. /мн хто/ гніться 
с-и ♦, пк ГНУЧКИИ, гнучий, вигинистий ела
стичний, пружкий, /додолу/ хилкий;

ЗІФФФ: я. -вся зігн^ий /-Іний/ (у три- дуги) 0, 0 ;
ПОПОГНУТИСЯ попоробити до пбту.

ГНУЧКИЙ еластичний, вигинистий; (стан) хи
сткий, хибкий; (графік) мінливий, змінний, ок 
ковзучий; & гнучий.

ГОББІ > ХОБІ.
ГОВІРКА діялект; (певного прошарку) ірґо, г. 

білак, н1 жаргон, сленг; (мішана) суржик, кб- 
йне; (дитяча) лексикон; д. розмова, бесіда.

ГОВІРКИЙ балакучий, гомінкий, балакливий, 
гомінлй-, лепетли-, д. говірли-, говорючий.

ГОВІТИ постити; окґ сповідатися, причащі-.
ГОВОРЕННЯ розмови, балачки, БАЛАКАНИ

НА, зн пискувіння; фР заперече-, полемізуві-, 
пересуди; & говоріння.

ГОВОР/ЙТИ казі-, мови-, г. ♦ до кого; о. вести 
річ /мову/, жм дійка-, подійкува- к" висловл
юватися; у 7 ректи, глаголі-; зн цвінька-, обер
ті- язиком; (на вічу) держі- річ; фР БАЛАК- 
А-, РОЗМОВЛЯ-; (між собою) гомоні-, гуто- 
ри-; (аби) молб-, просторікува-, мі- довгий я- 
зйк, дурно /на вітер/ кида- слові; (невтямно) 
ШВАРҐОТІ-; (нехотя) кида- /перепихі-/ сло
ві (чірез плечі /губу/), видушува- с. з груд Єй; 
(мляво) зимуві- на кожнім слові; (крізь зуби) 
ціди-; (твердо) тверди-; (в запалі) грідом сй- 
па- слові; (грубо) рйкі-, гірка-; (у творі) опо
віді-, викладі-; (з нст що) вкізува-, свідчи-; (з 

<? совість) віщувіти, підкізу-; г. з уст ♦ не 
з папірця; г. чітко, з рбзсудом і з півзами а- 
ртикулюві-; кому г.? г. до кого ♦?; ~іі! ем ро- 
зказуй!; ~н їй\ от і г. їй\; хоч ~і£ хоч не ~и їм 
не впливіє на їх, безкорисно, які користь?; я. 
/мн хто/ ~ить с-и ♦, розбаліканий, мовлянин, 
мовець, баліка /-ун/, пащекун, зн базіка, ~йль-
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ник, пк балакучий, словомбвний (на мигах) 
/руко-/, д. говбрящий, У7 мовля-, І птах/ п° жи- 
воголбсий, о. з мовою [з мудрою м.], з язиком 
[з довгим я.], на устіх [з лійкою на у.], сґ -мб- 
вний [тихомбв-], -мовець [красномбв-], фР де 
скізано [укіз про це к&ке в -зі про це с.], ©;

♦♦♦СЯ н° мови- 0; як говбриться як мовиться.
ГОДЙНА 60 хвилин; (лиха) час, порі, момент, о- 

бставина /-ни/, ситуація; (слушна) нагода; (хе- 
мії) лекція, урок; о* погода; чбрна г. скрутні 
обстівини, скрута; за -ну годину пізніше.

годйнник часомір, (на вежі) дзиґар/і. (в киш
ені) ~ик, (будько) будильн-, (на вежі) куран
ти, (водяний) клепсйдра, (з гирями) ходики.

ГОДЙ/ТИ (їм) догоджа-, потрапля-, лататися /пі- 
длабузнюв-, підлещу-/ до їх, ходити на задніх 
лапах, /запобігі-, плазува-, стелитися листом, 
гну-/ перед іми, здувіти порохи з їх; & ♦ як 
болячці; я. ІлГ хто/ ~ить = що догоджа.

ГОДИТИСЯ1 > ПОГОДЖУВАТИСЯ.
ГОДЙТ/ИСЯ2 придаві- /з-/, знадобля-, надава-, 

с° підхбдити; фР личи-, пасува-; не г. і в під
метки нікуди не ♦; так не ~ься! так не йде! 
я. ~ься пк (при)гбжий, підхб-, ГОДЯЩИЙ, 
здалий, придатний, зугар-; я. нікуди не ~ься 
нікудишній;

ПРИО£ прида-, стіти у пригоді /в помочі/, 0.
ГОДЙТЬСЯ /-ЛОСЬ/ муситься /-лось/ н° належ

ить /-ало/, слід /було/, вірто /б./, трЄба /б./, до
речно, доціль-, до рЄчі; не г. не лйчить /-ило/, 
не пасує /-увало/, не випадає /-іло/; для г. 
про людське око; так не г.! так не йде!.

ГОДІ ч. не (можні) [г. витримати], дбсить, ви- 
стач-, хбп-, буде; (зробити) t f  немі як, не мо
жна, несила [а колй г.? а коли немі як?]; та й
г. (в кінці мови) та й тільки; (!) кінець! мЄншє 
з тим! забудь(мо)! кінчій(мо)! припиняй(мо)!

ГОДОВАНЕЦЬ > ВИХОВАН-; д. петльован-.
ГОДУВАТИ харчуві-, (худобу) корми-; (на сало) 

відгодовувати /ви-/; n f  /під-/; (їх) утрим-; г. 
обіцянками обіця-; я. /мн хто/ годує с-и ♦, з- 
й ви ,̂ годівник, годувіль-, годун, хлібодав
ець /-дір/, ок кормгілюд, н1 обіцяльник, пк го- 
дівнйй, годувіль-, хлібодій- /-дівчий/, ©;

РОЗГОДОВАНИЙ /в-, від-, за-, пере-/, роз- 
кбха-, розпісе-, розвЄзе- 0, пк ситий.

ГОДЙЩИЙ придітний, підхожий, зділий, го
жий [г. до вжитку], жґ підходящий, д. приго
жий,/?. догідний; ± ВІДПОВІДНИЙ.

ГбЖИЙ (на вроду) ГАРНИЙ; (день) ясний, тЄп- 
лий, сбняшний, добрий, погожий, гбдяний, 
погід-, погідливий; (до праці) ГОДЯЩИЙ;

ГОЖЕ гарізд, ГАРНО, добре; (погідно) гбдя- 
но; 0; гР° слід, годиться.

ГОЇТИ лікуві-, вилікбвува-, У* ціли-, ЗЩЛЯ-; 
(рану) залікбвува-; я. гбїть = я. лікує;

ПОГОЇТИ, /ВЙ-/ полікувати, /ви-/ 0.
ГОЇТИСЯ лікуві- 0; я. не г. неви[за]гбйний 0.
ГОЙД/АТИ колисі- колихі- хиті- погбйдува- 

/ви-/, люля-, присип ля-; я. Імн хто/ ~і с-и ♦, з- 
й роз^, зайнятий ~інням, ~ало, колихілець 
/-ілка/, пк колив[с]альний, ~іль-, -лйвий, ©;

ГОЙД/АТИСЯ хилиті-, коливі-, вигбйдува- 0; 
я. /мн хто/ -ється с-и ♦, ~аний, розгбйдува-, 
колйса-, хита-, (річ) ~алка, © ~а, пк хи(ли)т- 
кий, хитливий, ~ли-, (ял) перекидистий, ©;

ВІДГОЙДАТИСЯ: дл відгбйданий, 0;
РОЗГОЙДАТИСЯ: д'1 розгбйданий, 0;
РОЗГОЙДАНО гойдіючись 0.

ГОЙНИЙ лікувіль-, помічний, цілющий, ф'р 
жи-влю-, живу-, живий; р. щедрий, багатий; 
& гойнуві-.

ГОЛГОФА і Xй ҐОЛҐОТА місце стріти Христі; 
п. мука, страждання, о. хрест.

ГОЛ/ИЙ невбраний, роздягне-, нагйй, зн ~огуз- 
ий; (степ) не порослий, пустельний, безрос- 
лин-, безлюд-; (- гору) лисий, оголений; ги бі- 
д-; І правду! неприкріше-, відвертий, чис-; 
(чай) однйм-одйн, самий (тільки), без додат
ків; & голенький, (♦-)~ісінь-, ~им-^, rf ♦. як 
турецький святий /як бубон/, і. -як;

ГОЛО пустельно 0. 
голгіти бри-, вигблюва-; без мила -ить дріт 

пряде і пальців не слинить;
0(Б)Г0ЛЙ-: о. на бубон обібріти як липку.

ГОЛІВКА (капусти) голбв-, (дитяча) гарбузик.
ГОЛІЙ > ГОЛЯР.
ГОЛІННИЙ ж" бравий, завзятий, молодецький; 

(до чогось) лісий, охочий.
ГОЛІРУЧ (брати) голими рукіми; (іти) з голи

ми рукіми; їй без зброї /знарядь/.
ГОЛОВ/А ф. макітра, кумпол, гарбуз, казанок, 

довбешка, калган; ги мозок, розум; © розумі- 
ка; (віча) г. предсідник, с° ~уючий; (бюра) ке
рівник, шеф, р. принципал; (краю) лідер, с° 
главі, (Венеції) дож; (міста) мер; (села) війт, 
стіроста; (бучі) заводій; (лав) перші ліви, ава- 
нгард; & ~[онь]ка, ~йще; г. клбччям набута 
у ~і вилами уклідано; усьому г. ~нЄ, основ
не, най~ніше [здоров’я -  у. ♦]; капустина г. 
не-тяма, недотЄпа, дуркб; взяти ~у в руки за- 
рй- пальці у волос; м4- на своїй ~і що відпо
віді- за; у 4х в узголів'ї; з дрібнбю ~бю дріб
но-голови й; на ~у (розгромити) ущент.

ГОЛОВ/НИЙ (біль) ~’яний; (танк) чоловий, пе
редній; (напрям) найважливіший, основнйй, 
кардиналь-, генеріль-; (- ролю) централь-, 
провідний, стрижневий, ключб-, наріжний, 
першоряд-; (спец) старший, чільний, начіль-; 
(інтерес) корінний; (гравець) перший; -нЄ і. 
сила [у чім с.?]; -гім чгіному. головно.

ГОЛОВОЛОМНИЙ /- круг-/, (- річ) ківерз-, МЄ-
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тикуватий; (- задачу) морочливий, крутий.
ГОЛОВУВ/АТИ бу- за ~у; я. /мн хто/ ~ує зг-й ♦, 

~а, © бувши за ~у.
ГОЛОД недоїдання, Фуві-, піст, о. безхліб’я, )Р 

глад; (штучний) Фомбр; (на що) брак /неста
ча/ чого; & 4н£ча, 4уха.

ГОЛОДНИЙ ненагодбва-, не ситий, з голбдного 
краю, д. неївший, (на що) спраглий чого; (рік) 
голодбвий, неврожайний, без’їж-, безхліб-; 
(пайок)обм&ке-, недостатній; & ♦, як собака.

ГОЛОДРАНЕЦЬ /-дріб-/, дрін-, обідран-, обша
рпай-, лін-, обдертюх, обдфтус, гольтіпака, 
голяк, гд голодник, зн драб, безштанько, шар
пак, голоштан /ч-ник, -гнько, -гець/; ти бідняк.

ГОЛОД/УВАТИ недоїда-, сиді- без хліба, жи- на 
сухому хлібі /Божим духом/, клаца- зубами, 
пухну- з ~у, пости-, клас- зуби на полицю; я. 
їм" хто/ ~ує с-и ♦, вйголоджений, вічно го
лод-, мбре- -ч)м, ок голодянин, голодюк, ©;

З ГОЛ О/ДНІ- охляну-, вймерхатися 0; я. ~днів 
-днілий, ~джений, 0 .

ГОЛОМОЗИЙ лисий, безволб-, гйрявий, жи 
голомши-; (турок) голений.

ГОЛОС (низький) ж1 альт, ч° бас, (високий) ч° 
тенор, фальцет; (грому) звучання, звуки; (піс
ні) мелодія, мотив, наспів, ц. глас; (серця) по
клик, веління; (люду) думка, опінія; фР ваті, 
авторитет [має великий ♦]; (на виборах) я. Фу- 
є, виборець; & ~б(чо)к /-йще, -яра; на пбвний
г. на все горло; на всі -сіі всіма ~іми, на всі 
лади; різними -іми на різні ~и.

ГОЛОСИТИ ридма рида-, плака-, с. Фом ♦й-; 
(над ким) заводи-, (за ким) тужи-, оплакува
ного; с. КРИЧА-, вигукува-; (істину) прогол
ошу-, поширю-, ширити, проклямуві-; ви док
ладі- [голошу слухняно /з ласки Вашої/]; & 
дк попоФ, ви Фея; я. Фить с-и ♦, з-й виФ, кри
кун, горлінь, Фій, ж1 ~ниця, пк ~ильний, ©.

ГОЛОС/ІННЯ (над мерцем) заводи /ч-ини, ~ьба, 
плач; (за ким) тужбі, побивання; р. лемент, 
КРИК, ридання.

ГОЛОС/НЙЙ ГУЧНИЙ, р. грімкий, с. громови- 
й; (базар) гомінли- /ч-кий/, шумливий; (дзві
нок) ~истий; (голос) ок ляский /-учий/; (факт) 
широковідбмий, знаменний; (- назву) претен- 
с[з]ій-; (- подію) скандаль-; г. звук Фівка;

ГОЛОС/НО в~ /на-/, повним ~ом, громовлідн- 
о, на пбвний~, на всю хату /вулицю, губу/ 0.

ГОЛОС/УВАТИ (за А) вибира- А; хто ~Ує ~ую- 
чий, с-и ♦, я. за мить про~ує, учісник жуван
ня, виборець, фР ~.

ГОЛОТА злидота, гольтіпі, лобурня, біднота, 
плебс, чернь, голодрінці, худорбі.

ГОЛУБЕ! бріте!, л£б£цику!, любчику!, золотце!, 
с^рце!; ж1 голубко!, рибко! ясочко!

ГОЛУБИТИ пести-, п£стува-, ліщи-, приголуб-

люва-, жілува-, пригорті-, милува-, ніжи-; 
(надію) плекі-, виплекува-, винбшува-;

ГОЛУБИТИСЯ мил уві-, тулй-, горну-, 0.
ГОЛУБІНЬ > БЛАКИТЬ.
ГОЛУБІТИ блакитні-, брітися голубим молоком
ГОЛУБЛЕННЯ милуві-, ніже-, голубі-, п&ггі-, 

п&туві-, ліска, ніжності, пестощі, любощі.
ГОЛУБЛЙВИЙ (- очі) ласкі-, пестлй-, ніжний.
ГОЛЙК > БІДАК.
ГОЛЯКА голяком, гольцем, о. як міти вродила, 

в костюмі Єви.
ГОЛЯР голій, перукір, цирульник, д. цилібр-, г. 

фризф, стрижій, ок цируль.
ГОЛЯРНЯ цируль-, перукір-, г. фризер-, д. ци

лібр-, ок стригір-.
ГОЛЬТІПАКА > ГОЛОДРАНЕЦЬ.
ГОМІН звуки, голосй, луні голосів, (струн) пе

редзвін; фР розмови, чутки; гімір, гук, гілас.
ГОМІНКИЙ і ГОМІНЛИВИЙ ГАЛАСЛИ-, 

шумли-, © ГОВІРКИЙ.
ГОМОНІТИ говори- /розмовля-/ (тихцем); (- го

лоси) не замовкі-; (з нст що) розповіді-, по- 
д^йкува-; (- хвилі) шумі-; & відгомбнюва-; 
ВІДГОМОНІ- відлуні-, ок відповіс- 0.

ГОНДОЛА (венецька) чбв^н; (дирижабля) кабі
на; & ** ґондбля.

ГОНЕЦЬ посланець, кур’ф , як і. посланий, по
сильний; & д. гін^ць; ± ПРЕДСТАВНИК.

ГІНЦЙи* © гонецький [звіт Г. Ч- звіт].
ГОНЙТЕЛЬ души-, ГНОБИ-, переслідувач.
ГОНЙТВА ок гони.
ГОНИТИ > ГНАТИ.
ГОНІННЯ переслідува-, нігінка, цькування, у- 

тиски, р. гоньбі; ± ГНІТ.
ГОНОР (панський) гордість, гордйня, гонорис

тість, гордовит-, с. чвінство, пихі, чванлив
ість, бундючн-, погорда; фР честь, гідність, 
самоповіга; & порбжній гбнор /= гордйня/.

ГОНОРАР > ВИНАГОРОДА; & гонорірчик.
ГОНОРЙСТНЙ чванькови-, гоноровй-, гордо- 

ви-, чванькуві-, с. ПИХА-, ок занбсис-, чван
ливий, р. гонорб-, гбнбрний, ЧЕСТОЛЮБ-.

ГОНОРЙСТІСТЬ > ГОНОР.
ГОНОРЙТИСЯ > ПИША-, о. задиріти хвості.
ГОНЩИК У перегбнець, бігун, ок гончік, скор- 

огбн; (кінний) верхогбнець.
ГОП-КОМПАНІЯ шітія-брітія, гуляй-брати.
ГОП/ЦЮВАТИ танцюва-, скакі- /витині-/ ~ки, 

вибрикува-, вигуцува-, даві- лиха закаблука- 
м; (- коней) скака-, підскікува-, стрибі-, під- 
стрибува-, (гопака) сади-, вигбпува-, ~ки би-, 
іти навприсядки /~ки/; я. /мн хто/ ~цібє с-и ♦, 
з-й заФ, скакун, пк підекбчливий /ч-ний/, ©.

ГОРА (підвищення) узвишшя, с° висоті; (низька) 
ГОРБ, ок сопка; (шпичаста) шпиль; пік; (най
вища) Еверест; (чого) купа, с. мбре, сйла-си-
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ленна; д. горище; (надвишок у мірці) наспа; & 
гірка, гіронька; ± КРЯЖ;

ГОРИ гірський край; кряж 0; (чого) о. гімалаї;
ГОРОЮ гР понад головами /землею +/; (іти 

по горі І горах!) верхом /-іми/; (підіймати) р. 
заввишки з гору /гори/, горами; (сипати) куп
ою, купкою, гімузом.

ГОРБ ПАГОРБ, гірка, пагорок, р. згір-, (піщан
ий) дюна, бархін, видма; п. спина, хребет; & 
♦ок, 4ик, ♦йна, ♦исько, ♦овина; ± ГОРА;

ГОРБ/ОЧОК (на носі) ~бвинка; ніс з -ом, 
~бватий ніс.

ГОРБАТІТИ горбатитися; д'1 згорбатілий.
ГОРБИСТИЙ пігорис-; & горб(к)уві-, горбкб- 

ва-, горбіс-, пігорбкува-, кучугурис-.
ГОРБИТИ (плечі) пригбрблюва-, зп сутули-;

ЗГОРБЛЕНИЙ похи- наперед, пк коцюрбатий.
ГОРД/ИЙ ~(ів)лйвий, ~овитий, панови-, с. пиха-, 

ГОНОРИС-, набундючений, г фудуль-, /бух-/, 
(час) піднесе-, вікопбм-; & ~увітий, пре4.

ГОРДИНЯ славолюбство /шано-, к* марно-/, ма- 
рнослав-; ПИХА, порожній гонор; ± АМБІЦІЯ

ГОРДІВНЙК і ГОРДІЙ > ГОРДУН.
ГОРДІСТЬ самоповага, гідність; с. пихат-, ~йня; 

& ~овитість, ~(ів)лив-, ~ощі, ~бта; ± МАР
НОСЛАВСТВО.

ГОРДОВЙТИЙ /'-ТІСТЬ/ > ГОРДИЙ і ГОНОР.
ГОРДУВАННЯ гребува-, зневажа-, нехтува-, іґ- 

норуві-, ЗНЕВАГА, погорда, с. остракізм.
ГОРД/УВАТИ ПИШАТИСЯ, заноси-, (високо) 

стави-, вдава- в пиху, величі-, спбвнюва- ~ч>- 
щів, БУНДЮЧИ-; (ким) гр£б(ув)ати, ~и-, зне- 
важі- /іґнорува-/ кого; ± НЕХТУВА-; я. /мн 
хто/ -ус 1. що пишається, 2. що гребує;

ЗАГОРД/ІТИ ~ува-, запишатися, забундючи-, 
запиндючи-, зп ~и-, жм забагатіти; я. ~ів за- 
бундючений, ~ілий.

ГОРДУВАТИЙ > ГОНОРИСТИЙ.
ГОРД/УН ~івнйк, ~ій, ~як, д. пишік, ж1 ~ячка.
ГОРЕ нерадість, смуток, печінь; (людське) без

голов’я, біда, нещастя, лихо, поневіряння, о. 
гірка чіша; ± СКРУТА; прибитий г.м пере
житий, покраяний 4м.

ГОРЙДУБ (гра дітей) <? хіпанка, лапан-, сало.
ГОРИЗОНТ > ВИДНОКОЛО.
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ зг позем-; рівнолЄглий.
ГОРІЛЕ гіриво, паленйзна, с° гар.
ГОРІЛИЦЬ нівзнак(и), догоричерева /голі-, гор- 

і-/; ± ДОЛІЛИЦЬ.
ГОРІЛКА сивуха, і. оковита, гіркі, пінна, г. тру

нок, (з медом) варенуха, (запечена) запіканка, 
е* ледащиця, живи-, зелений змій, Адімові 
сльози, скажене молоко, скляний бог, ж. бо
жа сльоза, (міцна) запридух; (своя) самогін 
самогбн(ка) /-яра/ Із буряків! бурячанка; & 
горів-; ± АЛЬКОГОЛЬ.

ГОР/ІТИ згоря-, палі-, пломені- полум’яні-, (яз
иками) палахкотЦі]-, бурха-; (жаром) сія-, 
зоі-, (- добро) іти з димом; /світло/ світитися, 
n f жевріти, жарі-; /очі/ блищі-; /щоки) пален- 
і-, червоні-; /зело на сонці/ сохну-, висихі- 
/пере-/, шбрскну-; (тихо) тлі-, прі-, гни-; (на 
іспиті) піритися, провілюва-; (- плян) не зді- 
йснюва- /викбнува-/; ф. зазнавіти невдічі, ус- 
кіку- в халепу; г. бажінням переймітися б., 
палко бажі-, хоті- аж-аж-аж /що іж/; я. -ііть 
бажінням охоплений б., ©; -ить в рукіх у 
N. завзіто працює N.; я. -ить с-и ♦, палений, 
спілюва-, розвбгне-, пойнятий вогнЄм, в огні,
г. ~іючий, (- свічку) засвічений, пк пальний, 
палкий, пломінкий, полум’яний, ~ючий, р* 
~іння [я. швидко -ить швидкого ~іння], ©;

ВИГОРІТИ: не -іло не вийшло, о. бас увір-ва- 
вся; я. -рів вигорілий 0, 0 ;

НАГОРІТИ: нагорить кому перепаді, дісті- 
неться на горіхи; я. -рів нагорілий,

ПОГОРІТИ п. засипатись, (на іспиті) запіри-; 
я. -рів погорілий, 0 ;

РОЗГОРІТИСЯ: я. -вся розгорілий.
ГОРІШНІЙ вЄрх-, виш-, ок вищий; (вітер) півні

чний, як L горішняк.
ГОРЛ/АНЬ крикун, верещіка; & ~опан, ~іч, ~ай.
ГОРЛАТИ кричі-, волі-, галасуві-, лементуві-, 

репетуві-, ревти, о. рві- /дер-/ пельку /горло/,
д. галійка-, галайкоті-; & ок вигорлінюва-.

ГОРЛАТИЙ & горлінистий.
-ГОРЛИЙ © з горлом [тонко* з тонким горлом].
ГОРЛ/О ~янка, пЄль-; (посуду) бтвір, 4вйна; & 

~ечко, ~шце; по г. (аж) по сіму зів’язку, /по 
сіме годі /нікуди/; клубгік підкотився до ~а 
здавило ♦ /в ~і/.

ГОРЛОПАН > ГОРЛАНЬ.
ГОРНЙЛО горно, горен; (кадрів) кузня, гартів

ня, гартувіль-.
ГОРНИ/ЦЯ світли-, кімніта, покій, вітільня, -чка
ГОРНО горен, ГОРНИЛО.
ГОРНУТИ згрібі-, (сіно) /за-/, гребти, громіди-; 

(веслом) веслуві-; фР привіблюва-, приверті- 
/на-/; (аркуші) горті- /пере-r/, (любку) /прй-/.

ГОРНУТИСЯ пригорті-, тули-, зп притискі-; (з 
добром) сусіди-; (в одяг) кута-; (до праці) тя- 
г:, міти потяг.

ГОРОБЕЦЬ & горббчик, гороблиха, горобені.
ГОРОВЙЙ > ГІРСЬКИЙ.
ГОРОВЙНА верховина, нагір’я.
ГОРОД > МІСТО; У7 град; & ♦Єць, ♦йще.
ГОРОД земля під горбдиною, (на кавуни) баш- 

тін; & ♦ець, +чик, з6 Фдя; у чий г. камінЄць 
на кого котиться ббчка; на -ді бузині, а в 
Кгієві дядько це в лісі, а це в стрісі.

ГОРОДИТИ ОБГОРОДЖУВА-, (дротом) дроту- 
віти; г. такЄ Хймині кури прівити.
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ГОРОЖАНИН міщангін, зн міщух; громадянин.
ГОРОЇЖИТИСЯ принди-, козирй-, костргічи-, 

о. розпускати пір’я, покізува- рбги; (ставати 
дуба) стовбурчитися, випині-; & г. героТжи-.

ГОРОХ: за царгі Гopdxa ген-г^н колй, к" в часи 
/у дні/ бні, зп во вр£м'я бно.

ГбРСТКА (жита) пучок, жмут; (конопель) сно
пок, снопик; ± ЖМЕНЯ.

ГОРТАНЬ горлянка, ПЕЛЬКА.
ГОРТАННИЙ горловий, горляний, гортан-.
ГОРТАТИ (сторінки) перегортати, горнути.
ГОРЩИК горнець, горня, гбрнчик, зн черепбк.
ГОРЮВАТИ сумува-, журитися, смути-; (за ки- 

м) тужити, засмучуватися /вдаві- в тугу/ чер
ез кого; (у злиднях) бідувати, поневірятися; 
що горігіє = що бідує, > БІДУВАТИ.

ГОРЯНИЙ горовйтий, с° гористий.
ГОСПІТАЛЬ > ШПИТАЛЬ.
ГОСПОДА дім, домівка, ос&ля, фР хіта; з. госпо- 

дірство; ± ОСІДОК.
ГОСПОДАР ВЛАДАР, г. газда, зп хазяїн; (землі) 

ВЛАСНИК; пб селянин, хлібороб; (своєї до
лі) (сам собі) пан, сам собі голові; & +ик.

ГОСПОДАРИТИ; ЗАГОСПОДАРИТИСЬ /об-/.
ГОСПОДАРСТВО г. ґаздів-, господарка, зп ха

зяйство; (народне) економіка, господарюван
ня; (сільське) виробництво; (цеху) облад
нання; (своє) влісність; (селянське) фірма, 
ферма, обійстя, двір.

ГОСПОДАР/СЬКИЙ ~н-; сільсько-*, хлібороб-;
ПО-ГОСПОДАРСЬКИ по лінії господірства.

ГОСПОДАРЮВАННЯ фа[е]рмеруві-, ґаздуві-.
ГОСПОДАРЮВАТИ господіри-, д. фа[е]рмеру- 

ві-, г. ґаздуві-, зп хазяюва-; (у себе) порядкув- 
і-, поратися по хазяйству; (у когось) хазяйну- 
віти; (у світі) панува-.

госпо/диня г. ґазди-, зп хазяйка; -динь-, ~ч;я.
ГОСПОДНІЙ Божий; ± БОЖЕСТВЕННИЙ.
ГОСПОДЬ > БОГ; простгі, Гбсподи! даруй, Г.!
ГОСТ/ЙНА -ювання, частуві-, пригощі-; (д’ ко

го) відвідини; (на святі) беньк^т; р. гість, ^я.
ГОСТЙН/ЕЦЬ битий шлях, велика дорога, ма- 

гістраля; (по)дарунок, даровання, презент; (на 
згадку) сувенір; е* слід побиття; & ~чик.

ГОСТИННИЙ © гостелюб-, хлібосбль-, щирий, 
привітний; як L хлібосол;

ГОСТИННО (стрічати) з розкритими обійма
ми, привітно; 0.

ГОСТИТИ пригощі-, частуві-, (задобрюючи) 
могорйчи-; (у кого) гостюві-, гоститися;

ЗАГОСТЙТИ (до кого) прийти в гості, ВІД- 
ВІДА- кого, (- непроханих) примандрува-.

ГОСТР/ИЙ (кіл) загострений; (ніж) /ви-, на-/, 
~олезий; (зір) орлій; (слух) тонкий; (запах) 
різ-; (- очі) проникливий, допитли-; /їжу/ к* 
ПІКІНТ-, с° пря-, н1 пересміче- сіллю /перцем,

спеціями/; (біль) пекучий; (з ворогом) рішу-, 
безкомпромісний; (віц) влуч-, ДОТЕП-, дош- 
кульнйй; (бій) напруже-; (цікавіж) сйль-, під- 
вйще-; & ~им-4, ~якувітий, ~енький, мсінь-, 
~ющий, ~ов^рхий, о. ♦, як бритва; ± ШПИ- 
ЧАКУВАТИИ; г. на язйк ~оязйкий.

ГОСТРО- дуже, супер- [Фціківий, госгролайли-].
ГОСТРИТИ вигострювати /за-, на-/, (косу) ман- 

тачити, заправляти, (бритву) прівити.
ГОСТРЯК > ВІСТРЯ; & гострячбк.
ГОТЕЛ/Ь > ЗАЇЗД, корчмі; (автотуристів) мо

тель; (за так) нічліжка, нічліг & ~ик, © *~яр.
ГОТІВКА готові гроші, чистогін; жґ налічмін.
ГОТОВ/ИЙ (- їжу) зготований; фР /під-/, (до

чо ’) /при-, п° спо-/, підрихтбва-, зібра-; (стіл) 
вйготовле-, зрббле-, (канал) заверше-, збудб- 
ва-; фР скомпанбва-; виробле-, викінче-; (слу
жити) задвф-; (на все) з-й, схиль-, ладен; & 
~^нький; на всьгіму -ому на повнім пансіоні.

ГОТОВІСТЬ (до чого) підготбван-, б. готбвн-; 
(діяти) бажіння, охота; (на все) згода; (бо
йова) г. поготбва /-івля/; (команда) ви алярм!

ГОТУ/ВАТИ лігоди-, рихтува-, лаштуві-, підри- 
хтбву- /на-/, споряджі-, збирі-, с° підготов
лю-; (кадри) навчі-, школи-, тренуві-, вишко
лю-, жґ підкову-; (на базар) виготовляти; (на 
кухні) куховіри-, вари-, І аби! партбли-; (за
хід) плянуві-, задумува-, мі- на меті; (в доро
гу) виряджі-; я. ~є с-и ♦, з-й підФ, зайнятий 
~ванням, пк підготовчий, /кадри/ вйшкільний, 
©;

ПРИГОТУВАТИ пристаріти 0;
ГОТ/УВАТИСЯ ладні-, міти намір, розвбди- 

пари, розгорті- крила 0; (до бою) тримі- по
рох сухим; фР насуватися, передбачі-; я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, ~бваний, рихтбва-, шкбле- 
+, (на бій) збйра-, споряджі-, пк майже /от-бт/ 
~бвий, /злет/ майбутній, д напоготбві, ©;

ПРИГОТУВАТИСЯ наготуватися 0.
ГРА забіва, зібавка, бівлян-, гулян-, грище; фР 

спорт, розвіга, змагіння; (світла) мигті-, ме- 
рехті-, переливі-; (звуків, барв) виграві-; (ор
кестри) виступ, (артиста) виконіння, умі-, 
вмілість; (дипломатична) інтрйґа, таємний 
маневр /хід/; & (і)гргіще, граття, грання.

ГРАБІЖ грабунок, (по)грабувіння, розбишац
тво, ♦ниц-, (на війні) мародере-; фР здйре-, 
поббри, драчка, (хліба в ССР) викач-; & Фж-.

ГРАБІЖНИК РОЗБИШАКА, розбійник, (на вій- 
ні) мародер; п, драч, здирник.

ГРАБУВАТИ окраді-, жґ чисти-, відбирі- у, с. 
/об-/ (до нитки, до сорбч-), дер-, дрі-, обди- 
рі- (як Сидорову козу); (на війні) мародерст- 
вува-; я. /мн хто/ грабує с-и ♦, з-й по4, грабі
жник, здирця, дерій, здирник, драпіж-, пк гра
біжницький, здйр-, драпіж-, драпіжний, ©;
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ПОГРАБУВАТИ ф. обчухрати 0.
ГРАВЕР у. ритівник, різьбяр.
ГРА/ВЕЦЬ (у двогрі) партнф; (на скрипку) скри

паль, f  і грець, гуд^ць; (на піяно) щяніст, (в о- 
ркестрі) оркестрант, (у карти) картяр; (у ша
хи) шахіст; (у футбол) футболіст; (у спорті)
г. змагун; & ~ч, грець, зн ~вцюня.

ГРАВІРУВАТИ г. ритува-; & ок іравіюва-;
ВИГРАВІРУВА- вйритува- /на-/, вйгравію-;
ВИГРАВІРУВАНИЙ вйритуваний /на-/ 0.

ГРАВКІРА (на дошці) дереворит, різьбі, (на мі
ді) офорт; (на папері) малюнок, образ, карти
нка, (на полотні) гобелен, картина.

ГРАД з6 ~обій, ~опад, ~обиття, д. гряд; & ~4іщє, 
о3 ♦йн(к)а.

ГРАДОМ нестримно, безупинно, один за одним, 
раз-у-раз; (- сльози) як горох.

ГРАДУАЦІЯ у. степенування, градуювання.
ГРАДУС > ОДИНИЦЯ; г. ступінь.
ГРАДУЮВАТИ^, степенувати.
ГРАЙЛИВИЙ (настрій) жартів-, пустот:, несер

йозний; (масний) нескрбм-; (- очі) кокетливи- 
й; (кінь) жві-, рухли-; (напій) піня-, іскристий.

ГРАМОТА документ, АКТ, указ; п, освіта, зна
ння, письменність; з. лист, мандат, послання.

ГРАМОТНИЙ ПИСЬМЕН-; & Є велико».
ГРАМОФОН г. ок самограй.
ГРАНАТА (ручна) знґ репанка, с° лимонка.
ГРАНДІОЗНИЙ величез-, велетенський, коло- 

сільний; (- споруду) монументаль-, велич-, 
величавий; (вплив) могутній, потужний.

ГРАНИЦЯ (мрій) грань, межі, ліміт, поріг, 
ст&ія; д. кордон, вододіл, рубіж.

ГРАНИЧНИЙ (термін) крайній, найкрайніший; 
(темп) найбіль-, максимальний, порбгбвий.

ГРАНЬ (лінія поділу) межі, границя; (між яви
щами) вододіл; (діяманта) ребро, руб, пруг; 
ок поверхня; (вдачі) риса; (у печі) г. жар.

ГРАТИ музичи-, (гопака) різа-, нарізі-, шквіри-; 
(на бубон) бубни-, (на скрипку) ок скрипцюв- 
а-, зн пиля-, цигйка-, терлика-, (на трубу) 
труби-, (на бандуру) вдаря- по струнах; (на 
нерви) псуві- що; да ♦ся; (у карти) ду-, різа-; 
(кого) прикиді- ким, ВДАВАТИ; (на кону) 
виступі-, ІролюІ виконуві-, /п ’єсу/ виставля-; 
(- вино) шумуві-, іскритися, пінити(ся); /очі/ 
світитися, блищіти; (- зорі) мерехті-, мигті-; 
(шлюб) справля-; (- спектр) мінитися, перел
иватися); (вічми) підпускіти бісиків; (на кон-
і) гарцюва-; (- море) вируві-; /мед/ броди-; & 
♦, мов святу молитву дія-; г. в копаного м’я
чі ж. дума- ногіми; г. комедію розігрува- 
/ламі-/ к., г. ^ти вар’ята; г. не останню дуд
ку /скрип-/ мі- певну вагу; г. рблю (в гурті) 
віжи-; я. /мн хто/ грі с-и ♦, з-й за4, ГРАВ
ЕЦЬ, ж1 ♦вчйня, пк Ільний, ♦в-£цький, с* -4й

[карто-], 4льн[вч]ий [само4-], © за грбю;
ЗАГРАТИ: -іло с£рце в грудях кому серце 

чиє рідісно забилося;
ЗІГРАТИ: з. погіний жарт з їми піднести тер

того хріну /підпусти- шпильку, відвіжи- сбл-
и, підклас- свиню/ ш, взя- на Бога їх.

♦♦♦СЯ гуляти(ся), бівитися, розважа-, забавля-.
ГРАЦІОЗНИЙ і ГРАЦІЙ- (- позу) згріб-, еле- 

ґінт-; (стан) стрункий, гнучкий, фігуристий, 
звиннис-, ставний, тонкостін-, стрункенький, 
о. як струні; (візерунок) витончений.

ГРАЦІЯ (в рухах) елегінтність, згрібн-, витон- 
чен-, вишукан-, красі; © красуня.

ГРЕБАТИ > ГРЕБУВАТИ.
ГРЕБІНЕЦЬ: під одіін г. (стриг) під машинку.
ГРЕБІНЬ (півня) ніріст; (гори) вершок, верхівка, 

шпиль; (ребро даху) коник; (хвилі) хребет; & 
гребінець, гребінка, пк *гребінцевий;

ГРЕБЕНІ: г. гір нед£і.
ГРЕБЛЯ > ГАТЬ; (захисна) мол, хвилеріз.
ГРЕБ/ТЙ (веслом) веслуві-, ♦ся; (сіно) громади

ти, згрібі-; фР /за-, ви-, об-, під-, роз- +/, під- 
горті-; (чим) горну-; (до себе) дбі- собі, р. 
придбаві- /-бвува-/, о. тягну- в дім, як муріха,
♦ обомі, е* збирі- взяток; & д. гріба-, дк авідв- 
еслуві-; я. /мн хто/ 1./ 2. с-и ♦, грібши, 1. 
весляр, ~ець, о. на веслах, ск ~й- [~йвода], 2. 
загрібільник, громаділь-, ~ун, загрібіч, пк 
~нйй, 3. я. загріба, 4. загреба, загребущий.

ГРЕБ/УВАТИ чим і ~А- чим/що ГИДУ-, HEX- 
ТУ- що, цуратися чого, (ким) ГОРДУВАТИ, 
ганьбу- /дк по-/ кого, відчуві- відрізу до /не 
переноси-/ кого; я. Імн хто/ ~ус сповнений по
горди до, гордун, пк зневажливий /погбрдли-/ 
до, легковіжли-, легковажний;

ПОГРЕБАТИ (чим/що) [не -ав свбго хисту].
ГРЕК гр^чин, (давній) г&ілен, &ілін, (візантієць) 

ром£й; & ж1 грекиня; пк *грецький.
ГРЕЦЬ паріліч, (апоплексичний) удір, апоплек

сія; (на скрипку) ГРАВЕЦЬ; хай йому г. хай 
йому всячина, бодій він скис.

ГРЕЦЬКИЙ (давньо*) г&шенський, бллін-, гел- 
леністйчний, елліністич-.

ГРЕЧКОСІЙ хлібороб, селянин, зн мужик, хлбп; 
е* плебей; (з козаків) зн гніздюх.

ГРИБ безхлорофільна рослина [убрівся -бм -  
лізь в борщ!], (їдомий) білий ♦, (опеньок) 
підпеньок, (кулястий) дощовик, д. пирхавка 
[надутий, як п.], (червоний) красноголовець, 
краснюк, (отруйний) погінка, мухомор, мо- 
ргімух, моримуха; & грибок, грибище;

ГРИБИ підпеньки 0; & д. губи.
ГРИВАСТИЙ (кінь) густогривий.
ГРИВНА Iе штраф, пеня; (окраса) золотий обруч.
ГРИВНЯ > ОДИНИЦЯ; & жґ гривік.
ГРИЗШІ (собак) бійка; п, сварня, свірка, лійка,
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р. заїдня; з " боротьбі, змагання; &, гризотня, 
гризанина, гризбта, грйза, гризбтнява.

ГРИЗОТА (душі) страждання, мука; он? клбпіт, 
турбота; (за гріхи) муки совісти, докори сум
ління, каятті; (у хаті) ГРИЗНЯ;

ГРИЗОТИ фР проблеми 0.
ГРЙЗ/ТИ (лікті) кусі-; (горіхи) лузі-; (- шашіль) 

точгі-; (голову) золи-, прогриза-; (словом) док- 
учі-, дошкуля-, допікі-, Тс- живцЄм Ядьма, їд- 
цЄм, як іржі залізо/; (- думи) мучи-, непокої-, 
хвилюві-, нервува-, дратува-, ятри- душу, те- 
рзі-; & дк (у)гризну-; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й 
ізФ, ~ун, пк ~учий, ~ький, (душу) ятрущий, ©.

ГРЙЗ/ТИСЯ (- псів) куса-; (- людей) свари-, спе- 
речі-, гирка-; п, турбуві-, сушити голову, бо
лі- /тлі-/ душею /серцем/; (ким) журитися, по
терпіти за кого; я. /мн хто/ -Ється звиклий ♦, 
розсварений, (вічно) у сварці, сварун, гирка
ло, гарйк-, пк сварливий, заїдли-, гарикли-, 
~лгі-, ГРИЗЬКИЙ, ©;

НАГРЙЗТИСЯ напережива- 0.
ГРИЗЬКЙЙ (біль) гризучий, нестерпний, гриз

от-; п, ббліс-, болючий; (пес) злий, лютий; 
(дим) їдкий, ядучий; + я. гризіться.

ГРЙМАТИ стука-, грюка-, вдаря-, би-, погрюку
вати, погриму-; (на їх) покрику-, гиркати, га
ри ка-, лія- /свари-/ їх:, доріка- ім\ с. зіпа-, во- 
лі-, крича-; (- грім) ГРИМІ-; я. /мн хто/ 
грііма звиклий ♦, гримайло, гарика-, пк гарик
ливий, пащекуватий, ©;

ГРЙМНУТИ(СЯ) впасти, звалитися, беркиць
ну-, грю[я]кну-, хрьопну-, ГЕПНУТИ(СЯ).

ГРИМ/ІТИ гурка-, ГУРКОТІ-; (з брязком) бряж
ча-; (- вибух) луні-, розлягатися; (- грім) кот- 
гі-; & ~(к)оті[і]ти, вигрймува-, вигримля-; г. 
слівою бу- в зеніті слави, славитися; я. -ить 
с-и ♦, зм-й за», пк ~(от)ливий, грімкотли-, гур- 
кітли-, брязкітли-, ~учий, брязку-, ~котю-, гу- 
ркотю-, п° грімкий, о. з гуркотом, ©;

ВІД+++: я. -ів відгримілий, п. відспіваний;
ОГРЙМЛЕНИЙ: громіми о. той, на чию че

сть пролуніли громи.
ГРИМОТІ[А]ТИ горготі[а]-, ГУРКОТІ-, туркот- 

і [і]-, грюка-, грюкотЦі]-, торбх[к]а-; & грім- 
коті[і]-; я. гримотить = я. гуркотить + роз- 
грімкбчений, о. з громом.

ГРИМУВАТИ накладі- грим /макіяж/, макіяжи-.
ГРЙП(А) катір, інфлюенца, ж* застуда, пере- 

студа; ± ХВОРОБА.
ГРІБ домовина, труні,/?, деревище, (кам'яний) f  

саркофіг, ріка; р. могила; & трумні.
ГРІЗНЙЙ жорстокий, суворий, лютий, безжіліс- 

ний; (смерч) небезпеч-, страшний; (час) ли
хий, грозяний, бурем-; (бій) шале-, запеклий;

ГРІЗНО згрізна 0.
ГРІМ е. перун; & грімотня, гриміння, гримоті-,

гримоті-, гурка-; ± ГУРКІТ;
ГРОМЙ: г. сгіпалися на голову кому/чию дра- 

конили кого.
ГРІТИ нагріві- /ви-, зо-, о-, піді- +/; (душу) роз- 

ріджува-, надихі-; (по чім) стука-, би-; (за 
що) карті-, шпЄти-, критикуві-; я. /мн хто/ 
гріє с-и ♦, з-й на4, нагрівач /о-/, пк огрійли- 
вий, огрівний /на- +/, ск -грійний [самогрій- 
ний], ©; я. не гріс ск негрій- [негрійдуша];

УГРІТИ > УГРІВАТИ;
ГРІТИСЯ вигріватися 0.

ГРІХ провина, прбгріх; фР неподобність, непо
добство, порушення, недозволенність, споку
са; (плотський) розпуста, перЄлюб(ство); (у 
праці) огріх, помилка, хиба, похибка, недолік, 
недогляд, ляп; & грішок; rf* непорідно, не- 
гірно, негарізд, не вільно.

ГРІХОВНИЙ (крок) недозволен-, неподбб-, п° 
гріхолюб-, с° порбч-, ря геретйч-, зп єретйч- (- 
думки) спокусливий; ± ГРІШНИЙ.

ГРІХОВОДИТИ > ГРІШИТИ.
ГРІШ д. гроші; ламаного -оші не варт за соло

м’яну устілку не варт, доброго слова не варт.
ГРІШ/ИТИ чини- гріх, прогрішітися, неподббс- 

твувати, брі- гріх на душу, уР согріші-; хибу- 
ві-, оступітися, помиля-; (проти догм) пору
шувати їх; ев гріховбди-, перелюбствува-, чи- 
ни- перелюб, скакі- в грЄчку; я. /мн хто/ -гіть 
с-и ♦, гріховбда, ~ник, блуд-, уР согрішитель, 
пк ГРІШНИЙ, ГРІХОВ-, ок гріховбдистий, 
відомий як гріховбда /сво&о розпустою/;

ПОГРІШЙТИ: п. пргіти поргідности устро
ми- рильце в пушок;

СОГРІШЙТИ пР* ц. ф. набрітися гріхі 0.
ГРІШНИЙ (у чім) (про)вин-; е* розпус-, розпу

тній /с° -ний/, перелюб-; & стоФ; ± ГРІХОВ-.
ГРІШНИК блуд-, гріховбд(а), с. нечестивець, е9 

перелюб- /ч-ник/; (поруш- догм) р* ГЕРЕТИК.
ГРОБАК хробік, черв’як; ©нікчЄма, нікчемник, 

гнида, тля; & гробачок, “хробачок.
ГРОБ/ОВЙЩЕ кладбвй-, цвинтар, ~ки, могил

ки, д. ~ище; (родинне) склеп, поховання, г. 
мвець, с° ~нйця.

ГРОЗА громовиця, буря, г. туча, р. злива; мн гро
ми; п. пострах; (над ким) лихо, небезпека, чо
рні хміри; & *передгрбззя /час перед грозою/.

ГРОЗЙ/ТИ погрбжува- /за-/, Фея, нахваля-; (чим) 
лякіти, страхі-, застрішува-; я. /м* хто/ - г̂ь 
с-и ♦, з-й за», страшидло, страховище /-пуд/, 
пк загрозливий, застрішли-, страшкий, о. з 
погрозами на устіх, (чим) © погрожуючи.

ГРОМАД/А суспільство, ~ян-, спільнота, суспі
льність; (студентів) товариство, об’єднання, 
угрупбва-, середовище, гурт, група; п. ~ськ- 
ість; ц. мир, паріфія, г. парбхія; & ~ка, -юнь-.

ГРОМАДДЯ (щось велике) о* бамбула, с°огрбм.
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ГРОМАДИТИ згрібі-, купчи-, скупчува-, згро- 
міджува-, стяга-, склад а-; (факти) збира-, на- 
громаджува-, копгічи-; ± ГРЕБТИ.

ГРОМАДСЬКИЙ суспільний; (дім) колектив-, 
спіль-, народній; (вигін) загальний, д. усіхній; 
(- читальню) публічний; (ревізор) добровіль-; 
р. товариський, компанійсь-; ± ГУРТОВИЙ.

ГРОМАД/ЙНЙН чл£н суспільства /~и/, виборе
ць, з правом голосу, як і. цивільний, ' f  син [с. 
України]; платник /-їй/ податків /-кбвець*/.

ГРОМАК р. баский кінь; (крижина для ковзання 
з гори) грімік, ковган, кбвганка.

ГРОМЙ/ТИ с° трощи-, руйнува-, розбиві-, нищ- 
и-; (їх) перемагі-, би- (у хвіст і гриву), розт- 
рбщува-, лама- хребта ш; шп£ги-, карті-, грі-, 
ф. колошмати-, макогони-; я. /мн хто/ ~ть с-и 
♦, з-й роз*, погрбмник, плюндрій, паливода, 
лбмус, а. вандал, пк погромний, громиль-, ©;

РОЗ»Н: р. в пух і прах розби- на голову; 0.
ГРОМОВЕРЖЕЦЬ ок блискодавець.
ГРОНО і ҐРО- (ягід) кетяг, китиця, кім’ях; (ви

нограду, ще) виногрбно, п° брость, ЖҐ грон- 
ка; (кукурудзи) волоть; (митців) л. плеяда, 
(народів) співдружність, спільнота, сім’я.

ГРОНОВЙТИЙ рясногрбнний, п. різноманіт-, 
барвистий; & гронува-, к* гроноподібний.

ГРОТ х* грота; & ґрбтка, ґрбтик.
ГРОТЙСК > КАРИКАТУРА.
ГРОТЕСКОВАНИЙ зображе- з гротеском.
ГРОШІ (паперові) асигаації, банкноти, кредит

ки, ок бони, купо-, жґ баксбта бакси, бабки; 
а. валюта [доляр, фунт, £вро, злот, ліра, марк- 
а, рубль], ф. монета, купило, побрязкачі, фін
анси, копійка [мати свіжу -ку]; (готові) готів
ка; (дрібні) дрібняки; (срібні) срібло, срібня
ки, (мідні) мідь, мідяки, п, капітал, ек кошти; 
& грошики; лігко н аж if ті г. дурні ♦; ні за 
Які г. не зргібліб обсип(те) золотом то не 3.

ГРОШОЛЮБ хапуга, сріблолюбець, здирник, 
загреба, загрібайло, ок золотопоклбнник.

ГРУБ/ИЙ огрядний, гладкий, товстий; (пісок) 
зернис-; (тон) образливий; (- вдачу) твердий, 
жорсткий; (папір) цуп-; (крам) невитончени- 
й, неделікат-; (звук) непри^м-, різкий; (стиль) 
~іянсь-, некультурний, неґреч-, нечем-, БРУ- 
ТАЛЬ-; ©неотеса-; (підсум) приблиз-; & ~ез-, 
~енький, ~ел6ць-, ~шень-, ~уватий.

ГРУБІСТЬ грубіянство, брутальність, хамство, 
хімські слова /вчинки/.

ГРУБІЙН хам, хамло, хамлюга, поганий на язик, 
с. ХУЛІГАН, л. жлоб.

ГРУБІЙНИ/ТИ кривослбви-, даві- волю язику, 
пащекува-; (їм) кривди- словами іх, гарика- 
на їх, (в очі) цвіка-; я. !мн хто/ ~ть с-и ♦, розп- 
ащекбваний, пащекуй, гарикало, ГРУБІЯН, пк 
гарикливий, пащекуватий, ~с-, різкий на язик.

ГРУД/И ж1 пфса, бюст, ~енята, (одна) ~ина, в. 
цицьки; (краї одягу) бірки; під г. (вдар) в ди
хало.

ГРУДКА > ШМАТОК; & грудочка, грудоміха, 
грудяка, (велика) г. груда; ± БРИЛА, ЖМУТ;

ГРУДКЙ (на поверхні землі) груддя.
ГРУДНЙЙ (голос) низький, повнозвучний, гус

тий, глибокий; & пригрудний /- дитину!.
ГРУЗИНУ/ГИ вгруза- /за-/, застряга-, в’язну-, за

в’язі-, д. стрягну-, (у багно) засмоктуватися;
ЗАГРУЗНУТИ захр^с^нуїги 0.

ГРУЗЬКЙЙ (грунт) драглйстий, тванис-, БАГН- 
ИС-, ок грузлий; (шлях) /роз-г/; (- тіло) важкий.

ГРУПА гурт, громіда, компанія, осередок, това
риство, зн жменя /-£нька/; (партійна) угруп
овання, середовище; & групка; ± ФРАКЦІЯ.

ГРУПУВАТИ клясифікуві-, систематизуві-; 
(коло кого) ГУРТУВАТИ.

ГРЮК/АТИ хрьопа-, хряпа-, стука-, стукоті-; (- 
бомбу) гряка-; & ~оті[і]-, дк погряка- /про-/.

ГРЮКІТ стукіт), стукотнява, гуркіт, р. грйміт; 
& грюк(анина), грюкбтнява, грюкотіння.

ГРЯДУЩИЙ > ПРИЙДЕШНІЙ.
ГРЯЗЮКА болбто, багно, кал(юка), грязь; бруд.
ГРЯК! стук! грюк! геп! гуп! хрьоп! хряп!
ГРЯСТЙ /  іти, приходити /над-/, наставіти;

ГРЙНУТИ грімнути 0; & грякнути.
ГУ!: ні гу-гу! ні піри з уст, ні слова.
ГУБА фР рот [лк5дям ♦ не заперта]; на всю губу 

куди твоє діло [пан на в. г.];
ГУБИ (в)усті, д. варґи, ±РОТ; (в лісі) гриби; & 

губенята; м’ясисті г. г. викочені усті; стііс- 
нуті г. г. затиснуті усті.

ГУБЙТИ втрачі-, позбувітися чого; (пір'я) ро
ни-; (час) витрачі-, переводи-, збавля-; (ду
шу) запропащі-, погуб ля-, доводи- до згуби; 
(слова) забуві-; (кого) нищи-, знйщува- /ви-/, 
занапащі-, о. пхі- в яму /домовину/; (до ноги) 
вибавля-, вигублюва-; & д*роз4, поФ;

ЗАГУБЙШ (річ) о. посіяти 0;
ЗГУБИТИ гд стрітити.

ГУГІТ гуготіння, стугот[н]іння, стугін, с° гул.
ГУГНЯВИТИ гугнявіти, гугнити, гугніти.
ГУГОТІТИ гугоні-, густи, гуді-, стугоні-.
ГУДИТИ критикувати, осуджу-, не похваляти, 

гіни-, кобени-, шп£ги-, п. суди- судом, с. га- 
ньбува-, ГАНЬБИ-, ОСЛАВЛЯ-, знеславлю- 
ва- /о-/, вкізува- пальцем на кого; & дк згуди-; 
я. /мн хто/ гудить звиклий ♦, огудник, осуд-, 
пк осудливий, осудний, огуд-, © гудивши.

ГУДІННЯ гуд, стугін, стугоніння, гугіт, гуго
тіння, дудніння, с° гул.

ГУД/ГГИ, ГУСТЙ дуд(о)ні-, стугоні-; (в печі) 
гуготі-, гоготЦі]-, гугоні-; аж гулб бу: завізн-
о [аж гуло від гостей]; & ♦, як бджоли в улик- 
у /млином/; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й заФ, пк ~у-
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[к5]чий, гуготю-, гугітливий, стугон-, гуч: ©;
ЗА444 /-С-/ 0; загуд  ̂по кім/чім гавкне хто/що.

ГУЖОВИЙ ВОЗОВИЙ, ТЯГЛОВИЙ.
ГУК (голосів) гомін, мн вйФи; (грому) гуркіт; фР 

поклик, вйФ, луна [л. йде]; & ♦ання, ♦анина .
ГУКАТИ > 1. ГУРКОТІТИ, 2. > БУБОНІТИ.
ГУКАТИ клика-, приклика-; нагукув- /ви-/;

ГУКНУТИ загука- 0; & відФ; г. «Еврика!» 
вд£ри- себ£ по лобі.

ГУЛІ мн гулянка, (по)гуляння, гульня, гульба, 
гульбище, гульки, гульбощі, погулянка.

ГУЛЯКА і ГУЛЬТЯЙ > ГУЛЬВІСА.
ГУЛ/ЙТИ прогулюватися; (- дітей) ♦ся, бави-, 

забавля-; (на святі) весели-, бенкетувати; (ве
сілля) справля-, святкувй-; (в шахи) rpd-; (на 
дозвіллі) розважатися, відпочивати, не працю- 
ві-; п, пиячи-, мед-горілку /мед-вино/ пй-; (з 
ким) водйтися, зустріча-, ходйти, с. співжй-; 
(- лан) дармув£-, марнуватися; (- худобу) па- 
рува-; & вигулювати; я. /мн хто/ ~я с-и ♦, зг-й 
поі, розгуляний, г. прогулькбвець, о на прб- 
ході /прбгульці, прогуляй-/, пк гульливий, (ві
льний) ГУЛЯЩИИ, сґ гуляй- [~яй-поле], ©;

ЗАГУЛЯТИ /під-/ 0; я. загуляв загуляний, 0;
НАГУЛЯТИ (пузо) розіпха-; (тіла) набрати

ся, надбати; (дитя) вродй- нешлюбно;
НАГУЛЯНИЙ (- дитя) нешлюбно врбдже-;
ПІДГУЛЙТИ п. зп підкач^- [бчі підгуляли];
РОЗГУЛЯТИСЯ розбуя-, розшаліти, розсата- 

ні-, фР розігнатися [дуже не розженешся = не 
дуже -гієшся], д. розворохбби-, (- вітер) роз- 
панбши-; я. -явся розгуляний 0, Й.

ГУЛЯЩИЙ неробочий, незайнятий, незаанга- 
жбваний, (час) віль-, свобід-; (- землю) не ви
користовуваний, не оброблю-.

ГУЛЬБА і ГУЛЬБИЩЕ > ГУЛІ.
ГУЛЬВІСА гультяй /-іпака/, гуля-, нероба, лед

ар, шалапут, д. галган, безпутній; & ж1 гуль
тяйка, гультяйниця, проциндрювачка життя.

ГУМАННИЙ людя-, людолюб-, уР чоловікол- 
к5б-; (- серце) людський; (володар) не жорсто
кий, не суворий.

ГУМОР сміхотвбрство, (убивчий) сатира; фР смі
хота, сміхи, жарти, дотепи, веселість, жартів
ливість, дотепність; настрій; м4ти почуття 
гумору ходити попідруч із сміхом.

ГУМОРЕСКА сміховинка, п. усмішка, жарт; (в 
газеті) фейлетон, (як переспів) пародія.

ГУМОРИСТ сміхотвор(ець); (автор сатири) са
тирик; (у житті) веселун, СМІХУН, сміхо
тун, жартун, жартівник, дотеп-.

ГУПАТИ гбпа-, г[т]употі-, тупа-, пф гуп; (- бом
бу) гахкати; (дверми) грюка-; & вигупува-.

ГУПІТ тупотіння, тупа-, тупбтнява; & гупанйна, 
гупання, гупоті-, гупотнява, п° гупт.

ГУРАҐАН і / АННИЙ/ > УРАГАН / /-АННИЙ/.

ГУРАЛЬНЯ винокур-, винниця, (? спиртзавбд.
ГУРКАТИ спричиня- гуркіт, ГУРКОТІ[А]ТИ; & 

погуркува-; ± ГРИМІТИ.
ГУРКІТ грюк(іт); & гуркоті[й]ння, гуркбтнява, 

гуркотні, гуркання, гуркотнеча 0; ± ГРІМ.
ГУРКОТІ (А)ТИ грюка-, грюкоті(а)-, гряка-, гур- 

ка- торохкоті-; (- грім) ГРИМІ-, гримкоті(а)-, 
гука-; ± РОКОТА-; я. гуркотать /-бче/ розгу- 
ркбчений, гуркотій [пбтік-г.], пк громохкий, 
гуркітливий, грим(от)ли-, гуркотючий, грим- 
котю-, грюкотю-, о. з гуркотом, © гуркаючи;

ГУРКОТА- тк (- хвилі) гомоні- бурунно; я. гу
ркоче (- струни) воркітливий, п° бандурний;

ВІДГУРКОТІТИ: що -ів відгуркотілий 0.
ГУРМА д. > ГУРТ.
ГУРМАН у. смакун, ласій.
ГУРТ група, ГРОМАДА, компанія, колектив, ар

тіль; (натовп) юрб£, юрма, гурма, ватага; (ху
доби) стйдо, отара, (птахів) зграя; & гурток, 
гуртик, гурточок.

ГУРТ/ІВНЙ ~овйй склйд /склЄп, гамазей, магаз
ин/.

ГУРТОВЙЙ спільний, колектив-, громадський, 
д. всіхній; (- ціну) не роздрібний, с° оптовий.

ГУРТОЖИТОК f  бурса, жґ кошйра; (солдат) 
казарма, г. касарня; & пк *гуртожитський.

ГУРТОК групка, громад-, осередок; & гуртбч-.
ГУРТОМ толокою, різбм, шйрварк-, спільно, 

колектив-, куп-, вкупі, юрбою, куп-, громад-, 
по-гуртовбму, д. вайлом, гром^дно; (все раз
ом) ГАМУЗОМ; пф і. гуртом; & ♦ і вроздріб.

ГУРТУВАТИ една-, згуртбвува-, об’єдну--, гру- 
пува-, брата-, консолідува-, уодностайню-; я. 
/мн хто/ гуртує с-и ♦, з-й 3f, об’єднувач, пк 
(об’)єднавчий, гуртівний, (все)братущий, ©.

ГУРТУВАТИСЯ громади-, тирлува-, брата-; 
Є ДНА-, об’єднува-; д'к = що єднається.

ГУСЕНИЦЯ^. гусінь; (танка) плазун, ланцюг.
ГУСЕНИЧНИЙ (трактор) ланцюговий.
ГУСІНЬ & гусельня.
ГУСНУТИ загуса-, тужаві-; (- туман) густі-, гу

стіша*, згущуватися, с° згуща-; & дк з(а)Ф; я. 
гусне з-й за+, згущуваний, щор£з густіший 
/тужаві-, рясні-/, напівз(а)гуслий, майже з(а)- 
гус- /затужаві-/; ± ТВЕРДНУТИ, ТВЕРДИЙ.

г у с т й  > г у д іт и .
ГУСТ/ЙЙ не рідкий; (дощ) суцільний, безпербр- 

в-; (туман) непрогляд-, насйче-, із мжичкою 
/мряч-/, непрозир£нний /-рущий/, к* непрони
кний; (голос) повнозвуч-, низький; (- барви) 
яскравий, соковитий; (урожай) рясний, бага
тий; (- зілля) рунис-; & ~Єнький, ~^[і]сень-, 
-уватий; ± РЯСНИЙ, ЧАСТИЙ;

ГУСТО не рідко, зчйста 0, ц^глі ніде впасти; 
(лунати) лунко, оглушливо, безугавно; до гу
ста до густого стіну /тут густо фігурує як і./.



ГУСТИНА 83 ДАВАТИ

ГУСТИНА (речовини) гущині, густота, густість.
ГУСТОТА > ГУСТИНА.
ГУТА с° склозавод.
ГУТІРКА розмова, балачка, бесіда, БАЛАКА

НИНА, з. гутір.
ГУТОРИТИ > ГОВОРИТИ.
ГУЧНИЙ ГОЛОС-, лункий, грім-, громбх-, гро- 

моголбсий /-вий/; (грім) гуркотібчий, тріску-; 
(дзвін) дзвінкий, /-ок/ голосистий; (- свято) 
бучний; (скандал) широко розголбше-; (- мо
ву) пишномбв- /високо-/, пбв- обіцянок; /чу
тку/ стоголосий /-устий/; & д° *гучнішати.

ГУЩА (на дні) осад, оденки; (лісу) р. ГУЩАВИ
НА; ги скупчення [н. дротів].

ГУЩАВИНА хіщі, нбгрі, зарості; & гущава, гу
щавінь, гущині, гущак, р. гуща.

Ґ

ҐАВА ворона, д. гівря, ґавря; © РОЗЗЯВА.
ҐАВИТИ випускі- з увіги, не помічі- /заувіжу- 

ва-/, прогляді-, о. гіви /вітри, граки/ лови-, 
ворон рахуві-, витрішки купува- /продаві-, 
лови-/, зів(а)ка даві-; (шанс) не користати(ся) 
з; я. /мн хто/ лбвить ґав роззява, ґі-, нестел£- 
па /роз-/, розвеза, солопій, витріщіка, роззя- 
вля-, продавець вйтрішок, пк роззявкуватий;

ПРОҐАВИТИ попусти- [не п. свого]; о проспі- 
Царство Небесне /грушки в попелі/, упусти- 
ріка з рота; (шанс) пропусти-, не скористіти- 
ся з, проморгіти, прогляді-, г. перебчи-; (кох
ання) втріти-; не п. фР не попусти-.

ҐАВРА > БАРЛІГ.
ҐАЗДА > ГОСПОДАР.
ҐАНДЖ ВАДА, п. щербина; & ґанч, ґінджа.
ҐАНОК (з піддашшям) присінки, підсіння; (за

склений) верінда, прибудівок, прибудівля.
ҐАТУНОК сорт, розряд, категорія; (груш) різно

вид; ги якість [виріб найвищого ґатунку].
ҐВАЛТ(!) крик, ГАЛАС; ги тривога, алярм, спо

лох; фР щось несосвітенне, с. кінець світу [це 
вже ґвалт]; (!) рятуйте!, пробі! д. калавур!

ҐВАЛТОВНИЙ (крик) тривож-, ок полохущий; 
(напад) раптовий, несподіваний, швидкий, 
навільний; & ґвалтівнйй.

ҐВАЛТОМ ґвалтовно, силою, примусом, живо
силом; д, різбм, гуртом.

ҐВАЛТУВАТИ кричі-, ГАЛАСУВА-; (жінок) 
силува-, брі- /змушува-/ силою; (- собак) ва- 
луві-; (тишу) розбурхува-, баламути-, колб- 
шка-; (собак) дратуві-; (алярмувати) би- на 
сполох /в барабани/, бімка- у дзвони; я. /мн 
хто/ ґвалтує 1. що галасує, 2. звиклий ♦, з-й 
з4, ґвалтівник, пк ґвалтівнйй, ©;

ЗН» (жінку) присйлува-, (тишу) розбурха- 0.

ҐДИРА вічно незадовблений, бур(ко)тун; вари
вода, причепа.

ҐЙДЗ(К)АТИСЯ (- вжалених тварин /о. і про 
людей/) очманіло гасіти туди-сюди, телесуві- 
тися; ги вередувіти, упиратися, затині-.

ҐЕДЗЬ сліпік, дзиз, дрік, р. овід; & ґедзик.
ҐЕЛҐАТИ ґеґ^ка-, ґеґа-, ґерґоті[і]-, ґєлґоті[і]-.
ҐЕЛҐІТ & ґелґбтнява
ҐЕРҐОТАТИ > ҐЕЛҐАТИ.
ҐЕТТО > ГЕТТО.
ҐЕШЕФТ (торгбва) операція; з'п махіні-, інтер

ес, торг, діло, дільце; н1 шіхер-мі-, гембель.
ҐИҐНУТИ дк в. згину-, умер-, жґ опрягтися; о. 

діти /вріза-/ дуба, відді- кінці, одубі-, відді- 
Ббгові душу; & кикну-.

ҐЛЬОБ > ГЛОБУС.
ҐНОТТЯ дрінтя, лахміття, ліхи, лахмани, рам’я,

о. самі тобі дірка.
ҐОЙ негебр^й, с° неєврей.
ҐОЛҐОТА > ГОЛГОФА.
ҐОНТ с° дрінка.
ҐРАТИ (на вікні) прути, штіби; (у водозливі) 

ґрітівка, с° решіт-; ги тюрмі, неволя; & ґріт- 
ки, ґратниця, (щось іратоване) ґратбванка.

ҐРАТУЛЮВАТИ > ВІТАТИ.
ҐРЕЧНИЙ ґалянт-, чем-, ввічливий, люб’язний,

г. шармінтний; (- слова) шанобливий.
ҐРИНДЖОЛИ сіни; (дитячі) санки, саночки, 

санчіта; (крижина) громік; & ґринджолята.
ҐРОНО > ГРОНО.
ҐРУНТ земля, з. персть; (родючий) чорнозем, лес 

/жовтозем/, (нездалий) глина, пісок; (моря) 
дно; (чий) наділ, ділянка, онґ двір, обійстя; ги 
підстіва, біза, г. тло [на нервовому тлі]; (під 
картину) ґрунтовання; & ґрунтець.

ҐРУНТОВНИЙ (- знання) глибокий, вичерпний, 
капітіль-, солід-; (- зміну) докорін-, кардині- 
ль-; (розгляд) серйбз-, поваж-, (звіт) доклід-, 
всебіч-, детіль-.

ҐРУНТУВАТИм° заґрунтбву-, (думку) /об-/.
ҐРУНТУВАТИСЯ: що -ється ґрунтований, об- 

ґрунтбву-, базо-, пк опертий, спертий /під-/.
ҐУДЗ(Т>) вузол; (в одязі) ґудзик, зістібка, (на 

лобі) ҐУЛЯ; & ґудзичок, ґудзоміха, авузлик.
ҐУДЗУ[Ю]ВАТИЙ вузлуві-; (- тіло) жилавий.
ҐУЛЯ ґурґуля, ґудзь, да вівка; (на тілі) опук

лість, ніріст; & ґуґля, ґулька, морґуля.

д

ДАВАТИ (борг) /від-/; (знак) /по-/, роби-; (їм) до- 
ручі- /в-/, у? уділя-, зн тика-, тиця-; (за що) ви- 
плічува-, лати-; (звання) надаві-, наділя- /на- 
горбджува-/ чим; (дар) ДАРУВА-; (пеню) нак
лад а-; (урожай) приноси-; (вухо) би-, вдаря-;
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(концерт) виступі- з чим; (обід) влаштбвува-, 
уряджа-, справля-, організбвува-; (колос) (ви)- 
пуска-, викиді-; д. вказівки пб загадува-; д. 
знгі- їм повідомля- їх; д. лад роби- л., ♦ гар- 
ізд, навбди- порядок, д. випрятува-; д. міху 
наступі- на гріблі; не д. end- проганя- сон з 
очей; не д. спокою кому (- думи) витися га
дюкою коло чийого серця; я. !мн хто/ да£ с-и 
♦, з-й да-, дав^ць, давальник, давіч, з. діха, 
(життя) уР даруватель І ж1 -ка/, пк щедрий, 
жертовний, даваль-, давущий, ск -дайний [жи
во дій-], © даючи, давівши; рукі давущого 
іцЄдра рукі; я. д. кгірнсть помічний;

ДАТИ вручи- 0; фР дозволи- [дай гляну!]; д. ві
дсіч (словом) обріза-, відбрй-, ф. ♦ чбсу; д. 
вгілю чому не стримува- чого; д. в. думкім 
зануритися в рбздуми; д. в. ногім удірити в 
закаблуки; д. в. рукам битися; ліпати; д. в. 
cnd-адам зануритися у спогади, д. в. язикгіві 
вді- у баляси; д. пірцю /бббу, чбсу, прикур- 
гі-/ їм дошкули-, с. розгроми- іде; д. ріду чому 
довести до діла що; не дуже й даси їм щось 
не дозволить ♦ ш.

ДАВАТИСЯ: д. в руки не опирі-, підкоря-;
ВОЗДАТИСЯ: воздається кому по трудах ді

стане по діліх /заслузі/ хто.
ДАВЙ/ТИ тйсну-, натискі-, гніти-; (сік) чівй-; 

(на смерть) души-; (- взуття) д. муля-, мул- 
и-; п, гноби-, пригнічува-, утиску-, пригнббл- 
ю-, пригнітати; (жагу в собі) приглушува-; 
(обіймами) стискі-; (як мух) плющи-, нйщи-, 
калічи-, вбива-; (морозом) морози-, заморбж- 
ува-; & задівлюва- /з-/; здавгів корч кого б'є
ться в корчах хто; жіба ~ть кого завидки бе
руть кого; я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, з-й за», ~льн- 
ик, душитель, (річ) ~ло, пк давкий, ~льний, 
давучий, давлю-, ІбільІ гнітю-, ск дави- [давй- 
муха], ©; я. дівлено дівлений, здівлюва- 0;

ВДАВИТИСЯ /У-/ задуши- 0; що удавився 
удівлений, удуше-, зашморгнутий, удавлен- 
ик, (на шибениці) шибе-, 0 ;

ВДАВИТИ /У-/ задуши-, зашморгну-, повіси- 
0; що удавав душитель, 0 ;

ЗАДАВИТИ (не на смерть) придави- 0;
ДАВЛЕНИЙ придавлюваний 0.

ДАВНИНА (далека) минувши- /минуле/, дівня 
/далека, сива/ ♦, дівні часи, дідівщина, пред- 
ківщи-, предковічність, як і. давноминуле; л. 
стірість [згнив /струх/ від давнини]; & пра4, 
(старо)дівність; ± СТАРОВИНА.

ДАВНЯЙ мш-, (хтозна)колйш- /-відколи-/, уР 
днеФ, старовічний, порослий мохом, старий, 
як (Божий) світ; (рід) староФ, старожит-, віко- 
♦, старосвітський; (час) МИНУЛИЙ, прідід- 
ній, ~ьоколиш-, дідівський, (~ьо)предківсь-, 
дале-(-предале-), пріейвий, предковічний; (-

звичку) застірілий; (харч) не-свіжий; (друг) 
старий; & ~Єзний, праФ, сп (най) давні ший;

ДАВН/б ~йм ♦, за ~іх давін, за царя Горбха 
/Тимкі/, фР коли то ще булб, аж /ще/ бн коли; 
віддівна /з-/, з ~ього-~а, з мх-дав£н, хтозна- 
відкбли; (жде) дбвго, тривілий /дбвший/ час, 
не перший день; & ~Єнько, ♦-преФ, <? ~іш(е);

ДАВНІШ(Е) перЄд(ні)ше, перед тим, раніш(е), 
пЄрш(е), у минулому, колйсь, р. попЄрЄду.

ДАВНОМИНУЛИЙ давноколишній, ДАВНІЙ, 
хтознаколйшній, бознаколишній.

-ДАЙНИЙ що даЄ [світлодійний, міродайний].
ДАЛЕБІ бігмЄ, прівду казівши, справді (ж), дій

сно; як ч. таки; & ділебіг.
ДАЛЙ/КИЙ не близький, дільній, відділений; с. 

заббрій-, недосяж-; (погляд) байдужий, холо
дний; (час) дівній, Іщо буде! прийдЄпі-, май- 
бут-; д. рбдич десята воді на киселі; & заФ, 
надФ, ~ченький, ~куватий, ~ченний, ~чЄз-, ♦- 
преФ; спХ ДАЛЬШИЙ, сп1 найьдільший;

ДАЛЕКО не близь- 0, віддалік /-еки/, ген, геть, 
гЄть-то, ген-ген, геть-геть, аж [аж за селом], 
аж там [а. т. десь у далекій перспективі], на 
краю світу, не близький світ, у чорта в зубіх 
/за дверима/; (де і куди) за тридесять земель; 
(куди) вдаль, уділеч, на край світу, чорту в 
зуби, углйб століть, фР аж бн куди; п. далебі 
[я д. не слабкій я далебі не с.]; (- час) аж ген 
[д. пбза північ аж ген пбза п.]; & сп1 ділі, 
дільше; д., де аж там, де; д. мЄншє (на)багіто 
/знічно, куди/ м.; д. не аж ніяк /зовсім/ не [д. 
не юнь а. н. /з./ не юнь]; д.-шііроко на всю 
даль і весь шир; так д. аж [так д. (чути) аж 
сюди/туди];

ДАЛЬШИЙ (крок) наступний, черговий, р. 
чербкнйй, жґ другий з черги /за порядком, 
на черзі/; (розвиток) подільший;

ДАЛЬШЕ, ДАЛІ (після чого) потім, тоді, ві
дтік; наділі, більше, дбв- [не буду ♦ терпіти]; 
& д. далій сп1 найФ; д. нікуди аж нікуди; що 
д. нікуди жґ що просто йой [худий, щ. п. й.];

З ДАЛЬША 1. з (дільшої) віддалі, 2. ЗДАЛЕК- 
А [♦ споріднений].

ДАЛЕКІСТЬ > ДАЛЕЧИНА;
ДАЛЕКОСТІ туманні безвісті, далекі світи 

/сторони/; & п° далекості.
ДАЛЕКОЗОРИЙ не короткозб-, п° винозб-; и. 

далекоглядний, ДАЛЕКОСЯЖНИЙ.
ДАЛЕКОСЙЖНИЙ далекосяглий, сягливий; (- 

зброю) далекобійний; (висновок) далекогляд-, 
далекозбрий, передбічливий, з. заміристий.

ДАЛЕНІТИ віддалятися, даліти, відбігі-;
ВІДДАЛЕНІТИ /по-/, віддалі-, відбіг- 0.

ДАЛЕЧ/ИНА ~інь, ділеч, ділЄк(ість), далині, 
віддали-, далекий світ /даль/, ок вирій; в -ині 
/~і, далині +/ аж ген [аж ген вітряк маячіє],
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ген-ген, ген далеко, аж там [аж там, де гора].
ДАЛІ, ДАЛЬШИЙ, ДАЛЬНІЙ > ДАЛЕКИЙ.
ДАМА піні; & пк *дам истий /= що зовні наггідує 

даму/; д. сірця кохана, коханка.
ДАНИЙ (випадок) цей, названий, згаданий;

ДАНІ (анкетні) відомості, показники; (на підо
зру) підстави, причини; (чиї) якості, здібно-.

ДАНИНА дань, податок; (на війні) контрибуція, 
(по війні) репарація; (моя) пай, частка, вклад, 
л&тга, ж. глек на капусту; (пам'яті) честь, 
шана; (моді) поступка.

ДАР (по)ДАРУНОК, Фовання, презент, Фовйзна; 
(з неба) манна небесна; (богам) (по)жертва, 
принос, даток; п, хист, кебета, талант, здіб
ності, обдарбвання; (Божий) ц. причастя, 
діра; & (по)даруночок, апрезентик;

ДАРИ (даро)приноси, дароприносини.
ДАР/ЕМНИЙ мар-, безрезультат-, непотріб-, г. 

наФ; фР безпідстав-, незаслуже-; (кінь) ~ова-;
ДАРЙМНО мар-, намарне, без потреби, безрез

ультатно, коту /собаці/ під хвіст; (дурно) без
коштовно, безплат-, за спасибі /так, хороші б- 
чі/, на дурняк /шармака/ жн на халяву; (гна
ти) незаслужено, безпідстав-, з доброго дива, 
ні за що ні про що; ± ДАРМА; & дармо, наФ.

ДАРЙТЕЛЬ дародавець, дарувальник, дарівнйк, 
подаруйко, щедрий (на дари).

ДАРМА даремно[е], мірно, надарим-, по-дурнб- 
му, уР всує; (вмерти) нізащо, ні за ціпову ду
шу, ні за понюх табаки; задарма, (за)дурно, 
даром, безплатно, безкоштов-, на шармака; 
(без наслідків) як об стінку горохом, як пугою 
по воді; фР байдуже, однаково, все одно, ма
ло діла; р. зайва річ; if* пуст£, не страшно, не 
велике діло; & дармо; ± ШКОДА.

ДАРМА ЩО незважаючи на те, що, байдуже, 
що, нічого, що, мимо того, що, попри те, що.

ДАРМІВЩЙНА дарівщина, даровизна, дурни
ця, дурничка.

ДАРМО на шармака, жн на халяву.
ДАРМОВЙЙ даровий, безплатний, безкоштов

ний; дарований, даремний.
ДАРМОЇД паразит, трутень, нахлібник, ок захре- 

бет-, г. галапас, трут; нероба, ЛЕДАР; (охоч
ий до розкошів) сибарит, розкошелюб; л. лоб
ур, лобуряка; & дармоТдисько.

ДАРМУВАТИ нічого не роби-, гія- час, БАЙД- 
ИКУВА-; (не вживатися) марнуватися, вкри- 
ва- порохом, лежати без діла /облогом/, ± ГУ- 
ЛЯ-; я. Імн хто/ дармує 1. я. байдикує, 2. = 
ГУЛЯЩИЙ.

ДАР/УВАТИ приноси- в дар; (їм що) піднбси- 
~унок, презентува-, наділя- /обдаровува-/ їх 
чим; (на храм) жертвува-, офіруві-; (провину) 
вибача-, проща-; я. !мн хто/ ~ус с-и ♦, зг-й no-
4, щедрий на ~й, ДАРЙТЕЛЬ, ~увільник, ~о-

авець, (по)даруйко, пк ^чий, ~увальний, уР 
~онбс-, фР з дарами, ск даруй- [даруйволя], ©.

ДАРУНОК поФ, ДАР, жґ базарйнка, базарйнок, 
(з візитою) з. ралець; (гостя) гостинець, гос
тинчик; (віддяка) віддарок, відФ; (нежданий) 
сюрприз; (на пам'ять) сувенір; & даруночок.

ДАТЧИК зп т. банк іок давець/ (даних), банкер.
ДАХ покрівля; п. домівка, житло, осбля, хата, за

хисток /при-/, притул-, пристановище, приту
лись ко; фР будівля [під однйм діхом в одній 
будівлі]; & дашок.

ДАЧА (дія) давання, (дім на природі) котедж, а. 
бунгало; & дічка.

ДАШОК накриття, намет, (над лямпою) абажур, 
ковпак, (на кашкеті) зп козирок;

ДАШКОМ rf (щоб краще бачити) приклівши 
пальці долоні над очима.

ДБАЙЛЙВЕЦЬ старатель, клопотун; дбаха, дбач
ДБАЙЛИВИЙ © дбалий, клопітний /-ливий/, ту- 

рбот-, сповнений турбот; (бережкий) бережи
стий; (догляд) старанний, рет&ль-, пиль-, до- 
бросбвіс-, сумлін-, материнський; (- руки) ха- 
зяйсь-; & д. дбайнйй.

ДБА/ТИ піклуватися, турбуві-, стара- [с. про 
архів], клопоті-, жури- ким/чим, міти в своїй 
опіці їх; (на що) готуві- /виготовля- /за-/ що; 
(собі) призбирувати, нагроміджу-, гребтй до 
себе, р. придбава-, придбовува-; (на їх) пра- 
цюві-, зароблгі-; не д. і в ус не ду-; я. /мИ хто/ 
-є 1 .-4. с-и ♦, -̂ вши, мочи, пк ДБАЙЛИВИЙ,
1. що призбирує, дбіха, дбач, призбйрув-, 2. 
(- кого/що) з-й поФ, заклопотаний ким/чим, 
дбайливець, у клопотах про, 3. (на що) = я. 
готує що, 4. (на кого) = я. працює на;

НАДБАТИ (працею) напбра- 0;
НА/ДБАНИЙ нажитий, набу-, здо-, накопич

ений, нагромідж- 0; (звичай) узвичі- & прй~.
ДВАДЦЙТКА 20 років, шлях № 20, дошка зав- 

товшки 20 см, віддаль 20 м., рбзмір № 20.
ДВЕРІ (у формі дуги) ірка; (у незавершеній бу

дівлі) отвір, проріз; (куди) п. вхід, шлях, доро
га [~ до літератури]; & дверцята, дверці.

ДВИГІТ двигтіння, двиготіння, двигбтнява; (зе
млі) струс, трясіння, трусанина, хитанйна.

ДВИГ/ТІТИ дрижі-, тремті-, -оті-, трястися, хи- 
ті-, с., труси-, стрясі-, дрйжмі дрижіти, хо
ди- ходором; & я. двигтгіть = я. дрижить.

ДВИГУН РУШІЙ, мотор, ф. пирхало; & двигу
нець, двигунчик, двигіч, *мотбрчик.

ДВІР подвір’я, обійстя, дворище; (сільський) гос
подарство, садиба, господа, оселя, а. фірма; 
(пана) маєток, п. (обслуга пана) двірня, чел
ядь; (гарматний) f  завод, майстерня; (царя) 
оточення, придворні; & дворик; ± ХУТІР.

ДВІРНЙЧКА & пк *двірнйччин.
ДВІЧІ дворазово, двокрбть, с° двокрітно; (коза-
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ти) два різи, повторно.
ДВОБІЙ > ГЕРЦЬ.
ДВОГОСТРИЙ (меч) двосічний, дволЄзий, гбст- 

рий обоїбду, с° обоюдогострий.
ДВОЄДУШНИЙ лицемір-, дволик[ц]ий, лукав

ий, нещирий, безличний; © двоєдух, дво
рушник, о. і нашим і вішим.

ДВОЗНАЧНИЙ роздвбє-, жґ гожий на два бо
ки, о двох кінцях, п, суперечливий; (- пози
цію) невизначений, незрозумілий, загадко
вий, неясний, нечіткий, туманний, слизький; 
(жарт) нескромний, с. непристбй-;

ДВОЗНАЧНІСТЬ о. подвійне дно 0.
ДВОЇСТИЙ який двоїться; (- почуття) супереч

ливий, суперечний; (слід від воза) подвійний, 
двійчістий; ± ДВОЗНАЧНИЙ.

ДВОЇТИСЯ подвбюва-, РОЗДВОЮВА-.
ДВОРУШНИК хамелеон, ла дволикий Янус.
ДВОРУШНИЦТВО к. / -ність/, роздвоєння душі.
ДВОРУШНИЧАТИ служи- двом панам /і наш

им і вашим/, торгува- на два базари, сиді- на 
двох стільцях.

ДЕ в якбму місці?, фР куди? [де ти йдеш?]; д. б 
хто робив? хібі хто міг би робити? [♦ б він 
біг?]; д. б же хто робив як би хто міг роби
ти [д. б же я пив? я. б. я міг пити?]; д. вже 
кому що робити? хібі хто міг би що р.1 [д. 
вже йому оріти? х. він м. б. о.?]; де вже бу
ду туди йти? хіба зможу т. й.?; д. там! та де!; 
не д., як нідЄ крім.

ДЕБАТИ обговбрення, суперечки, дискусії, по
леміка, дебатування, дискутува-, обмін дум
ками; жґ говбрення.

ДЕБАТУВАТИ > ОБГОВОРЮВАТИ.
ДЕБЕЛИЙ повний, здоровий, дужий, огрядний, 

кремезний, міцний, ± ЛОМУС; (виріб) тов
стий, ірубий; (- тканину) цупкий.

ДЕБОШИР > БЕШКЕТНИК; л. жлоб.
ДЕБКІТ перший крок /виступ, почин, проба/; (у 

шахах) початок, зачин, перші ходи.
ДЕВІЗ правило, заповідь, засада, канон; (на щи

ті) ніпис; п. мета; & ха девіза; ± MOTTO.
ДЕГЕНЕРАТ у. ВИРОДОК, жи шибздик.
ДЕГЕНЕРАТИВНИЙ вйродкуватий, шибздику-.
ДЕГЕНЕРУВАТИ ок виродні- /дк з-/, вироджува

тися, переводи-; (- клітини) розклад а-.
ДЕГРАД/УВАТИ занепаді-, сходи- на пси, ско

чуватися у прірву; я. їм" хто/ ~ує с-и ♦, при
речений зФ, охбпле- ~ацією, напівз~бва-, нап- 
івзанепалий, майже геть занепа- /з~бваний/.

ДЕДАЛІ чимраз (то), щораз (то) [дедалі голосні
ше]; чим ділі, що ділі, з чісом, з бігом чісу.

ДЕ-ДЕ зрідка, подекуди, коли-не-колй, то тут то 
там, то там то сям, ДЕ-НЕ-ДЕ; (чути) лЄдвє- 
лЄдвє, лєдь-лЄдь.

ДЕЗЕРТ/УВАТИ ндк і (Г (з бою) тік*- /втекти/,

покізува- /показі-/ спину; п, зріджува- /зрі
ди-/, відступітеся /відступи-/; я. /лґ хто/ ~ус 
зГ-й ♦, скорий на втіки, ~йр, утікіч з війська, 
пк скоро безкоміндний /не підлеглий/, © раз і 
в ~ирах /вільний/.

ДЕЗИНФОРМАЦІЯ (дія) пантелйчення, окоза- 
милюва-, збиві- з пантелйку, заведе- у блуд; 
п неправда, брехня, оміна, облуда.

ДЕЗИНФОРМ/УВАТИ замилю- очі, збивіти з 
пантелйку, забиві- баки, заводи- в блуд, увб- 
ди- в оміну, шйри- ~іцію; я. /л*" хто/ ує с-и ♦, 
~ітор, окозамилювач, пк ~аційний, для /пов
ен/ ~іції, ск замилюй-очі [з.-о. стаття].

ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ розлад, розрух, непорядок, 
бЄзлад, безліддя, хібс.

ДЕЗОРІЄНТУВАТИ збив- з пантелйку /дороги/.
ДЕІНДЕ десь-інде, не тут, деінше, в іншому міс

ці, де-нЄбудь, к. де [кріще, ніж де]; (куди) ку
ди-інде, куди-нЄбудь, в інше місце; (подеку
ди) ДЕ-НЕ-ДЕ.

ДЕКАДАНС занЄпад, спад, падіння, регрес, зас
тій; (напрям) декадентство, занепідниц-.

ДЕКІЛЬКА КІЛЬКА, кількоро; о. жменька.
ДЕКЛАРАЦІЯ заява, маніфест, повідомлення; 

(дія) проголошення, деклярувіння.
ДЕКОЛИ інколи, іноді, чісом, часіми, колй-не- 

колй, вряди-годи, зрідка, здЄрідка, час до 
/від/ чісу, нечісто, порою, о. немі, немі та й.

ДЕКОЛЬТЕ 7 . пазушина, (підшийний) виріз.
ДЕКОРАТИВНИЙ ок оздббчий, // показушний, 

© як прикріса; ± МАЛЬОВНИЧИЙ.
ДЕКОРАЦІЯ прикріса, оздоба; (дія) оздоблен

ня, офбрмле-, декоруві-, кґ декбр(ум); (об
лудна) ілюзія, окозамилювання, окозамйле-.

ДЕКРЕТ постанова, ухвала, укіз, закон, едикт, 
універсіл; ± АКТ, ГРАМОТА.

ДЕЛЕГАТ представник, посол, посланець, ббрі-.
ДЕЛІКАТЕС г. смакблик;

ДЕЛІКАТЕСИ у. смаковйдла, марципани, ви
требеньки, фіт-мйґи, фР смакоті.

ДЕЛІКАТНИЙ тактбв-, увічливий, люб’язний, 
ґрЄчний, витрима-, пристой-; (- шитво) ажур
ний; ІрисиІ витонче-, тендіт-, ніж-, тонкий; 
/ставлення/ чулий, чутливий; ІнервиІ дітклй-, 
вразлй-; /питання/ дражлй-; /здоров'я/ кво
лий, крихкоті-, немічний, фР крихкий; & <3° 
*(з)делікатніти, д 1 *зделікатнілий.

ДЕМАГОГ обіцяльник золотих гір, ж* плутяга.
ДЕМАГОГІЯ (політична) хитрощі, облуда, ви- 

крутіси; жґ словоблудство, обіцянки-цяцян- 
ки, окозамилювання, окозамйлення, агітація, 
політиканство; ± ДЕЗИНФОРМАЦІЯ.

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ жґ дембель.
ДЕМОКРАТИЧНИЙ народопрів-, представни

цький, гі° республікінсь-.
ДЕМОКРАТІЯ народовладдя, народоправство.
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ДЕМОН злий дух, злий геній, Мефістбфель, 
джин, дух тьми, е. перелесник, ж1 демониця, 
з" спокусник, зваб-; (чого) п. вада, пристрасть 
до чого [д. заздрощів];& жґ гЄмон.

ДЕМОНСТРАЦІЯ процесія, маніфестація, по
хід, марш, ц. (хресний) хід; (проти чого) про
тест; (експонатів) показ, експозиція, вистав
ка, демонстрування, виставляння; (дружби) 
вияв, свідчення, (фільму) вйсвітле-.

ДЕМОНСТР/УВАТИ показува-, ілюструва-, да- 
ва- уявлення, (намір) явля-; (кіно) крути-; (в 
лавах) маніфестува-, маршува-; ок протестув
ав (силу) гра- Ідк по-/ м'язами; бряца- зброєю; 
я. Імн хто/ -ус с-и ♦, з-й проФ, зайнятий пока
зом, ~атор, ~ант, пк ~ативний, для ~ації, як 
~ація, ©;

ПРОДЕМОНСТРУВАТИ /за / 0.
ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ моральний занепад /розклад, 

падіння/; корупція; з'я розбещення, розпуста.
ДЕНАЦІОНАЛІЗУВАТИ ндк і дк (банк) роздер- 

жавлю- /-ави-/, уприватню- /-ити-/; (люд) аси
мілювати, винародбвлю- /:ови-/; я. /мн хто/ 
~ус с-и ♦, з-й роздержави-, пк ~аційний, роз- 
державчий, винародов-, ©.

ДЕНАЦІОНАЛІЗУВАТИСЯ > АСИМІЛЮВА-.
ДЕНДІ чепурун, піжон, ферт, фертик, джендж-, 

жевж-, франт; (раб моди) сноб; ± ДЖИҐУН.
ДЕ-НЕБУДЬ (де) десь, деінде, десь-інде, де- 

будь, будь-де, абиде, хай де, к. де [краще, ніж 
де]; (куди) куди-небудь, кудись, куди-інде.

ДЕ-НЕ-ДЕ десь-не-десь, то сям, то там, де-не-ко- 
ли, рідко /мало/ де, ДЕ-ДЕ, місцями.

ДЕНЬ к" дата; (і ніч) доба; ок світло [до дня]; 
(матері) свято; & днин(к)а, д. денька, денеч-, 
Божий /біл-/ ♦; цілий д. весьденечки; за кіль
ка днів г. в кількох днях; д. і ніч > ПОС
ТІЙНО; сіред білого дня г. у білій днині;

ДНІ (золоті) час, період; мо! д. моє життя.
ДЕНЬ-У-ДЕНЬ день-при-дні, щоденно, щодня, 

день-денно; ± БЕЗПЕРЕРВНО.
ДЕПОРТАЦІЯ вйвозка, виселення /пере-/.
ДЕПОРТУВАТИ вивозити, виселяти /пере-/.
ДЕПРЕСІЯ (розвитку) занепад, спад, застій; (в 

душі) пригніченість, пригнбблен-, приголбм- 
шен-, прибйт-, меланхолія, кепський настрій.

ДЕРЕВО f  дрЄво; & деревце.
ДЕРЕВА & деревцята; ± ЛІС.

ДЕРЕВІТИ дубі-, дерев’яні-; (- руки) терпну-, 
клякну-, закляка- /о-/, затерпа-, ціпені-, німі-; 
фР застига-, твердну-, коцюбну-;

ЗАДЕРЕВІТИ затерпну-, остовпі-, знерухбмі- 
0; що -вів задеревілий, закам’яні- 0, 0 .

ДЕРЕВ’ЯНИЙ з дерева; (- лице) нерухомий, не
живий, тупий, невиразний, важкий на згадку, 
незапам’яткий; (як дерево) дерев’янистий.

ДЕР(ЕН)ЧАТИ дренча-, бряжча-; (- голос) дри-

жа-, тремті-; & деренькотЦа]-, дирча-; я. дер- 
енчить, с-и пк деренькучий, дирку-, дерко- 
тю- /-тливий/, деренчли-, (голос) череп’яний.

ДЕРЖАВА з. маєток, володіння; (ніг) міць, сила, 
могуття; її. керівництво, влада.

ДЕРЖАВ/А країна, край, земля; нація, нарід, с° 
народ; (монарха) МОНАРХІЯ; (народу) респ
убліка; (імперія) надФ, потуга; (союзна) феде
рація; (ядро імперії) метропбл-; (своя) БАТЬ
КІВЩИНА, рідний край; ± КОЛОНІЯ; & ~ка.

ДЕРЖАВЕЦЬ монарх, володар, самодержець, 
самовлад-, диктатор; f  землевласник, поміщ
ик, дідич; с' член уряду, державний діяч.

ДЕРЖАВНИЙ фР урядовий, г. скарбо-; & все4.
ДЕРЖА/К (ножа) черенок; (рапіри) ефес; (спис- 

а) ратище, списови-, (сокири) сокири-, (плуга) 
чепіга, (пуги) пужално; &'~льце, ~чбк,'~лно, 
~л(к)о.

ДЕРЖ/АТИ трима-, ма- в рукіх, фР мі- [д. пса 
ма- пса]; не відпуска- /ви-, по-/, не віддава-; 
(дім) утриму-, вдержу-; (стелю) підтриму-; 
(без причин) /за-/, не пускати /звільня-/; (себе) 
повбдити(ся); (при собі) ма-, зберіга-; (убік) 
поверта-, рухатися; д. в полі згіру ма- в п. з., 
не спускі- з ока; д. камінь за пізухою плека- 
(в душі) ворожі наміри; д. ніс за вітром с° г. 
трима- н. на вітрі; д. при собі утрймува- біля 
себе; д. фасон шануватися, гідно тримі-; в 
обйдві жм£ні! сподівайся!, гі° знайшбв дур
них!; я. /мн хто/ -ить с-и ♦, з-й у4, ~атель, 
тримайло, тримач, пк ~кий, підтримкбвий, ск 
держи- [~йдерево], -держець [позико^], в ру
ках [з мєчЄм у p.], © (три)маючи, тримавши;

ДЕРЖ/АТИСЯ трима-; (на чім) ґрунтуві-, базу- 
ва-, спира- на що, фР стоя- [на чім світ -ить- 
ся на ч. с. стоїть]; (у гурті) поводитися; (у бо- 
ю) не здава-, не відступати, твердо стоя-; (од 
зваби) стрймува- себе, стримуватися /у-/, КРІ- 
ПИ-; (догм) додержувати, дотриму-; д. коло 
їх бажіти бу- з їми\ д. купи не розпада- /ро
зкладав, зберіга-; д. якнайдалі близько не пі
дходити; -иться на волоску от-бт впаде /роз
валить-/; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, утрймуван- 
ий, трима-, /чого/ вір- чому, Ів тініІ завж
ди в тіні, Іна волоску! завислий на ниточці, ©.

ДЕРІЙ здирник, дерун, драч, жмикрут, жила, за
греба, дряпіжник, дряпіка, дряпіжка, дерйл- 
юд, о. п’явка, кровопивець, з. собкб.

ДЕРТИ і ДРАТИ рва-, розрива-, роздира-, шмат- 
ува-; (лико) відрива-, відокремлюва-; (процен
ти) здира-; (шкуру) лупи-; (одяг) знбшува-; я. 
оббира-, грабува-; (як Сидорову козу) би-, ка
ра-, сікти; (ціну) прави-, заправля-; (рот лож
кою) дряпа-, подразнюва-; (щодуху) мча-, тік- 
as д. вгору нгіса високо нестися; я. /лґ хто/ 
дері с-и ♦, з-й зФ, ДЕРІЙ, дерун, драч, пк дер
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учий, ск дери-, [дерипаска], -дер [горлодер], ©.
ДЕРТИСЯ рва-, розрива-, роздира-; (на гору) ви

лазити, здійматися, здира- /ви-/; (насилу) про- 
дістава-, продира-; (на дуб) дряпа-, теребка-; 
(диким голосом) кричіти, (- солов'я) співа-; (- 
птахів) битися; (- одяг) знбшува-.

ДЕСПОТ тиран, (загреба влади) узурпатор; са
модержець, самовлід-, автократ, диктатор; 
(удома) самодур /-вблець /своє-/, ф. бурбон.

ДЕСЬ не знати /невідбм/о/ де, хтозна-де, денебу- 
дь, де [краще, ніж де]; кудись [♦ пішов], не 
зні- /~о/ куди, хтозна-к., к.небудь; звідкись [♦ 
узяв], не зн і- /~о/ звідки, хтозна-з., з.небудь; 
д. аж десь чи не [д. аж у лісі]; д. мабуть (на> 
певно, здається, ♦ певно, очевид-, з усього ви
дати, з усією очевидністю, чого доброго; д. то
♦ там, ♦ таки; д. чи не міпощо не [м. н. рік]; 
не д., а аж [не д., а в Римі аж у Римі].

ДЕТАЛІЗУВАТИ вдаватися в ДЕТАЛІ, доклад
но описувати.

ДЕТАЛЬ (дії) подробиця, фактик, обставина, ел
емент, компонент, аспект, бік, риса; дрібниця 
/:чка/; (воза) частина; жм штукенція /-ерія/; 
(запасна) т. запчастина; & Xа деталь чр.

ДЕТАЛЬНИЙ (звіт) доклад-, вичфп-, пбв-, де- 
талізбва-, з подробицями; (розгляд) всебіч
ний; зп старін-, ретель-, точ-, пунктуінь-.

ДЕТАНТ відпруга, відпруження, с° розрядка.
ДЕ ФАКТ/О (насправді, ~ично, реаль-, на ділі.
ДЕФЕКТ вада, хгіба, ҐАНДЖ, недолік, мінус, 

порок, щербина, слабке місце, Ахіллова п'ят
ії, е. причин/а [нема чоловіка без ~и]; фР 
недорббка, недогляд; (у машині) несправність.

ДЕФІС рбзділка, рисоч-, перенос, знак переносу.
ДЕФІЦИТ (бюджету) збиток, борг; (продукції) 

не(до)стача, брак, відсутність, недостатність.
ДЕ/ХТО д^які /декотрі/ лк5ди; хтось, не знати 

/невідомо/ ~, бозна-~, хтон^будь; & хто-не-~.
ДЕШЕВ/ИЙ недорогий, копійчаний, г. та-; (- ці

ну) низький, невисо-, помірний; фР маловарт- 
ий /-цінний/, мізф-, пустий; © дрібний, нікче- 
м-, дріб’язкбвий; & ~&и>кий, сп (най)~ший;

ДЕШЕВО (дуже) дешевше від грибів 0.
ДЕШЕВШАТИ става- дешевшим;

ПОДЕШЕВШАТИ упйсти в ціні 0.
ДЕЩИЦЯ абйщи-, дрібни-, витребенька, цяцян-; 

ЯК t f  трбхи, д&цо, дрібку.
ДЕЩО що-н^будь, щось; не знати /невідомо/ що, 

хтозна-що, фР трбхи аж [д. сувгіра т. аж су- 
вбра]; rf  трбхи; & гд д^нещб.

ДЕ ЮРЕ формально, на папфі, не на ділі, юри
дично; по пріву, правом.

ДЕЯКИЙ якийсь, повний, котрийсь, декотрий; 
(вплив) незначний, невеликий ± МАЛИЙ;

ДЕЯКІ дехто, не всі, поодинокі.
ДЖГУТ скрутень; ма гумова трубка /закрутка/

на спин кровотечі; & джгутик.
ДЖЕНДЖИК жевжик, ферт, фертик, чепурун; 

вітрогон, ДЖИҐУН; & дженджурист.
ДЖЕНДЖ/УРЙСТИЙ чепурис-, -икува-, жевж- 

икуві-, кокетливий; ги пустий, легковажний.
ДЖЕРҐОТА[І]ТИ говори- швидко чужою мов

ою, ок дзидзика-; (- птахів) скрекота[і]-; /ком
ах/ цвірча-, цвірка-, цвіркота[і]-, сюрча-, сюр
котав]-; /дріт/ деренча-; & джеркота[і]-, ± 
ЩЕБЕТА-; я. /мн хто/ джергоче с-и ♦, дже
ркотун, пк джеркотлйвий, джеркотючий, ©.

ДЖЕРЕЛ/О криниця, р. живець, (б'юче) водо
грай /-бій/; ги корінь, початок, колиска, заро
док, б. начало; (правди) світоч; & ~ьце, пра4.

ДЖЕРЕЛЬНИЙ (- воду) кринич(а>, незамуле-, 
незабрудне-, чистий, прозорий; п. холоднень
кий, відсвіжущий, прохолодний; & джереля-.

ДЖИҐУН баламут, дженджик, шелихвіст, БАХ- 
УР, зальотник, залицяль-; (чепурун) жевжик, 
ферт, фертик, а. дбнді.

ДЖУНГЛІ н£грі, нетрища, хащі, цілинні /тропі
чні/ ліси; ги глушина, дичина, первісність; 
(соціяльні) дно; & пк *джунглевий.

ДЖУРА (козака) зброєносець, слуга; ± ПАЖ.
ДЗБАН (д)жбан, ГЛЕК, глечик; & 4ок; до чгісу д. 

/глек/ вгіду нбсить поти ♦ в. н., поки вухо 
увірветься, гі° унадив- вовк до скотини -  ску
штує рогатини.

ДЗВЕНІТИ (заковами) бряжча-; д. у вухах ля- 
щі- у в.; я. -ііть дзеньк/ало. -отій. пк дзвін
кий, дзе(ле)ньку-, ~отю-, з ~отом /дзвбн-/, ск 
звенй- [звенйгора], © знай ~ та ~; ± я. брязка.

ДЗВІН (звук) ДЗЕНЬКІТ, дзвеніння, (не йно по 
небіжчику) по*, (зусіль) пере*; (церковний) 
жIм бімкало; & дзвоник, дзвінок.

ДЗВОНУВАТИЙ с° дзвоноподібний.
ДЗВІНИЦЯ > БАШТА; & дзвінгічка.
ДЗВІНК/ЙЙ ЛУНКИЙ, ~оголосий; голосистий, 

голосний, щебетливий; & дзвеня[ю]чий.
ДЗВОН/ИТИ (у дзвін) каліті-, бамка- бб[£]в-, б- 

алам-, видзвбнюва- /по-, об-/, уР благовісти-, 
(у дзвінок) дз[т]ел£нька-, дзеленча-; телефон- 
ува-; (скрізь) плеска-, розплескува-; & дк обФ; 
д. з усіх сил (- ~и) г. розшибатися; я. /мн хто/ 
-ить с-и ♦, з-й по4, -ар, (річ) бімкало, пк /ву
сі ~и/ стодзвбн-, с* -дзвбнний [самодзвбн-], ©;

ЗАДЗВОНИТИ ударити в дзвін 0;
ДОДЗВОНИТИСЯ (до Н.) видзвонити Н.

ДЗЕНЬК/АТИ дзеленча-, дз[т]ел£нька-, дзвені-, 
дзвони-; пф дзеньк; & дзеленькота[і]ти, подзе- 
нькува-; я. ~а роздз^ньканий, пк ~учий, дзе- 
(ле^ньку-, ~отю-, ~отливий, © -авши, ~аючи.

ДЗЕНЬК ♦іт, ♦ання, дзеленька-, дзеленчй-, бряз
ка-, бражча-, (дзвяка-) дзвякіт; & ~и-бруньки.

ДЗЕРКАЛО люстро, люстерко, з. свічідо, вер- 
цідло, д. прозира-, (велике) трюмо, т. рефле
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ктор; (вод) плесо, поверхня, площина; (яви
ща) відбиток, відображення, відцзеркіле-.

дзиглик б '° ослін на гвинті; стільчік, ослін, 
ослінчик, стільчик, (м'який) пуф; & дзиґель.

ДЗИЖЧАТИ дзизча-, дзинчі-, дзумі-, дзизка-, 
дзумкоті-; (- бджіл) брині-, дзумка-; я. дзиж- 
чгіть дзизкучий, ДЗИЗКОТЮ-, ДЗИЗКОТЛИВИЙ.

ДЗУСЬ! годі! зісь! дідька пухлого! чорта з два!; 
& (а) дзуськи! адзусь!.

ДЗЮБАТИЙ 1. віспува-, повісплений, 2. з вели
ким дзюбом; & 2. дзьобатий.

ДЗЮРКІТ дзюрчання, дзюркоті[а]ння, журкіт.
ДЗЮРКОМ струмком, цівкою, струменем; ¥  

джерелом.
ДЗЮРКІ[0]ТЛЙВИЙ журкітли-, дзюркотючий.
ДЗЮР/ЧАТИ ~кота[і]- Ігд цюрч-/, булькоті-, шу- 

моті-; ги текти, струмува-, струмені-; щебетл
иво луна-, ± ДЖЕРҐОТА-; я. ~чить -котун, 
-котій, пк -котливий, журкіт-, ~котючий, ©.

ДЗЯВКАННЯ дзявкіт ± ГАВКІТ.
ДИБА і ДИБКИ (ставати) ціпа, дибом, сторч, 

сторчма, стійма, дубом, дуба(ла), навдибки.
ДИБАТИ б'° ходи- на дибах; ги (іти з таніием) 

дибуля-, кривуля-, шкутильга-, КУЛЬГА-, 
плентатися, пф диб(-диб); ± ЧВАЛА-; & (- бу
сла) циба-; дк “подибуля-;

НАДИБАТИ натріпи-, знайти, зустрі-; & ндк 
надибувати; */до-/; надибає д. надйбле.

ДИБИТИСЯ здйблюва-, ставати дибки /гопки/.
ДИВАК чудасій, химерник, кумЄд~, проява, ориг

інал, чудій; & ж1 дивачка, *химЄрничка; д., я- 
кгіх міло ♦ диваком, ♦, що називієтся.

ДИВА/ЦЬКИЙ -куватий, зп бзікува-; & ~чний.
ДИВАЧІТИ; ЗДИВАЧІТИ: що -ів здивічілий.
ДИВИН/А ДИВО; ~ка, дивовижа /-вище[сько].
ДИВЙТИСЯ глядіти, зйри-, у 7 зрі-, (пильно) при

дивлятися, зорити, піс- очима, зосереджува- 
увігу; (знай) погляді-, позирі-, ГЛИПА-; фР 
підгляді- /за-/, зазирі- /о-/, кружля- /перебіг- 
і-, шукі-/ очима; (уперто) втуплюватися; (за 
чим) спостерігіти що; (як на взір) брі- прикл
ад з, взоруватися на; (як дока) розцінювати 
/розгляді-/ що; (- вікно) виходи-; (на Рим) ог
ляді- що; (за їми) /на-, ДО-/ їх, піклувітися ї- 
ми; (у люстро) видивлятися); д. звіром ♦ во
вком; д. із зіздрістю, зіздро д. ковтіти слин- 
у; д. теперішнім бком ♦ крізь прйзму сучісн- 
ости; д. чбртом на кого вороже ♦ на /стіви- 
до/; не д. не зверті- увіги, з. не турі-; дивіі!
г. ади!; дивйсь вст 1. чогб дбброго [він, д., 
усе здість], 2. як ніслідок /результіт/ [кри- 
чгі!, д., хто й озвЄться]; 3. крім тбго [а тут, д., 
ще й грбші]; д. чбртом сердйто ♦; я. ІмР хто/ 
-иться 1.-4. с-и ♦, 1. з-й об4, задивлений, на
ція- очима, глядіч, ск -бкий [ніжнобкий], 2. з- 
й доглянути, зайнятий (д)бглядом, (д)огля-

діч, 3. з-й оглянути, 4. що спостеріга;
ВИДИВИТИСЯ (пильно) міло не визвіри-;
НАДИВЙТИСЯ набічи-, наглЄді~ 0;
ПОДИВЙТИСЯ глянути; п. згізом /як ножЄм 

удіри-/ г. кривим бком /вовком/.
ДИВ/НИЙ ~овгіж-, чудний, -ОГЛЯД-, химер-, чуд- 

ерніцький, ~аць-, р. -очний, с. феєрйч-, ф. 
несамовитий; (знак) незвичійний, незрозумі
лий; (факт) рідкісний, нетипбвий, оригіналь
ний, безпрецедЄнт-; (образ) ціківий, загадкб-, 
ексцентричний; фР кумЄд~, аноміль-; ок нейм
овір-, фантастйч-, нечува-, неповтбр-, винят
ковий, чудо-, чарівний, збіса гір-; (овоч) ек- 
зотич-; ск диво- [дивосвіт]; & пре», ~ним-4;

ДИВНО в дивовижу, навдивови-; чудно 0, фР 
ти скажи!; пР° дивині, диво, дивовижа.

диво ♦вйжа, чудасія, чудо, сон вочевидь, ок рі
дкість, р. ♦гляд(ь), див, с. ♦ дивне, нечувана 
річ /діло/, феноменільне явище; фР подив, 
(з)дивувіння, здивов-; & ДИВИНА, дивниця, 
дивбта; гР дивно, чуд-; з дбброго дива ні сіло 
ні впі-; дірма-гірма, ні зі що ні про що.

ДИВОВИЖА > ДИВО.
ДИВОВЙЖНИЙ > ДИВ-, п° дивовид-.
ДИВ/УВАТИ виклика- пб~, здивбвува-, чудуві-, 

вражі-, пантелйчи-, збивіти з пантелйку, ош- 
елешу-, приголбм-; & дивувітися, чудуві-; я. 
/мн хто/ -ус С-иЧ, 3-Й 34, -чік, пк чудний, безп- 
рецедент-, -ний, -овиж-, ск диво- [ч-цвіт], ©;

ЗДИВУВАТИ заскбчи-, зачудуві-, зби- з ніг 0; 
± СПАНТЕЛИЧИ-.

ДИВУВАТИСЯ чудуві- /зуміві-, чудувіти, див- 
уві-, виявля- пбдив/ з чого; г. подивлгі-, о. не 
могти вий- з дива, дивом дивувіти(ся), роззя
вляти рбта, роби- велйкі бчі, витріщі- /виря- 
чува-, вилупля-/ бчі, самбму сббі не віри-, не 
віри- своїм очім /вух-, ушім/; & пере4; не д. 
не робити дива з чого; я. /мн хто/ -ється зди
вований, зачудбва-, негод- вййти з дйва, ©;

ЗДИВУВАТИСЯ зби- з пантелйку, зчудуві-, 
зумі-, сплеснути /вдіритися в пбли/ рукіми 0,
о. роззявити рот(а), 6а пороззявля- роти.

ДИ/ЗЕНТЕРІЯ Xа - сєнтЄ-, різічка, червін-, БІГУ- 
Н-, кривівиця, пронбс, розвільнення шлунку.

ДИК/ИЙ (звір) не свійсь-, вільний, неприббрка-, 
чотириногий; (- фавну) прирбдни[і]й, ДИКО
РОСЛИЙ, некультивбваний; (горб) пустель-, 
незасЄле-, безлібд- /від-/, глухий, необжитий; 
(люд) первісний, нецивілізбва-, ~унський, бі- 
рбар-, примітйвний, дйвий; © сором’язлй-, 
відлюдькуватий, неслухняний, непокір-, ніби 
в лісі ріс; (голос) не свій, (крик) відчайдуш
ний; (обряд) нерозум-, безглуздий; (- радощі) 
невгамовний /непо-/, розгнузда-; (сміх) нестр- 
им-, маніякіль-, скаже-, шале-, несамовитий; 
(гніт) страшний, неймовір-, жорстбкий; фР
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дивний, незвичій-; L ~ун; & ~увітий, ~им-Ф.
ДЙКІСТЬ дикунство, барбарс-, відсталість, не- 

культурн-, нецивілізован-, о. печерн-.
ДИКОРОСЛИЙ саморослий.
ДИКТАТОР самовладець, автократ, деспот, тир

ан, абсолютний монарх, цар, кайзер, цісар, 
вождь, ф. хазяїн, а. фюрер, дуче, каудйльйо, 
шах, хан, раджа, султан, емір, каліф, шейх.

ДИКТОР г. заповідач.
ДИКТ/УВАТИ (їм) наказу-, припису-, ІволюІ на

кидати, задава- тон, вимата- від /зобов’язува-/
іїх, верховоди- над ілш; (на тасьму) нагово- 
рюва-; ± КОМАНДУ-; я. Імн хто/ ~ує с-и ♦, 
~ітор, пк вождйстий, гітлерис-, © диктуючи.

ДИКУН > ВАРВАР; о. хто в лісі ріс; ± ДИКИЙ.
ДИЛЕМА одні з двох, ж4 або-або, так чи так; о. 

важкий вибір /альтернатива/, як півень на 
плоті (у чий двір стрибне?).

ДИЛЕТАНТСТВО аматор-, дилетантизм; п. по
верховість, школярство, доморослість.

ДИМ димок, димовисько /-овище/, клуби диму.
дймнгій курний, димучий.
ДИНАМІЧНИЙ не інфт-, мотор-, актив-, енер

гій-, діяль-, живий, рухли-, жві-, невтомний, 
(- ходу) твердий (і впевнений).

ДИПЛОМ (фахівця) свідоцтво, посвідчення; А- 
ТЕСТАТ; (почесний) грамота.

ДИПЛОМАТІЯ зовнішньо-політична діяльніс
ть; п. інтриги, махінації, маневри; тактовн
ість), вйтриман-, (хитра) ф. політика, хитру
вання, сприт; ок мудрість, розсудлив-, глузд.

ДИРЕКТИВА настанова, вказівка; циркуляр, о- 
біжник, інструкція, припис; команда, наказ, 
розпорядження, г. зарядження.

ДИРЕКТОР адміністра-, шеф, бос, ф. туз, хазя
їн, зн (велике) цабе; & Фчик, 4яка, д° *Фювати.

ДИРЕКЦІЯ адміністра-, управа, управління, 
провід, керівництво.

ДИРКАТИ диркотіти, пф дир; & і. *дгіркіт.
ДИСГАРМОНІЯ какофб-, немилозвучність 

/неспів-/; п. невідповід-, нез(ла)года, розлад.
ДИСИМІЛЯЦІЯ розподібнення.
ДИСК у. кружало; & дискета.
ДИСКРЕДИТУВАТИ упосліджу-, РОЗВІНЧУ-, 

ЗНЕСЛАВЛЮ-.
ДИСКРИМІНАЦІЯ упослідження, шельмува-, 

обмеження /позбавле-/ прав.
ДИСКУСІЯ обговорення, ДЕБАТИ, диспут, по

леміка, словесний бій, г. розправа; мс* спір, 
суперечка, сперечання, спірка, суперека.

ДИСКУТУВАТИ обговорю-, сперечатися, (мар
но) фР метати бісер (перед свиньми).

ДИСЛОКАЦІЯ ви розміщення, розквартирува-; 
& передислокація, (пішки) г. перемарш.

ДИСПУТ > ДИСКУСІЯ.
ДИСТАНЦІЯ віддаль, відстань; (залізнична) ді

льниця; (Г тріса, шлях; & дистінційка.
ДИСЦИПЛІН/А (роз)порядок, г. карність; (осо

би) самоконтроль, витримка /-аність/; (учня) 
поведінка, поводження; (навчальна) прЄдмЄт, 
курс, фах, спеціальність, галузь науки; & ~ка.

ДИТИН/А дітвік, чадо; (мала) мал(ен)я, опЄць- 
ок, капшук, карапуз, да ляля; (до року) немов
ля, пискля, пискун, ф. голопуцьок, (остання 
умами) зносок, ж. вйшкреб-; (нешлюбна) ба
йстря, БАЙСТРЮК /ж1 -чка/; (моя) нащадок, 
плоть і кров; фР син, дочка, дівчина, хлопець, 
парубок, спадкоємець; (комунізму) продукт, 
виазнйк, плоть від плоті; п. простак, наївняк, 
молоде-зелЄне; & ~чі(тко), -я, дитят(оч)ко, 
~онь)ка, дитя.

дитйнство дитячі /хлоп’я-, ДІВЧІ-/ літі ок 
маленство; (раннє) немовлят-; з -тва змалку.

ДИФІРАМБ, х* ДИТИРАМБ f  ода, гімн;
ДИФІРАМБИ вихваляння, (по)хвальбі, прос- 

ліва, фР тиміям, с° фіміам; співати д. кури- 
тиміям, підноси- до небес /вихваля-/ кого.

дитя > ДИТИНА; (новороджене) новородець, 
новородок, (померле нехрещеним) е. потерчі.

ДИТЙЧИЙ (- літа) малЄ-; (розум) не(до)зрілий, 
недосвідчений, зеле-, наїв-, недорозвйне-; & 
д дитин-, діточий, дитиня-, (ранньо)дитйнсь-.

ДИХАВЙЦЯ > АСТМА; & дйхавка.
ДИХАЛЬНИЙ респіратор-, г./зп віддиховий.
ДЙХАННЯ подих, вдих, видих; фР дух [сперло 

дух]; (вітру) шепіт, зідхання; (як процес) 6і 
газообмін; (весни) п. наближення; (волі) віян
ня, повів; (часу) ознака;

ДИХАННЯ ж? жива істота.
ДЙХ/АТИ віддиха- /в-, ви-/, зводи- дух, (важко) 

хека-, сапа-, (хапа- повітря, як риба на піску) 
зіпі-; п. жи-, існува-, міцні- [з цього ~ає ніша 
віра]; (чим) 1. фРтхну- [дише анархією], 2. ві
ддаватися чому; (вітер) віяти, повіві-, подих- 
І-; (жаром) паші-; (чим /- лице/) відбиві- що\ 
& дк поФ; д. на лідан пряс- на тонку, піхну- 
землею; - і  силою хто сила так і пре /паши
ть/ з кого; я. /лґ хто/ -а  с-и /з-й/ ♦, пк ~аль-, с* 
-диш- [вогнедйш-], © ~авши, ~аючи; я. -а  
сміртю крематорійний; я. не ~а бездихін-.

ДИЧАВІТИ (- сад) р. бур’яні- & дичіти.
ДИЯВОЛ ДІДЬКО, біс, сатані, чорт, нечиста си

ла, демон, е. враг, гаспид; & ж1 дияволиця.
ДИЯВОЛЬСЬКИЙ бісів(ський), сатанівсь-, чо

ртів, чортячий, гемонський, аніхтемсь-, Каїн
ів, дідьчий; п, злий, гадючий, віролбмний, пі- 
дступ-; (задум) потвор-, демоніч-, жахливий, 
мефістофельський, жорсто-, пекельний; (обс
тріл) нестрйм-, наваль-, інтенсив-, гурагін-; 
л. проклятий /-ущий/, холерний; & дияволіч-;

ДИЯВОЛЬСЬКИ дуже, жахливо, до упіду, 
жах! [їсти хочеться -  жах!] г. дідьчо 0.
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ДІАЛЕКТ (місцевий) говірка, г. балак; зп жар
гон, аргб, кбйне, сленг, суржик; ± МОВА.

щ Х лб г > РОЗМОВА; фР дискусія, полеміка, 
ббмін думками.

ДІАМАНТ с° алміз, (оброблений) брил(ь)янт; ги 
коштбвний кімінь, коштовність, прикрса.

ДІАМЕТР у. поперечник, з. промір.
ДІАПАЗОН (дії) зісяг, мбкі, границі, ліміти, о. 

від і до, фР віяло [широким -гм розкинулись 
слові прамови], о* спектр; (знань) п. ббсяг, 
об’єм; & пк *Фистий.

ДІАСПОРА б ° розсіяння, розсіяність, (по світі) 
розлізлість, ги еміїріція.

ДІБРОВА листвянйй ліс; ж* дубняк, дубник, 
дубина, дубиння; ± ЛІС.

ДІВА незійманка Лиця/, небрана, гд нерозпечат-, 
непробйта; ± ДІВКА; старі д. синя панчоха.

ДІВАТИ знахбди- місце на, приміща-, прилашт- 
бвува-, (десь) запротбрюва/-: (їх) прихища-, 
даві- притулок їм; (добро) витрачі-, зуживі-; 
я. /мн хто/ діві з-й поді-, нез-й берегти, ~ч, ©.

ДІВАТИСЯ губи-, западати(ся), (за)пропада-, з- 
никі-; (від їх) ховітися; знаходити пртстанб- 
вище /притулок/; & not; я. -єься зникомий, 
подіваний /за-/, запроторю-, прирече- зникти;

ДІТИСЯ (де) притули-, прихили- 0; & (за)поФ.
ДІВ/КА ДІВЧИНА на порі, віддіниця; (у панів) 

покоївка, служниця, ніймичка; & ~уля, під- 
дівка, дівчук, дів^га.

ДІВОЦТВО (час) дівочі літі, дівувіння(чко); з" 
незійманість, невйн-, У* непорбч-, п. вінець.

ДІВОЧИЙ дівчі-, дівоцький, (не з селян) панян- 
сь-; (- прізвище) з дому [з дому Л. Косіч].

ДІВУВАТИ (щасливо) г. дівбчити.
ДІВ/ЧИНА юнічка, юн-, (козир-*) хлопчур-; зн 

голопупниця; (на порі) відді-; (моя) кохіна, 
нарече-, любка, подруга; & ~чі(тко) /тонь-/, 
-чинка, ~онь-, ~чинбнь-, ~ч(ин)йсько, -а, ~к- 
а, ~йця, ~уля, ~іха, ~чинйна.

ДІД старигін, зн старий шкарбун; (жебрак) стір- 
ець; (на городі) опудало; & дідок, дідунь, 
дідусь, дідуган), дідисько, дідище;

ДІДЙ предки, пращури, прідіди, прабатьки.
ДІД-МОРОЗ святий Миколій.
ДІДІВСЬКИЙ пр£дків(Ч), прабатьків-, прадідів-, 

пріщурів, прідідній; ги ДАВ-, старовинний.
ДІДІВЩИНА спідщи-, дідиз-; ДАВ/НИ- ~'ні часи
ДІДЬКО біс, чорт, сатані, ДИЯВОЛ, нечиста си

ла, анциболот, пекельник, нечистий /злий/ 
дух, д£мон, ев лихі годині [на -ху -ну?]; до 
-ка в зуби до дідька за двфі.

ДІЖКА кадіб, кухва; (на тісто) діжі, (з віком) 
бо дня, (на воду) водянка; & діжеч-, діжчина.

ДІЗНАВАТИСЯ довідуватися, ДОШУКУВА-, 
доколупува-, допйтува-, цікави-, вивідувати, 
пронюхува-, до[і]знаві- /про-, пі-, р. на-/; (го

ря) зазнава-; я. /мн хто/ -£гься с-и ♦, з-й діз- 
ні-, ціківий зніти, дізнав£ць, © вивідуючи;

ДІЗНАТИСЯ прочути 0; (од кого) почу-.
ДІЙМАТИ (на)докучі-, грі- на нфви, с. допікі-, 

дошку ля-, дозо ля- (до живих печінок); ± 
ДРАТУВА-; що діймі = що допіка.

ДІЙОВЙЙ (спосіб) ефективний, результатне-; (- 
співпрацю) плід-, плодотвбр-; (чинник) актив-.

ДІЙСНИЙ реаль-, справжній, справдеш-, щир
ий, достеменний, не уяв- /фіктйв-, фальшив
ий/, правди-; (стан речей) фактичний, к" іс
тин-, неспотвбре-, непідрбб-, неперекруче-; 
(закон) чин-, правосйль-, судопрів-; (член) за
кон-, легіль-, правомбж-;

ДІЙСНІСТЬ реільн-, жи очевйдн-, очевидь 0; 
з п істина, прівда, факт; (навколишня) світ;

ДІЙСНО (на)спрівді, навспрівжки, в дійснос
ті, де фікто, на ділі, р. достоту; істинно, воіс
тину, якріз, сіме 0, © таки [д. там там таки]; 
вст прівда, достеменно, ясна річ, безсумнів
но, без сумніву, поза всяким сумнівом.

ДІЛ > ДОЛИНА, ± РІВН-; (у хаті) долівка, підл
ога; (мерцю) яма, могила; фР земля, низ, спід; 
р. пай, чістка; & дблище;

ДОЛОМ низом, у долині.
ДІЛ/ИТИ роз(по)діля-, паюві-, дрібни-, дроби-, 

(навпіл) половини-; (гурт) розбиві-, роз’єдн- 
у-, розколю-, г. розрізничкбву-; (горе) поділ
яти; (на види) клясифікуві-; (карти) роздаві-; 
д. гбре й радощі ♦ долю й недолю; я. /мн хто/ 
~ить с-и ♦, з-й по4, зайнятий поділом, розпо
ділювач, розподільник, ~ій, м. ~ьнйк, пк жиль
ний, розподільч[н]ий, © ~йвши, поділяючи;

ДІЛЙТИСЯ (останнім) відривіти від свбго 
рота, віддава- останню сорочку; 0; я. -иться 
с-и ♦, з-й поФ, ділений, розділюва-, пк м. по
дільний, ск -дільчий [самодільчий], ©.

ДІЛ/О заняття, пріця, робота; (в суді) спріва, 
Ічи-яІ досьє, піпка; (до кого) потреба, інтерес; 
(бізнес) фірма, підприємство; (давнє) подія, 
випадок; фР річ [друге д. інша p., щось ін
ше]; & дільце; д. дівнє було та загуло; булгі 
д. діялось; було таке; а як£ мої д.? а мені що 
до тбго?; не нішого /ва-/ розуму д. дуже му
дре ♦; не велике д. не штука; піном д. (жи
ти) як у Бога за дверима; пропаще д.! ♦ та- 
бік!; без ~а що до нічого що; до ~а (робити) 
як слід; і кінець ~а та й по всьому; міло ~а 
їм до чого не обходить їх що; тільки й ~а т. й 
клопоту; на ~і фактично, реіль-; спрівді; од- 
н£ д. -  говорити, а друге д. -  дія- однб -  мо- 
лб- язиком, а друге -  пер- плуга.

ДІЛОВЙЙ (ритм) робочий; (крок) практичний; 
© працьовитий, досвідчений, підготбва-, ква- 
ліфікбва-, о. підкутий; (вигляд) діловй-, за
клопотаний; (ліс) товір-, промисловий.
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ДІЛОК > КОМБІНАТОР.
ДІЛЯНКА (землі) клапоть, шматок, клин, (певн

ої флори) урочище; (велика) плянтіція; (нау
ки) гілузь, сфера, царина, фронт, с° область.

ДІЛЬБА ф. ділячка, г. діленйна.
ДІЛЬНЙЦЯ (відомча) відділок, відділ, філія, 

(шляху) дистанція.
ДІМ БУДИНОК, хата, домівка, господа, при

становище, домівля, (рідний) п. стріха; (вели
кий) будівля, споруда; л. сім’я, родина; (цар
ський) династія; (торговий) фірма; & домо(ч- 
о)к, домик, домина; (дідів) старечий ♦, с° бу
динок для престарілих[!]; з дбму (іти) у світ.

ДІРА отвір, проріз, щілина, відтулина, душник; 
п. глушині, загумінок, провінція; & дірка, ді
рочка, діромаха, діровисько.

ДІРКА (у приладах) дучка; & д° *діркувіти.
ДІРЯВИЙ (одяг) подертий, драний, зноше-; & 

продірявле-, дірча(с/гий, діркува-, дірчавий.
ДІСТА/ВАТИ (відки) бра-, витяга-; (чим) досяг- 

І-; (гроші) відбирі-, одержу-, отрйму-; (дані) 
здобува-, відшуку-; (конечне) розживатися на, 
стара- чого; (втіху) мати; (грип(у) підхоплюв
ав захворю- на, заражатися чим; (енергію) ви
добувати, виробля-; мс* става-, вистача-; я. 
/мн хто/ що наділюваний чим, с-и ♦, з-й 
-ти, відборець, відбирач /-атель/, адресат, ок 
діставійло, к* одфжувач, отримув-, © -ючй;

ДІСТАТИ (у пику) злови-, спійма- 0; & 6а поді- 
става-; д. вгігоду з чого ма- зиск /користь/ з;
д. по штанях ♦ по сіднйці; дістанеш! мати- 
м-!, зловиш!, спіймаєш!

ДІСТА/ВАТИСЯ (важко) здобува-; (куди) доби- 
рі-, добува-; (з-за грат) про», проникати, ок 
прорина-, просяга-; (до лап) потрапля-; (на в- 
олю) виходи-; (на горіхи) перепаді-; (не йно 
на долю) /ви-, при-/, прихбди- [їй л^гко при
ходить], судитися; д. кому хто г. -вати (хто) 
за кого [їм ~ібться жінки вони -ють за жі
нок]; я. Імн хто/ -£гься 1. (куди) з-й ^тися, по
дорожанин, пк близький до чого, ок сягущий, 
на шляху до, © потрапляючи, 2. я. перепада;

ДІСТАТИСЯ добра-, зн допха- 0; д. кінця ок 
досягти дна.

ДІТ/ВА ~ваки, -ворі /-ня/, -̂ ги, -лахй, -лашня.
ДІТ/И не дорослі, малеча, малята, малюки, ДІТ- 

ВА, дрібнота, дробина; сини, дочки; насту
пне покоління; & -очки, -онькгі, -ки, -йська.

ДІТКЛЙВИЙ ©вразлгі-, тонкосльозий, делікат
ний, о. мімозистий; (віц) дошкульний; (- те
му) дражливий.

ДІТЛАХИ > ДІТВА, дітлашня, дітворі, ± ДІТИ.
ДІЯ 4ння, чин, ікція, вплив, еф&ст, д. ділання, ц. 

діяніє; праця, діяльність; (з ризиком) гра з во
гнем; (із d1 у) робота, функціонування, лад 
[пущено в дію]; (закону) чинність; (твору)

сюжбг, рбзвиток подій; ви операція; (ритуал) 
обряд, церемоніал; (у п'єсі) акт; (аритмети- 
чна) однб з чотирьбх дій лічби; (Ґ не діяння;

ДІЇ поведінка, вчинки, поступовання; зрадни
цькі д. удір /ніж/ у спину.

ДІЯЛЬНИЙ енергійний, рухливий, невтомний, 
активний, не інертний; ± ПРАЦЬОВЙТИЙ.

ДІЯЛЬНІСТЬ праця, робота, занятті, активн
ість, у 7 діяння; (організму) існування, життя; 
(установи) функціонування.

ДІЯТИ роби-, чини-, г. поступі-, н1 кої-, (на я- 
кійсь ниві) працюва-, (десь) фР товктися; (уз
годжено) іти в нбгу /крок-у-крбк/, (рішуче) 
брі- бика за роги; (хутко) без мйла голи-, с° 
на ходу підметки рві-; (- УПА) оперува-; (- 
машину) функціонува-, служи-, бу- в дії; (на 
їх) впливі-; (- закон) мі- силу /чйнність/; фР 
брі- [грідуси беруть алькоголь діє]; & жит- 
тєФ; я. Імн хто/ діє с-и ♦, з-й nof, задія-, діяч, 
пк дійовий, робочий, діяльний, актив-, чин-, 
ефектйв-, ск -дійний [рівнодійний], © діючи;

ПОДІЯ-: що подієш немі ріди, що порббиш;
ДІЯТИСЯ відбуві-, здійснюва-, роби-, кої-, 

чини-, твори-, міти місце 0; я. -ється діяний, 
творе-, коє-, відбува- 0, пк чістий, ©.

ДЛЯ на [як на Жішків]; для тбго на те; для за
провадження /вйвче- +/ щоб запровідити 
/вивчити +/.

ДЛЯВИЙ млявий, забарний, повіль-, неповоро- 
тк[н]йй, вайлуватий, непровор-, нешвидкйй.

ДЛЯТИСЯ > БАРИТИСЯ.
ДМУХАТИ ду-, (ротом) хуха-; (вітер) вія-; (у 

трубу) трубй-; & дк задмуха-, дмухну-;
ДМУХНУТИ (на свічку) пхукну-; (чарку) ви

хили-; (щосили) побіг-, дремену-, д. махну-.
ДНІТИ розвиднятися, світіти, сіріти, о. благо

словлятися на світ.
ДНО (моря) ґрунт, ложе; фР спід [на споді душі], 

глибині [на дні очбй]; (ріки) РІЧИЩЕ; (каре
ти) подення; (міста) кльоіка, нетрища, джу
нглі, /люди/ жужіль-сміття, поденки; (золоте) 
п. жила, джерело; & д&ще, днище; подвійне
д. підтекст, двозначність, ± АЛЮЗІЯ.

ДО близько, майже [зал уміщі д. ста глядачів з. 
у. б. /м./ с. г.], по [д. країв по вінця], пфед [д. 
тбго пфед тим], зг сперед [д. ЇЇ шліббу спере- 
д її ш.], на [готбвий д. найгіршого г. на 
найг-ірше]; д. лгімпочкн до одного місця, в. 
до ф£-ні; до місяця (ждати) коло місяця; д. 
місяця /каганцгі/ (писати) при світлі місяця 
/каганц-я/; до нікбго ні до кого; д. р£чі до 
діла, до мі-сця; д. сьомого коліна (карати) 
до найділь-ших нащідків; д. тбго який зп аж 
такий [аж такий чорний]; аж д. 1. до сімого 
/самих, -о'і/ [аж до хіти], 2. не виключіючи 
[аж до бунт-у]; Надалі ідіоми з до за //:
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//ДО ВПОДОБИ до сподоби, до смаку, до серця, 
до душі, до густу, до шмиги;

//ДО ЗАГЙНУ до смерти, ДО ОСТАНКУ, до ос- 
танньої кр&ілі крови; п. відчайдушно, безко
мпромісно, г. безкомпромісово;

//ДО КРАЮ украй, остаточно, до крайньої межі 
/викінчення/, до неможливого, гранично, так 
що дані нема куди; (добалакатися) до абсур
ду; (спалити) цілком, зовсім, до цурки /пня/; 
(потрібно) конче, ДОКОНЧЕ, до зарізу;

//ДО ЛАДУ гаразд, добре, як слід, як треба, до 
речі, доречно, доладно;

//ДО ЛИЦЯ (кому) лгічить, пасує, підходить;
//ДО НОГИ упень, ущент, до пня, нанівець /у-/, 

до цурки, дочиста, дощенту, до решти, до го
лови, до дрібки, до крихти /цурки/, до ґрунту, 
геть чисто, повністю, цілком, зовсім;

//ДО ОСТАНКУ до останньої хвилини, ДО ЗАГ
ЙНУ /смерти, кінця, краю/; & д’останку, жм 
до станку [який змалку, такий до станку];

//ДО ПНЯ > ДО НОГИ;
//ДО ПОБАЧЕННЯ! на все добре!, (од відхож

их) бувай (те) здорбв(і)!, (відхожим) ідіть здо
рові!, щасливо!, щасливої дороги!, з Богом!;

//ДО ПУТТЯ гарйзд, як слід, як треба, як годить
ся /годилося б/, розумно, доречно, з користю, 
результативно;

//ДО РЕЧІ доречно, до діла /ладу, пуття, шмиги/; 
(вийти) своєчасно, вч£с-; (мовити) влуч-, як 
треба /слід/, вд&ю, по суті; вст між іншим;

//ДО РЕШТИ > ДО НОГИ;
//ДО СМАКУ до вподоби, до душі, до серця, до 

шмиги; (їсти) смачно, всмак;
//ДО СМЕРТИ > ДО ЗАГИНУ;
//ДО СНАГИ під сйлу;
//ДО ТОГО (Ж) крім /опріч/ того, позатйм, на 

додаток, понадусім, плюс до всього;
//ДО ЧАСУ до пЄвної пори; тимчасово;
//ДО ЧОГО: не до чого кому не в голові кому що 

[не до поросят свині, коли саму смалять]; до 
чого який > ДО.

ДОБА день і ніч, 24 години; (нічна) nopd, час; 
(нова) п. період, епоха, Єра.

ДО/БАЧАТИ поміч£-, зауважува-; (у чім) бічи-, 
в~, г. довйджува-; & добачу-; я. /мн хто/ доба
чи с-и /схильний/ ♦, готовий добачи-, ©;

ДОБАЧИТИ доглЄдіти 0;
ДОБАЧАТИСЯ проглЄджува- 0.

ДОБИВАТИСЯ чого зп у. ОСЯГАТИ що; (прав) 
ДОМАГА-, достукува-, доправля-, вимагати, 
с. стукай в усі двері; (платні) допоминатися, 
допевня-; (відповіді) допитува-; (куди) діста- 
ва-, прибива-, добира-, пробивати дорогу, до- 
сяга- чого, с. іти проббєм; (мети) доходи-, 
осяга- /здобувй-, виборюва-/ що; (ласки) праг
ну- здобути; я. -ється = 1. я. осяга, 2. я. дом

агається, 3. я. досяга;
ДОБИТИСЯ з” у. осяг(ну)ти, жґ доп’ястися, 

вйстара-, доскочити, (посади) виєдна- що 0.
ДО/БИРАТИ (рештки) бра-, з~, дозбйрува- /ви-/; 

(кашу) доїда-; (до купи) доповнюва-; (сорти) 
сортува-; (кадри) ви~ /від-/, вишукува- /під-/, 
с° під~; ж* розумі-, усвідомлюва-; я. /мн хто/ 
добир4 1. с-и ♦, з-й добра-, зайнятий добо
ром, добирач, дозбирув- /ви-/, пк добірливий 
/виз-/, добірчий, добирущий, ©, 2. я. вибира;

ДОБРАТИ зрозумі-, дотями-, дійти до тямку 0; 
не доберу слгіва як би це сказати?.

ДОБИРАТИСЯ (куди) дістава-, ДОБУВА-, ф. 
докудгікува-; (потай) підкрада-; (до чого) на- 
ближа-, доходити, доступатися [сюди не дос
тупляться], досягати чого; (до істини) доко
пуватися, дошукува- чого, дізнава- про; я. !мн 
хто/ -ється звиклий ♦, радий ді<л4-, подоро
жанин, шукач, о. на шляху /в дорозі/ до, ©.

ДОБІГАТИ (до чого) /над-, при-/; (-звук) дося- 
гі-; (кінця) іти /приходи-/ до.

ДОБІРНИЙ (- насіння) вйбра-, найкращий, пер
шосортний, відмін-, високоякіс-; (смак) ви- 
шука-; (овоч) чималий, великий, здорбвий; (- 
лайку) непристбйний.

ДОБРИДЕНЬ! доброго дня! добрий день! здо
ров (був)! здорові /здоровЄнькі/ були!; (відпо
відь) доброго здоров’я!; (при праці) помаг£й- 
бі! Бог на поміч!; (казати) на добридень!

ДОБРИЙ незлий, не лихий, непоганий, к* пози
тив-, ф. нєзлЄцький; © чуйний, прияз-, приві- 
т-, сл^в-, ласкавий, ДОБРОТЛИ-, щирий, з 
доброю душею, доброзичливий, щедрий, доб
родійний; людя-; (чек) дійс-, (тон) пристбй-, 
(харч) якіс-, доброт- /-ячий/, с. першокляс- 
ний, першоряд-, (смак) вйтонче-; (- раду) ко- 
рйс-, потріб-, ДОЛАД-; (відгук) співчутлив
ий, прихильний; (шанс) слуш-; (настрій) без
турботний, вєсЄлий; (спец) умі-, компетент
ний, досвідче-, працьовитий, підку-, (учень 
ще) вихований, не відсталий, взірцевий; (- /- 
м'я) заслужений, хвали гід-, незаплямбва-; (- 
місце) вигід-, зруч-; (заробок) поряд-, чима
лий; (урожай) багатий, значний, великий, ви- 
со-; (мед) смачний; (слух) розвине-, гострий; 
(день) ясний, сбняш-, приєм-; & за4, добрень
кий /-Єнний/, 4-преФ; ± ГАРНИЙ; з -ру годгі- 
ну г. з гаком; чогб доброго дивись [він, д., 
ще й скаже], гі° може, можливо; будьте /такі/ 
добрі! зробіть будь ласка!;

ДОБРЕ непогано, нєзлЄ 0, гаразд, до ладу, як 
слід, як має б^и, по-Ббжому, на совість, ф£й- 
но; (змерзти) дуже, вЄльми, сильно, збвсім, 
остаточно, на кістку; (з нст що) дуже до рЄчі.

ДОБРІСТЬ доброта, добросердя, чуйність, при
вітність, ласка, приязнь, прихильність, сердЄ~
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чність; фР послуга [зроби таку ♦]; знай моїб
д. будь вдячний мені.

ДОБРІТИ добріша-; ПОДОБРІТИ подобріша-.
ДОБРО ус6 добре, уР благо, td1 позитив; (людсь

ке) майно, власність, багатство, скарб, н1 БЕ
БЕХИ, МАНАТКИ; як пР ДОБРЕ, в порядку; 
не з добрі з біди /горя, скрути, безвиході/.

ДОБРОБУТ гаразд, гаразди, достаток, достатки, 
/?. гараздування, о. повна чаша, с° благополу
ччя; & гР *добрббутно /= замбжньо/.

ДОБРОВІЛЬНИЙ доброхіт-, непримусбвий; 
ДОБРОВІЛЬНО доброхіть /само-/, самохіт
тю, добром, по-дбброму, (своєю) охбтою /вбл- 
ею, ліскою/, к* за влісним бажанням.

ДОБРОВОЛЕЦЬ волонтер, охбтник, /'. охочий.
ДОБРОДІЙ чоловік, людина, (звертання) піне! 

[добродію!]; онГ ДОБРОЧИНЕЦЬ;
ДОБРОДІЮ! піне!, чоловіче!, з. мосьпане!

ДОБРОДІЙНИЙ доброчин-, філантропіч-, доб- 
ронбс-, милосердницький, о. давущий [рука 
давущого]; (вплив) позитивний !с° благотв- 
бр-/, к. дббрий; (заклад) добродійницький, г. 
харитатйвний, допомогбвий;

ДОБРОДІЙНІСТЬ г. добродійство 0.
ДОБРОДУШНИЙ > ДОБРОТЛИВИЙ.
ДОБРОЗВИЧАЙНИЙ (добро)пристбй-, добро- 

поряд-, позитив-, дббрий, з. звичайний, фР 
безгріш-, у. етичний; ± ДОБРОЧЕСНИЙ.

ДОБРОЗЙЧЛЙВЕЦЬ (чий) прихильник, симпі- 
тик, дббрий гЄній.

ДОБРОЗИЧЛИВИЙ не злости-, не злобний, дб
брий, зичливий, ласкі-, співчутлй- /спочут:/, 
приязний, прихиль-, добро люб-, людолюб-;

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ о* доброзйччя 0.
ДОБРОМЙСНИЙ добродум-, п'° доброчес-.
ДОБРОМНАБУТИЙ чесно нажитий /здобу-, 

набу-, надбаний, прйдба-, зароблений/.
ДОБРОПРИСТОЙНИЙ > ДОБРОЗВИЧАЙ-.
ДОБРОСЕРДИЙ > ДОБРОТЛИВИЙ.
ДОБРОСЕРДЯ / ДОБРОТА > ДОБРІСТЬ.
ДОБРОТВОРЧИЙ /  цілющий, нешкідливий, 

(вплив) живо дійний, спасенний.
ДОБРОТЛИВИЙ ласкі-, несварлй-, сумирний, 

смир-, (з)лігід-, безгнів-, добросердий, тихий, 
м’який серцем,/?, плохий, с° добродушний.

ДОБР/ОТНИЙ ~оякіс-, (високо)якіс-; (стіл) міц
ний, ~ий; (- сукно) цупкий, надійний; & ~яч- 
/щ/ий, ~Єнний.

ДОБРОЧЕСНИЙ > ЦНОТЛИВИЙ.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ чеснота, чесноти, цнотлив

ість, цнота; чесність, морільн-; доброприс- 
тбйн- /-порядн-, -звичійн-/.

ДОБРОЧИНЕЦЬ добродійник, філантроп, ми
лостивець, ласківець, патрон, жи добродій; 
уР ев добра фея; (митців) меценіт.

ДОБРОЧИННИЙ > ДОБРОДІЙНИЙ.

ДОБРЯЧИЙ > ДОБРОТНИЙ.
ДОБУВ/АТИ діставі-, розФ; (працею) заробля-, 

дороблятися; (у бою) зФ, оволодіві- чим; (з пі
хов) вихбплюва-, виймі-, витяга-; (з кишені) 
витрушува-, (з голови) вигрібі-; (олію) виго- 
товля-, одержува-; (дітей) д. нарбджу-; (тер
мін) дослужу-, довідбувіти; я. Імн хто/ ~і с-и 
♦, з-й здобу-, роздобудько, ~ець, пк (видобу
вний, -чий, здобйчливий, ©; ± ОСЯГАТИ;

ДОБУТИ (з пам'яті) вйкреса-, ф. виверну-; 
(важко) виколоти-, (що) доскбчи- чого; 0.

ДОБУВАТИСЯ ДОБИРА-; (з грудей) вириві-; 
(на гору) видирі- /з-/; (відки) продіставі- /ви
ходити, ок прорині-/ назовні; (грошей) ДОБ- 
УВА- що; я. -ється = я. дістається1;

ВИДОБУТИСЯ вйдіста-, (на гору) вйпха-; 0.
ДОВАЖОК ок дорізок.
ДОВБ/АТИ і ДОВБТИ длуба-, колупі-, відколу- 

пува-, відлімува-, (чим) видбвбува-, виколуп- 
ува-; (з колоди) жолоби-; (птах) дзьоба-; п. 
би-, вдаря-; (одне) товкти /-мічи-/, повтбрюв- 
а-, човпти; критикуві-; (науку) визуджува-, 
зуди-; д. голову (- ідеї) не виходи- з голови; 
я. імн хто/ с-и ♦, з-й виФ, зайнятий ^анням, 
- і̂ль(ник), ~ік[ч], ~айло, ~ун, f  (одне) т- 
овкмач, (науку) зудило, (річ) пк бальний, ©

♦♦♦СЯ длуба-, колупі-, копирсі-; вовтузи-.
ДОВБЕШКА (голова) ф. калгін, макітра, кум- 

пол, казанок; ± ДОВБНЯ і ГОЛОВА.
ДОВБНЯ (з дерева) молот; (на пробій стін) та- 

ран; л. дурень; & довб&пка, довбень-: і дбвб- 
нею не доб’їш  кого здоровий, як бугій хто.

ДОВГАСТИЙ довгувітий.
ДОВГИЙ не короткий; © висб-, ~отел£сий; (пох

ід) (~о)тривілий, ~очісний; (- бороду) дозЄм-; 
& ~енький, дбвшень-, ~уватий, (по)~іс-, под- 
овжіс-, довж(ел)езний, (пре)довжен-, о. д., як 
сон /як життя мученика/, сп (най)довший;

ДОВГО тривало 0; & довгий-предовгий; д. не 
думавши відрізу, дбвго не розглядівшись;

ДОВШИЙ & (як)найдбв-, дбвшенький; на дб- 
вшу скілю г. на довше;

ДОВШЕ: трбхи д. дЄщо ♦, зп подбв- /= як ♦/.
ДОВГОВІЧНИЙ довголітній, багатоліт-; (буди

нок) міцний, збудбва- надовго.
ДОВГОТА > ДОВЖИНА; (на мапі) координата.
ДОВГОТЕЛЕСИЙ високий, худий, незгрібний, 

гі° цибітий, п. довгий, жґ телегріфний стовп.
ДОВГ/ОТРИВАЛИЙ триві-, -очасний, ~ий; ± 

Д9ВГОВІЧНИЙ.
ДОВЕРШ/УВАТИ докінчу- /за-, ви-/, докбну-, 

завершу-, доводити до крію /кінця/; (подвиг) 
здійснюва-; я. Імн хто/ ~ує с-и ♦, з-й ~гі-, ~ув- 
ач, докінчу-, пк завершальний, кінцевий, ©.

ДОВ/ЖИНА (рейсу) протяг, прбстяж; (зими) три- 
вілість; & -готі, м'ість, ~жінь; по /на/ всій
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~жині взавдовжки, к. взавдовж.
ДОВІДКА посвід-, посвідчення, (важлива) сві

доцтво;
ДОВІДКИ відомості 0.

ДО/ВЩУВАТИСЯ > ДІЗНАВАТИСЯ, (- що) до- 
питува-, питати, жґ припитува-; & гд ви~.

ДОВІКУ до смерти /скону/; завжди, вічно, цілий 
вік, доки й світу-сонця; (не забути) НІКОЛИ.

ДОВІЛЬНИЙ (залежний від волі) самовіль-, са
мохітній; (вибір) вільний, свобід-, (тлумачен
ня, ще) необґрунтова-, без під став-; (безконт
рольний) СВАВІЛЬНИЙ; ± ВОЛЬОВИЙ.

ДОВІР/А /~’Я/ ~ливість; ® певн-, упевнен-; (вза
ємна) щйр-, відверт-, безсекр^тн-, (суспіль-) 
гласн-; (з боку гаранта) ЗАПОРУКА; вияви
ти ~у не злегковажи- ~у, не стопта- довір’я.

ДОВІРЕНИЙ (кому) доруче-; © довіреник, дові
рена особа.

ДОВІРЕНІСТЬ у. доручення, вірчий лист.
ДОВІРЛИВИЙ легковірний, наїв-, простакува

тий, зелений, небйтий, неспокушений, недос- 
відче-, необач-, необереж-, легковаж-, некри- 
ТЙЧ-, нескептйч-.

ДОВІР/ЯТИ (їм) віри-, покладатися /здава-, спу
ска-, сповіряти/ на кого, ма- віру /певність/ у, 
бу- повним у, не боятися /остеріга-, не таїти 
від/ йс; (чому) приймати на віру що; (зброю) 
доруча- /припо-/; (секрет) звірятися /до-/ їм; 
не д. кому не ма- віри до кого; я. Імн хто/ ~rf 
С-И ♦, 3-Й '■>41-, сповнений ~и, ймовіра, ю. віро- 
давець, ~йтель, пк Гливий, о. з довірою до, ©;

ДОВІРИТИ (кому) Фея, зради- пфед ким
ДОВПШИЙ > ВІЧНИЙ; & і. довічник.
ДОВКІЛЛЯ оточення, навколишній світ /прос- 

тір, обшар, середовище, осереддя/, довкруж- 
жя, як і. довколишнє, с° довколишній антур
аж; о* околиця, округа, окіл, околія.

ДОВК/ОЛА навколо /-Kpyrfrij/; if* круг /дов-/. о- 
круг(иЛ ~руж; & доокола, довкіл, вколо.

ДОВКОЛИШНІЙ /нав-, о-/, д. доохресний; (- 
села) близькйй, поблизь-, недалі-, сусідній; 
довкгілишнє f серед гіви ще) довкілля.

ДОВОД/ИТИ супроводи-, допроваджува-ти; (їм) 
перекону- їх, б. доказу-; (до кінця) допрацьб- 
ву-, доробляти; (до чого) спричиня- /виклик
ав що; (деталь) т. притира-, викінчува-; д. 
до відома їх повідомля-, подава- /доноси-/ їм; 
я. Імн хто/ ~ить 1./2. с-и ♦, з-й довестй, 1. 
зайнятий'~ом, для'~у, допроваджувач, 2. для 
доведення, зайнятий -ям, пк доказовий;

ДОВЕСТЙ: д. до відома гд удовідни-; д. до пу- 
тпі ♦ до діла; д. до ладу упорядкува-; д. до 
ргізуму навестй на розум.

ДОВОДИТИСЯ н° 4Г мати (тк пф) [думаю, з 
ким доведіться жити думаю, з ким жйти 
маю]; доведіться прййдеться, хоч(еш)-не-

хоч^еш), необхідно, треба, д. дійдеться; не 
доводиться зп (вірити) годі, не муситься..

ДОВОЛІ досить, буде, с° достатньо, ок скільки 
треба; ± ДОСХОЧУ, ГОДІ.

ДОВШАТИ подовжуватися, к. довжитися.
ДОГАДУВАТИСЯ відгадувати /у-/, докопувати

ся, додумува-, домйелюва-, домірковува-, до- 
шукува-, домудрбвува-, дорозуміва-, ф. доби
рати, к* висновува-, осяга- (розумом); я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, з-й догада-, здогад/ько. 
швидкий на ~и, пк ~ливий, кмітлй-, порадли-;

ЗДОГАДАТИСЯ збагнути, зметикувй-, утями-, 
дометикуватися, домізкува-, ф. доглупа-, до- 
чбвпати, скумека- /до-/, уторопа-, дотумка-, 
лясну- (себе) по лобі.

ДОГАНА осуд, несхвалення, засудже- /о-/, огуд- 
а, р. погудка, гана; (від учителя) нотація, мо
раль, жґ молитва, з. нагана.

ДОГАНЯТИ > НАЗДОГАНЯТИ.
ДОГЛЯД пильнування, догляда-, плека- [п. вол

осу], дбання /піклува-, турбота/ про; нагляд 
/опіка/ над, опікування, ок кураторство, г. 
кураторія.

ДОГЛЯД/АТИ пильнува-, гляді-, пантрува-, сте- 
жи- іде:, слідкува- за їм; (хворого +) піклувати
ся /турбува-, дбати/ про, ходй- коло, обходи-; 
(квіти) плека-; (діти) н аг ляда- /до-/, дозира-, 
не спуска- з очей /рук/; ги утрймува-, опіку-, 
опікуватися ким; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й дог
ляну-, зайнятий ~ом, доглядач, доглядайло, пк 
доглядіпьний, доглядчий, © доглядаючи;

ДОГЛЯНУТИ онґ постерегтй, поміти- 0;
ДОГЛЯДАНИЙ плеканий 0.

ДОГМА (непохитна) істина, аксіома, засада, за
кон, прйнцип, положення; ± ВЧЕННЯ.

ДОГОВІР угода, домовленість, домовлення, до
мова, пакт, трактат; (з Ватиканом) конкор
дат; (з працедавцем) контракт.

ДОГОВОРЮВАТИ (казку) докінчу-; (на служ
бу) домовляти, наймати, з. єднати.

ДОГОВОРЮВАТИСЯ (до абсурду) добалаку-, 
добазіку-; (з ким) домовля- /у-/, порозуміва-, 
погбджува-, о. знаходити спільну мову;

ДОГОВОРЙТИСЯ р. стака- 0.
ДОГОДА (дія) догоджання, задоволя-; (кому) ви

года, зручність; ок розкіш, достаток, задово
лення; на -гіду п° навдогідь.

ДОГОДЖ/АТИ ГОДИ-, потрафля-, приподббл- 
юватися, прислужува-, упадати біля їх; (публ
іці) гра- на публіку; ± ЗАПОБІГ-; я. /мн хто/ 

с-и ♦, з-й догодй-, ~альник, підлес-, ПІДЛ
АБУЗ-, підлипайло, пк догідливий, прислужл- 
и-, улесли- /об-, під-/, підхлібли-, лестй-, під
лазистий, лакеюва-, (усім) хороший усім, ©.

ДОГОДОВУВАТИ годувати до смерти.
ДОГОРИ вгору, від землі, уверх, увйсь, f  д’го-
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pi, & на-гора, о. до неба, до сонця, до хмар, 
під хмари; д. дном з ніг на голову, ♦ дрйґом;
д. ногами (стати) дуба, дубалі, (злетіти) 
перекидом, пер£верт-, шкереберть + д. дном.

ДОДА/ВАТИ добавля-, докладі-, досипа-, доли- 
ва-, дотбчува- /при-/, підхлібля-; (до слів) до- 
повнюва- що, докида-; (спів) долучі-, приєдн- 
ува-; (сипи) збільшува-; (числа) складі-, плю- 
суві-, доплюсбву- /при-/; д. куті мЄду до-ки- 
ді- свбго п’ятака, до дава- ще й від сЄбе /свій 
глек на капусту/; я. /мн хто/ 1 .12. с-и ♦, з-й 
^ги, ©, 1. зайнятий -ванням, w* -вальний, 2. 
для збільшення, збільшувач, пк -ткбвий;

ДОДАТИ приточи-, прилаті-, приши-, дочепи- 
/при-/, пришпили-, вкину- [в. й свбго п’ята
ка], в описі) прибільши-, (од себе) прикину-, 
довйгада-, домалюва- роги й нб- 0; (до чого) 
доміша- /на-/, ф. наштукува- чим.

ДОДАЧА > |;  на -чу (до всього) окґ та ще й те.
ДОДА/ТОК додача, добавка, ~ння, -вання, зп 

придача, придаток, з. наддаток; (до тексту) 
доповнення, прилбга, г. причинок.

ДОДЕРЖАННЯ: д. пристойности звичайність.
ДОДЕРЖ/УВАТИ дотримува- /ви-/, зберіга-; 

(ладу) допильнбвува-; (слова) не порушува-, 
трима- /викбнува-/ що, с° 4ся, дотримува-; не
д. (слова) ламі-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, зм-й -а-, 
-уваний, дотриму-, пк вірний чому, ©.

ДОДЗВОНИТИСЯ > ДЗВОНИТИ.
ДОДОЛУ на зЄмлю, на долівку, наділ /на діл/, г. 

на[в]долину Іс° на /в/ доли-/; (до землі) уділ, 
униз, донизу, (спустити очі) в зЄмлю.

ДОДОМУ до хіти, г. домів, о. по хатіх, до рідні, 
на батьківщину; & додбмоньку.

ДОДУМУВАТИСЯ доходити висновку, ДОГА
ДУВАТИСЯ;

ДОДУМАТИСЯ доміркуватися 0.
ДОЖИВАТИ жити останні роки життя.
ДОЖИДАТИ жді-, чек і- на, очікува-, дожидати

ся; (з нст що) спо діва-, міти надію, гада-; я. 
!мн хто/ дожидгі с-и ♦, з-й діжді-, очікувач, ок 
чекалець, пк очікувальний, чекіль-, ©.

ДОЗА порція, рацібн, норма; фР міра.
ДОЗВІЛ (на що) згбда, санкція,/?, дозвоління; о. 

зелене світло, карт-блянш; (офіційний докум
ент) ліцензія; фР перепустка, віза; ± ВЕТО.

ДОЗВІЛЛЯ вільний час, час відпочинку /роз
ваг/; (степове) привілля, простори; з'п неділя, 
свя-то; & пк *дозвільний.

ДОЗВОЛЕННИЙ (хід) припустимий /до-/, при
пущенний, можливий, узакбнений, закон-, ле- 
гіль-; р. дозвбле-, не заборбне-, санкціонбва-.

ДОЗВОЛЯТИ даві- дозвіл, санкціонував акцеп
тував р. зволя- /при-, по-/, о. зніма- /скасову
вав заборбну, ок розтабуйбвува-; (не заборон
яти) допускі-, терпі-, толеруві-, не перешко

джу-; ± ПОТУРА-; я. /мн хто/ дозволі згод
ний дозволи-, негод- заборони-, ©;

ДОЗВОЛИТИ (уможливити) ді- змогу 0.
ДОЗИРАТИ доглядати; наглядіти.
ДОЗОЛЯТИ > ДОШКУЛЯТИ.
ДОЗРІВАТИ достига-, доспіва-, визріва-, стйгн- 

у-, зрі- ІЗ ос од зріє/, (- зібрані овочі) дохбди-; 
(- ідею) брунькуватися; я. /мн хто/ дозріві до- 
зріваний, щораз спіліший, напівдозрілий, ма
йже ДОЗРІ-, пк доходжа-, от-от вже зрі-, ©;

ДОЗРІТИ 1. > ЗРІТИ1, 2. > ЗРІТИ2;
ДОЗРІЛИЙ зрі-, (до)спі-, (до)стиг-; © дорбс-, 

змужні-, доходжа-, зформбваний.
ДОІСТОРИЧНИЙ (час) /пра-/, прадавній, до- 

льодовикбвий; (звір) викопний; (- культуру) 
первіс-, первоздан-; фР допотбп-, старомбд-, 
застарілий.

ДОЇДАТИ >1. ЇСТИ, 2. ДОКУЧАТИ.
ДОІДЛИВИЙ ДОКУЧ-, надокуч-, набрид-.
ДОЇТИ: я. /мн хто/ дгіїть с-и /постівлений/ ♦, з-й 

вйі, дояр І ж1 -ка/, доїлець, пк доїльний; що 
дбїться удійливий, о* дбйчий.

ДОЙДА собака-шукач; © ги дока, мастак, доте- 
па, знавець, тямуха, с° умілець, (хитрун) п. 
дипломат.

ДОКАЗ (у спорі) аргумент, довід; (приязні) вияв, 
підтвердження, демонстріція; (зрілости) по
казник; (наочний) свідчення, р. свідоцтво;

ДОКАЗИ доводи 0; д. на що ♦ на те.
ДОКИ допб-, дбкіль, поки, покіль; с" (до того 

часу, як) (дбти), поки; (у той час, коли) тоді, 
як /коли/; д. жйти буду досмЄртно, пожитте- 
во; д. не доти, поки не; аж д. доти, ♦ [аж доки 
існують поЄти].

ДОКИДАТИ; ДОКИНУТИ (слово) гд закинути.
ДОКІНЧУВАТИ /за-, ви-/, кінча-, завЄршува- 

/до-/, довбди- до кінця; (ворога) добива-, зни
щу-; що докінчує = що довершує.

ДОКІР зікид, д. докбра, дбтинок; ± ДОГАНА;
ДОКОРИ дорікання, карта-, вичитува-, р. за

чіпки, д. /муки/ сумління ♦ сЄрця, краяння 
душі, гризбти совісти.

ДОКІРЛИВИЙ докірний, дорікливий; (погляд) 
несхвальний, осудливий.

ДОКЛАД/АТИ (до чого) додава-, добавля-, до
лучі-; (їм) розповіді-, повідомля- їх; д. (вели
ких) зусгіль ♦ праці (й праці), с. ли- кривавий 
піт; д. максимум зусиль аж зі шкури ліз-, не 
покладі- рук, не шкодуві- сил, міло /як/ не 
перервітися [як не перерветься хто]; д. рук 
до чого ♦ зусиль /пріці/, щиро роби- що; я. 
/мн хто/ - і  с-и ♦, з-й докліс-, ~іч, кладій, ©;

ДОКЛАДНИЙ (опис) грунтбв-, детіль-, пбв-, ви- 
черп-, деталізбва-, з усімі дрібницями /по- 
дрббиц-/; (відгук) розгорнутий; ± ТОЧНИЙ.

ДОКОНЕЧНИЙ конЄч-, неодмін-, обов’язкбв-
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ий, с. неминучий;
ДОКОНЕЧНО (до)кбнче 0, хай там що; (кому) 

безпосередньо, особисто [♦ Вам].
ДОКОНУВАТИ ДОВЕРШУ-; (намір) здійсню-, 

викбну-; я. докгінує = я. виконує;
ДОКОНАТИ замучи-, доби-, знищи- 0;
ДОКОНАНИЙ здійсне-, довЄрше-, зрббле-, 

викона-, вчйне-, скбє-; © добитий 0.
ДОКОНЧЕ кбнче, конЄчно, неодмін-, обов’язк

ово, доконЄчнє; (треба) до зарізу, кров з носа.
ДОКОПУВАТИСЯ > ДОШУКУВАТИСЯ.
ДОКОР/ЙТИ (їм) ДОРІКА-, вичйтува-, читі- но- 

тацію /морінь, молитву/, карті- /сповіді-, ко
ри-, вражі- докорами/ їх, (кому чим) випікі- 
/виїді-, довбти, вибиві-/ очі, витикі- що [н. 
бідність]; (гріхами) викізува-, /виговорю-/ 
що; ± ГУДИТИ; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й зро
би- докір, дорікійло, щедрий на'~фи, пк до
кірливий, осудли-, несхвальний, ©.

ДОКТОР лікар, ж. ескуліп, f  цілитель, зн Фчук, 
помічник смерти; (наукове звання) ♦ наук.

ДОКТОРАЛЬНИЙ (тон) повчіль-, категорйч-, 
самовпЄвне-, безапеляцій-.

ДОКТРЙНА вчення, теорія, система поглядів; 
фР тЄза, принцип, світогляд; ± ДОГМА, ПЕ
РЕКОНАННЯ.

ДОКТРИНЕР схолістик, догмі-, кабінетний те- 
орЄ-, с° начбтчик, талмудист.

ДОКУКА досіда, клбпіт, докучливість.
ДОКУМЕНТ (діловий) акт, протокбл, офіційний 

папір, f  грімота; (особистий) посвідчення, 
посвідка, пішпорт /с° піс-/, г. вйказка; 
кнйж(еч)- [трудові книж-]; (- освіту) свідоц
тво, атестіт, диплбм; (на одержання) ордер, 
/грошей/ чек; ± МАНДАТ, ЛИСТ;

ДОКУМЕНТИ папери 0.
ДОКУПИ до гурту, в одні ціле, воєдйно; різбм; 

& докупки, вкупу.
ДОКУПИТИ > ІНТЕГРУВАТИ; & дк здокупи-.
ДОКУЧАТИ на♦, набрида- /о-/, настйрюватися,

о. грйзти гблову, пекти в п’яти, с. осточор- 
тіві-, (навмисне) дозоля- /надо-/, доїді-, ДО
ШКУ ЛЯ-, ДОПІКА-, грі- на нерви; (- муки 
сумління) муля-, не даві- спі- /спокою/, смок- 
ті- серце, турбуві-, тривожи-; я. /мн хто/ до- 
кучі с-и /мастік/ ♦, з-й надокучи-, смолі, 
осі, іржі, настира, пк ДОКУЧЛИВИЙ, ©;

НАДОКУЧИТИ остобісі-, остогидну- 0.
ДОКУЧЛИВИЙ на», набридли-, доїдли-, остог

идли-, учЄпли-, учЄпистий, надокучний, осо- 
руж-, нєвідчЄп-; (наполегливий) налазливий, 
настйрли-; © золі, смолі, іржі, осі, настира.

ДОЛАДНИЙ (фігурою) привібливий; зграбний, 
(спів) при£м-; (опис) ясний, зрозумілий; (май
стер) тямущий, досвідчений, підкутий; © 
пристбйний, поряд-, путній, путящий.

ДОЛ/АТИ брі- гору, подужува-; (опір) ПОБОР- 
ЮВА-; (річку) форсуві-, переправлятися че
рез; (бар'єр) бріти; (віддаль) міря- (ногіми), 
намотува- на ноги кілбмЄтри; (- сон) змага-, 
мори-, змбрюва-; я. /мн хто/ - і  1. с-и ♦, з-й з4, 
поббрювач, переможець, пк переможний, ©;

ПОДОЛАТИ /з-/, подужа-, поборб-, /пере-/, 
пе-ремогтй, покліс- на обидві лопітки, 
скрутй- роги кому 0.

ДОЛИНА діл, (мала) підина, а. падь, уР піділ; 
(ярок) вйдол(ин)ок; (у горах) полонина; сґ гб- 
ри; & долин(онь)ка; ± РІВНИНА, НИЗ.

ДОЛИНАТИ (- звук) проривітися, пробива-, до- 
літіти /над-/, западі- в ухо, д. донбситися; (- 
запах) шйри-, тягну-, ± ЛИНУТИ; я. долині 
с-и ♦, (звук) відділений, далекий, зділеку чу
тий, пк лункий, (запах!звідки!) нЄсєний, ©.

ДОЛІ (де) внизу, на землі, на долівці, г. вдолйні 
/на-/, с° в /на/ долині; (куди) униз, додолу, на 
зЄмлю, на долівку, г. надолину !с° на долин
у/і пргісто д. (лягти) на (голій) землі, на зем
лю, (сісти) на чім стоїш.

ДОЛІВКА підлбга; (дерев'яна) поміст.
ДОЛІЛИЦЬ ниць, долічерева, (розкинувши ру

ки) крижем, простершися, гі° нерухбмо.
ДОЛІШНІЙ доль-, ниж-, спід-, нижчий, попри- 

земний, р. діль-.
ДОЛУЧАТИ /при-, за-, з-/, до даві-, добавля-, 

ПРИЄДНУВА-; що долучі = що додає /при
єднує/;

ДОЛУЧЙ- дочепй-, докліс- до купи, (клином) 
клини- 0;

ДОЛУЧАТИСЯ с° підключі- 0;
ДОЛУЧЙТИСЯ /при-/, докліс- 0; д. до кого зі

йти /спрівитися/ на чию стЄжку [д. до дук зі
йти /с./ на дукірську с.];

ДОЛУЧЕНИЙ /при-/, уклинений 0.
ДОЛЯ талін, фортуна, щістя(-дбля), к" фітум, о. 

кблесо фортуни, ж? гоіянЄта, планида, фР зо
ря, зірка, з. льос; (головна лінія долі) кірма; 
(важка) хрест; (нашої науки) майбутнє, при
йдеш-; навсупереч дблі кинувши виклик д., 
здобути або вдома не бу-.

ДОМА вдбма, в хіті, в домівці, серед сім’ї, серед 
своїх; на бітьківщині.

ДОМАГАННЯ наполягі-, вимога; ± НАТИСК.
ДОМАГАТИСЯ вимагіти, осягі-, добивітися, 

добуві-, доправля-, достукува-; (свого) допо- 
мині-, допевня-; фР зазіхіти, прігну-; д. ус
піху осягіти успіх; я. /мн хто/ -ється чого с-и 
♦, з-й домогтй-, борЄць за що, виббрювач, 
зазіхіч, здобувець, пк жадущий, жадний, 
спріглий, о. з вимбгою, © вимагаючи;

ДОМОГТЙСЯ (свого) доп’гіс-, ДОСКОЧИТИ, 
доконі- 0; (плачем) взя- сльозою; (горлом) 
вйрича-; д. меті! чим взя- [в. хитрощами]; д.
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успіху ма- успіх.
ДОМАШНІЙ хат-, домовий; (учитель) приват

ний, сімей-, родин-; (тютюн) домороб-, не 
купова-, доморослий;

ДОМАШНІ свої, близькі, ближні, крев-, хат-, ґ  
челядь.

ДОМЕТІІКУВАТИСЯ > ЗДОГАДАТИСЯ.
ДбМИСЕЛ здогад, припущення, гіпотеза; вига

дка, кіз-, бай-, фантазія, легенда, міт, с° міф.
ДОМИСЛЮВАТИСЯ > ДОГАДУВАТИСЯ.
ДОМІВКА ЖИТЛО, мешкання, ДІМ, будинок, 

хата, господа; (кочовиків) ЮРТА; п. родинне 
вогнище; & дома, домовисько; ± ПЕНАТИ.

ДОМІНУ/ВАТИ переважа-, превалюва-, мі- пе
ревагу, перевищува- числом, бу- в більшості, 
ПАНУВ- /верховоди-, г. горува-/ над; я. /мн 
хто/ ~с с-и ♦, з-й запанува-, найпоширеніший, 
найужйва-, найпопуляр-, завжди в більшості. 
пк переважний, я. переважа; ІкурсІ панівний, 
головний; (- сили) більший числом, ©.

ДОМІРКОВУВАТИСЯ > ДОГАДУВАТИСЯ.
ДОМІШКА (до чого) додача, добавка; (у стопі) 

лігатура, компонент, ІНГРЕДІЄНТ, складник.
ДОМОВЙНА труна, ГРІБ, деревище; могила.
домовйтий хазяйнови-, г. ґаздовй-, господа- 

рний; не кочовий /мандрівний/; і. *домонтар.
ДОМОВЛЯТИСЯ /у-/, договорюва-, порозумі- 

ві-; (на працю) найма-; я. /мн хто/ -ється с-и 
♦, радий домови-, договорюваний, домбвлю-, 
договірнйк, учас- угоди, пк договірний, ©.

ДОМОГОСПОДАРКА с° у. господиня.
ДОМОРОСЛИЙ (тютюн) свій, домашній, хат-, 

не купований.
ДОМУВАТИ сидіти /жи-/ вдома; я. домує домо- 

нтар; & домантарювати.
ДОМУДРОВУВАТИСЯ > ДОГАДУВАТИСЯ.
ДОНЕДАВНА досі, дотепер, до с€і пори; (коли) 

(ще) недавно, зовсім недавно.
ДОНЕЗМ/ОГУ ~бги, до знесилення /виснаже-/.
ДОНЕСЕННЯ доповідь, повідомлення, ріпорт, 

звіт; (таємне) донос.
ДОНЕСХОЧУ до наситу, ± ДОСХОЧУ.
ДОНИЗУ додолу, на землю, на долівку, вниз, 

вділ, г. вдолину, надолину /с° в /на/ долину/.
ДОНИНІ до сьогодні, дотепер, донедавна, досі, 

)Р доднесь.
ДОНОС > ДОНЕСЕННЯ.
ДОНО/СИТИ (запах) /за-/; (у вуха) /в-/, вклад а-, 

нашіптува-; (їм) доповіді-, рапортуві-, зві-ту- 
ві-, повідомля- /сповіщі-/ їх; (на їх) жґ сту
ка-, кап а-, виказува- їх; (до тями) о. (пере- 
жовува- і) кліс- в рот; & ~шува-, ~ша-; я. /мн 
хто/ ~сить 1./2. с-и ♦, © -чїячи, 1. з-й донести, 
носій, пк носильний, 2. звиклий ♦, інформа
тор, СТУКАЧ, кляуза, г. конфідент;

ДОНЕСТИ с° ев просиґнали-, просиґнізуві- 0.

ДОНОЩИК і ДОНЯ > СТУКАЧ і ДОЧКА.
ДООСЕРЕДКОВИЙ доцентро-, доосер^дній; п. 

проімперський.
ДОПАДАТИСЯ (до меду) накиді- на; (до нау

ки) брі-;
ДОПАСТИСЯ (до чого) ф. дошкребтгіся, до- 

рві- 0; & ♦, як Мартин до мила.
ДОПЕВНЕ > НАПЕВНЕ.
ДОПЕВНЙТИСЯ і ДОПЙВНЮВА- /у-/, перес- 

відчува- /до-/, упевня-, переконува-, (свого) 
ДОМАГА-; (задуманого) здійснювати що.

ДОПЕРВА г. перше, спершу, вперед, спочітку,
д. допіру.

ДОПИЛЬНОВУВАТИ пильнуві-, догляді-, обе- 
рігі-; (кого) підстерігі-, чатуві- на.

ДОПИНАТИ; ДОП’ЯСТЙ (чого) доскбчи-, роз
житися на що; & допн^и, д. діпняти.

ДОПИС (у газеті) стаття, статійка, репортаж;
ДОПИСИ р. кореспонденція.

ДОПИТ & вйпит.
ДОПИТЛИВИЙ ціківий, спраглий /жадущий/ 

знань, жідібний зніти, с. доскіпливий; (по
гляд) пильний, запитливий, гд вигребущий.

ДОПИТ/УВАТИ /роз-, ви-/, (в суді) робгі- допит 
ш, с° з н і м і - з  їх, жм бра-'~; я. /мн хто/ -тує 
с-и ♦, з-й ~а-, зайнятий ~ом, ~увач, слідчий, 
f  інквізитор, пк кувальний, ~ацький, ©.

ДОШВГОЛИЙ напівголий, мійже голий, до- 
півроздягнений /-роздягнутий/; & півгблий.

ДОШВСОННИЙ /напів-/; бездіяль-, байдужий, 
млявий; (куток) тихий, безлюдний; & півсон-.

ДОПШ/АТИ (хліб) довипікі-; (їх) дратуві-, дій- 
мі-, виводи- з терпіння /рівновіги/, нервуві-, 
Іс- живцем, ДОТИНІ-, дотикі-, урива- терпець 
/ДОШКУЛЯ-, дозолгі-, досаджі-, грі- на нер
ви, с. залива- сіла за шкуру/ ш, я. /мн хто/ - і
1./2. с-и ♦, з-й допекти, ©, 1. пк т. ~ільний, 2. 
мастак ♦, осі, іржі, ґедзь, смолі, пк дошкуль
ний, шкулький, ©.

ДОПІРУ недівно, щой-, от-от; досі; & допфва, 
допіро, пк *допірішній /= нещодавній/.

ДОПЛИВ (вод) приплив, надходження; (річки) с° 
притока.

ДОПЛИВ/АТИ: я. ~і ~4 ний, с-и ♦, рідйй допли
вти, плавак, ПЛАВЕЦЬ, © плавом до, ~іючи.

ДОПОВІДЬ виступ, промова, лекція; (на письмі) 
повідомлення, ріпорт, звіт, доповідні зіпйс- 
ка; (наукова) реферіт.

ДОПОВНЕННЯ > ДОДАТОК.
ДОПОМ/АГАТИ /по-/, подаві- поміч /—огу/ /по- 

даві- руку (помочі), приходи- на поміч, підс- 
тавля- плече/ їм, запомага-1 (чим) заріджува-, 
с. вирятовува-/ їх; (у міру сил) підпомагі-, 
сприя-, д. підсобля- /по-/; (грігими) надава- 
грошову ~огу, субсидіюві-, ф. підігріві-; (лі
карю) асистуві-; (морально) підтримува-; (од
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недуги) лікува- /вилікову-/ що; я. /мн хто/ ~а 
с-и ♦, готовий ~огтй, помічник, помагіч, рук-
і, с. рятівник, пк мжнйй, помічний кому, спо- 
магівчий, (доброчин-) -оговий, с. рятівний, о. 
скбрий на пбміч, для пбмочі, © -агіючи.

ДОПОМИНАТИСЯ (прав) вимагати, осягі- що, 
ДОМАГАТИСЯ, добиватися, доправлятися.

ДОПОМІЖНЙЙ спомагівчий, помічний, (кінь) 
підручний; (агрегат) додатковий, не голов
ний; ± ДОПОМОГОВИЙ.

ДОПОМОГА поміч, запомога їх, (моральна) під
тримка, (як до сил) під(по)мога, сприяння; 
(матеріяльна) грошова ♦, субсидія, ж? підіг
рів, (від уряду) дотація; фР (по)рятунок; (ме
дична) лікування, гбєн-.

ДОПОМОГОВИЙ /за-/, для сприяння; пк добро- 
дійницький, харитативний; ± ДОПОМІЖ-.

ДОПРАВДИ > СПРАВДІ.
ДОПРАВЛЯТИ (куди) приставля- /до-/, допро- 

ваджува- /пере-/, провади-.
ДОПРАВЛЯТИСЯ вимагіти, осяга- що, ДОМА

ГАТИСЯ, ДОПОМИНА-, добива-; добирі-.
ДОПУСК сґ недопуск; ± ДОЗВІЛ.
ДОПУСКАТИ /при-/, дозволя-, не забороня-; (о- 

брази) терпі-, толеруві-, дивитися крізь паль
ці на, мири- з; я. /мн хто/ допускгі с-и ♦, з-й 
допусти-, пк толерантний до, га допустовий, ©.

ДОРАДЖУВАТИ РАДИ-, рекомендуві-, даві- 
поріду/поріди/; ± ПРОПОНУВАТИ.

ДОРЕЧНИЙ посутній, відповідний, такий, як 
треба, підхожий, слушний; (виступ) вчіс-, 
своєчіс-; (вислів) вділий, влучний;

ДОРЙЧНО ф? не гріх 0 + ДО РЕЧІ > ДО.
ДОРІВН/ЮВАТИ (до чого) /при-/, рівня- /отото- 

жнюва-/ з; (чому) бу- рівним; я. /мн хто/ ~юс 
звиклий ~, мовач, рівняйло, пк рівний, рівно- 
зніч- /-рйд-, -віртий/, еквівалент-, ©.

ДОРІД > УРОЖАЙ.
ДОРІДНИЙ не дрібніш, добір-; © масгів-, дебб- 

лий, опісистий, тілис-, огрядний; (- зелень) 
буй-, розкіш-; (лан) родючий, плодю-; (урож
ай) багітий; (рік) урожійний; (- відьму) ? 
прирбдже- /у-/.

ДОРІКАННЯ > ДОКІР.
ДОРІКАТИ (чим/за що кому) ДОКОРЯ-, вичй- 

тува-, кори- /гриз-, карті-, бепгга-, пробирі-/ 
кого, ф. вибива- /випікі-, ви їді-/ очі чим, цві- 
кати (в очі), стави- у мінус що; (за гріхи) вик- 
ізувати, виговорю-; я. дорікі = я. докоря.

ДОРІСТ МОЛОДЬ, молодняк, молоді поколін
ня, с° підростаюче покоління.

ДОРОБЛЙТИСЯ (працею) заробляти, набувіти, 
діставати;

ДОРОБЙТИСЯ (гаразду) забагатіти, осягти 
щоу (медалів) f  обмедалитися 0.

Д6 РО(і)БОК (автора) творча спадщина, твори,

написане ким; (театру) репертуір; (компо
зитора) створене ким; з. заробіток, прибуток.

ДОРОГА шлях, уР путь (ж?), (велика) битий ш., 
гостинець, магістріля, тріса, п. артерія; (сіль
ська) путівець; (при вулиці) їздня; (поштова) 
тракт; (асфальтна) шосе, автострада, f  смол
яна ♦, смолянка; (від руху) слід; (до серця) до
ступ, стежка; (далеко) подорож, мандрівка, 
(піша) ход-; (своя) п. ніпрям(ок) розвитку /ді
яльності*/; & доріж(еч[ень],)ка; проїзні д. г. ♦ 
до їзди; на /по/ -бзі назад у поворотній дорозі.

ДОРОГЙЙ не дешевий; (самоцвіт) коштовний, 
віртіс-, цін-, у ціні, с. неоціненний, безцін-*, 
дорогоцін-, (дар) цірський; (- ціну) висо-; (се
рцю) найдорожчий, милий, любий, близький; 
(гість) бажаний, жіді-, жді-; (!) (вельмиj- 
шанов-, високоповіжа-, голубе!, дорогень
кий!; & дорогувітий /-ущий, -Єчий, -жезний/.

ДОРОГОВКАЗ (напряму) знак, ціхі, вказівка, 
тич-, стріл-, стовп, ніпис; (прилад) компас; п. 
програма, заповіт, (до серця) ключ; ± МАЯК.

ДОРОГОЦІННИЙ цінний, ДОРОГИЙ, коштов
ний, самоцвіт-, неоцінен-, безцін-*, п° золото- 
цін-; (- вість) дуже ВАЖЛИВИЙ; ± ЦІНА.

ДОРОЖИТИ (чим) (високо) цінува- що, дорож- 
ЙТИСЯ, не МОГТИ СКЛІСТИ ЦІНИ чому у трястися 
над чим у фР стояти за; п. надаві- значення; 
(честю) оберігі- /берегти, боятися згубити/ 
що; я. /мИ хто/ дорожить готовий трястися 
над чиМу негбден скласти ціни чому у ©.

ДОРОЖНІЙ шляховий, колійний; (стовп) при~; 
(одяг) для дороги, по~, мандрівницький.

ДОРОЖ/ЧАТИ рости в ціні, ставі- дорожчим, г. 
дорожі-; я. ~ча с-и ♦, щораз дорожчий, ©;

ПОДОРОЖЧА- г. з дорожні-; д1 здорожи ілий.
ДОРОСЛИЙ не малий /маленьк-/, стірш-, змуж

нілий, зрі-, розвгінений, зформбва-, ю. повно
літній, ЖҐ доходжілий, ВЙЛЮДНІ-, р. Д1ЙШ-.

ДОРОС/ЛІШАТИ к* вирості- /під-/, стірша-, бі
льша-, мужні-, доходи- літ, -ті- (свого розум
уй, зводитися на ноги, вбиві- в пір’я /колодо
чки/, виростіти з коротких штанців /штанят/, 
виходи- з діт£й; я. /мн хто/ підрості с-и ♦, 
щораз ~ліший, убйваний у пір’я, вже майже 
ДОРОСЛИЙ, пк доходжа-, © підростаючи;

ПО++4 сті- стіршим 0; я. -шав вже підрослий 
/Зліший/.

ДОРУЧ/АТИ /припо-/ кому у покладі- на кого, 
(a-би) спихі-, звалюві- (на чиї иябчі); (у руки) 
вручі-, даві- /пере-/; & -ува-; ± ДОВІРЯ-; я. 
/мн хто/ ~і с-и ♦, рідйй ~и-, (при)поручник, пк 
-ний, припоручаль-, ©.

ДОРУЧЕННЯ припорука/-учення/; довіреність.
ДОСАДА прикрість, неприємн-, розчарован-, фР 

незадоволення, зло [аж зло бере], (у серці) 
гіркота, щем; гР досадно; & досадонька.
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ДОСАДНИЙ неприїм-, прикрий, ок досадливий, 
с. непростимий; (нечесний) кривдний; & сп 
(найприкріший.

ДОСВІД знання, умі-, мудрість, практика; (жи
ттєвий) школа (життя), як і. пережите, р. пе- 
режиття, о. зліти й падіння, спізнане на своїй 
шкурі, б. ноу-хіу /у. зній-як/; & 4ченість, 
(спостережене) ♦чення.

ДОСВІД/ЧЕНИЙ бувалий, спокушений, спрак- 
тикбва-, підкутий, БИ-, о. ку- на всі чотири, 
хто знає що й до чого /міє досвід, бувів у бу
вальцях, був на коні й під конЄм, підав не з 
одного коня, не з одної печі хліб їв/, старий 
вовк, р. дійшлий, '-ний; (- око) призвичіє-, 
натренбва-, вигостре-, знавецький; (- руку) 
набитий, вправний, ж? налама-.

ДОСВІДЧУВАТИ 1. свідчи-, 2. переконуватися 
на досвіді, 3. доводити, 4. інструктува-, нав- 
чі-, школи-.

ДОСВІТ > ДОСВІТОК.
ДОСВІТНІЙ передсвіт-, удосвіт-, передран-, ду- 

же ран-, доранковий, (- зорю) е. світовий; & 
досвітко-, досвітчаний.

ДОСВІТ/ОК перідсвіт /-СВІТАНОК, -світання/, 
р. ~и;фР передрання /:рінь/; & досвіт.

ДОСИТА ситно, доволі, ДОСХОЧУ, о. по саму 
зів’язку, по сіме нікуди.

ДОС/ИТЬ (по)достатком, порядк-, якрйз стільки, 
сіме враз, кh -тітньо, с. багато, заФ, є й пере- 
є; фР вистачі, вистачить, куди вже [кудй вже 
більше ♦ багато, ♦ великий]; д.! вистачить! 
буде! годі! мЄншє з тим!; & ♦-пере» д. таки 
багатЄнько; д. про це годі /бу-де/ про це;

ЗАФФФ подостатком, о. більше, ніж дбсить.
ДОСІ дотепер, до сЄї пори, до сьбго часу, дони

ні, до сьогбдні, р. по сі пбри, У7 доднЄсь, ок 
дотихчіс; & досеньки, д. досіль; ± ДОПІРУ.

ДОСКАКУВАТИ > СКАКАТИ;
ДОСКОЧИ- дострибну-, доскакну-, (на мить) 

забіг- /до-/; (чого) досягти, дійти, доконі-, до
могтися, достука-, доп’ясти, здобу- що\ пе- 
рейня-, опануві- [свбго відбіг - чужо- не до
скочив/; (біди) набратися, наробити /накбї-/ 
собі; д. ліски /прихгільности/ з’єдні- собі 
ліску /прихильність/; д. успіху мі- успіх; 
більшого не -гічиш (далЄко) не розженЄшся.

ДОСКІПЛИВИЙ нишпорли-, доїдли-, занудли-, 
занудний;

ДОСКІПЛИВО (описати) портретно 0.
ДОСКІПУВАТИСЯ /при-/, присікува-, чіпля-; 

(до чого) дошукува- /докбпува-/ чого.
ДОСКОНАЛИЙ ідеальний, довЄрше-, вйкінче-, 

взірцевий, відмінний, бездоган-, безпомйль-, 
с. неперевЄрше-, незрівнян-, неповтбр-, о. ви
сокої прбби; & доскональний;

ДОСКОНАЛО (знати) ф. навиліт 0.

ДОСКОНАЛІСТЬ довЄршен-, вищий пілотіж 0.
ДОСЛІВНИЙ буквіль-, точ-, адекват-; незміне-, 

неперекруче-, автентйч-; п. достбт-, б3 /-ній/;
ДОСЛІВНО слово-в-слбво 0, п. достоту.

ДОСЛІД експеримент, спроба, о. пробний ка
мінь, прббна куля;

ДОСЛІДИ р. дослідження, обстЄже-, розсліду- 
ва-, & розслідже-; ± СПРОБА.

ДОСЛІДЖЕННЯ вйвче-, аналіза, с° аніліз, (пи
сане) розвідка; (знавця) експертиза; & дос
ліди; без д. чого не дослідивши чого.

ДОСЛІ/ДЖУВАТИ вивчі-, аналізува-, студіюв- 
а-, розгляді-, ф. копі-, ж. хемічи-; (надра) 
розвідува-; стіви- /роби-/ досліди, експе-рим- 
ентуві-; обстЄжува-, огляді-; я. /мн хто/ ~дж- 
ус С-И ♦, 3-Й ~ДИ-, для -дження, зійнятий -ям, 
ДОСЛІДНИК, пк ДОСЛІДНИЙ, -дливий, ©;

ДОСЛІДИТИ (що) г. розслідити 0.
ДОСЛІДНИЙ (заклад) дбслідчий, дослідниць

кий; (шлях) експериментальний, проб-, опер
тий на пріктику, к* емпіричний; (політ) ви- 
пробовчий, випробувальний, ок випрббчий.

ДОСЛІДНИК (надр) розвід-; з" вч Є н и й , науков
ець, винахідник, шукач; (не теоретик) прак
тик, експериментатор.

ДОСЛУХАТИСЯ /в-, при-/, надслухіти, о наста- 
вля- льокітори; ги брі- до увіги, моті- на вус.

ДОСМ/ЕРТНИЙ доскбн-, довіч-, с° пожиттєвий;
~ЕРТНО довіч-, довіку, до скбну, до живбття.

ДОСОЛЮВАТИ > ДОШКУЛЯТИ.
ДОСПІВАТИ ДОЗРІВ А-; (кого) наздоганя-, наз- 

догбни-, спостигі-, спобігі-; 2. скінчи- співі-.
ДОСТАВ А (харчів) доставляння, дбвіз, г. спро- 

вадження, с° достівка; п. постачіння.
ДОСТАВ/ЛЙТИ допровіджува- /при-/, достачі-, 

провіди-, ПОСТАЧА-; & приставля-; я. /мн 
ХТО/ ~ЛЯ С-И ♦, 3-Й -4І-, зійнятий мж>, ~Єць, 
постачальник, пк доставний, достачіль-, ©.

ДОСТАТНІЙ (- суму) вистачільний, (- здоров'я) 
задовіль-; (- міру) належ-; (факт для суду) об- 
ґрунтбва-, переконливий; р. заможни[і]й;

ДОСТАТНЬО td* досить, доволі, г подостітк- 
ом, п6 є і є, с. є й пере-є; (підкутий) налЄжно.

ДОСТАТОК забезпеченість, замбжн-, добро
бут, достітки, о. повна чіша, і надворі і в ко
мо-, с. багітство; фР гарізд; ± ДОСТАЧА.

ДОСТАТКИ гаразди,/?, прибутки.
ДОСТАЧА достіток, рясноті, с. багітство; ги 

достітність, вистачання.
ДОСТЕМЙНН/ИЙ /не-/, справжній, ДІЙСНИЙ; 

(подібний що аж) вйкапа-, схбжий бко-в-бко, 
точнісінько такий, достбтни(і)й, -ісінький;

ДОСТЕМЕННО спрівді, дійсно; (схожий) до
стоту, око-в-бко; 6а" якріз так, сіме так, то
чнісінько так; (знати) як своїх п’ять пільців, 
ф. як облупленого; & к. ст єм Є н н о .
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ДОСТИГАТИ ДОЗРІВА- /ви-/, доспів*-; (- кон
флікт) с° назріва-; я. достиггі = я. дозріва + 
от-от вже ДОСТИГЛИЙ.

ДОСТИГЛИЙ стиглий, (до)зрілий, (до)спілий.
ДОСТОВІРНИЙ с° у. ВІРОГІДНИЙ.
ДОСТОЇНСТВА мн з" плюси, позитиви, пере

ваги, козирі, світлі сторони, найкращі якості, 
(чиї) заслуги; (твору) найкращі місця;

ДОСТОЇНСТВО о козир 0, ок найкращість; 
(Q) ГІДНІСТЬ.

ДОСТОЙНИЙ уР вартий, гідний; (син народу) 
заслуже-, шанбв-, вартий поваги.

ДОСТОЙНИК титулована /висока/ особа, пред
ставник влади, зн велике цабе, фігура, туз.

ДОСТОСОВУВАТИ; ДОСТОСУВА- (до чого) 
/при-/, г. принорови-.

ДОСТОТНИЙ і ДОСТОТНІЙ справж-, справ
диш-, кн істинний; (факт) вір-, вірогід-, (ціл
ком) пів-, безсумнів-, тбч-; (на диво по-діб- 
ний) ДОСТЕМЕН-, схожий бко-в-бко.

ДОСТОТУ точно, якраз, саме так, бко-в-бко, до
стотно, ДОСТЕМЕН-; справді, дійсно, істин-.

ДОСТУП (куди) прохід /під-/, дорога, зелене сві
тло; (до кого) приступ, безперешкодне спілк
ування, фР дбтовп; (до архіву) пр£во користу
вання чим; (повітря) приплив, надходження.

ДОСТУПАТИСЯ підходити /над-/, наближати
ся, добира-; & підступ*-.

ДОСТУПНИЙ (усім) відкритий, досяжний, зага- 
льноприступ-; (текст) приступ-, нескладний, 
зрозумілий, /виклад ще/ дохідливий; © това
риський, не зарозумілий, негордий, не гордо
витий; (- ціну) ДЕШЕВИЙ, невисбкий, помір
кований, з. поцін-.

ДОСХОЧУ вдосталь, у достачу, уволю, по с*ме 
нікуди, по с*му зав’язку, скільки влізе /душа 
забажає/, без обмеження, досита, г. уприпуст; 
(їжі) невпбїд, п° є й пере-£; & донІ(с)хочу.

ДОСЯ/Г -жність; пбза Фом, за м&ками Фу недо
сяжний, (річ) гбді досягти чого; ± ФНЕННЯ.

ДОСЯГ/АТИ доходи- /доїзди-, добиратися /діс- 
тава-/ до, ф. додряпува- /про-/ до; (зір) дома- 
rd- /добив£-/ чого, осягі- /здобува-, ма-/ що; 
(межі) добігати; (стелі) сяга-; (форми) набу
вші я. /мн хто/ з-й ^ги, пк сягущий, сяглив- 
ий, спроможен на [с. на шпаркий темп], о. аж 
до [рбстом аж до ст&іі], с* -сяг [хмаросйг], ©;

ДОСЯГТИ (чого) жґ вибитися на що [літо 
вибилося на середину], доп’ясти /г. ді-/, доко- 
нй-, ф. доскбчи- [-бчив свого] 0; д. успіху ви
дертися на Олімп; не д. метгі вдари- в пісок.

ДОСЯГНЕННЯ (творче) успіх, перемога, успі
шний наслідок /результат/, осягнення, г. бсяг; 
(раптове) ривок; (техніки) останнє слово.

ДОСЯЖНИЙ (- мету) здійсняй-, можливий, не 
важкий, лігко осяганий /здобува-, набува-,

спобіга-/; (усім) ДОСТУПНИЙ.
ДОСЯЖНІСТЬ v!* фР зісяг [радіюс з&ягу], дб- 

сяг [поза дбсягом, за межами дбсягу].
ДОТАЦІЯ (з боку уряду) асиґнбвання, субсидія, 

ДОПОМОГА; (дія) асигнування.
ДОТЕП жарт, віц, гостре /влучне/ слово, жґ дб- 

кладка, прикладка; (гра слів) калямбур; п. до
тепність, кмітливість.

ДОТЕПЙР > ДОСІ.
ДОТЕПЕРІШНІЙ давніш-, давніший, не тепері

шній, не сучасний, колишній, минулий.
ДОТЕПНИЙ © гострий на язик, жартівливий; 

(до чого) здібний, здат-, вдат-; (вислів) влуч-, 
оригіналь-, ок гострслбв(н)ий.

ДОТЕПНИК «Г ЖАРТІВНИК, ф. хохмач.
ДОТЕП/УВАТИ сипа- жарти /жартами, ~и, '~а- 

ми/, ЖАР ТУВА-, говори- ~и, о. пришива- 
квітку; ± ІРОНІЗУВАТИ.

ДОТИ (- час) до тої пори, до тбго часу, аж [аж 
поки не вийде]; (віддаль) до тбго місця; (плюс 
жест) поти; & дбтіль; д., аж пбки доти, поки 
не [спав доти аж поки опух]; д., поки не аж 
[лило й лило -  аж залило все].

ДОТИК доторк /при-/, діткнення; (дії) (до)торк- 
а-, ♦а-, (з чим) зв’язок, контакт, знайомство, 
зустріч; близькість, суміжн-; & пк Новий .

ДОТИКАТИ 1. ДОШКУЛЯ-, 2. ДОТОРКАТИСЯ;
ДІТКНУТИ 1. ужалити 0, 2. торкнути 0.

ДОТИКАТИСЯ >ТОРКА-; д'к =що торкається.
ДОТИКОВИЙ кГ тактильний. фР набч-, б. на- 

мацаль-.
ДОТИКОМ НАВПОМАЦКИ, кГ тактильно, б. 

намацально[!].
ДОТИЧНИЙ (до чого) що мйє відношення, при

четний /стосбв-/, к? доторкйль-;
ДОТИЧНО віднбс-, стосбв-, щодо [щ. міне].

ДОТОГОЧАСНИЙ дотихчасбвий; ± ТОДІШНІЙ
ДОТОРК/АТИСЯ /при-/, ~ати, торкіти(ся), дот

икатися); п, зачіпа-, затбркува-; & /до-/; не д. 
їжі/ не куштувй-, не Тс-; д'к = що торкається.

ДОТОЧУВАТИ (трохи) /над-/; + ДОДАВАТИ.
ДОТРИМУВАТИ додержу-, тримати, держ4-, с° 

додержуватися, дотрймува-, (думки ще) мати 
що; що дотримує = що додержує + твердий 
на слбво, (таїну) держкий на язик, ©;

ДОТРИМУВАТИСЯ держатися 0.
ДОХЛИЙ (кінь) неживий, м£рт-; © немічний, 

кволий, слабоси-, плохий; ДОХЛЯКА.
ДОХЛЯ/КА живий труп, доходяга; & з^ ж1 здо- 

хлиця, У -̂ гина.
ДОХЛЯТИНА підло, стерво, дохлйна; © живий 

труп, (з)дохляка.
ДОХНУТИ (- тварин) здихй- /по-/, дубі-, пропа- 

да-, гину-; ± ВМИРАТИ.
ДОХОД с° у. прибуток; валовий д. гуртовий 

прибуток; чистий д. зиск, чистий прибуток.
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ДОХО(Д)ЖАЛИЙ (- зілля) що дозріві, ок дозрі- 
вущий, с° дозріваючий; © вже немолодий, літ
ній, підстаркуватий /при-/, пбстарий, підтоп
таний, у літіх; р. дорбслий.

ДОХОД/ИТИ (до чого) /під-, над-/, наближатися, 
досягати чого; (- пошту) приходи-, прибува-; 
(до серця) зворушува- /розчулю-/ що; (звук) 
долина-, доліта-, сяга-; (до інстанцій) достук
уватися; (самому) додумува-; (в печі) доварю- 
ва-, допіка-, досміжува-; (- овочі) достига-, 
ДОЗРІВА-; (розуму) дороста-; ж* марні-, ху- 
дну-, хляну-, захарчовуватися, мізерніти, с. 
умира-, агонізува-, о. пряс- на тонку, на ладан 
дйха-; д. вйсновку висновува-, сяга- виснов
ку; д. до діла переходи- у стадію виконання;
д. кінця добіга- к., закінчуватися; я. /мн хто/ 
~ить с-и ♦, з-й дійти, щораз ближчий, пк бли
зький до чого, ДОХОДЖАЛИЙ, фР аж до [аж 
до 40° що мггь до 40°], © от-бт /ще трбхи/ й 
дійде, мало не який [м. не здурілий];

Д1ЙТЙ: д. до ручки доробитися, добалака-, до- 
смія- та інші д° з приростом до-.

ДІЙТЙСЯ: не д. до чого н° не дійти до.
ДОЦІЛЬНИЙ раціональ-; 4? розум-, мудрий, 

корисний, слуш-.
ДОЧАСНИЙ (- смерть) /перед-/; (- лихо) тим

часовий, не постійний.
ДОЧАСУ дочісно, передчасно.
ДОЧИСТА геть чисто все, повністю, цілком, під 

мітлу, начгісто, без залишку, до крихти.
ДОЧКА донька, доня, доця; (України) уР патріот

ка, героїня; & дбч[н]ечка, дбньця.
ДОЧКО! дівчино! пінно! донь цю!

ДОШКА д. тертиця, (тонка) шалівка, (широка) 
плаха, (тесана) тес, (з корою) обіпіл; (у сте
лі) стелина; (шкільна) г. таблиця; (пам'ятна) 
плиті; (для об'яв) стенд, табльб;

дошкгі (тесані) тес 0.
ДОШКІЛЬНЯ дошкільняк.
ДОШКУЛ/ЯТИ діймі-, доїді-, дозо ля-, ДОШ

КА-, досблюва-, виводи- з терпіння /рівновіг- 
и/, (язиком) дотині- кого Ізг натягі-, долягі- 
кому/, о. зачіпі- за болюче місце, допік і- до 
живого /живих печінок/, впікі- у живе, колб- 
ножЄм у сЄрце, пекти /діймі-/ до (живого) се
рця; (- мороз) пробирі- /проймі-/ до кісток; & 
шкули-; я. = я. допіка; ± ДРАТУВАТИ;

ДОШКУЛЙТИ (кому) насоли-, наперчи-, ді- 
сті- до живбго, упекти кого 0.

ДОШКУЛЬНЙЙ шпаркий, різкий, відчутний, 
силь-, пронизливий; (- місце) вразли-, дітюь; 
(сміх) ущипли-, уідли-, їдкий, І слово ще! гост
рий, жалкий, жалливий, пекучий, f  теплий; 
(мороз) щипучий; & (до)шкулький, шкульнйй.

ДОШУКУВАТИСЯ розшукувати /ви-/, шукі-; 
(правди) докбпуватися, доскіпува-; (таїн) до-

питува-, (причин) дохбдити, (глибше) глибше 
копі-, фР далеко ходи- [ніщо д. х.?].

дощ д. дощовиця, мокві; (потоп) злива, (з гро
мом) грозі; (дрібний з імлою) мряка, мряч-, 
мжйч-, мигич-; (дощова погода) сльоті, д. 
плюта; (питань) потік, град; & Фи(чо)к, ♦ись- 
ко, п° +£; ід£ д. Фить.

ДОЩЕНТУ > ДО НОГИ (у гнізді ДО).
ДРАБ & драбйсько.
ДРАБИН/А щаблі, п. (г)ієрірхія; (налітак) трап; 

вгіщий /нгіжчий/ щаб&ль соціальної ~и п6 
горі [з гори с. д.], /низ/ [з низу с. д.]; & мса.

ДРАГВА (грузьке місце) драговині, БАГНО, ок 
грузбвисько; & пк *драг(о)винний.

ДРАГЛИЙ, ДРАГЛИСТИЙ як драглі, киселю- 
ватий; (- щоки) обвислий, ± БРЕЗКЛИЙ.

ДРАГЛІ студенець, холодець, к* желЄ; (подоба 
драглів) д. дрігавйця, дрігва; & дриглець.

ДРАЖЛИВИЙ делікітний, діткливий, вразли-; 
(що дратує) подрізли-, дратівний; (- вдачу) 
нервовий, дратівли-.

ДРАЖНИТИ зли-, дратуві-, дрочи-, задира-, 
роздріжнюва-; (прізвиськами) обзиві-, драж
нитися; (красою) вабити, збуджува-; гд драз- 
нй-; ± ПЕРЕКРИВЛЯ-; я. /мн хто/ дріжнить 
с-и ♦, з-й роз4, дратівник, пк дратівний, ©;

ДРАЖНЙТИСЯ (з кого) передріжнювати /пе
рекривляти/ кого, (з ким) дратувіти кого; 0;

ПОДРАЖНИТИСЯ подрочйтися 0.
ДРАЗЛЙВИЙ (нервовий) ДРАТІВЛИ-; (що дра

тує) ДРАЖЛИ-, вразли-.
ДРАКОН мт (семиголбвий) змій, потвора, стра

хіття, страховище /-сько/, б* Левіятан In6 Лев- 
ітін/, с° левіафан; (водяний) гідра; & ж14иха.

ДРАКОНИТИ (кого) громи сипа- на голову ко
му/чию, с° піддаві- “обрббці”, + ШПЕТИ-.

ДРАМА (твір) (побутова) п’єса; (життєва) ко
нфлікт, трагедія, переживання, тяжкЄ горе; 
(будівля) драматичний теітр, драмтеітр.

ДРАМАТИЗУВАТИ (факти) робити трагедію 
/ф. біду/ з чого.

ДРАМАТУРГ зн драморбб.
ДРАНИЙ (одяг) рві-, знбше-, подертий, дранти

вий; (жбан) діря-, продірявлений, з дірками.
ДРАНКА ДРАНТЯ, дрантина, драння; (для ти

нькування) & дрань, драниця, у. гонт.
ДРАНТЯ лахміття, ліхи, лахмани, рім’я, лах

манина, кінцур’я; зн одяг; (клапті одягу) 
шмітгя, ганчір’я; п. мбтлох, непотріб.

ДРАТИ > д е р т а
ДРАТІВЛЙВИЙ ДРАЗЛИ-, нервб-; (запах) дра

тівний, подрізливий; & дратлй-.
ДРАТ/УВАТИ (їх) зли-, роздратбвува-, роздріж

нюва-, сфди-, виводи- з терпіння /рівновіги/, 
нервува- /г. де-/, с. роз’ятрюва-; (умисне) дра
жни- /гд дразнй-/, дрочй-, ДОПІКА-, грі- на
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н^рви /псува- кров/ їм; (чуття) загбстрюва-, 
збуджу-, посилю-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й 
розФ, роз’ятрювач 0, ма -івнйк, подріз-, пк 
дразливий, подрйзли-, -івнйй для їх, /вислів/ 
дошкульний, ск -уй-душу [-уй-душу звук], ©.

ДРАЧ 1. > ДЕРІЙ; 2. шомпол.
ДРЕВНІЙ (старо)дів-, старий-пре-, прастарий.
ДРЕМЕНУТИ i f  (кинутися навтіки) чкурну-, 

дмухну-, махну-, майну-, драпону-, чесону-, 
о. да- дріла /драчки, дьору/, накива- п’ятами, 
вріза- поли, да- знати /гд поля/ ногам, вломи- 
ногу від кого у лопону-, дризну-, жн ндк нарізі-.

ДРЕСИРУВАТИ (лева) муштрува-; (воїв) вишк- 
олюва-, тренува-, школи-; я. /мн хто/ дресир
ує с-и ♦, з-й виФ, зайнятий муштрою, муштр
увальник, дресирува-, пк муштрувальний 0, ©.

ДРИГОТИ > ДРИЖАКИ.
ДРИГОТІТИ дрижати, тремтіти, (- землю) двиг- 

(о)тіти; що дриготить = що дрижить.
ДРИГОТЛЙВИЙ конвульсивний, спазматйч-, 

судом-, (- мову) запйкуватий, заїку-; & дриго- 
тючий;

ДРИГОТЛЙВО зсудомлено, з дриготою 0.
ДРЙҐАТИ (ногами) руха-, совати, пересмику-; (- 

м'язи) пересмикуватися; я. /мн хто/ дргіґа с-и 
♦, дриґало, пк дриґливий, ©;

ЗАДРЙҐА- (ногами Ізвір в агонії/) закоси- 0.
ДРИЖАКИ і ДРИГОТИ здригання, дрюка-, 

тремті-, тіпічка, трясуч-, трясця, дріж, с° 
дрож, к" трепет, о. гі° циганський піт.

ДРИЖ/АТИ тремті-, тіпатися, труси-, трястися, 
тріпоті[а]ти, ДРИГОТІ-, к? трепета-, о. лови- 
/хапі-, їс-, ковті-/ -аки; (перед ким) труси- 
штанами /штаньми/, (за кого) уболіва-, тлі- 
дуиіЄю, болі- серцем; (- землю) двигті-, дви- 
жа-; /листя/ коливатися, хита-, лопотіти; /сві
тло/ миг(о)ті-, мерехті-; /серце/ каліта-, би
тися, товк-, с. кида-; (зі страху) потерпіти, 
боятися, поббюва-; (над чим) боя- згубити 
що; ± БРИНІ-; аж ~ить хбче хоче що аж; я. 
/мн хто/ -ить охоплений дрожем, пк тремт
ливий, дриготли-, тремтячий, ДРИЖА-, /- сві
тло/ мерехтливий, тріпотли-, мигтючий, /гол
ос/ переривистий, © ковтаючи -аки.

ДРИЖАЧИЙ д. тремтя-, тремтливий, (- світло) 
мерехтлгі-, тріпотли-, миготли-; р. дриготли-, 
дрижкий, о. як у трясці, з тремтінням.

ДРІБ (ловця) шріт; ги малі діти, малЄча, дробина, 
♦ні птахи /худоба/; р. дріб’язок, ♦нота; м. 
дробове /неціле/ число; (кулемета) -отіння.

ДРІБКА крихта, кришка, крихіт-, крихтин-; 
часточ-, (соли) пуч-, грудоч-; (дуже мала) 
крапля в морі; & дрібочка, дрібок, одрббина.

ДРІБКОВИЙ крупкуватий, крупнис-, крупкий; 
& дрібчатий.

ДРІБКУ трохи, трошки, небагато, зовсім мало,

часточку; & дрібочку.
ДРІБНИЙ малий, невеликий, не масивний, зг 

мілкий; (на зріст) невисо-; (- діло) неважли
вий, незначнйй, другоряд-; (- гроші) маловір- 
тіс-, малоцін-, розмін-; (ґазда) малозамож-, 
небагатий, р. маломіцний; (сміх) дріботлив
ий; & дрібнЄ(се)нький, дрібнюсі-, дрібнюній.

ДРІБНИТИ (на шматки) дроби-, розчленовува- 
/різа-, лама-, руба- +/, с. шматувй-, (не лише 
моркву) криши-; ги знецінюва-; (- дощ) сіяти
ся; & подрібнювати; я. /мн хто/ дрібнить с-и 
♦, рідий по^, зайнятий дробленням, дробір, 
дробйльник, кришиль-, подрібнювач, роздро
блю- 0, пк дробильний, кришиль-, ©.

ДРІБНИЦЯ абйщи- витребЄнька, цяцян-, нікчЄ- 
мниця, ок абищо, г. баґателька; (факт) дурн- 
ич-, дурниця, марнй-, f  велике діло; (дріб'я
зкова сварка) буча за онучу, буря у склянці 
води; (деталь події) подробиця, фактик; гГ  
пусте, невелике діло; & дрібничка;

ДРІБНИЧКА (висяча) дармовйс.
ДРІБН/ІТИ -шіа-, дробитися, подрібнюва-, змЄ- 

ншува-, меншати, ставі- -нішим; ги мізерні-, 
нікчЄмні-, сходи- на пси; я. /мн хто/ ~іє с-и *, 
щораз -іший /нікчЄмні-/, напівздрібнілий, 
майже здрібні-;

ЗДРІБН/ІТИ змалі-, перевестися /з-/ 0; я. -ів  
здрібнілий 0, 0 .

ДРІБНОТА (птиця) дріб, дробині; (діти) мал
еча, малі діти; (у громаді) маломожні члени; 
р. дріб’язок, дрібниця.

ДРІБ/ОТІТИ (язиком) ТОРОХТІ-, (ногами) -цю- 
ва- /дк по-/у видрібочу-, (- звуки) вистуку-; я. 
/мн хто/ ~отить 1. я. торохтить 2. с-и ♦, 
~отун, © -цюючи, 3. стук-стук, цок-цок.

ДРІБ’ЯЗКОВИЙ (інтерес) спрямований на дрі
бниці, дрібничковий; (факт) незначнйй, не- 
істот-, другоряд-; & дріб’язнйй, дріб’язкйй.

ДРІБ’ЯЗОК (- дітей) малЄча, ДРІБ; (скла) з6 дрі
б’язки, дрізки, шматбч-, часточки; (- несут
тєве) ДРІБНИЦЯ, і. пусте, о. невелике діло.

ДРІЖ тіпачка, (дрібний) подріж, д. мн дріжки [д. 
пробігають по чиїм тілі дрижаки б’ють ко
го]; & с° дрож; ± ДРИЖАКИ.

ДРІЖДЖІ п. каталізітор, ± ЗАКВАСКА; & з6 
дріжджя; *дріжджівня /= дріжджовий завод/.

ДРІМ/АТИ куня-, спа- (одним оком), ж. (носом) 
окуні(в) лови-, носом рибу вуди-, упада- в 
сон /дрімоту/, ф. кима(ри)-, с° клюва- носом; 
їй не дія-, не виявлятися /розвива-, рйпа-/, за
гнивати; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й за^, присну- 
лий, -айло, -йха, -ак, пк ДРІМЛИВИИ, ~уч- 
ий, напівсонний, прйспа-, п. бездіяль-, (- нем
іч) притає-, ск -ай- [-ій-вулиця], о. у -оті, ©;

ЗА И і закуня- 0y)f/f воз♦,/? зМ4ся /= попо^/;
ЗДРІМНУТИ придрімнути 0.
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ДРІМЛЙВИЙ дрімотний, дрімотливий, напів
сонний, фР приспаний, р. дрімучий.

ДРІМОТА напівсон, да дрімки, ф'р дрімливиці, 
дрімнйці; п. нерухбмість, спокій, застій.

ДРОБ/ЙТИ ДРІБНИ-, розбива-, лам£-, криши- +; 
поділі-, розчленбвува-, розтрощу-, п. роз’єд- 
ну-; (камінь) товкти; я. ~ить = я. дрібнить.

ДРОВОРУБ г. дроворіз.
ДРОЖ > ДРИЖАКИ.
ДРОЧЙТИ > ДРАТУВАТИ.
ДРУГ не ворог, товариш, приятель, побратим; 

(давній) і. знайбмий; (любий) коханий; (жит
тя) дружина; (народу) прихильник, прибіч-, 
симпатик, с. захисник, оборонець; & дружок, 
друзяка; ліббий д. коханець; ± ДРУЖБА.

ДРУГИЙ 1. що йде після першого, 2. інший [од
но -  молоти язиком, а друге -  перти плуга].

ДРУГ/ОРЯДНИЙ не головний, не важливий, не 
істбтний, не чіль-, ~ий, фР побічний; (спец) 
посередній, пересічний; & с. десятиряд-.

ДРУЖБА приязнь, дружність, товаришування, 
приятельство, спів^, співдружність, п° брате
рство, побратиме-, г. ок спільнота; фР прихи
льність, довіра, взаємність, взаємопоміч; (ве
сільний) товариш молодого, дружка.

ДРУЖЕЛЮБНІСТЬ приязнь, друзяцтво.
ДРУЖЙНА f  княже військо; <? ЖІНКА2, ЧО

ЛОВІК; ст команда, загін, колектив, ГУРТ.
ДРУЖИННИК > ВОЯК; & пк *дружинницький.
ДРУЖ/ЙТИ бу- в ^бі, товаришува-, приятелюв

ав брататися, (- дівчат) подругувати; (духов- 
о) одним духом диха-; води- компанію /хліб- 
сіль/, н* лигатися; р. одружува-; люби-; я. імн 
хто/ ~ить с-и ♦, з-й по4, здружений /збрата
н о ю )/ з, ДРУГ, пк -ній з, © у ^бі /~йвш/ з;

ЗДРУЖЙТИСЯ ЗАПРИЯЗНИ-; н1 злига-, зню- 
ха- 0; я. -ився здружений, сприязне- 0, 0 .

ДРУЖНІЙ > ТОВАРИСЬКИЙ, (- дії) ОДНОС
ТАЙНИЙ; 0; & давньої; на д. нозі у добрих 
стосунках;

ДРУЖНЬО (ставитися) приязно, по-друж- 
ньому, по-братньо-, прихильно; (діяти) уз- 
гбдже-, злагодже-, одност£й-, о. в один голос 
/душу/, мов на команду; (жити) душа в ду
шу, як брат із сестрою; (стояти в бою) пле- 
че-в-плече, плєчЄ д о  плеча.

ДРУК (дія) публікація, друкування, публікува-, 
оприлюдне-; ° друкований текст, друковання; 
& видрук, *додруківка /роз-/;

ДРУКИ стародруки, інкунабули.
ДРУК/УВАТИ видава-, випуска- у світ, публіку

ва-, оприлюднюва-; (на машинці) писа-, ф. 
цока-; & додруковувати(ся) /ви-/; я. /мн хто/ 
~ус с-и ♦, з-й вйФ, зайнятий ~юм, ~ар, пк 
~увальний, Орський;

НАДРУКУВА- /ви-/ (на машинці) настука- 0;

ЗАДРУКОВАНИЙ (папір) покрйтий друком;
♦♦♦СЯ (у пресі) публікува-, з’явля- 0.

ДРЮК ломака, піпиця, ціпок, кий(ок), дрючок, 
дрючйна, патйк; & дрючЄчок, дрюччя.

ДРЮЧЧЯ паліччя, патиччя.
ДРЯП/АТИ шкряба-, скребти, дер-, 'Чітися, дер-; 

(вірші) писати, базґра-; (горло) дратувй-, под- 
р&знюва-; & дк вдряпну-; я. /мИ хто/ ~а с-и 
♦, радий по^, ~уга, ~ун, (річ) ~ак, -ач, пк 
дряпливий, дряпучий, деручкий, деручий.

ДРЙПАТИСЯ дряпати; (- кота) скребтися, дер
ти-, шкрябати; (вгору) ліз-, здиратися /ви-/, 
терЄбка-; & ♦. як чорт на суху грушу.

ДРЯПІЖНИЙ здирницький, загребущий, жаді
бний, хижий, с. кровожерний.

ДУБ п. (довбаний) ч о в Є н ; & дубЄць, дубо(чо)к, 
дубина, дубище, дубчак, дубчик, з6 дуб’я.

ДУБАСИТИ ф. дубцюва-, духопЄли-, лупцюві-, 
ГАМСЕЛИ-, туза-, стусува-, дав і- перцю; (по 
чому) стука-, вдаря-; ± БИТИ.

ДУБЕЦЬ прут, різка, хворостина, лози-, хмизй-, 
хлудй-; & р. дубок.

ДУБІ/ТИ (- руки) мерзну-, тЄрпну~, затерпа-, зак- 
ляка-, коцюбну-, дубну-; (з дива) ціпені-, ні- 
мі-, дерев’яні-, кам’яні-; (- мокрий одяг на 
морозі) ледені-, крижані-, обмерз^-, халабуд- 
итися; я. Імн хто/ ~с с-и ♦, вже м£йже задубі
лий /закляк- 0/, напівзадубі- 0, щорйз закляк- 
ліший 0, покинутий заклякати 0, ©;

ЗАДУБ/ІТИ заковйз(ну)- 0; я. ~ів ~(і)лий, зак- 
остені-, заковйз- 0, 0 ;

ОДУБІТИ одуб(ну)-, заклякну- 0; (з дива) ОС- 
ТОВГТІ-, ф. опуп-; зн вмер-; (- звіра) здохну-.

ДУБЛ/ЮВАТИ копіюва-, повторю-; (блазня) за
ступати; (фільм) переклада-; я. Імн хто/ ~н$с 
с-и ♦, з-й про^, зайнятий ~яжЄм, ~Єр, пк ~лю- 
вальний, 6 де дублюють [цех, де д. фільм], ©.

ДУБОВИЙ з дуба; (голос) міцний, ейль-, дужий, 
твердий; (вислів) грубий, важкий, незграбн
ий; (- голову) тупий, дубуватий, туподумний.

ДУБОМ > ДИБА.
ДУБУВАТИЙ дубоголовий, тупоголовий, тупу

ватий, тупий; (овоч) твердуватий.
ДУГА & дужка, пк *дугувйтий, * дугастий.
ДУДКА дуда, сопілка; (із стебла) трубка, ців-; 

(стрілочника) (сигнальний) ріг; п. тісний од
яг; & дудочка.

ДУДЛИТИ пи-, смокта-, жлукта-, цмули-; & ви
дудлю ва-.

ДУДНІТИ > ГУДІТИ; & дк продудніти.
ДУЙЛЬ двобій, ГЕРЦЬ, турнір, поєдинок; п, 

змагання; (гармат) перестрілка.
ДУЖАТИ бу- здоровим /в силі/; видужува-;

ЗДУЖА- здола-, подужа-; ± НЕЗДУЖАТИ.
ДУЖЕ вЄ л ьм и , с и л ь н о ,  стр£ш- [с. дбвго], страх 

(як), тяжко, здорово, завзято, на славу, не на
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жарт, жґ злиха, збіса, непомілу, кріпко, аж- 
бн-як, хібі-ж-так, до ката [д. злий з. до ката ], 
ф0 нідто, глйбоко [г. нещасний], р. силенно; 
е* ох!, ой! [ой, мало], ой же ж! [ой же ж доб
ре!], ой, як [ой, як гірно!], ой, який [ой, який 
довгий!], ого-гб як, ого-гб який [ого-гб який 
міцний!], д. велико, к" великою мірою, надзв
ичайно, (треба) до зарізу; © аж [а. у глиббк- 
ій ямі у ♦ г. ямі]; & ду-у-у-же, ♦нько; е* який 
(же) який\ [злий же злий!]; аж д. занадто [не 
аж д. сирий]; не д. фР не так [не так зле]; не
д.-то не так-то; не д. й зробиш не так легко 
/просто/ зробити [не д. й купиш], ± НАДТО.

ДУЖИЙ міцнйй, силь-, с. потуж-, могутній, сто- 
силий; з п витривалий, твердий, стійкий, во
льовий; (- тіло) здорб- (як бугай), не слабий; 
& дуж(ч)Єнький, дуженний, с" (най)дужчий;

НАЙДУЖЧИЙ дуж- за всіх, найсильніший 0.
ДУЖІСТЬ сила, снага, міць, потуга, с. могуття; 

(фізична) здоров’я.
ДУЖЧАТИ набиратися сил; одужувати; (- мор

оз) міцні(ша)-, кріпша-, (- атаки) посилюва
тися; я. /мн хто/ дужчає с-и ♦, щораз дужчий 
/міцніший, сильні- 0/, зміцнюваний, посилю-
0, ок що дужчий, ©, ± що зроста.

ДУКА багатій, БАГАТИР, багач; & дукір[ч].
ДУЛЕВИНА р. криця, сталь, буліт.
ДУЛЯ фіга, комбінація з трьох пальців; ніщо, ні

чого, чвирк, дірка з бублика; дуль-, ♦ з маком.
ДУМАр. думка; (- Морозенка) (епічна) пісня;

ДУМИ РОЗДУМИ 0; & думоньки.
ДУМАННЯ (логічне) мисле-; з'п роздуми, роз

мисли, міркування, роздумува-, к* розміркб- 
вува-; р, міре-, мрія-; & *нічогонедумання.

ДУМАТИ мисли-, міркува-, роздумува-, думати- 
гаді-, мізкуві-, метикува-, кмітува-, к" розмі- 
ркбвува-, д. гад куві-, о. думу дума-, розкида- 
гбловою /розумом/, казі- в думці, поверта- 
рбзумом, снуві- думки; (важко) суши- /лам- 
і-/ голову, п° каратися думками; (-що) міти 
на думці що; (знай) подумува-; (над чим) /об-/ 
що; (впадати в думи) ♦ свої; (з нст що) гада-, 
вважа-, припуска-; (на кого) мі- підозру, пі- 
дбзрюва- /підозріві-/ кого; (робити) мі- на 
думці, мі- німір, збирітися, затівати, пляну- 
ві-, помишля-, бу- не від того, щоб, покладі-; 
(за кого) турбувітися, піклуві-, дбіти; р. 
міри-, мрія-; собі д. 1. дума- 2. порині- в дум
ки; д. свої 1. порині- у свої роздуми, 2. мі- 
своіб думку; не (дбвго) думавши без надум- 
и; що ти собі думаєш? на що ти надієшся?; а 
ти думав /Ви -али/? сіме так, безперечно, 
немі сумніву; що він собі думав? г. що він 
мав на увізі? я. /мп хто/ дума з-й мислити, 
задуманий, замисле-, заглибле- у роздуми, )Р 
мислитель, пк головітий, тямущий, о. з голо

вою, ск -думний [ліниводумний], -дум [важ
кодум], © думавши /-аючи/, ± МИСЛЯЧИЙ;

ЗАДУМАТИ загадати 0;
НАДУМАТИ (ілюзію) вигадати; 0;
ПОДУМАТИ помисли- 0; п. стрішно страх 

берЄ; колгі п. фР хоч і те сказі-; тільки п.! 
уя-віть собі!; хто б міг п.? хто б сказів?; по
думай тільки! ♦!; подумаєш! f  куди там /ж 
пак/, куди твої діло [п., гергій герой к. т. д.], 
не подумай(те) чогбсь там тут немі ківерзи;

ПРОДУМАНО обдумано, роздумано 0;
ЗАДУМАТИСЯ замисли-, запісти в задуму.

ДУМКА дума, гідка, судження, міркбва-, мисль; 
(загалу) г. опінія; фР тбчка зору, погляд, пере
дбачення, припуще-, німір, зідум, меті, плян; 
(творча) ідЄя, мрія, політ фантізії; (-що) бці- 
нка чого; & думонька, *напів4; д. думку здог
аняє думки напливіють /рояться/ роєм, дум
ок -  рій; на мок? -ку е. по моїй голові; тут не 
може бути двох -бк це -  незаперечна істина, 
жґ а ти думав?; в -кіх г. чЄрез думку [ковз
нуло йому ч. д.];

ДУМКЙ погляди, переконання, к" концепції; & 
(давні) прідумки.

ДУНАЙ & *Дунійщина /= дунійський край/.
ДУПЛАВИЙ & дуплі[я]стий, дуплявий, дуплу- 

вітий, дуплиніс-, дуплені-, дуплиняний.
ДУПЛИНА (ротова) порожнина; ± ДУПЛО.
ДУПЛО (у дереві) порожнина; (в зубі) дірка; & 

дуплівина, дуплбвина, дуплйна.
ДУПЛЙВІТИ ставіти дуплявим, & дк про-; що 

продуплгівів продуплявілий, 0 .
ДУР примхи, вередувіння, дурість, дурощі, с. 

самодурство, дикі примхи, f  розум [розуму 
на це вистачить]; (дитячий) пустощі, витівки, 
пустувіння; фР запімороче-; д. гблову бер  ̂
чию трітить глузд хто.

ДУРДІМ божевільня, психлікір-; & жн дурка.
ДУРЕНЬ йолоп, бевз(ен)ь, бовдур, блізень, глу- 

пік, бельбас, кеп, недоумок, телепень, ж1 
ДУРКА; & дурник, дурило, дурбило, дурбас, 
дуринда, дуркб, дурилисько, набитий ♦.

ДУРИСВІТ ШАХРАЙ, пройдисвіт, авантурист, 
аферист, ошукінець, дурилюд, д. дургітель.

ДУРЙТИ обдурюва-, ошуку-, обміню-, обкруч- 
у-, махлювіти, о. туміни-, пошиві- в дурні, 
забиві- біки, замйлюва- очі, збиві- з пантел- 
гіку, обводи- (круг пільця), води- за ніс, вти- 
рі- морду, к" вводи- в оміну, жґ облигува-; 
(дівчат) спокуші-, зводи-; (голову) задурюв- 
а-; я. /мн хто/ дурить с-и /мастік/ ♦, з-й об4, 
меткий на шіхри, махляр, ДУРИСВІТ, пк об
лудний, шахраювітий, облудливий, омінли-, 
ошукли-, піддурли-, о. де дурять, ©; 
НАДУРИТИ жГ намахати 0.

ДУРІЙКА ме" примха, дур, дурощі; (трава) дур-
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м£н, блекоті, дуриця.
ДУРІСТЬ туп-, глупбта, глупство, недоум-, нер

озум, неглузд, f  розум [розуму на це вйстач- 
ить]; (вислів) ляп(сус), (дія ще) неподобство, 
шалапут-, безглуздя; & жн дурня, д. дурени- 
на, дурЄнство; чЄрез д. з дурного рбзуму.

ДУРІТИ божевблі-, ч(у)мані-; ги пустува-, забав
лятися, жирувати, ходи- на головах, п. казит
ися, шал(ен)іти; (витребенькувати) химеру- 
ed-; (з кохання) втрача- гблову; дуріє хто за
вертає гблову /завертається голові/ кому; я. 
/мн хто/ дуріє 1. що божеволіє, 2. С-И ♦, рад
ий пожируві-, скорий на збитки /бешкети/, 
пустун, жирун, дурій, с. збитбшник, бешкет-, 
шибе-, пк пустотливий, шалапутний, о. з дур
ощами в голові, ©.

ЗДУРІТИ /о-/, ЗБОЖЕВОЛІ- втрати- Іг. с-І 
розум, наїстися маку 0; -ів хто жґ поїхала 
стріха в кого; здурівши з дурного жиру;

ОДУРІТИ /3-/, ОЧМАНІ-, знетямитися Ф; я. 
одурів ОДУРІЛИЙ, 0;

ОДУРІЛИЙ /з-/, стумані-, обарані-, обезглузд- 
і-, знесамовйті-, знетямлений 0.

ДУРКА дурепа, дурепище, дурна; & дурочка.
ДУРМАНИТИ (розум) у. ПАМОРОЧИ-, ЗАПА

МОРОЧУ В А-, п’яни-, забивй- памороки ком- 
у; (кого) nycKd- ману на.

ДУРН/ЙЙ нерозум- /без-/, тупий, безголовий, /т- 
упо-, ~о-, пусто-/, ~оверхий, макоцвітний, за- 
тел^пкуватий, приіиелЄпу-, прицюцьк-, ♦ і ву
ха холодні, ♦, як пень /аж світиться/, не всі дб~ 
ма в кого, гд сьогоднішній [я не ♦]; некмітлив
ий, недогадли-, непередбачли-, безмозкий; (- 
юнь) нетямущий, наївний, недосвідче-, зелЄ-; 
Ікулю/ заблука-, сліпий, випадковий; /балачк- 
и/ пустий, ДУРНУВА-, безглуздий; & 4-преФ, 
~Є(се)нький, ~ячий; знайшгів ~rfx овва! дідьк- 
а лисого! чорта з два! д як би не так!;

ДУРНО & пусток /= дарем-/; д! ДАРЕМНО.
ДУРНЙЦЯ ДРІБНИЦЯ, пусте; (річ) непотріб; 

(слова) бридня, нісенітниця, маячня, казна- 
що, чортибатька-що, сон рябої кобили; (- вчи
нок) неподобство, дурість; ж" дармівщина; 
на -ііцю на шармака, жн на халяву.

ДУРНУВАТИЙ дурнобкий, йолопуватий;
ДУРНУВАТО (глядіти) о. як теля на сороку 0.

ДУРОЩІ (дії) дуріння, ур(ість); (дітей) пустощі.
ДУТИ (- вітер) вія-; (ротом) дмуха-, хуха-; фР 

вдува- /на-, під-, за-, ви-, 3-/, надима- /ви-/; (- 
пузо) здуватися, здима-; я. /мн хто/ дме с-и 
/Macrdic/ ♦, з-й вйФ, зайнятий дуттям, дмухач, 
(скло) видувальник, ск -дув [склодув], -дув- 
ний [склодувний], © дуючи.

ДОДУТИ додмухати 0;
ДМУХНУТИ с° дуну-, (на свічку) пхукну-, п. 

(чарку) вихили-; (куди) махну-, подітися.

ДУТИЙ (посуд) вйду-, порожнис-; (- шину) на- 
ду-; (- славу) перебільшений, розкручений.

ДУТИСЯ роздима» /на-/, роздува- /на-/; (мов на 
троні) принди-, чвани-, гнути кйрпу; (на ко
го) сердитися, обража-, копилити губи, копи
литися, д. бурмбси-; (у карти) ф. різа-, грати; 
я. /мн хто/ дується /дміться/ с-и ♦, роздува
ний /на-, ви-/, підда- дуттю, ©;

ДУХ нематеріяльність, свідбм-, психічний світ; 
уР Святий /Ббжий/ Дух, Божа благодать; фР 
відвага, мужність, смілив-, рішуч-, запал, зав
зяття, ентузіязм, енергія, вогонь, над(т)хнЄн- 
ня [набратись духу]; (часу) характер, знамен
ня, тенденція, ознака, властивість, фР вимбги; 
(чий) душа; (із d1 забивати) дихання, подих; 
(весни) аромат, запах; (- мару) привид, прим
ара; (з печі) тепло; з'п стиль, манера [в такому 
дусі]; на д. не терпіти духу не переноси-; 
близький -ом рідний дуиіЄю; не стане -ху 
(сказати) не повернеться язик, (зробити) не 
підійме- рука.

ДУХІВНЙЦТВО духовЄнс-, с в я щ Є н с -, клір, ду- 
шпастирі, служителі Церкви /культу/, духовні 
особи, як і. духовні.

ДУХІВНЙЦЯ заповіт, тестам&гг, як і. духовна,
г. завіщання.

ДУХМЙНИЙ запашний, АРОМАТ-, запахущий, 
пахучий, р. пахню-, духовитий, душис-.

ДУХОВИЙ не матеріальний, не т іл Є с-, не плот
ський, безтілесний, п° нерукотвбр-; (світ) 
внутрішній, душевний, психіч-; & с° духбв-.

ДУХОВЙЙ (- оркестру) (мідно/грубний.
ДУХОВКА гд рура; & ок духівка.
ДУХОВНИЙ не світський, церковний, релігій-, 

клерикаль-; де* духовий; & з. духівний.
ДУХОПЕЛ стусан; фР прочухан(ка), натруска; & 

духопЄлик.
ДУХОПЙЛИТИ > ДУБАСИТИ.
ДУХОТА задуха, задушливість; (спека) млява, 

вар; & духбтнява.
ДУША дух, психіка; © людина, осбба, ф. гав

рик; (гурту) володар дум, улюбленець; фР се
рце, над(т)хнЄння, енергія [вкласти душу]; & 
дуся, душ(еч[нь])ка, душиця; д. в п’гітах чия 
переляканий на смерть хто\ д. не на місці в 
кого аж на серці холоне в; до душі до мислі 
/вподоби/; від (усіїї /самої/) душі щиро, ще
дро, відвЄрто; л Єд в є  з  душЄн> вирвався 
л Є д в є  нбги виніс; кращий -шею. к. на душу.

ДУША-ЧОЛОВІК спасенна /добряча/ душа, ча
рівлива людина, ск чаруй-душа, © хоч до ра
ни прикладай кого.

ДУШЕВНИЙ духовий, психічний, внутрішній; 
(спів) зворушливий, с° за4; Q сердЄч-, прияз-, 
щирий, дбб-, щиросердий, відвертий, чулий.

ДУШИТЕЛЬ > ГНОБИТЕЛЬ.
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ДУШЙТИ дави-, удавлюва-, перекрива- повітря 
кому; (сік) видушува-, вид[ч]авлю-, чавити; (- 
мури) тисну-; (горло) стискі-; (критику) /за-/; 
ги ГНОБИ-, придушува-, гальмуві- (розвит
ок); (плач) тамува-; (сарану) знгіщува-; (- сль
ози) підступа- до горла; (- жахи) гніти-, непо- 
кої-, мучи-; я. /мн хто/ душить с-и ♦, з-й заФ, 
душитель, гноби-, (критику) затискувач, пк 
задушливий, давучий, давкий, ©;

ЗАДУШИТИ задави-, знищи-, ліквідува-, (бу
нт) приббрка-; спини-, паралізува-, не да- 
розвйнутись 0; з. в обіймах кого вияви- свою 
любов до.

ДУШНЙЙ (день) задушливий, варкий, паркий, 
парний, шквар ний.

ДУШОГУБ /-СТВО/ > УБИВЦЯ /-ВСТВО/.
ДУШОГУБНИЙ горлоріз-, (задум) Каїнів, зарі- 

зяцький, (- стихію) смертоносний.
ДЮЖИНА зл у. дванадцятка, тузінь.
ДЮНА піщіний ГОРБ, бархан, вйдма, з. нідма.
ДЙДЬКО (брат тата) г. стрий, д. дядьо; Імами/ 

вуй(ко); ок тітчин чоловік; ги (дорослий) чол
овік; ф. селянин, мужик, хлоп; & авуєчко;

ДЯДЬКУ! чоловіче!, пане-брате!, брате! 0.
ДЯК причетник, псаломник; & дячок.
ДЙКА подяка, вдяка, вдячність, вдячливість, фР

г. признання [їм належить п.] (дія) дякува-; 
(навзаєм) віддяка.

ДЙКУВАТИ висловлю- /складати/ подяку, п. за- 
вдячува-; (навзаєм) /від-/, відплачу-; без кінц-
іі д. ♦, не на+ся; дгікуй мені знай мою добр
ість; я. /мн хто/ дгікує с-и ♦, радий віддячи-, з 
подякою на устіх, пк вдячний /-ливий/, ©;

ПОДЯКУВА- віддячи- /г. -і-ся/, о. поспасйбі- 0.

Е

Е (на початку) о, ні [Е, не кажи! О, ні, не к.!].
ЕВАКУАЦІЯ (людей) вивіз, вйвозка, вивезення, 

вйдворе-, виїзд, ± ВТЕЧА; (міста) залише
ння, з. опуще-; & евакуюві-, евакуві-.

ЕВАНГЕЛІЯ > ЄВАНГЕЛІЯ.
ЕВОЛЮЦІЯ (поступовий) розвиток, процес 

(поступових) змін, не революція; (військових 
суден) переміщення, пересува-, маневрува-, 
пе-рерозташува-, п перерозташбва-.

Е врика: і г е в р и к а :  знайшов!, відкрив!, он 
де заковика /собаку зарито/!, жґ те-те-те!.

ЕВФЕМІЗМ пом’якшення, уделікатне-; & г? 
♦евфемістично /не вульгарно/; ± Маскування.

ЕВФОНІЯ милозвучність, доброзвучн-, гармо- 
нійн-, мелодійн-.

ЕГЕ ч. еге ж, так, так є, так-так, правда, Ваша 
/твоя/ правда; фР ага, (на початку) однак, а 
всЄ таки, а втім, (та) це ще не все [Еге, глянув

би на неї вдома]; вст що прівда, то правда 
[довго чекали, еге, аж сто років]; еге!, еге ж! 
(на початку) атож!, правда, д. ая!; Еге? (в 
кінці мови) правда ж? & еге-егЄ; (!) ЕГЕ-ГЕ! 
ЕГЕ-Е-Е рР гай-гій [егЄ-е-е, немі йогб].

ЕГЕ-ГЕ! (на початку мови) 1. мати моя!, батеч
ки мої!, 2. то /аж/ бн воно що!, виходить, що,
3. ну і ну!.

ЕГІДА б'° щит Зевса; ги захист, заступництво, 
протекція, охорона, оборона, опіка.

ЕГОЇЗМ самолюбство, себелюб-, індивідуалізм, 
с. егоцентризм; (самозакохання) еготизм, са
мозамилування, самохвальба, самохвальство, 
а. нарцйзм; з'п гординя, честолюбство, мар- 
нолюб-, марнослав-, марнослав’я; ± ПИХА.

ЕГОЇСТ самолюб(ець), себелюб(ець), індивіду
аліст, егоцентрист, к* нарцйз, с. шкурник; з'" 
честолюб.

ЕДЕМ рай, Царство Небесне, Небо, Небеса; ги 
земний рай, живодайний край; ± УТОПІЯ.

ЕДИКТ (короля) указ, грамота, акт, ± ЗАКОН.
ЕКВАТОР рівник, рівнодЄнник.
ЕКВІВАЛЕНТ відповідник, рівнознач-; (слова) 

синонім.
ЕКВІВАЛЕНТНИЙ рівнознач-, рівноцін-, рів- 

новартий, цілком /достоту/ такйй; (слову) си
нонімічний, (чому) тотбж-, однаковий з чим.

ЕКВІЛІБРИСТИКА о. танці на линві /канаті/.
ЕКЗАЛЬТАЦІЯ захопленість, збуджен-, захват, 

захоплення, збудже-, піднесе-, с. ЕКСТАЗ(А), 
вибух емоцій; & екзальтованість.

ЕКЗАЛЬТОВАНИЙ надміру збудже- /розпале-, 
захбпле-, піднесе-, запальний, палкий/.

ЕКЗАМЕН іспит, бп-, опитування, перевірка, ко
нтроль; тест, (вй)прбба, випроббвання, (дія) 
вйпрббува-; (писаний) шк контрольна праця.

ЕКЗАРХ f  старший жрець; (у Візантії) наміс
ник, губернатор; ц. голова Церкви.

ЕКЗЕКУТОР виконавець екзекуції; ги каратель, 
кат, вішатель, розпинатель.

ЕКЗЕКУЦІЯ (дія) карання /по*/; ° тілесна кара 
/покарання/; з'п страта, кара на горло, розст
ріл, розп’яття, автодафе, спалення (на вогні), 
каменува-, повіша-, ґільйотинува-, лінчувй-.

ЕКЗЕМА (на шкірі) висип; ± ВИРАЗКА.
ЕКЗЕМПЛЯР (публікації) примірник, р. копія; 

(світу тварин) тип, представник; © f  фено
мен, штука, проява, експонат; ± ВЗІР.

ЕКЗИСТЕНЦІЯ г, існування, житті.
ЕКЗОТИКА дивовижність, дивогляди-, незвича- 

йн-, мальовнич-.
ЕКЗОТИЧНИЙ незвичай-, дивовиж-, дивогляд-, 

химер-, чудернацький, мальовничий, (край 
+) заморський, чужоземний; ± ОРИҐІНАЛБ-.

ЕКІПАЖ КАРЕТА, у. повіз, (однокінний) кеб, (з 
відкидним верхом) фаетон, коч, коляса; (суд
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на) команда, залога, обслуга, (танка) г. дру
жина; ± КОЛЕКТИВ.

ЕКІПІРОВКА, ЕКІПІРУВАННЯ у. вгіряд, спо- 
ряджіння, екіпуві-, (пальним) заправа.

ЕКІПІРУВАТИ у. СПОРЯДЖА-, (одягом) об
мундировував я. /мн хто/ екіпірує С-И ♦, 3-Й 
споряди-, зайнятий споряджанням, екіпіру
вальних, рк споряджайло /-жальник/, упоряд-, 
пк упорядний, екіпірувать-, о. на екіпірбвці 
/споряджанні/, ©.

ЕКЛЕКТИЧНИЙ різноликий, несумісний, О. СІ- 
ро-буро-малиновий.

ЕКОНОМ (маєтку) F управитель.
ЕКОНОМИТИ > ЗАОЩАДЖУВАТИ.
ЕКОНОМІКА (устрою) сукупність виробничих 

відносин, (краю) народне господарство.
ЕКОНОМІЯ ощадність, ощадливість; (річна) за

ощадження, вигода, прибуток; ї  фільварок.
ЕКОНОМНИЙ ощадний, немарнотріт- нерозт- 

ратливий, ощадли-, (- витрату) не надмір
ний, розрахбва-, стрйма-.

ЕКРАН (загорожка) щит, щиток, (над чим) да
шок, (між чим) перетинка; (в кіні) полотни
ще; и. кіномистецтво, мистецтво кіні, жґ кі
но; голубий е. телевізія, телебачення.

ЕКСКРЕМЕНТИ ев нічнЄ золото, пб лайнб, к* 
фекалії; (комашині) падь.

ЕКСКУРСАНТ (учасник екскурсії) турист, ман
дрівник /-вЄць/, подорожанин, як і. подорож
ній; (у музеї) відвідувач, глядач, оглядач.

ЕКСКУРСІЯ прогулянка, г. прбгуль-; (турист
ична) похід, подорож, тур, д. тура; (до музею) 
відвідини /огляд-/ чого; з'п гурт екскурсантів.

ЕКСПАНСИВНИЙ нестрйм-, рвучкий, поривч
астий, бурхливий; © запальний, гарячкуватий.

ЕКСПАНСІЯ б'° просування, пошире-; (військо
ва) АГРЕСІЯ.

ЕКСПЕДИЦІЯ (пошти) розсиління; (наукова) 
пбдорож, відрядження, місія; (каральна) опе
рація, акція, похід; (розвідча) рейд; з п гурт 
/група, партія, загін/ учасників експедиції.

ЕКСПЕРИМЕНТ дослід, спроба, р. проба, о. 
пробна куля, пробний кімінь;

ЕКСПЕРИМЕНТИ дослідження, пошуки 0.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ прбб-, дослід-, е- 

мпірич-; (процес) ляборатбр-; (цех) дослід- 
чий, дослідницький; (проект) недокінчений, 
розрбблюва-; (політ) випроб-, випроббвчий.

ЕКСПЕРИМЕНТАТОР і ЕКСПЕРИМЕНТУ
ВАТИ > ДОСЛІДНИК і ДОСЛІДЖУВАТИ.

ЕКСПЕРТ фахівець, знавець, спец(іяліст); (у пе
вній сфері) авторитет, жґ дока; ± ЕРУДИТ.

ЕКСПЕРТИЗА (фахова) дослідження, обстеже
ння, огляд, розгляд, аналіза, с° аналіз.

ЕКСПЛОЗІЯ > ВИБУХ.
ЕКСПЛУАТАТОР f  плянта-; визискувач, гноб

итель, о. акула, хижік, П’ЯВКА, ГЛИТАЙ, 
кровопивець, шкуродЄр, жмикрут, живолуп, 
ЖИВОЇД, нашийник; ± ДРЯПІЖ-.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ визиск, визискування, гнбб- 
ле-, гніче-, шкуродерство, здирст-, дряпіжни- 
цт-, п. грабунок; (копалин) розрббка, вико
ристання, користуві- чим; ± І0\Р’ЄР.

ЕКСПЛУАТУВАТИ визиску-, висоту- /витяга
ти/ жили, тягну- (остінні) соки, пи- кров, гну- 
в три дуги, дер- шкуру /сім шкур/, п. грабуві-; 
(надра) розробля-; (ресурси) використовував 
користуватися з чого; я. /мн хто/ експлуатує
1./2. с-и ♦, пк експлуатаційний, ©, 1. визиску
вач, експлуататор, кровопивець, акула, хи
жак, 2. що розробля + зайнятий розробкою, 
для розробки.

ЕКСПОЗИЦІЯ (в романі) ла передістбрія; (екс
понатів) розміщення, розставле-, розстанб- 
вле-, ви став ля-; (музейна) виставка, стенд.

ЕКСПОНАТ (музею) предмет, річ, с. раритет; (- 
людину) проява, оригінал, дивак, екземпляр.

ЕКСПОРТНИЙ (- торгівлю) привозбвий.
ЕКСПРЕС швидкий транспортний засіб: потяг, 

поїзд, пароплав, літак, автобус тщ.
ЕКСПРОМТОМ rf  не (довго) думавши, без ва

гань, спрожогу, блискавично; (відповідати) 
без підготовки, без обдумування /надуми/, 
просто з мосту, фР миттю і навпростець.

ЕКСПРОПРІАЦІЯ (майна) відбиріння, конфіс
кація, вйвласнення, зневлас-, р. відвлас-, /дер
жавою/ націоналізація, удержавлення, о. гра
біж награбованого; & д° *експропріювати.

ЕКСТАЗ зіхват, захоплення, збудже-, піднЄсє-, 
х? евфорія, с. самозабуття, нестяма (від радо
щів), р. надпорив, з. возтбрг; впадіти в е. 
підстрибува- з рідощів, скака- /умирі-/ від за
хоплення; & екстаза; ± ЕКЗАЛЬТАЦІЯ.

ЕКСТАТЙЧНИЙ спбвне- екстізу /возтбргу/, ек- 
зальтбва-, екстазовий, розшалілий аж-аж-аж 
/що аж, до одуру/, ск умирай-від-захоплення.

ЕКСТРА- (приросток) над-, поза- [екстрасенс].
ЕКСТРАВАГАНТНИЙ кГ (одяг) своєрід-, нез- 

вичай-, ориґіналь-, чудернацький, н[ фіґляр- 
сь-; © чудний, химЄр~, ЕКСЦЕНТРИЧ-.

ЕКСТРАКТ витяг, с° витяжка, гі° вивар, настій; 
(гойний) ліки; (з ягід) (згущений) сік.

ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ (факт) надзвичайний, 
/не-/, винятковий, особли-, феноменальний; 
(захід) спеціяль-; (професор) позаштат-.

ЕКСТРЕМ і ЕКСТРЕМІЗМ крайність, фанат
изм, с° крайнощі; пб ексцентричність.

ЕКСТРЕМАЛЬН/ИЙ гранйч-, крайній, пб найн- 
еймовірніший; & с п (най)~іший

ЕКСТРЕНИЙ (захід) невідклід-, негій-, невідк- 
лйч-, терміновий; (випуск газети) позачергб-; 
(видаток) несподіваний, непередбаче-.
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ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ (одяг) химер-, надто оригі
налі»- /своєрід-, незвичай-, див-/, у. дивач-; т. 
не концентрич-; ± ЕКСТРАВАҐАНТ-.

ЕКСЦЕС крайність, нідмір, нестриманість, по
рушення норм, переббрще-, перебрання міри; 
(химерна акція) вибрик, випад, вихватка, гос
трий конфлікт /сутичка/, ж4 коник, фортель.

ЕЛАСТИЧНИЙ гнучкий, пружкий, пружний, 
пружистий, тягучий, тягучкий; (рух) плавний, 
ґрацібз-, плавкий,/?, пливкий; (норов) мінли
вий, о. і нашим, і вашим.

ЕЛЕГІЙНИЙ (настрій) сумовитий, журливий, 
меланхолійний, невеселий; & елегічний.

ЕЛЕГІЯ вірш (навіяний смутком); ги смуток, ме
ланхолія.

ЕЛЕГАНТНИЙ /-АНТСЬКИЙ/ (вигляд) вишу- 
каний, вйтонче-, вишукано-витонче-; (- позу) 
ґрацібз-, ірацій-, (уклін) ґалянт-; (одяг) показ
ний, чепурний; (образ) пригожий, о. зграбно
го-, f  вигладжений, прилйза-; ± ДЕЛІКАТ-.

ЕЛЕКТРИЗУВАТИ піддава- електризації; збу
джу-, настрою-, наелеюризбву-; я. /мн хто/ 
електризує 1./2. с-и ~, з-й на~, ©, 1. еле- 
ктризатор, пк електризаційний, 2. я. збуджує.

ЕЛЕМЕНТ (хемічний) у. первень; (системи) інг
редієнт, складник, компонент, фрагмент, сеґ- 
мЄнт, деталь, риса, аспект; (електричний) ба- 
тЄрія, гальванічний ♦, с° батарея;

ЕЛЕМЕНТИ (знань) основи, ази, почітки; (су
спільні) верстви, прошарки; (хемічні) метали, 
гізи, галогени /галоїди/, рідкісні зЄмлі, ж. 
уся таблиця Менделєєва;.

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ (- права) основний; (- знан
ня) початковий, ізбучний, загальновідомий, 
найнеобхідніший, нс примітивний; (приклад) 
найпростіший, нескладний, зрозумілий; ф1 
якнайдрібніший, (як)наймЄнший [елементар
на частинка].

ЕЛІКСИР ма настій, настоянка, витяг, екстракт; 
(лік) БАЛЬЗАМ, ф'р живі /цілюща/ вода.

ЕЛІПС м. пб овал; & м. *еліпсбїд.
ЕЛІПСОПОДІБНИЙ К* овіль-, еліптич-, еліп- 

суватий; & *еліпсоїдальний.
ЕЛІТА г. чолівка, (народу) провідники, верхово

ди, батьки, дріжджі суспільства, сіль землі, 
сметінка, передові верстві, мн вершки, зірки; 
(обрана) ббрінці, як і. найкріщі; з" естЄбліш- 
мент, вищий /фешенебельний/ світ, вищий 
клас /д£ кляса/, мн владомбжці, можновладці.

ЕЛОКВЕНЦІЯ г. красномовство, красномовн
ість, пишномбвн-, пишна мова, барвослів’я.

ЕЛЬФИ мт добрі духи, у. ок краснблюдки.
ЕМАЛЬ у. склиця; (на кераміці) поливо, полива.
ЕМАНАЦІЯ к» витікання, вид і ля-, випроміню- 

ва-; (хем. елемент) радон.
ЕМАНСИПАЦІЯ урівнопрівнення, унезалеж-

не-, визволе-, звільне-, розкріпіче-.
ЕМБЛЕМА (миру) символ, знак; (нації) герб, 

/полотнище/ пріпор.
ЕМБРІОН ЗАРОДОК, зів’яз-; п. зачіт-, почіт-.
ЕМІГРАНТ переселець, вйселен-, (гнаний) виг- 

нін-, експатріант, втікач, (з СССР) с° непово- 
рбтець; (з УССР) г. закордбиець /-дбнник/; 
(по II св. війні) переміщена особа, ас. ДП /д і - 
пі/; з я колоніст, чужинець, прихідько, при- 
шляк, зайда, заброда, новік, д. прихбда, як і. 
нетутешній, немісцевий.

ЕМІГРАЦІЯ (дія) переселення /ви-/,/?, рбзтіч, г. 
екзиль, (примусова) вигніння, депортація; п 
життя /перебувіння/ на чужині; (для втіка
чів) чужині, чужий світ /стороні/; & ф. емі- 
ґрінти, еміґрінтщина. ± ДІЯСПОРА.

ЕМІГРУВАТИ переселятися на чужину; & дк 
виеміґрувати.

ЕМІСАР (секретний) посланець, представник, 
довірена особа, агент, кн виконавець секрет
ної місії; (легальний) посол, дипломіт, як і. у- 
повноважений, с° повпред; ± ШПИГУН.

ЕМОЦІЙНИЙ (по)чуттєвий; (струс) душевний, 
психіч-; (здиб) зворушливий, сердечний, сер- 
цезворуш-, теплий, ск зворушуй-душу [зво- 
рушуй-душу лист]; © палкий, запальний, не- 
стрйм-, пристрас-, темперімент-, перечуле-; 
& емоціоніль-, (надто) мелодраматйч-.

ЕМОЦІЇ мн (по)чуття, почування, пристрасті, 
пісії, гГ f  са(е)нтимЄнти; (глибокі) (душевні) 
переживання.

ЕМПІРЙЧНИЙ практичний, не теоретичний.
ЕНЕРГІЙНИЙ © у. вихват-, повен сил /енф £ 

ії/, діяльний, актив-, непосидющий, рухлив
ий, невтомний, невсипущий, жвівий, живий, 
бадьорий, мотбрний, не інфт-, не сон-, ініція- 
тйв-, ентузіястичний; з'п працьовитий, робо
тящий, наполегливий.

ЕНЕРГІЯ у. живЄць, живлб; пб сила, снагі, к" по- 
тЄнція, с. потуга, потужність; з'я рішуч-, на- 
полЄглив-; (творча) дух, пристрасть, надх- 
нЄння, пісія, вогбнь, пблум’я, о. порох у по
рохівницях; ± ЕНТУЗІЯЗМ.

ЕНЕРГОЖЕРНИЙ енергозатрат-, с° енергоєм-.
ЕНЕРГОНОСІЇ мм НАФТА, гас, бензина /с° 

ин/, ліґроїна Іс° -їн/, солярка.
ЕНКАВЕДЙСТ чекіст, особіст, каґебіст, & еф- 

есбіст, а. ґестіпівець.
ЕНТУЗІАЗМ запал, захоплення, піднесе-, енер

гійність, порох у порохівницях; ± ПРИСТ
РАСТЬ.

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ (- знання) всебіч-, різ- 
нобіч-, всеохбп-, всеосяж-, ширбкий; (слов
ник) ок всезнівчий; ± УНІВЕРСАЛЬНИЙ.

ЕОЛІВ: егілова (г)ірфа гд ебльська (г)ірфа.
ЕПИСКОП > ЄПИСКОП.



ЕПІГОН 110 ЕФЕКТНИЙ

ЕПІГОН (у мистецтві) наслідувач, сліпйй по
слідовник, безлйкий /неориґінальний/ тво
рець, мавпун, мавпувіпьник.

ЕПІГРАМА f  віршований н£пис; (на кого) у- 
щипливий вірш, у. шпиг£чка; з. дбтеп.

ЕПІГРАФ 6° н&іис; (до твору) (віршована) ци
тата /афорйзм, крилате слово, прислів’я, при
казка +/, де відбйто ідЄю твору.

ЕПІДЕМІЯ пошесть, зарйза, (усіхня) пандемія, 
(убивча) моровйця, д. мор, з. повітра; ги мода.

ЕПІЗОД (з життя) вйпадок, прйключка, подія, 
факт, пригода, жґ придиб&ика, придибЄнція, 
к" інцидент, фР обставина, о. л4нка в ланцю
гу подій, шматок життя; (у фільмі) кадр, (у 
творі) закінчена частйна сюжету.

ЕПІЗОДЙЧНИЙ спорадй-, поодинбкий, ВИПА
ДКОВИЙ, © раз /то/ є, раз /то/ нема; ± ПЕРІ
ОДИЧНИЙ.

ЕПІЛЕПСІЯ чорна нЄміч, падуча хвороба /неду
га, слабість/, г. підавиця, падавка, падачка.

ЕПІЛОГ (твору) кінцівка, закінчення, р. після
мова, післяслово; п. кінець, розв’язка.

ЕПІСТОЛА (папи) послання, зверне-, відозва;
ж. лист.

ЕПІТЕТ прикмета, ознака, означення, характер
истика, у* троп; (їдкий) у. докладка /прй-/.

ЕПІЧНИЙ (жанр) розповіднйй /о-/; (тон розпо
віді) спокійний, розважливий, не емоційний.

ЕПОПЕЯ (героїчна) твір, цикл творів; (битви) 
героїка, героїчні дії /діла/.

ЕПОС розповіднйй жанр; (народній) нарбдня 
творчість, фолкльбр !с° фольклор/.

ЕПОХА у. доба; (революцій) період, час, часй, 
роки; (нова) Єра, дні.

ЕПОХАЛЬНИЙ (винахід) знаменний, важливий, 
визначнйй, вікопом-, історйч-.

ЕРОДУВАТИ піддавй- ерозії, вивітрювати(ся), 
розмив£ти(ся).

ЕРОЗІЯ руйнація, розмивання, вивітрюва-; (мо
ви) спотворЄ-, каліче-.

ЙРОС мт бог люббви; п, пристрасть, люббв.
ЕРОТЙЧНИЙ (твір) заглиблений у секс, сексу- 

аль-, сексу&пьно-орієнтбва-; (нахил) хтивий, 
р. хітлй-, фР любострасний, ласолюб-, сліс- 
ний; (- поезію) порнографіч-, непристбй-.

ЕРУДЙТ знавець, вчений, дока, всезнавець, все
знайко, ходяча енциклопедія, ж* розумака.

ЕРУДЙЦІЯ ученість, обізнан-, начйтан- /о-/, ен- 
циклопедйчн-; (у чому) знанні, дбсвід;

ЕРУДОВАНИЙ г. очйтаний 0, ± ЕРУДИТ.
ЕСЕ (критичний) етюд, СТАТТЯ; & г. есЄй(чик).
ЕСЙНЦІЯ (ароматна) розчин, рідині; ги суть, 

квінтесенція.
ЕСКАДРА фльотйлія, підрозділ фльоти /с° фло

ту/, f  армада.
ЕСКІЗ (картини) шкіц, н£рис, начерк; ± ЕТЮД.

ЕСКОРТ (почесний) пбчет, супровід, г. бандЄрія, 
± КОРТЕЖ; О охоронець, хоронитель, ]f* 
тілохранйтель, f  драбінт; (в'язнів) КОНВОЙ.

ЕСКОРТУВАТИ СУПРОВОДЖУ- (пбчтом), 
(в'язнів) конвоювати; я. Імн хто/ ескортує с-и 
♦, радий супроводи-, ЕСКОРТ, пк ескбртний, 
супровід-, конвой-.

ЕСПЕРАНТО > МОВА.
ЕСТЙБЛІШМЕНТ панівна /привілейована/ ве

рства; ± ЕЛІТА.
ЕСТЕТ поклонник муз і грацій, цінйтель краси.
ЕСТЕТИКА гГ наука про мистЄцтво; (слова) 

краса, артистйчність, артизм; (творця) мисте
цький /артистичний/ смак; & естетичність.

ЕСТРАДА підвищення, майданчик, поміст, сце
на, кін; ги мистецтво малих форм; ± ТЕАТР.

ЕТ! шкода й говорити!
ЕТАЛОН взірцева міра, взірець (міри); зразок; 

парадйгма; ± СТАНДАРТ.
ЕТАП (шматок часу) період, фаза, стадія; (жи

ття) смуга; (мирний) час, часй; (шляху) час
тйна; (в'язнів) транспортування, транспорта- 
ція, перевіз, переміщення, (піший) похід; (ва
лка гГ в'язнів) група, гурт, партія, колона; це 
вже пройдений е. фР це вже історія.

ЕТЙР > ЕФІР.
ЕТИКА МОРАЛЬ; (норми етичної поведінки) 

доброзвичайність /-чЄсн-, -пристбйн-/; прави
ла пристбйности, умовності спілкування; (де
♦ визначає жадання щастя) евдемонізм

ЕТИКЕТ, xf2 ЕТИКЙТА кодекс добропристой
носте, правила ввічливо-, жґ церемонії, звй- 
ч£ї, формальності; ± МАНЕРИ.

ЕТИКЕТКА у. наліпка, наличка, зп ярлйк, (при
чіпна) бйрка.

ЕТИМОЛОГІЯ (слів) походження, родовід, ге- 
нЄза, о. біографія.

ЕТЙЧНИЙ морінь-, добропристбй-, доброзви- 
чйй-, доброчЄс-; (- норми поведінки) загально
прийнятий, не вуличний, не вульґ£р-.

ЕТНОЦЙД у. вйнародовлення; (витертя етніч
них рис) денаціоналізація, асимілгі-.

ЕТЮД (картини) шкіц, ескіз, начерк, нарис; (з 
натури) образбк; (музичний) п’&ка, вправа.

ЕФЙКТ (від чого) враження, вплив /дія/ чого; (е- 
кономічний) кбрйсть, вйгода, наслідок, резу
льтат, г. вислід;

ЕФЕКТИ (щоб справити ефект) засоби; 0.
ЕФЕКТЙ[б]ВНИЙ результатйв-, ДІЙОВИЙ.

ЕФЕКТЙВНО успішно 0 -► ЕФЕКТ;
ЕФЕКТЙВНІСТЬ ок пропускна здатність 0.

ЕФЙКТНИЙ з-й привернути увігу, (жест) теа- 
траль-, (номер /у цирку/) корон-; з п велйч-, 
феноменіиь-, фантастйч-, запридуш-, мальов
ничий, блиску-, ск збивай-з-ніг; (напис) крик
ливий, оковбирущий; ± РАЗЮЧИЙ.
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ЕФЕМЕРНИЙ нетривалий, короткочасний, не- 
довговіч-; (образ) уяв-, нереаль-.

ЕФІР, j? ЕТЕР лГ  (найчистіше) повітря, осідок 
богів; (безповітря) захмарні високості /висі, 
простбри/, підхмар’я, піднебесся, ра збна ра- 
діохвйль; х  зневбднений спйрт /фенол/.

ЕФІРНИЙ етеровий; (одяг) легкий-легесенький;
О безтілесний, неземний, небЄснолЄгкий.

ЕШАФОТ (на страту) поміст; з п диба, шибе
ниця, гільйотина, місце стріти, лобне місце.

Є

Є: є комуі має клопотів по зав’язку хто\ все ко
му й є ні в чому не має потреби /на пбвному 
пансібні/ хто, нічого не бракує кому.

ЄВАНГЕЛІЯ і ЄВАНГЕЛІЄ Життя Христа, 
Христбве вчЄння, християнська доктрина; 
(чия) ги кодекс, програма, біблія; & к. евін- 
глія, jc* ЕВАНГЕЛІЯ.

ЄВШАН-ЗІЛЛЯ степовий полин; ги приворот.
ЙГЕР мисливець, ловЄць; (у деяких арміях) сол

дат; (у панів) слугі, лакей, -Xа льокай.
ЄГИПЕТСЬКИЙ з Єгипту; (- працю) тяжкий, 

виснажливий, кіторжний; (раб) безправ-; (- 
темінь) безпросвітній; & б.з. єгипетський.

ЄДВАБ > ШОВК.
ЄДИНАК одинак, одинЄць, єдиний син.
ЄДІШОБбЖЖЯ одноббжжя.
ЄДИНИЙ один, один-Ф, одйн-однісінький /г. -о- 

днісь-/, однйм-однісінь- /-один/, лишЄ один, 
один-однйм; (раз) перший і останній; (Бог) 
всеФ, (син) єдинорбд-; (фронт) неподільний, 
нерозрив-, згуртбва-; (ряд) ціліс-, суціль-, од- 
ноцілий; (центр) загіль-, спіль- (для всіх), д. 
усіхній.

ЄДИНОКРОВНИЙ /одно-, рідно-; (люд) єди- 
норід-, єдиноплемін-, брітній, братерський.

ЄДНАЛЬНИЙ (що об'єднує) об’єднавчий /по-/, 
об’єднільний, інтегріль-, ок братущий, гур- 
тівнгій, унітар-; (що з'єднує) сполучний, по- 
єдніль-, злуч-.

ЄДНАННЯ (братерське) співдружба, співдруж
ність; (дія) злука, об’єднання; (народів) друж
ба, взаємопбміч, спілкування, о. братерство.

ЄДНАТИ сполучі- /з-/, з’єднува-, скріплю-, інте- 
гру-; (землі) пов’яіу- /з-/, встановлю- зв’язок 
між; (людей) зближу-, ріднити, браті-, згур- 
тбвува-, об’їдну-; (на працю) з. договорю-, 
найміти, (за кого) заручі-, з. змовля-; я. /мн 
хто/ єдні с-и ~, з-й зЧ, з’єднувач /об-/, пк 
ЄДНАЛЬНИЙ, ©;

З’ЄДНАТИ злучи- 0;
ПОЄДНАТИ (слугу) з. домбви- 0.

ЄДНАТИСЯ (кому) гуртува-, браті-, об’£днува-,

збирі- докупи, іти до спілки; (- барви) зливі- 
тися, сполучі-, по^днува-; (з ким) зні-, води-, 
дружити, приятелюві-, мі- діло; я. /мн хто/ 
-сться с-и ~, з-й об’~, з’єднуванй /об-, по-/, 
гуртб-, згуртбву-, інтеїрб-, брітаний, збйра- 
докупи.

ЄДНІСТЬ згуртбва-, ціліс-, неподіль-, нероз- 
рив-, нероз’єдна-, суціль-; (дум) подіб-, збіг; 
(генези) спільність; фразеологічна є. л£ стій
кі словосполука /мбвна конструкція/.

ЄРАРХІЯ > ІЄРАРХІЯ.
ЄРЕПЕНИТИСЯ зп ОГИНІ-, опині-, пручі-, у- 

пирі-, комизй-, баскалйчи-, норови-, принди-; 
що єрепениться = що приндиться;

РОЗ’ЄРЕПЕНИТИСЯ розпасіювітися 0.
ЄПИСКОП архирей, архиєрей, р. біскуп, у. єпи

скоп; ± ПАТРІЯРХ.
£РЕСЬ і ГЕРЕСЬ віровідступництво, (у католи

ків) схизма; зн? атеїім, поганство, безббжни- 
ц-; п. відстуниц-, ренегітс-, с° ухильниц-; ев і- 
нодумс- Іс° інако-/, вільнодуме-; пб бридня, 
нісенітниця, кізна-що, чортибітька-що.

ЄРЕТЙК і ГЕРЕТЙК віровідступник, безббж-, 
атеїст, погінин; відступник, ренеґіт, ухиль
ник; вільнодумець, інодумець /с° інако-/.

ЄСТВО (людське) Я, прирбда, натура, гі° душі (і 
тіло), ок? утроба, шкура; (вище) к* істота, 
творіння; (чого) суть, сутність, сімість, зміст.

ЄХИДНИЙ злий, хитрий, луківий, в’їдли-, недо- 
брозйчлй-, зловмисний, злоб-, рідйй підшт
рикнути, б3 (зло)врЄдний; (усміх) іроніч-, зло- 
втіш-, глузливий; (- слово) їдкий, сповнений 
їді; & яхидний, єхидн[к]уватий J.

ЄХИДСТВО луківс-, хитрість, ущиплив-, в’їд- 
лив-, недоброзйчлив-, зловмисн-, зловтіха, 
(зло)врЄдність 0 —► ЄХИДНИЙ.

Ж

Ж, ЖЕ бо ж, бож, та ж, таж, таже, адже (ж) [ти 
ж хворий та ж ти х.; адже (ж) ти х.], фР вже 
[щоб же більше не йшов], таки [той же (сгім- 
ий) той таки], (ж) таки [тудй ж туди (ж) 
таки], г. чЄй же; (pf* функція) [та й носив же 
він кого; та й не боявся ж нікого].

ЖАБА (деревна) зеленуха; & з6 жабня; ж. цгї- 
цьки /молочкі/ дасть кому гаплик кому.

ЖАБУРИННЯ (зелене) баговйння, водорості, 
твань; (на гнилій воді) слиз; & жібур.

ЖАГА спріга, згі-, жаді; (чого, за чим) п. палке 
бажіння /прігне-, жаді-, хоті-, жадоба/ [♦ за 
помстою]; (любовна) жагучість, пристрасть, 
ХІТЬ; & жагбта.

ЖАГУЧИЙ (голос) пристрасний, палкий, огнис
тий, запальний, гарячий, жаглйвий, шпар



ЖАГУЧІСТЬ 112 ЖАЛУВАТИ

кий; (що хоче пити) спріглий, г. жадучий; (- 
літо) варкий, жаркий; (біль) р. пекучий, нес
терпний; (-кропиву) жалкий, жижкий, (- пи
тання) злободенний;

ЖАГУЧЕ (хотіти) пристрасно, гіряче, жґ 
аж-аж-аж, (кохати ще) палко 0; (говорити 
ще) полум’яно, вогнЄнно, запільно, запіл ь- 
часто; (слухати) жідібно.

ЖАГУЧІСТЬ > ЖАГА.
ЖАДАНИЙ (гість) (по)біжа-, пожіда-; (день) 

(довго)жді-, сподіва-; (- жінку) ЗВАБЛИВ
ИЙ, знадли-, знідний; (!) любий, дорогий 
[жідіний піне!].

ЖАДАННЯ бажі-, прігне-, хоті-, охота, потяг; 
(просьба) побіжіння, по4, прохі-; (чиє) воля; 
(тіла) прйстрасть, хіть.

ЖАДАТИ бажі-, хоті-, мрія- про, о. (спі- й) уві 
сні бічи- що; (добра) зйчи-; (любови) згоря- 
від; (пояснень) проси-, ВИМАГА-, домагіти- 
ся; я. /мн хто/ жаді аж мліє -  хоче, розохбче- 
ний, з-й за4, сповне- жадіння, охопле- бажа
нням, охбтник, пк ЖАДУЩИЙ, жаждивий, 
спріглий /жадібний, голод-, охочий до/ чого, 
лісий на що, © жадавши, жадіючи;

ЗА™  захоті-, уР /вос-/ 0; (од кого) постіви- 
вимбгу /гостро запропонуві-/ кому; (з архіву) 
затребува- /ви-, f  воз-/, Іна пошті/ запиті-.

ЖАДЕН і ЖАДНИЙ > ЖОДЕН.
ЖАДІБНИЙ захлйн-, ненйсйт-, невситимий, не- 

нажфливий, ненітлий, ненатленний, ненаж
ер-; (- очі) неситий, жаждивий, зажфли-; (на 
їжу) запопідли- /запопадний/ до; р. спріг
лий; & ЖАДНИЙ, жадливий, пожідли-, жад
нючий; ± ЗАГРЕБУЩИЙ; ж. грбшей корйс- 
ливий, грошолк5бний /користо-/, жадько.

ЖАДНИЙ /-учий, -Єнний/, жажден-, ЖАДІБ-, 
жаждивий, як і. жадько; (- землю) спріглий.

ЖАДОБА жадібність, захлінн- 0 —► ЖАДІБНИ- 
Й, п° ненісить, ненітля; (грошей) грошолю
бство; (чого) ЖАДАННЯ; (знань) потяг до.

ЖАДШОГА > СКНАРА.
ЖАДУЩИЙ, ЖАЖДИВИЙ спріглий, спрагне- 

ний, жажден-, сповне- бажіння, хтивий, голо
дний /жідіб-, охочий до/ чого, лісий на що;

ЖАЖДЙВО (ждати дощу) середньоазійно 0.
ЖАЙВОРОН(ОК) жайвір; (з тіста) булочка.
ЖАКЕТ і Xа ЖАКЕТА (жіноча) жакетка; (чо

ловіча) курт-, тужур-, піджік, френч, д. твін- 
(чик), кацавЄйка, (морська) кітель, г. марина- 
джа; ± СЮРТУК; & жакетик.

ЖАЛИТИ (жалом) колб-, ріни-, уражі-, отрую- 
ва-; (- комарів) жигі-, кусі-, тя-; (словами) 
шпигі-, ДОШКУЛЯ-, гриз-; (серце) пекти, 
травмуві-; що /мп хто/ жілить з-й уФ, жигун, 
пк жалкий, жалливий, жалючий, жижкий, п° 
гострожілий, с. стожі-, ©.

ЖАЛІБНИЙ (спів) журлйвий, тужли-, тужний, 
жіліс-, сліз-, повен жалю, д. жаль ний; (голос) 
слізливий;

ЖАЛІБНЙЙ тк (марш) жалоб-, с° тріур-, (одяг - 
ще) чбр-, (мотив) панахйд-; (- музику) мінор-.

ЖАЛІСЛЙВЕЦЬ жалібник, як і. жалісливий, о. 
з чутливим серцем.

ЖАЛІСЛЙВИЙ співчуглй-, спочутли-; (повен 
жалю) ЖАЛІСНИЙ.

ЖАЛІСНИЙ (голос) жіліб-, безпорід-, благіль-, 
р. пліч-; (спів) сумовитий, журливий, с. скор
ботний; (погляд) жалісливий, співчуглй-.

ЖАЛІСТЬ (до кого) жаль, жілощі, співчуття, 
спочуття, фР милосердя; (тяжка) р. скорбо
та, туга, см^ок, печіль.

ЖАЛІТИ (кого) жілува-, відчуві- жілощі /мі- 
зглядь/ до, співчуві- кому; (на себе) нарікі-; 
(з нс що) шкодуві-, жал куві-, ± УБОЛІВА-; (з 
ч. не) марнуві-, не берегти, не оберігі-, не 
щади-; я. /мн хто/ жаліє с-и ♦, з-й по4, спо
виє- жалю, пойнятий жалем, жалібник, жаліс
ливець, пк жалісливий, співчуглй-, © жалію
чи; ± що шкодує.

ЖАЛІТИСЯ зн скиглити; (на кого) скіржитися, 
р. кривди-, кривдуві-; (на долю) нарікіти, 
бідкатися, жалкува-, плака-; ж. на бблі квб- 
ли-; що /мИ хто/ -ється розбідканий, розскиг- 
ле-, с-и ♦, бідкало, нарікійло, скаржник, зн 
скиглій, пк скаржлйвий, ©.

ЖАЛКЙЙ жалливий, жалючий, пеку-, рк жигу-, 
(- кропиву) жижкий; (- слова) дошкульний, 
різкий, гострий; (плач) Р. жалісний;

ЖАЛ(Ь)КО жаль, шкода, фР прикро; (на сер
ці) сумно, жілісно;

ЖАЛЬКО т* (тяти /- комах!) шкулько 0.
ЖАЛКУВАТИ шкодуві-, жалі-; (за ким) жури

тися; (на кого) бідка-, нарікіти; (кого) співчу- 
ві- кому; (з ч. не) марнуві-, не берегти /обері
гі-, щади-/; що жалкує = що жаліє.

ЖАЛО (комаря) хоботок; (ножа) л&ю, вістря, 
(голки) гостряк; (гадюче) язик; (іронії) їдк
ість, ядучість, ущипливість; & жільце.

ЖАЛОБА с° тріур; (за небіжчиком) сум, скорб
ота, туга; (знак скорботи) чорний одяг /пов’
язка, бпіска, стрічка/.

ЖАЛОБНИЙ с° тріур-; (похід) скорбот-, сум
ний, тужливий; (одяг, мотив) ЖАЛІБНЙЙ.

ЖАЛОЩІ туга, скорбота, з. жіліб; (до кого) жі- 
лість, жаль, співчуття, спочуття; (на що) р. 
бідкання, нарікіння.

ЖАЛУВАННЯ жал куві-, жаль, співчуття; (кого) 
турбота /піклувіння/ про кого; ± ЖАЛОЩІ.

ЖАЛУВАТИ (кого) жалі-, жалкуві- за ким, спів- 
чуві- кому; (коня) шкодуві-; (виявляти тур
боту) пінька- /дбі- за, піклуватися про, міти 
зглядь до/ кого; (чим) наділя-, нагорбджува-,
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дарува- що; ± УБОЛІ-; не ж. марнуві-, не бе- 
регтй /щади-/; я. /мн хто/ ж&луе 1. що жаліє,
2. що співчува + пк милосердли-, о. від
критий болям, 3. що піклується;

ВІДЖАЛУВАТИ (гроші) не пошкодува-.
ЖАЛЮГІДНИЙ (одяг) злидЄн-, нуждЄн-, убог

ий, непривабливий, мйрша-; (колос) мізфн- 
ий, дуже малий, манюній, (заробіток ще) не
значний; (боягуз) нікчем-, осуду гід-;

ЖАЛЮГІДНІСТЬ ок жалюгіддя 0.
ЖАЛЮЗІ > ШТОРА.
ЖАЛЬ сум, туга, скорбота, ж&ііб; (до кого) спів

чуття, жалісливість, ЖАЛ-; i f 0 жіпко, шкода; 
на гіркгій ж. собі з великою гіркотою;

ЖАЛІ нарікання, бідка-, скарги, плачі, наболі
ле; вилити ж. вилити наболіле.

ЖАНДАРМЕРІЯ політична поліція; польова ж. 
(в III Райху) антидезертирська поліція, (в 
СССР в тилу лінії фронту) заградотряди.

ЖАНР (мистецтва) РІЗНОВИД; (митця) стиль, 
манфа, маніра; (- картину) побутова /жанро
ва/ сцЄнка; & *піджанр.

ЖАР (у печі) присок, грань; (соняшний) пал, па
лання, р. сп£ка; (тіла) гарячка, (висока) тем
пература; (серця) пристрасність, жагуч-, зап
ал, запальн-; & жарин(к)а /= часточка жару/.

ЖАРГОН г. балак; (фахівців) сленг; (учнів) арго; 
(суміш мов) суржик, койне; ± ДІЯЛЕКТ.

ЖАРИТИ пекти;
ЖАРНУТИ ф. вдари- [жарнув мороз].

ЖАРЙСТИЙ (нагрітий до жару) розжарений, 
розпаче-, що жахтить /пашить/ жіром; (колір) 
вогненний, ясночервб- /вогнисто-, яскраво-/, 
сліпучий, жаркий.

ЖАРІТИ тліти, жевріти, догоряти; (- сонце) па
літи; (- щоки) червоніти, шаріти (ся).

ЖАРКЙЙ (день) парний, паркий, варкий, шква- 
рнйй, задушливий, душний, спекот-; (- полу
м'я) пекучий, палю-, raprf-; (цілунок) жагу-; 
(край) с° теплий, тропічний; (колір) ясно- 
червоний, ЖАРИСТИЙ; (- кропиву) жалкий.

ЖАРТ ДОТЕП, прйсмішка, (брутальний) фарс; 
з'" гра слів, пародія, епігріма, шарж(а); те ко
мічна п’єска, ВОДЕВІЛЬ; & жартик; ж. жар
том сміх сміх-, жарти жіртами, фР як не є, 
що не кажи /кажіть/; не ж. не смішки; це не
ж. це не абищо; не до -тів не до сміху /-шків/;

ЖАРТИ сміхи, смішки, (вчинки) фіглі, витів
ки, вихвітки, комедіянтство, н1 пустота.

ЖАРТІВЛЙВИЙ (- вдачу) веселий; (вірш) смі
ховинний; (твір) гумористгіч-; (настрій) пус
тотливий, грайлй-; & жартли-, р. жартівний.

ЖАРТІВНЙК жартун, кумедник, сміх(от)ун, до
тепник, смішко, мастак на дотепи, гострий на 
язик, г. сміхованець, н1 скализуб, с° скалозуб; 
(у діях) пустун, з. чмут; ± КОМЕДІЯНТ.

ЖАРТОМА жартом, сміхом, жартуючи, шутку-, 
несерйозно, на /у/ жарт, на сміх, на /у/ сміш
ки, на /у/ жарт, зажарт, г. смішком, гд смішки.

ЖАРТУВАТИ шуткува-, сміхотвбри-, скалозу
би-, смішки строї-; (вчинками) пустува-, весе
литися, бави-; (з ким) залиця- до кого; (з кого) 
ГЛУЗУВАТИ, насміхіти(ся); (розігрувати) 
брати на бога; (з лихом) легковіжи- що, гра- з 
вогнем; & дк заФ, (удвох) пережартбвуватись; 
я. /мн хто/ жартує с-и ♦, радий за4, меткий на 
жарти, ЖАРТІВНИК, пк ЖАРТІВЛИВИЙ, о. 
з жартами на устах, © жартуючи.

ЖАРТУН > ЖАРТІВНИК.
ЖАСКЙЙ СТРАШНИЙ, МОТОРОШНИЙ, жах- 

ливий; & д. жасний.
ЖАТИ; ПОЖАТИ [хто сіє вітер -  пожне бурю].
ЖАХ СТРАХ, Божий страх, ляк, р. острах, ок мб- 

торош, с. переляк, несвітський ♦; (війни) кош
мар, жахіття; мн Фи (Господні); гі* жахливо, 
страшно, страх; (!) страшне (діло)!; & жахбта.

ЖАХАТИ завдавати жаху.
ЖАХАТИСЯ кам’яніти від жаху; (кого) лякати

ся, страха-, боя-, трястися /труси-/ перед ким; 
(у сні) кида-, меті-; що /мн хто/ -ється став
ши ♦, (на)жаханий, (майже) сторопілий /ска- 
м’яні-, знетямлений/ від жаху, ©;

(В)ЖАХНУТИСЯ схопи- за гблову 0; я жах
нувся менЄ взяв жах.

ЖАХЛИВИЙ страхітли-, страшний, жахний, жа
ский, ок жаховйтий; р. боязкий, боязливий; (- 
новину) дуже поганий /непри^м-/; (тип) потв
ор-; (темп) страшен-; (крик) нелюдський, не
самовитий, дикий; -вим чином в ♦ спосіб;

ЖАХЛЙВО страшно 0; ж. подібний страшен
но /бко-в-бко, до щЄму, по-сіямськи/ п.

ЖАХТІТИ (яскраво) пала-; (жаром) паші-; (вог
нем) світитися; що жахтііть 1. що пала, 2. 
що (аж) пашить, розпечений, пк вогнен-, жа
ристий, вогнис-, п° пашис-, ©.

ЖБАН > ГЛЕК, ДЗБАН.
ЖБУРЛЯТИ рвучко кида- /мета-, вфга-/, швир- 

га-, шпурля-; (на хвилях) гбйді-, підкиді-; & 
жбури-, вижбурюва-; що /мн хто/ жбурлгі с-и 
♦, радий жбурну- /пожбури-/, пк швиргучий, 
© вижбурюючи;

ЖБУРНУТИ пожбури-, пошпури- 0; ж. грудк
ою в кого дошкулити кому.

ЖБУХАТИ (- вогонь) вивергатися, викида-; /до
щі! періщити, сікти, хлюпа-, хлюпота-; ІкровІ 
цебені-; /води/ скочуватися (суцільною мас-); 
& вижбухувати; я. жбуха 1.-3. с-и ♦, © виж- 
бухуючи, 1. жбуханий додолу, пк шуббвсли- 
вий, /- кров! цебенли-, 2. скочуваний (суціль
ною місою), 3. розхлюпуваний дзюркбм;

ЖБУХНУТИ (- води) рину-, лину-, хлюп[о]н- 
у-, с° хлину-; І дощ! сип(о)ну-, уперіщи-, ушк-
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віри-, вчисти-, вріза-.
ЖВАВИЙ © меткий, моторний, прудкий, скор

ий, швидкий, шпаркий, (по)рухливий, воруш- 
ли-, перський, шамкий, повороткий, юрлив- 
ий, побігущий, активний, о. як дзйґа; (торг) 
енергійний; (інтерес) посиле-, живий.

ЖВАВІШАТИ жваві-, пожвавлюватися; я. /мн 
хто/ жвавіша с-и ~, щораз жвавіший, пожва
влюваний, ©;

ПОЖВАВІШАТИ (враз) стрепенутися 0.
ЖДАТИ (на кого) чека-, очікува- /ви-/, /дожида-, 

вижида-, сподіватися/ кого; (в засідці) чигати 
/чатува-/ на кого; ± СТРИВА-, ЧЕКА-; що /мн 
хто/ жде с-и ~, згодний чекі-, очікувач, чека- 
лець, пк очікувальний, чекіль-, жадіб- ного, 
© чекаючи, чеківши; що аде з мбря поггіди 
ок чекій-з-моря-погбди;

ЖДАНИЙ жіді-, біжі-, очікува-, сподіва- 0.
ЖЕ > Ж.
ЖЕБОНІТИ бубоні-, белькотЦі]-; (тихо) шепо- 

ті[і]-, шепті-, шушука-; (між собою) ш епо
татися, шушука-; (- струмок) дзюркоті[а]ти; 
я. /мн хто/ жебонііть с-и ~, белькотун, буб- 
ній, пк жебонливий, белькотлй-, белькотюч- 
ий, /- листя! лопотлйвий, лопотючий, ©.

ЖЕБРАК стірець, прохач, прошак, торбар, (же
брущий) дід, зн торботряс, кландало, кланди- 
га, канюка, д. гдйра, фР лазар, р. старун; п. БІ
ДАР, злидняк.

ЖЕБРАКУВАТИ стартова-, ЖЕБРА-, жебру- 
ві-, жебрачи-, о. проси- (милостиню, Христа 
ради), ходи- на жЄбри /пбпід вікна, з торбі- 
ми, по людях/, тинятися попідтинню; я. /мн 
хто/ жебракує ставши ♦, рідйй вйжебра-, 
ЖЕБРАК, пк жебрущий, © жебракуючи.

ЖЙБРАТИ жебрува-, ЖЕБРАКУВА-, о. проста- 
гі- руки (Христі ради), жи- Христовим ім’ям, 
загляді- в руки; (ницо) цигіни-, канючи-, кла- 
нда-, р. мйрка-; я. /мн хто/ жебрає с-и /звикл
ий/ ♦, рідйй підФ, ЖЕБРАК, пк жебрущий, ©;

ВЙЖЕБРА- випроси-, вйклянчи-, вйцигани- 0.
ЖЕБРАЦТВО (дія) жебрання, жебри, жебраку- 

віння, жебруві-, старцюві-; (злиденне жит
тя) злиденність, уббг-, злидні; © жебраки, 
старцівство, прохіц-, прошіц-, жеброта.

ЖЕБРАЦЬКИЙ і ЖЕБРАЧИЙ старцівський, 
старчачий; (убогий) злидарський, злидняць-; 
(хліб) вижебраний, вйпроше-; (вигляд) злид- 
Єн-, убогий, нужденний.

ЖЕБРАЧИТИ > ЖЕБРАТИ;
ОЖЕБРАЧИТИ (пана) взу- в постоли.

Ж ІБРИ V  ЖЕБРАЦТВО; а милостиня, жебра- 
нина; жібрами шляхом жебрання, пбпросом.

ЖЕВЖИК хлюст, ферт, фертик, чепуркб, верти
хвіст, шелихвіст, мартопляс, вітрогбн, джен- 
джурйст, с° фат; (юнак без досвіду) жовторот

их, як і. молодий-зєлЄний; ± ДЖИҐУН.
ЖЕВРИВО полум’я, вогонь, жар, пал, паління, 

да жижа; (на обличчі) бірва сброму.
ЖЕВРІТИ(СЯ) тліти, жарі-, р. блима-; (- сонце) 

палі-, горі-; Іочі/ блшці-, світитися; /щоки/ 
червоніти, шаріти(ся); п, животіти; я. жевріє
1. с-и ♦, розжеврюваний, гі° охоплений жЄв- 
ривом, розжевре-, от-бт вже червб-, розжев
рілий, ©, 2. що тліє, мійже зотлілий, покину
тий тліти, лЄдвє теплий, ©.

ЖЕЗЛО с° жезл; (владаря) булаві, скіпетр; (по
ліцая) палиця, кийок.

ЖЕЛЕ > ДРАГЛІ.
ж е л е п о д іб н и й  драглистий.
ЖЕНИТИ одружува-, ожбнюва-, побирі-, о. увб- 

ди- в закон, накладі- узи Гіменія, вінчі-, вЄс- 
ти до шшббу, ф. окручува-; я. /мн хто/ жен
ить стівши ♦, рідйй оженй-, ©, ± що вінча.

ЖЕНЙТИСЯ одружува-, брі-, вінчі-, йти /ста- 
ві-/ до шлюбу /до вінця/, брі- шлюб, у закон 
вступі-, закбн брі-, зав’язува- собі світ /вік/; 
(у загсі) розписуватися; я. /мн хто/ -иться /бе
рі шлюб/ стівши ♦, ожЄнюваний, одружу-, 
ЖЕНИХ, молодик, пк молодий, нарЄчЄний, е. 
князь, /не раз/ двоєженець /троє- +/, ©;

ОЖЕНЙТИСЯ: я. -ився ожЄнєний, одруж- 0.
ЖЕНЙХ нарЄчЄний, (після заручин) заручений, 

(на весіллі) молодий, е. князь, ф'р суджений.
ЖЕНИХАННЯ (за)лицяння, зальоти, упадіння 

/при-/, фіглі-миглі, флірт.
ЖЕНИХАТИСЯ (з ким) кокетувіти, фліртуві-, 

заводи- фіґлі(-миглі), жартуві-, парубкуві-, 
крути- любов, (за)лицятися /халявки смали-, 
підбиві- клинці, закиді- бком/ до кого, воло
читися /увиві-, ви-/ за, у[при]підати /надска- 
кува-/ кбло кого; я. /мн хто/ -ється с-и ~, з-й 
по4, залицяльник, зальбт-, ЖЕНИХ, кавілЄр, 
// баламут, донжуін, пк женихливий, зальот
ний,^?. залицяль-, о. швидкий на зальоти, ©.

ЖЕРДИНА ключи-, тичка, (на тин) ворйна, (ви
сока) щбгла; & жердка, жердин-, з6 жердя.

ЖЕРЕБ (тягнути) жеребок; п. доля, талан, щіс- 
тя(-дбля), льос; з. ЖЕРЕБЕЦЬ.

ЖЕРЕБЕЦЬ бгир, (кастрований) лошік; п, баб
ій, жінколібб, женолюб; & жерЄбчик, жЄреб.

ЖЕРТВА офіра; (з останньго) о. остіння сороч
ка; (богам) дар, принос, приносини; (на пам’
ятник) пожертва, пожертвування; (аварії 
/©/) потерпілий, (злочину, ще) покривджен
ий; (себе) самопосвята, самопожертва; стіти 
-ою геноцгіду ф. піти під ніж.

ЖЕРТВОДАВЕЦЬ жЄртвувач + що жертвує.
ЖЕРТВОПРЙНОСИ к. приноси, /  трЄби; & 

жертвоприносини, с° жертвоприношення[! ].
ЖЕРТВУВАТИ (чим і що) [~ свою душу], офі- 

руві-, віддава- /приноси-/ в жертву, даруві-,
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дава- на вічне віддання, скида- останню со
рочку (з с£бе), кліс- на вівтар; (чим) поступа
тися, іти на жертву /відмовлятися від, зріка-/ 
чого; ж. соббю віддавй- себе в жертву, іти на 
смерть /на жертву життя/, ♦ себЄ, фР наклада- 
чим (здоров’ям, головою); я. !мн хто/ жерт
вує с-и ♦, радий поФ, щЄдрий на пожертви, 
жертводавець, пк жертовний, г. жертвен-, ©.

ЖЕРТИ жадібно Тс- /ковта-, глита-, лига-/, запи
хатися, уминати, трощи-, тріска-, лбпа-; (гас) 
пожира-, поглина-; (серце) гриз-; я. /мн хто/ 
жер£ с-и ♦, з-й not, ЖЕРУН, пк жерущий, по- 
жиральний, ск -ж£р [книгожер], -жерний [ча- 
сожерний], © жфши, пожираючи.

ЖЕРТОВНИК требище; & жертбвня.
ЖЕРТЯ пожирання, (очима) поїда-; & (місце ♦) 

♦жербвище.
ЖЕРУН ненажера, ненаж^ря, зажера, пажера, 

прбжра, прожеря, пожирач, в. облбпа, пелька.
ЖЕСТ (руки) знак, сигнал, (пб)рух; (лицарський) 

вчинок, акція;
ЖЕСТИ миги, з6 міміка.

ЖЕСТИКУЛЮВАТИ розмахува- руками, гово
ри- на мйґах; я. /мн хто/ жестикулібє с-и ~, 
(©) мім, пк жестикуляційний, ©.

ЖЕСТИЛУЛЯЦІЯ ручна мова + МИГИ.
ЖЕТОН (нагрудний) значбк, медаль, (на право 

одержання) талон, квиток; ± ФІШКА.
ЖИВЕЦЬ енергія, (життєва) сила; фР душа; (для 

щеплення) (при)щепа; (у рибалок) (жива) при
нада, наживка; & пульс.

ЖИВИЙ не мерт-, о. пбки голова на плечах, р. 
живущий; (родич) сьогосвітній; (образ) вира
зний, яскравий, чіткий; (врусі) жвавий; (зв'я
зок) органічний, безпосередній; фР неушкб- 
джений [живого місця нема]; (факт) ре&іь-, 
життєвий; (слід) свіжий, гарячий; & живень
кий, (живйй-)живісінь-;

ЖЙВО (змалювати) р м наживо; 0.
живгіти (соком) підживля-, підживлюва-, году- 

вй-, харчува-; (газом) забезпечував постача
ло; (мрії) плека-; (уяву) надиха-, наснажува-, 
запігиова-; що /мн хто/ жіівить здатний під*, 
живильник, постачаль-, пк поживний, жив- 
йль-, постачаль-, (соком) соконбс-, для жив
лення, © підживлюючи, ± що годує.

ЖИВЙТИСЯ харчува-, годувй-; & підживля-.
ЖИВІТ черево, пузо, брюхо, зн утроба; ж* шлу

нок, кишки; з. життя; & зн животина.
ЖЙВНІСТЬ живизна.
ЖИВОДАЙНИЙ життєдай-, ■/ животвор-, жи- 

вотвбрчий, животворящий; & живодавчий; ± 
ЖИВУЩИЙ, 

живоїд живолуп, кровопивець, жироїд, жми
крут, жила, 0у' ЕКСПЛУАТАТОР.

ЖИВОПЛІТ г. обсйда, д! ОГОРОЖА.

ЖИВОСИЛОМ силоміць, силою, гвалтом, при- 
мусом, примусово, гвалтовно, силоміццю, на
сильно,/?. силопйхом.

ЖИВОСРІБЛО живе срібло, с° ртуть.
ЖИВОСРІБНИЙ с° ртутний.
ЖИВОТВОРЙТИ п° (серце) оживля-, надиха-; 

(пером) живописа-, описува-; я. їм4 хто/ жи- 
вотвбрить с-и ~, з-й описа-, сповне- правди 
життя, животвбрець, пк животворний, ЖИВ- 
ОДАЙ-, /- воду/ цілющий, живлю-, живий, ©.

ЖИВОТВОРН[Ч]ИЙ > ЖИВОДАЙНИЙ.
ЖИВОТИНА д, тварина, худобина, скотиняка; 

з6 худоба; зн живіт.
ЖИВОТІТИ СКНІ-, ниді- /д с-/, нуди- світом, іт- 

й життям, як тінь (- каліку) клгіга-, ок нікч^мс- 
твува-; р  не вмира-, жи-; -тіє хто жи- - не жи
ве і гину- - не гине; я. Імн хто/ животіє прир
ечений ♦, нікчема, п. тля, гнида, хроб&с, о. за
бутий Богом (і людьми), п° зач^врілий, ©.

ЖИВОТРЕПЕТНИЙ (- проблему) злобо ден-, 
актуаль-, с. хвилюючий; р. серцезворушний, 
зворушливий; (повен життя) живий.

ЖИВУЧИЙ (досі) живий, с. БЕЗСМЕРТНИЙ; (у 
скруті) витривалий, життєздатний; (забобон) 
стійкий; & живкий; ж. як кііцька хто п° і 
довбнею не доб’єш кого.

ЖИВУЩИЙ (живильний) ЖИВЛЮЩИЙ, живлю- 
чий, живодайний, животвор-; (гойний) цілю
щий, відживлю-; з, який живе, живий.

ЖИВЦЕМ (ховати) живим; (вирвати) цілком, 
повністю; (зобразити) ок наживо.

ЖИВЧИК пульс, б’ючка, живець; (- юнака) жев
жик; & сперматозоїд, заплідок.

ЖИД гебрей, с° єврей; & жидок, жидик, жиденгі, 
жидівка; вічний ж. вічно мандрівна осбба.

ЖИЛА (кровоносна) онґ судина, ± АРТЕРІЯ; (на 
шиї) сухожилля; (золота) рбзсип(ище); © 
скупердяй[га], скнара, жмикрут, скупиндя.

ЖИЛАВИЙ © мускулястий, м’язйс-, МІЦНИЙ, 
кремезний; (- дерево) сукуватий, І листя/ цу
пкий, з прожилками; (хліб) твердий; & жилу
ватий, жилястий, жильний, жил ний.

ЖИР (масть у картах) д. хресть, с° трефа; (ове
чий) товщ, лій, сить, д. тлущ; ± САЛО.

ЖИРНИЙ © товстий, гладкий, відгодований, 
ситий; (- пляму) масний; (- траву) соковитий; 
(ґрунт) родючий, плодю-; (шрифт) грубий.

ЖИРУВАТИ пустува-, забавлятися; (з фаворит
ами) кокетувати, гуля-, (з дівчатами) ф. жер- 
ебцюва-; (на перинах) розкошуві-, раювй-, га
разду ва-; я. /мн хто/ жирує 1./2. с-и ♦, © жир
уючи, 1. скорий на збитки /бешкети/, пустун, 
жирун, дурій, збитбшник, бешкет-, шибе-, пк 
пустотливий, шалапутний, 2. я. розкошує.

ЖИТЕЛЬ житець, жилець, з. насельник; (корін
ний) АБОРИГЕН; (дому) пожилець, м&икан-,
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КВАРТИРАНТ; (селища) селищінин, (хутор- 
а) хуторя-, (берега) бережа-; (замістя) перед- 
міщух; (степу) степовик; (гір) горянин.

ЖИТЕЛІ (зі всесвіту) інопланетяни.
ЖИТИ існува-, бу- (живим і здоров-), не вмиі-,

о. топті- ряст /землю/, по світі ходи-, бу- під 
сонцем; (у хаті) мішка-, прожива-, перебува-, 
жґ сиді-, (у людей) тинятися по чужих хатах, 
± КВАРТИРУВАТИ; (з чого) їс- хліб з чого, 
заробля- на хліб чим, ма- засобом до існуван
ня що; (чим) захоплюватися, віддава- чому; (у 
шлюбі) (вік) вікувати, (нешлюбно) ♦ різом, 
співФ; (у сні) бу- присутнім; (як нікчема) нік- 
чемствува-; (вегетативно) рости, як капуста 
на городі; фР матися [як маєтеся?, як ся мієт- 
е?]; ж. собі жива-, Ф-бу-, ♦-пожива-; ж. собі 
на втіху зна- смак у житті, смакува- життя, н1 
процйндрюва- життя; Бгіжим духом ж. голо- 
дува-; я. /мн хто/ живі 1. покликаний ♦, з-й 
про4, (де) хто звик ♦, житець, живаха, пк жив- 
йй (і здорб-), живущий, © живучи, 2. що меш
кає, (де) поселений, мешканець, г. замешкал- 
ий, о. з домівкою [з д. у тілі риб], © мешкаю
чи; я. ж. в борг багатий з позичок; я. ж* в 
мирі з-й ♦ без чвар; я. ж. в неуцтві зашкаруб
лий у н.; я. ж. в нужді злидар злидарем, бідар 
бідарем; я. ж. в розкошах розкошелюб; я. ж. 
заможньо замбжни[і]й; я. ж. на вигнанні ви
гнанець, ± ЕМІГРАНТ; я. ж. на чийому утри
манні утримуваний ким; я. ж. собі на втіху 
сибарит; я. ж. у пам’яті живий у п.; я. ж. чу- 
жгім коштом звиклий жити ч. к.;

ПОЖИТИ ф. побайдикувати 0.
ЖИТИСЯ: н° як живіться як ведеться;

ЗЖЙТИСЯ (з чим) зростися душею;
НАЖЙ-: н. -  нажився що нажи-, то нажи-.

ЖИТЛ/О ДОМІВКА, дім, господа, оселя, мешк
ання, хата, житвб, (в домі) квартира, (помеш
кання, (люкс) хороми, палати, зн казарма, ко
шара, кйшло, нора, барліг, колйба; (кочове) 
ЮРТА, І ескімосів! чум; п. захисток /при-/, 
притул-; (стале) бсід-, місце проживання /пе- 
ребува-/, резиденція; & мпце, -овисько, ^еч-.

ЖИТЛОВИЙ (бум) квартир-, мешкаль-.
ЖИТТЄВИЙ і ЖИТТЬОВИЙ (харч) конічний, 

к" віталь-; (побут) буден-, повсякден-, жи
тейський, з. житічний; (центр) життєдай-, 
життєво важливий; (досвід) наб^ий на віку;

ЖИТТЄВО (потрібен) конечно 0.
ЖИТТЄРАДІСНИЙ сонцелюб-, спбвне- життя 

/енірґії, радости, весілощів/, фР безтурббт-, 
живорадіс-, ОПТИМІСТИЧ-, ЩАСЛИВИЙ.

ЖИТТЄРАДІСНІСТЬ життєрад-, сонцелюбн- 0.
ЖИТТЄСТВЕРДЖУЮЧИЙ кГ сповнений жит

тя, оптимістич-, сонцелюб-, динаміч-.
ЖИТТЯ існування, буття, не смерть, п6 ♦-буття,

поживання, з. жилбі, д лсивбття; (людей) вік; 
(святих) житі£, (чиє) життєпис, біографія, жи
ттєвий шлях, земні дорбга; її. живі душі /іст
ота/, жґ дихання; фР шкура [рятує свою шку
ру]; (де) осідок, проживіння [на постійне ж. 
на постійний о. /п./], побут, пробуття; (кипу
че) дійсність, реільн-; з'п діяльн-, жвав-, рух; 
(моє!) рій, (єдина) рідість, втіха [доню, втіхо 
моя!]; & жисть, житуха, (вартість існування) 
прожиття, прбжйток; (чиє) ж. далб тріщину 
(під чиїми ногіми) урвілася дорбга ♦; без бз- 
нік ж. (лежить) хоч по попі посилій.

ЖІНКА 1. не чоловік, не дівчина, жґ біба, У  не- 
віста, (вічна) жоні, ж. Адімове ребро, зн спі-д- 
ниця, з. челядйна, д. женщина; (молода у шлю
бі) молодиця; фР господиня, піні, с° дама; (ша
новна) матрона; (легкої поведінки) гетера, ПО
ВІЯ; 2. (моя) дружина, піра, подруга, супутни
ця (життя), ж. половина, ліді, ф. старі, моя; 
(стара діва) синя панчбха, (не одношлюбна) 
багатомужниця; жінко! тіт(онь)-!, піні!, ма- 
дім!; & жіночка, з6 жінота, жінбцтво.

ЖІНОЦТВО жінки, жінота, ф. бабо-, о. жіночий 
світ /стать/, краща частина людства, ок ама- 
збнство, (на Сході) гарімне м’ясо, фР ніші 
сестри, (з уст жінок) ніша сестрі.

ЖІНОЧИЙ і ЖІНОЦЬКИЙ зп дімсь-, жґ біб- 
сь-, біб’ячий, ок молоди-; (- риси) тендітний, 
делікіт-, ніж-, витонче-, жінбч-, жінбг-; (на
лежний жінці) жінчин.

ЖІНОЧИТИ роби- жіночним; дк зжінбчи-.
ЖІНОЧНИЙ жінбт-, жінкувітий, жґ бабуві-; (- 

риси) > ЖІНОЧИЙ.
ЖЛОБ геп, лбмус.
ЖЛУКТАТИ ф. пй-, дудли-, смокті-, ціди-; я. 

/мн хто/ жлукче с-и ♦, з-й ви4, розпиячений, 
ПИЯК, смоктун, заливіха, пк питущий, © пи
вши, випивіючи.

ЖМАКАТИ бгі-, м’я-; & жмакуві-; я. /мн хто/ 
жміка с-и ♦, радий по4, жмакало, пк жмака- 
льний, © жмікавши /-аючи/.

ЖМАКИ вичавки, жом, д. жмйхи; (олійні) маку
ха, макух /походить від жмакуха/.

ЖМЕНЯ пригорща, прйгірщ; п’ятірня; (мала 
кількість) ДРІБКА, жменька.

ЖМЙКРУТ скнара, скупердяй, скупердяга, ску- 
пір; (у громаді) живоід, живолуп, кровопив
ець, жила, визискувач, ЕКСПЛУАТАТОР.

ЖМУРИТИСЯ МРУЖИ-; гріти в піжмурки; я. 
/мн хто/ жмуриться звиклий мружити бчі, 
жмуркб, жмурило, з примруженим бком.

ЖМУТ пучок; (волосся) пісмо,!жмутик! пруж
ок; (сіна) пук, віхоть; (світла) промінь; & 
жмуток, жмутик, з6 жмуття.

ЖНИВА мн (пора і дія) косовиця, к" збиральна 
(кампінія), р. жниво; (дія) жнивувіння, жа
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ття; багіті ж. урожай.
ЖНИВО (на полі) хліб, пашня, пашниця, мн хлі

ба; (з поля) урожай; р. ЖНИВА.
ЖОВКНУТИ жовті-, става- жовтим, жовтіша-, 

ггР прижовка-; (- зело) в’яну-, засиха-, вигор- 
я-, блякну-, шбрскну-; І жито! полові-; Ілюд
ей! марні-; я. Імн хто/ жбвкне с-и ♦, щораз 
жовтіший, вже майже жовтий /пожовклий/, (- 
жито) (вже) заполові-, ©;

ПОЖОВКНУТИ: я. -овк пожовклий /ви-/ 0.
ЖОВНА мИ (на шиї) ґулі, опухи, пухлини; (на 

вилицях) м’язи; & од жовно, жовенце.
ЖОВНІР > СОЛДАТ.
ЖОВТ/ИЙ (колір) золотий, соняшниковий, ~кб-, 

/густіший/ канарко-, /блідшийі цитрино-, (- 
жита) половий; ІгцокиІ вйжовклий, змарні-, 
зблід-; ІзелоІ вигорі-, засох-, пошбрск-, зів’я-, 
вибляк-; ІрасуІ ~олгіций, мшарий; & -енький, 
~я[а]вий, ~уватий.

ЖОВТИНА жбвтість, жовтий колір, с° жовтиз
на; & жовтявість, жовтуват-, (щось жовте) 
жовтяк.

ЖОВТІТИ ЖОВКНУ-; (- пашню) достигі-, доз- 
ріва-, полові-; що жовтіє = що жовкне.

ЖОВТОБЛАКЙТНИЙ синьожбвтий, небесно- 
золотий, золотавонебесний.

ЖОВТОБРЮХ > ПОЛОЗ.
ЖОВТОГАРЯЧИЙ (колір) червоножбвтий, по- 

маранчовий, моркв’яний, с° оранжевий.
ЖОВТОШКІРИЙ як і. жовтолиций, жовтий; з'п 

китаєць, корЄ-, японець, манджур-, В’єтнам- +.
ЖОВТЯНЙЦЯ м° гепатит; & жовтяниці, жов

тянка, жовтільниця, с° жовтуха.
ЖОВЧ і р. ЖОВЧА ги злоба, злість, злостив-, 

досада; (ненависти) їдь, їдкість, ядуч-.
ЖОВЧНИЙ п. злий, злостивий; (- слова) їдкий, 

колючий, гіркий, в’їдливий, ущипли-, з жов
чю; (- людину) нервовий.

ЖОДЕН і ЖАДЕН жодний, жід-, ні один, нія
кий; фР будь-який, який-нЄбудь; д. кожний, 
кожен, всякий; & жоднісінький; -ою мірою, у 
-ій мірі, -ним чгіном у. аж ніяк.

ЖОЛОБИТИСЯ (що з дерева) вигині-, криви-, 
кбрчи-; я. -иться жолоблений, кбрче-, скру- 
чува-, ©.

ЖОЛОБЧАСТИЙ ок вглиблений.
ЖОНА > ЖІНКА.
ЖОНАТИЙ одружений, пошлюбле-, спарбва-, f  

окруче-, запряже-; пб сімей-.
ЖОРНА (примітивні) зернотерка; ± МЛИН.
ЖОРСТВА рінь, ріння, р. нарінок, г. шутер, б'° 

дрібні камінці /каменяччя/, с° гравій.
ЖОРСТКИЙ (- долоні) шорсткий, шкарубкий,
шерехатий; (волос) товстий, цупкий; (голос) гру
бий, неприємний; с° різкий, суворий, крутий, не
милосердний, лютий, жорстокий, ок закруггій; (-

життя) тяжкий, важкий; т. від-пбр-, твердий, 
негнучкий, збитий; (фанатик) упертий; (регла
мент поглядів) безвйборний; фР моноліт-, заліз-; 
& жорсткуватий;

ЖОРСТКО (сказати) різко 0.
ЖОРСТОКИЙ лютий, немилосердний, безжалі- 

с-, нещад-, безжіль-, невблаган-, грізний, су
ворий, жорстокосердий, канібальський; (нал
іт) жахливий, страшний; (-ставлення) безд- 
уш-, безсердЄч-, нелюдський, дракбнівсь-, 
звірячий; (- серце) кам’яний; (бій) напруже-, 
запЄклий; (час) тяжкий, важкий; (мороз) си
льний, різкий, пекучий, щипу-, дошкульний; 

ЖОРСТОКІСТЬ немилосердя, кровопйвство 0. 
ЖРЕЦЬ (у кельтів) f  друїд; (у ескімосів) шаман; 

(науки) п, служитель, діяч, п. (відданий) слу
га; & ж1 жриця, жрекиня; мн жерці.

ЖУВАТИ (їжу) розжбву-, їсти, (із звуком) жва- 
ка-; (тему) ф. аналізува-; (одне) товкмічи-, 
товкти, довбти, жува- жуйку; я. /мн хто/ жу£ 
с-и ♦, здатний роз”, жувака, жвакало, пк жуй
ний, жуваль-, © жувавши, жуючи;

РОЗЖУВАТИ (діло) роздзьбба-; 0.
ЖУЖІЛЬ і ЖУЖЕЛИЦЯ т. шлак; (у печі) пе

регар; ± ПОПІЛ.
ЖУЖМОМ купою, безладно, насипом, без пор

ядку, без систЄми; (класти) гімузом, усе рі-. 
ЖУК фР комаха; (шкідник садів) хрущ; п. про

ноза, шахрай, хитрун, шельма.
ЖУПАН з п кунтуш, чемЄрка, чумар-, черкЄс-, 

каптін; & жупанина, жупанок.
ЖУПЕЛ (у пеклі) кипуча смолі; ги опудало, чу

перадло, потороча, д. бпуд, с. страшило, стра
ховище, страхіття, да хо, бабій.

ЖУРБА (в душі) зажура, смуток, сум, туга, пе- 
чіль, р. жаль, с. скорбота, скруха; (турбота) 
гризота, уболівіння; з. жалобна хустка; & 
жур, журі, журбота, журіння.

ЖУРИТИ засмучува-, смути-, зажурюва-, с. хви- 
люві-; я. Імн хто/ журить /засмучує/ с-и ~, з- 
й засмути-, сповнений смутку, пк сумливий, 
(за)журли-, засмали-, скорботний, © засму
чуючи.

ЖУРИТИСЯ (за ким, по кому, про /за/ кого, г. 
ким) сумувіти, тужи-, хнюпи- /віша-/ голову, 
упаді- серцем, д. бануві-; с. убивітися, світу 
(білого) не бічити; (за ким) бідкуві-, побива
тися, боліти /уболіві-/ душею, тлі- серцем 
/дуиіЄю/; (ким, за кого) гризтися, турбуві-, пі- 
клуві-, непокої-; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, зас
мучений, зажуре-, пойнятий сумом, пк смутн
ий, нерідіс-, ЖУРЛИВИЙ, фР нєвєсЄлий, зас- 
мутні-, о. у тузі, у смутку, сумний душею, ©;

РОЗЖУРЙТИСЯ /від-/, перестіти жури- 0;
ЗАЖУРЕНИЙ засмуче-, сумний, нєвєсЄлий, г. 

засумбваний; (спів) тужливий, зажурли-; & ♦,
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ніби цвяха з’їв.
ЖУРІ > СУДЦЯ.
ЖУРЛИВИЙ і ЖУРНИЙ невеселий, нерадіс

ний, невтіш-; (спів) пбв- смутку, сумовитий, 
тужливий, скорботний, тбск-, р. плакучий; (- 
думи) сумний, смутний; (дуб) зажуре-;

ЖУРЛИВИЙ сумний, ЗАЖУРЕ- печінь-; (за 
кого) турббтли-, турботний; (- думи) обсілий 
тугою /смутком/;

ЖУРЛИВО скрушно, туж-, тяжко-важ- 0.
ЖУРНАЛ вісник, (тижневий) тижневик, (місяч

ний) місячник, (кварталь-) кварталь-, (непе- 
ріодич-) альманах, публікація, з. щоденник.

ЖУРНАЛІСТ газетяр, новинар, публіцист, зн 
писака, акула пера; з" репортер, кореспонд
ент, літпрацівнйк, коментатор, редак-, огля
дач; & теле4 /ж. -брехуніст/, зн журналюга'.

ЖУХАТИ онґ ЦУПИТИ, тягнути, красти.
ЖЮРІ = ЖУРІ.

з

З із, зі, зо, з-поміж, (і)з-посеред, з-проміж; з м&іе 
(з нйі) я (вона) [з міне (з и^ї) людгіна я (вон- 
а) л.]; з того гбря з того всьбго.

ЗА поза [п. хатою], з [з. пбміччю з п.], під час [з. 
Шпу п. ч. Н.]; (ким) ззаду /по-/ кого; з. диво 
булгі дивом б.; з. підсумком як підсумок; з. 
п’ять хвилин майже [з. п. х. лікар м. л.]; з. 
сонця ♦ дня, коли світить сонце; з. так дурно.

ЗААНГАЖОВАНИЙ зайнятий, (актор) н&йня-; 
(до танцю) запрошений; ги засвата-, заруче-, 
одруже-, жонатий, ж1 заміжня; (у партії) 
партійний.

ЗААРЕШТОВУВАТИ АРЕШТОВУ-, ув’язню-, 
закайданю-, в’язнити, фР забира-; я. /мн хто/ 
заарештбвує с-и ~, готовий /покликаний/ ♦, 
зайнятий арештом, © арештовуючи.

ЗААРКАНИТИ д* пійма- на аркан.
ЗАБАВА розвага, гра, рбзривка, потіха /у-/, ви

грашка; з'п танці, вечорниці, гуляння, гулян
ка; & забавка.

ЗАБАВКА (річ) іграшка /ви-/, цяць-, ляль-; (дія) 
ЗАБАВА.

ЗАБАВЛЯТИ бави-, розважа-, весели-, потіша-, 
тіши-; (дитя) заспокбюва-, втихомирю-; з. за- 
трйму-, барити; я. /мн хто/ забавлгі с-и ♦, ма
стак б£ви-, з-й забави-, забавник, потіш-, ку- 
м£д-, пк розважальний, розвагбвий, © бавив
ши.

♦♦♦СЯ бави- 0; я. /мн хто/ -ється розвеселений, 
(роз)бавле-, радий забаві, охочий до забав, ©.

З АБАТ і ЗАБАГАНКА (примхливе бажання) 
примха, веред, комиз£, с° каприз;

ЗАБАГИ, ЗАБАГАНКИ вередування, химери,

фанаберії, г. вйбаги 0.
ЗАБАГЛИВИЙ > ВЕРЕДЛИВИЙ.
ЗАБАРА затримка, сповільнення; © вайло, м’я-, 

загайко, маруда, мнйха, непровбра /-няка/.
ЗАБАРВЛЕННЯ (шкіри) колір, відтінок, к" піг

ментація; (слова) барва, ги ню^нс; (барвник 
живих істот) пнмент; (дія) забарвлювання.

ЗАБАРВЛЮВАТИ підфарббву-, (в яку барву) 
додавати якої барви, жґ краси-, ± ФАРБУ- 
ВА-; я. /мн хто/ за бгірвлює с-и ~, з-й забарв
ив фарбар, маляр, (річ) барвник, пк барвний, 
фарбуваль-, ©.

ЗАБАРНИЙ забарливий, повільний, неквапли
вий, марудний, загйй-, жґ пинявий, длявий.

ЗАБАРЯТИСЯ і ЗАБАРЮВА- бари-, гая-, зага- 
юва-, забавля-, с*' спізнюва- /за-/, затрймува-;

ЗАБАРИ-: не з. к° не змусити себе дбвго жд£-; 0.
ЗАБЕЗВЙННО (пропасти) нізащо, даремно, ні 

за цапову душу, ні за понюх табаки; & безви
нно, невинно, заневйнно, безневинно.

ЗАБЕЗПЕКА (дія) захист, оборона, охорб-, опік- 
а; (укриття) притулок, захист- /при-/; & забе
зпечення.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (потреб) задовбле-; (чим) по- 
стача- чого\ (майна) г. асекур£ція, с° страху
вання; (прав) гарантія, гарантування; (безпе
ки) налагодже- /організація/ заходів безпеки; 
& забезпека; ± ЗАХИСТ.

ЗАБЕЗ/ПЕЧУВАТИ (потреби) задовольня-, (ко
го чим) постача- кому що, дб£- на кого\ (успіх) 
гарантува-; (безпеку) налагоджува-; (фланги) 
ви ЗАХИІЦА-; я. Імн хто/ забезпечує с-и ♦, з- 
й -печи-, гарант, -печувач, пк -пічний, гаран
тій-, для -печення, рв -печення [група з.], ©;

ЗАБЕЗПЕЧИ- (кого чим) настачи- на кого чого
0, г. вйвінува-; з. себі від иечгістої сгіли ок- 
ресли- крейдяні коло;

ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ: з. засобами /знаряддям, 
кбштами/ засібнйй; 0.

ЗАБИВ/АТИ (у землю) /в-/; (дошками) зашива-, 
закрива-; (дрантям) заповню-, загйчу-, захар
ащу-; (худобу) убивати; (голову) обтяжу-, пе
ревантажу-, (дитя) затурку-; (в закови) заков- 
у-, кувати; (снігом) заміта-, засипа-; (запах) 
заглушува-; з. бііки кому пуска- тумана, за- 
милюва- очі, оступачу- кого; я. /мн хто/ заби- 
вй с-и ♦, з-й забй-, -ач, пк -альний, -ущий, ©;

ЗАБИТИ (коліно) побити, вдаритися в; 0;
ЗАБИТИЙ (у землю) /в-/; (на війні) /у-/; (бруд

ом) захаращений; © затурка-, загна-, задуре-, 
заштбвха-, стуманілий, г. загулюканий 0.

ЗАБИРАТИ (силою) /від-/, бра-, віднімй-, о. вид- 
ира- з рота; (терен) захбплюва-, займа-, окуп- 
бвува-; (людей) затриму-, заарештбву-, поло
нити; (- злість) пойма-, опанбвува-, охоплю-, 
брати [зло бере]; (вліво) поверта-; з. вище
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зді-йматися вгору; я. /мн хто/ забира с-и ♦, 
радий забрі-, хапко, хапун, грабіжник, к? екс- 
проп-ріятор, (землю) окупант, пк забирущий, 
скза-бери- [забери-у-слабших], ©;

ЗАБРАТИ взя- 0; з. вліду над ким підкорй- 
кого [хто над ким забере владу].

ЗАБИРАТИСЯ виміта- [-айся!], ушива-; -ійся! 
котись ковбасою!, геть звідси!;

ЗАБРАТИСЯ витряс-, викину-, ф. злиняти; (у 
глушину) зашитися, запер-, закопа-.

ЗАБІГАЙЛІВКА > БАР, жн Наливайка.
ЗАБІГАТИ (на мить) заскакува-, заходи-; (напе

ред) випереджа-, оббіга-, ліз- поперед батька 
(в пекло); (звідки) втіка-; (шлях) г, перебіга-, 
перетині-; & застава-, захоплю-, заскаку-; що 
забіпі схильний радий забіг-, забігайло, ©.

ЗАБІЙ (у шахті) вибій; (на шляху) вибоїна /за-/; 
(снігу) зам£г, намет*, кучугура; (серця) удар, 
поштовх.

ЗАВІЙКА задерика, заводій[іяка], навкулачник, 
шибе-, колот-, ГАЛАБУРД-; & розбіяка.

ЗАБЛУДА заблуканець, як і. ЗАБЛУКАНИЙ; зм 
зійда, заволока, заброда, приблуда, приплен
тач; п. омана, р. зіблуд.

ЗАБЛУДЖУВАТИ; ЗАБЛУДИТИ г. заблукати.
ЗАБЛУКАНИЙ заблукілий, заблуд-, заблудний, 

як L ЗАБЛУДА.
ЗАБОБОН передсуд, повір’я, з. суєвір’я;

ЗАБОБОНИ мИ упередження, к? марновірства 
0; & пк ̂ забобонний /марновір-/.

ЗАБОРОНА недбзвіл, к* табу, жґ закіз; (закону) 
> ВЕТО, (імпорту) ембарго.

ЗАБОРОНЙТИ не дозволя-, не допуска-, боро
ни- кому, к* накладі- табу /вето/, ветува-, та- 
буюва-, жґ заказува-, д. спира- кого; (аборт- 
и) стави- поза законом, роби- незакбнними; 
забороняю водіітися з кимі щоб я більше не 
бачив когої; я. /мн хто/ забороні с-и ♦, змуш
ений заборони-, пк заборонний, rf проти [за
кон проти абортів], © забороняючи;

ЗАБОРОНЕНО не вільно, фР зась!
З АБРЙЗКУ В АТИ(СЯ) захлюпувати^ся), обпор- 

с кувати (ся); (брудом) задрйпувати(ся), заля
пуватися), забрьохувати^ся), заболочувати
ся); ± БРИЗКАТИ; я. Імн хто/ забризкує с-и 
♦, з-й заляпа-, ляпало, порска-, хлюпій, пк 
хлюпкий, порський, ляпучий, ©; я. -ється за
бризкуваний, обпбрску-, задрипу-, заляпу-, 
забрьбху- 0, ©;

ЗАБРИЗКАТИСЯ захлюста-, затьопа- 0.
ЗАБРІХУВАТИСЯ не знати міри у брехні;

ЗАБРЕХА- зарапортува-; я. -івся забріханий, 0
ЗАБРОДА > ЗАЙДА.
ЗАБРУДНЮВАТИ / ЗАБРУДНЯ- брудни-, зас- 

мічува-, занечйщува-, заболбчува-, каля-, зад- 
ргіпува-, забрьбху-, зателепу-, затьбпу-, закі-

лю- /об-/, запаскуджу-, запоганю-, дк захвбйд- 
ати; (лице) замурзува-; п. ганьби-, паплюжи-, 
очбрнюва-, обпаскуджу-, чорнити; я. /мн хто/ 
забруднює 1. с-и ~, з-й забрудни-, забрудню
вач, занечищу-, забруда, пк кальний, брудний, 
калький, ©; 2. що ганьбить;

ЗАБРУДНЕНИЙ закаля-, заболбче-, зателепа-, 
р. забрудже-, завбже-, запЄцька-, оббирька-; 0.

ЗАБУВАТИ не пам’яті-, пуска- в непам’ять, ви
киді- з голови, покиді- думку, Фея; (- кого) не 
дума-, не дба-, байдужі- до; (милу) розлюбля-; 
(речі десь) не бра-, покида-, залиша-; (кпини) 
прощі-, даруві-; (з нс що) випускі- з уваги, не 
враховува-; (пильняву) нехтува- що, гр^бува- 
чим; забудь(те)! вибий(те) з голови! покинь
те) дума-!; я. /мн хто/ забувші схильний ♦, з-й 
забу-, забудько, пк ЗАБУДЬКУВАТИЙ, безп- 
ім’ятний, забутливий, п° всезабудьчий, ©;

ЗАБУТИ позабутися, (свідомо) викину- з пім’- 
яті 0; з. б і не згідува- бодій не згідувать!

ЗАБУВАТИСЯ не пам’яті-, н° іти в небуття /не- 
пім’ять/, приладі- пилом, порості- мохом 
/травбю/, присипітися порохом, вилітіти з 
голови; ЗАБУВА-; (до непам'яті) забуві- про 
все на світі, с° відключатися; (у чварі) далеко 
заходити, не контролюві- себе; (сном) впаді- 
в сон /дрімоту/; (з ч. не) жити в серці /серцях, 
пім’яті/; я. /мн хто/ -ється (- події) забуваний, 
схиль- /с-и/ ♦, ЗАБУДЬКУВАТИЙ, (у чварі) 
© втрачаючи контроль над собою; ± я. не
притомніє;

ЗАБУТИСЯ припісти пилом забуття, кіну- в 
Лету, піти в небуття, н° упливти за водою 0.

ЗАБУДЬКО о. забудьків брат; д! | .
ЗАБУДЬКУВАТИЙ непам’яткий, непам’ятли

вий, забутли-, непам’ятущий, безпім’ятний, 
короткопім’ят-, р. забутний; як L забудько.

ЗАБУР’ЙНЮВАТИ сґ розбур’яню-.
ЗАБУТЛИВИЙ > ЗАБУДЬКУВАТИЙ.
ЗАБУТТЯ непім’ять; о* втеча від дійсносте; фР 

задума; з"  дрімота, сон; (втрата тями) без- 
пім’ять, непритомність; (від збудження) ек
зальтація, с. нестяма; & самозабуття.

ЗАВАДА перепона, перешкода, жґ перечіпка, 
запона, завіга; (явна) ЗАВАЛА, ЗАГОРОДА.

ЗАВАЖАТИ перешкод/жі-, ставі- на завіді, о. 
плутатися /верті-/ під ногіми, лізти попід ру
ки, стирча-, як кістка в горлі; (розмові) пере- 
бива-, перебаранча-, (діяти) не даві-; & за- 
віджува-; я. /мн хто/ заважгі с-и ♦, з-й ~и-, ж. 
заважальник, пк гальмівний, перебйвчий, зав- 
адливий, кн обструкційний, /гість/ зійвий, о. 
на ~і /заві-/,рв перешкоди [сигнал ~и], ©.

ЗАВАЛ (А) (у шахті) обвіл; (на шляху) барикіди, 
перекриття, загорода; (краму) нагроміджен- 
ня, скупче-, захаріще-, р. звал, /дешевого/ зі-



ЗАВАЛИСТИЙ 120 ЗАВІЗ

валь; (снігу) замет нам-*; (криги) зашерет.
ЗАВАЛИСТИЙ (сніг) заметис-, кучугурис-, д. 

заббїс-.
ЗАВАЛЮВАТИ > ЗАХАРАЩУВА-; я. їм" хто/ 

завілює с-и ♦, згодний завали-, валій, завал- 
ювач, пк завальний /-алюваль-/, завали стий, ©.

ЗАВАЛ ЙТИСЯ /про -/ (на /випускному/ іспиті) г. 
перепасти /при матурі/.

ЗАВАЛЯЩИЙ закинутий, не вживаний, непот
ріб-; © нездалий, нікудишній; & валящий.

З АВ АНТ АЖУВ АЛЬНО-РОЗВ АНТ АЖУВ АЛ Ь- 
ний б. (пункт) к. завантаж- і /роз-/, вантаж
ний; з.-р. пункт вантажня.

ЗАВАРЮВАТИ: я. Імн хто/ заварює с-и ♦, рад
ий завари-, пк заварювальний, ск завари- [за- 
варй-пиво посуд], ©.

ЗАВАРЮВАТИСЯ: що -ється заварюваний, пк 
заваристий, заварний.

ЗАВБАЧЛИВИЙ /перед -/, далекоглядний; & за- 
вбіч-; ± ОБАЧНИИ.

ЗАВБАЧ/УВАТИ і ЗАВБАЧА- /перед-/, зні- на
перед, догадуватися; (мовою) казати- напер
ед, передріка-; я. /мн хто/ завбачі с-и ~, з-й 
~и-, пк ~ливий /перед-/, б3 провидли-, ©.

ЗАВБІЛЬШКИ величиною, розміром, обсягом; 
& вбільшки, навбільшки.

ЗАВВЙШКИ висотою, у висоту; на зріст, зрос
том; & ввишки, звйшки, ем заввйшечки.

ЗАВГЛИБШКИ у глибину, глибиною, глибо- 
тбю; & завглйб, вглйбшки.

-ЗАВГОДНО: де-з. будь-дЄ; колй-з. будь-коли; 
кудіі-з. будь-куди; хто-з. будь-хтб.

ЗАВГРУБШКИ (за)втбвшки, у грубину /товщи
ну/, грубинбю, товщиною.

ЗАВДАВАТИ (кривди) чини- /кбї-, заподіюва-/ 
що; (болю) виклика- /спричиня-/ що; (на теч
ії підпомагі- брати, піддаві-; (куди) запротб- 
рюва-, засилі-; (питання) д. стави-; з. втрат 
заподіюва- /чини-/ шкоду; з. душевних мук 
щипі- за серце, пекти мозок /душу, серце/; я. 
/мн хто/ завдав с-и ♦, з-й /поклика-/ завда-, 
спричйнник, призвідець, © завдаючи; я. -аі 
клбпоту клопітний; я. -а£ страждань здат
ний залити сіла за шкуру; я. -аі шкбди шкід
ник, пк шкідливий;

ЗАВДАТИ: з. неприімности насоли-; з. іпкбдн 
наш коди-; не з. шкбдн пальцем не зачепй-.

ЗАВДАННЯ (задумана дія) накресле-, плян, ме
та; (чиє) настанова, розпорядження, накіз, з. 
зігад; (учня) Є завданок; & завданнячко, 
над*.

ЗАВДОВЖКИ у довжину, довжиною, р. уздовж; 
завдбвж, вдбвжки, *взівдбвж(ки) /= по всій 
довжині/.

ЗАВДЯКИ (чому) дякуючи, через що, в наслідок 
чого; за допомогою /шляхом/ чого; з. тому,

що відсутнє що бо / затим що, оскільки, чер
ез те що, тому що/ нема чого.

ЗАВЕРБОВУВАТИ ВЕРБУ-; (на працю) найма
ти, набира-; (до гурту) залуча-, затяга- /в-/; я. 
завербовує = що вербує.

ЗАВЕРТАТИ: з. очима зп закочувати очі;
ЗАВЕРТАТИ(СЯ): завертіє голову /заверта

ється голові/ кому, дуріє хто.
ЗАВЕРШУВАТИ ЗАКІНЧУ-, кінчити, доводи- 

до крію /кінця/; (плян) здійснюва-, викбнува-; 
(стіг) вивершува-, роби- /викладі-/ верх; & 
заверша-; я. !мн хто/ завершує с-и ♦, рідйй 
закінчи-, завершувач, (стіг) вершій, ск вер
ши- [вершигора], пк вершйльний, завершіль-, 
заключ-, фініш-, кінцевий, остійній, ©;

ЗАВЕРШИТИ міти за собою 0;
ЗАВЕРШИТИСЯ (- рік +) добігіти кінця;
ЗАВЙРШУВАТИ(СЯ) вивЄршувати(ся) 0.

ЗАВЖДИ повсякчіс, зівсіди, зівше, постійно, 
ВІЧНО, день і ніч, жґ все, всякчіс; (можна 
взяти) будь-коли, хоч коли, хай колй, вдень і 
вночі; (буде) довічно, доки світ стоїть; (так 
було) споконвіку; фР щорізу.

ЗАВЗЯТИЙ © діяльний, енергій-, наполеглив
ий, фР настйрли-; /на що/ беручкий до; /у ді
ях/ рішучий, непохитний, непримирен-, без- 
компроміс-, с. відчайдуш- (читач) ЗАПЕК
ЛИЙ, прйстрасний, г. загорілий; (бій) напру
жений, упертий; (- пісню) загонистий, моло
децький, хвіць-; і. завзятець; & заповзятли
вий, завзятущий, заповзятий, пре^.

ЗАВЗЙТТЯ завзятість, упЄрт-, наполЄглив- /г. за- 
горіл-/, зіпал, енЄріія 0; о. порох у порохівни
цях; (до чого) пристрасть, захоплення чим; 
(бою) напруже-; & заповзяття; ± ЕНТУЗІЯЗМ.

ЗАВИВАНЕЦЬ к* струдель.
ЗАВИВАТИ1 /дк ЗАВИТИ/ 1. вй- (вовком); з п 

стогні-, скигли-, реві-, ревти; 2. (волос) закр- 
учува- /на-/, кучеряви-;- (квіти в коси) запліт- 
І-; (вінок) /ви-, с-/; я. /мн хто/ завнві1 1./2. с-и 
♦, © завивіючи, 1. ревун, скиглій, пк ревучий,
2. що кучерявить, звиклий кучерявити, зайня
тий завивкою, (річ) завивіло, пк завивальний.

ЗАВИВАТИ2 Ідк ЗАВИНУ-/ (у що) загор/ті-, 
-тува-, замбту-, закуту-, (чим) обмбту- /об- 
гортіти, обвиві- /опо-, спо-/; я. їм11 хто/ зав- 
нві2 покликаний ~нути, с-и ♦, ^тільник, ~ті- 
йло, (прилад) -тіч, пк -тільний, ск ~ни-, ©.

ЗАВИГРАШКИ і ЗАІГРАШ- пбграйки, лЄгко, 
без зусиль, не напружуючись, не стомлю-.

ЗАВІДУВАТИ (чим) віда-, керуві-, очолюва
ло, старшуві- /головуві-/ де; (усім) розпоря
джайся, стЄжити щ о , р. ріди-; я. /мн хто/ за
відує с-и /постівлений/ ♦, згод- очбли-, заві
дувач /керівник, управитель, голові/ чого, ©.

ЗАВІЗ привіз; & © *завізчик.
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ЗАВІЗНО nf* (на ринку) тіснота, тіснява, товкот
неча, повно люд£й /возів/, тісно, перепбвне-, 
скупче-, годі пропхатися, зп не протбвпи-; р. 
важко, повільно.

ЗАВІЙ (пов'язь) завивало, завиття, (у мусульм
ан) чалм£, (в індусів) тюрбан; (вітру) повів; 
(снігу) зам£г, нам£г, кучугура.

ЗАВІРЮХА заметіль, завія, метелиця, хуртови
на, сніговиця, ВІХОЛА; (революційна) заво
рушення; п. чвара, колотнеча, свйрка.

ЗАВІРЯТИ (довідку) засвідчува-, (візу) завізбву- 
ва-, візува-; я. /мн хто/ завіргі с-и ♦, готбвий 
засвідчи-, ю. посвідник, зп завіритель, пк зас- 
відчувальний, ок свідчиль-, (за)свідчий, ©.

ЗАВІСА запиніпо, запона, заслона, опбна, г. кур
тина; (на вікні) завіска, фіранка, (на дверях) 
порт’єра, Ііз брижами! драпрі; (диму) заво
лока, пелена; димові з. штучна смуга диму.

ЗАВІТ заповіт, настанбва, заповідь; р. обіцянка, 
порйда, поб&кйння.

ЗАВІЯ > ЗАВІРЮХА.
ЗАВМИРАННЯ: із -ям с£рця мліючи серцем.
ЗАВМИРАТИ застига-, закляка-, не рухатися, 

(свідомо) зат&ова-; (з жаху) мліти, ціпені-, 
дереві-, ледве диха-, терпну-, с. НЕПРИТОМ
НІ-, трйти- пам’ять; /- серце! в’яну-; /рух! спи
нятися; /розвій! /при-/; /звук/ замовкати, за- 
тихй-, мовкну-; /чуття/ не виявлятися, прит- 
упля-, зникати; р, гину-, умира-; з. серцем 
млі- серцем; я. /мн хто/ завмиргі с-и ♦, зму
шений завмер-, напівзавмфлий, майже зав- 
мф-, завмирущий, (звук) щораз тихший, ©;

ЗАВМЕРТИ принишкну-, прикипі- /прирости/ 
до землі 0; з. на місці прикипі- до місця.

ЗАВбД вирббня; підприємство, виробниц-, фаб
рика, ± МАНУФАКТУРА; & *заводч£нин.

ЗАВОДИТИ /у-, від-, (домів) при-/, с. запротор
ював (нове) запров^джува- /в-/, застосбву-; 
(школи) заснбву-, будувати, від крива-; (боро
ду) відрощу-; (пісню) заспіву-, починати; 
(справу) відкрив^-, започаткбву-; (мотор) у- 
рухбмлю-; п голосити, плйка-; я. заводить 
1./2. с-и ♦, радий завести, ©, 1. (за)водій, 
І пісню! заспів(ув)ач, /куди/ провідник, /пруж
инуІ для заведення /завбду/, 2. я. засновує, за
сновник, ініціятор, запроваджувач;

ЗАВЕСТЙ запровадити 0.
ЗАВОДИТИСЯ (- чвару) зачіпа-, (з ким) скакати 

гопки до кого 0; я. !мн хто/ -иться (звичай) за- 
вбджуваний, запроваджу-, (- пружину) накру- 
чу-, /сварку/ здійманий, заколбчува-, пк заво
дія цький, забіяць-, /прилад/ заводний, ©.

ЗАВОДІЙ ЗАВОДІЯКА; (пісні) заспі(ву)вач.
ЗАВОДІЯКА заводій, призвідник /-їдець, -їдця/, 

ініціятор, р. причйнець; (підбурювач) БАЛА
МУТ, калам^ник, р. підмов-; ± ЗАДЕРІЙ.

ЗАВОДЬ і ЗАВОДОК (на річці) невелика ЗА
ТОКА /бухта/, бухточка, у. затін, с° затбн; п. 
тиха гавань.

ЗАВОЗИТИ /від-/, запротбрюва-; (сюди) приво
зи- /до-/, доставля- /при-/, достача-, жґ доп- 
равля-; я. /мн хто/ завгізить с-и ♦, з-й завезти, 
(за)возій, завозянин, пк завбжувальний, ©.

ЗАВОЙОВНИК > АГРЕСОР.
ЗАВОЙОВУВАТИ (краї) загарбу-, поневолю-; 

(права) ЗДОБУ-, виборю-; (кого) перемагати, 
дола-; (що) придбав^-; я. !мн хто/ завойовує 
с-и ♦, націлений здобу-, здобувець, завойов
ник, а. конкістадор, с. поневолювач, пк агрес
ивний, загарбницький, завойбвни-, поневбль- 
чий, ©.

ЗАВОЛІКАТИ (чим) ЗАТЯГА- [н. захмірюва-], 
засбтува-, (слізьми) заснбвува-, застилі-.

ЗАВОЛОДІВАТИ (чим) привласню- /присвою-, 
захоплю-, запосідати, о. прибира- до рук/ що\ 
(ким /- емоції!) нарина- на /поймй-, 6pd-, обсі- 
да-, опановува-, охбплюва-/ кого; (душею) по
лони- /заворбжува-/ що; я. /мн хто/ заволодів^
1. з-й заволодіти, здобувець, привласнювач, 
©, 2. що поймй, опановувач, заполоню-, заво- 
рбжу-, пк заполонювальний, заполбнчий, ск 
прибери- [прибери-до-рук чуже] © поймгіючи;

ЗАВОЛОДІТИ (чим) запанува- над, (ким!- чу
ття!) опосіс- /пойня-/ кого; 0.

ЗАВОЛОКА (на очах) с° пелена; ± ЗАВІСА; © 
ЗАЙДА; л. волоцюга.

ЗАВОРОЖ/УВАТИ /при-, об-/, зачарбву- /в-/, о- 
бмарю- чарами, заклинати; (співом) чарувй-, 
захоплю-; ± ГІПНОТИЗУ-; я. !мн хто/ заворб- 
жує с-и /мастик/ ♦, з-й заворожи-, ~вач, воро
жій, чаклун, ворожбит, пк ~ливий, гіпнотичн
ий, ск заворожи- [заворожгі-душу гра], ©;

ЗАВОРОЖИ- е. пороби- /почини-/ кому; 0.
ЗАВОРУШЕННЯ заколот, рбзрух, розбрат, г. 

ворохббня; & заворуха; ± ПОВСТАННЯ.
ЗАВОЮВАННЯ & а завойбвання.
ЗАВСІДИ ЗАВЖ-; & пк *зівсідній /= постійний/.
ЗАВСІДНИК к“ сталий /частий/ гість /бувіпець/,

о. нікбли не бракує кого, без кого вода не 
освятиться.

ЗАВТОВШКИ > ЗАВГРУБШКИ.
ЗАВТРА не сьогбдні, другого /наступи-/ дня, на 

другий день; ф? незабаром, скбро; п. майбу
тнє, прийдешнє; як L наступний /другий/ 
день; & взавтра, *відзівтра /= почавши від ♦/.

ЗАВУАЛЬОВУІВАТИ солодити пілюлю, г. за
вивати в папірці; ± МАСКУВАТИ, ЛИЧКУ-.

ЗАВЧАСУ завчасно, заздалегідь, загодя, напе
ред, авансом, г. згори, ок заскбро, зазнаки, д. 
заздалегбди, зйвгодя; (зарано) передчасно.

ЗАВЧАТИ заучува-, запам’ятбвува-, вивча- на
пам’ять, (сліпо) визуджува-; я. /мн хто/ завча
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с-и /звиклий/ з-й завчи-, учень, пк завчаль- 
ний, © завчаючи.

ЗАВ’ЯДАТИ > В’ЯНУ-, ЖОВКНУ-; я. їм" хто/ 
зав’ядіі стівши /покинутий/ напівзів’4лий, 
(вже) мійже зів’я-, © зав’ядаючи;

ЗАВ’ЯНУ- (захиріти) замйршаві-, занйді-, за- 
чучвері-, зач^врі-; & за[і]в’я(ну)-, /по-, при-/.

ЗАВ’ЯЗКА (в одязі) мотузок, шнурок; (оздоба) 
бант; їй вихідний пункт, початок; & зав’язок; 
(аж) по сгіму -ку (аж) по саме годі /нікуди/.

ЗАВ’ЙЗУВАТИ /з-, у-, об-, пере-/, в’яза-, (міиіо- 
к) зашмбргува-; (балак) (роз)почині-; (спілку) 
заклад а-, засновува-; (дружбу) нав’язу-, вста
новлю-, започаткбву-; (зерно) зароджу-, утво
рю-; г. я. /мн хто/ зав’язує с-и ♦, з-й зав’язі-, 
^ в ’язальний,вв’яжи- [в’яжинога], ©.

ЗАВІЗУВАТИСЯ (чим) /по-/; (бій) почині-; їй 
зарбджува-, заплоджува-, утвбрюва-, виника
ти, постава-; я. /мн хто/ -ється 1. зав’язуван
ий /по-/, зашмбргув-, в’яз-, пк ок в’язкий, ©, 2. 
що зароджується;

ЗАВ’ЯЗАТИСЯ (- розмову) повестися 0.
ЗАВ’ЯЗЬ зав’язок, зародок; їй початок, основа.
ЗАГАД пропозиція, рекомендація, нагадування, 

с. накіз, завдання, розпорядже-; & загадува-.
ЗАГАДКА (важка) головолбм-; (зі складів) шар

ада, (з букв і схем) ребус; їй таємниця, незб
агненність, таємнич-, к* сфінкс, о темний ліс.

ЗАГАДКОВИЙ таємничий, незрозумілий, нез
багненний, містйч-, укритий таємницею; & 
загад куватий.

ЗАГАДУВАТИ задуму-, планувати; (кому) велі-, 
даві- наказ /завдання/, наказува-; (загадку) 
пропбнуві-, завдава-; (що буде) ворожи-, фР 
віщуві-; я. загадує 1. я. задумує, 2. я. велить 
/наказує/, 3. я. пропонує.

ЗАГАЛ уся громада /громадськість, міса/, ши
рока г., широкі кола; фР усі; к? соціюм.

ЗАГАЛОМ у цілому, разом, повністю; взагалі; 
без вибору, поспіль, підряд; р. гуртом.

ЗАГАЛЬНИЙ стосбв- до всіх, поголбв-, зг все- 
люд-, д. всіхній; (уклін) призначе- усім; (вжи
ток) громадський, колективний, спіль-; (- су
му) увЄсь; (- знання) основний, елементар-; 
(усіх землян) всесвітній, вселюдський, універ
сальний; (- слова) безпрЄдмет-, абстракт-, пу
стий; (- гадки) узагальнений; ± ВСЕОСЯЖ-, 
УЗВИЧАЄ-, ПОВСЯКДЕН-; & с " (най)зага- 
льніший; б. Запільна декларація прав лю
дини Всесвітня декляріція людських прав.

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИЙ вселюдський 0.
ЗАГАНЯТИ загони-, (до втоми) уганя-; (у зем

лю) вбива-; я. /мн хто/ загангі с-и /мастак/ ♦, 
з-й загна-, загонич. (за)гоній, заганяйло, у 7 го
нитель, пк гончий, ©; з. в безвихідь припира
ло стінки, гі° заводи- на слизьке;

ЗАГНАТИ: з. у глухіій кут жґ ~ в суточки;
ЗАГНАНИЙ затюка-, заляка-, затовче-, заби

тий, затурканий 0.
З АГ АНЙТИСЯ; ЗАГНА- задалеко забігти /заїх- 

а-, забратися, (перебрати міру) зайти/; з. в 
нещастя напитати н.

ЗАГАРБ/УВАТИ захоплю-, завойбву-, окупбву-; 
(чуже) привласню-, присвою-, грабувати, від- 
бира- /за-/, запосіда-, прибира- до рук, загріба-; 
я. /мн хто/ загарбує с-и ♦, з-й -а-, ~ник, зай- 
манець, захоплювач, окупант, пк загребис
тий, загребущий, дряпіжн-, ~лив-, п° ~нйй, ©.

ЗАГАСАТИ /по-, ви-/, гасну-; я. !мн хто/ загаса 
с-и ♦, покинутий гісну-, приречений згасну-, 
(вже) майже згаслий, щораз тьмяніший, пк за- 
гасущий /ви-/, гаснучий, (звук) щоріз слаб
ший, © гаснучи.

ЗАГАТА /пере-/, гать, гітка, р. тама, ± ГРЕБЛЯ; 
п. водоймище; о* перепона, перешкода.

ЗАГАЧУВАТИ гати-, роби- гать, закладі- гат
ку; (греблю) заклада- /лігоди-/ проточину; 
(потік води) перекрива-, загорбджува-; (мот
лохом) забивати, захаращу-, заповню-; я. /мн 
хто/ загачує с-и ♦, покликаний загати-, загі- 
чувач, пк загачувальний, для загічення, ©;

ЗАГАТИТИ /У-/ ги уперіщи-, вдари- 0.
ЗАГАЮВАТИСЯ бари-, затримува-; я. /V  хто/ 

-ється с-и ♦, сповільнюваний, стишу- /при-/, 
гальмо-, затрйму-, щораз повільніший, ©;

ЗАГАЯТИСЯ ок заґавитися 0.
ЗАГИБАТИ (у бою) гину-, умира-, кліс- гблову 

/голови/; (охоче) іти на смерть /хрест/; (цвіт) 
нищитися, руйнува-; (слід) зникати, (за)про- 
паді-, щезі-, ізслиза-; я. /мн хто/ загибі /ги
не/ с-и ♦, негбдний вйжи-, запропащува-, ро- 
кб- на смерть, майже знгіклий /вймер-/, на ме
жі /близький до/ загибелі, смертник, /ж1 -ни- 
ця/, погибель-, (- культ) нездатний іти в ногу 
з часом, пк зникбмий, погибельний, (от-от) 
пропащий, умиру-, мру-, загибу-, © гинучи;

ЗАГИНУТИ /з-, (усім) ви-/, скрути- собі гбло
ву /карк, шию, в’язи/, зложи- кості /кістки/, 
знайти свою могилу, (по)збутися голови 
/життя/ 0; & 3. о° ми п° загиб.

ЗАГИБЕЛЬ загин, смерть, погибель, д. заглада, 
к" фатільний кінець, з. згуба, гибель, р. загу
ба, пагуба; прбпад, (імперії) крах; (поступо
ва) розклад, руйнування, руйнація, нищення.

ЗАГИН > ЗАГИБЕЛЬ.
ЗАГИНАТИ ГНУ-; ф. перебільшува-, вигадува-; 

(ціну) пріви-; з. лійку обкладі- лійкою; я. 
/мн хто/ загингі стівши /звиклий/ ♦, готовий 
загну-, загиніч, пк т. загинільний, ©;

ЗАГНУТИ ок закаблучи-, закандзюби- 0;
ЗАГНУТИЙ ок закаблучений, (гачком) закан- 

дзюбле-.
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ЗАГІН 1. (поля) смуга, ділянка, гін; (на вівці) ЗА
ГОРОДА; & загінЄць, загбнець, загінчик; 2. 
група, відділ, з’єднання, боївка, г* партія, к" 
фаланга, f  когорта, плеяда, сузір’я.

ЗАГІРНИЙ >\ загірній.
ЗАГЛАДА знищення, смерть, загин, ЗАГИБЕЛЬ.
ЗАГЛИБИНА заглиблення, ямка; ге западина, 

улбгбви-; (рита) чаша, с° котлован; т. паз; 
(від вибуху) вирва, с° ворбнка.

ЗАГЛЙБЛЮВАТИ; ЗАГЛЙБИ- зашкалуби-.
ЗАГЛИБЛЮВАТИСЯ (у що) занурюва- /спус

ка-, дістава-/ углиб, (у гидке) заколупува-; (у 
ліс) йти, Іха-, (у море) пливти; (у працю) ПО- 
РИНА- (з головою), забувші- про все на світі, 
крім чого, зосереджуватися на, віддава- чому; 
(- зморшки) глибшати; я. /мн хто/ -ється с-и 
♦, заглиблюваний, занурю-, заглиблювач, пк 
заглйбливий, заглибний, щоріз глибший + %, 
(в роздуми) розмисливий, роздум-, ©; 

ЗАГЛИБИТИСЯ пірнути глибше 0; з. в сЄбе 
замкнутися в собі, поринути у свої думки, к. 
дума- своє.

ЗАГЛУХАТИ затиха-; (- мотор) глухну-, зупи
нятися; it. завмирати; я. заглухгі с-и ♦, щораз 
глухший, майже заглухлий, напівзаглух-, (- 
розвій) майже занепа-, ІбільІ майже заціп-, ©; 

ЗАГЛУХНУТИ запас- [чутка запіла] 0; (- біль) 
заціпну-, занімі-.

ЗАГЛУШУВАТИ і ЗАГЛУШАТИ (звук) притгі- 
шува-, пом’якшува-; (кого) глуши-, оглушу- 
ва-; (горе) затамовува-; (бур'яни) не дава- ро
сти /розвиватися/; я. /мн хто/ заглушує с-и ♦, 
здатний заглуши-, заглушувач, глушник, пк 
глушильний, заглушливий, тамувільний, ©.

ЗАГЛЯДАТИ зазира-, (по кутках) шука- очима, 
нйшпори-; (у що) дивитися; (до кого) вчаща
ти, навідуватися, відвідувати кого; & поФ; я. 
Імн хто/ загляді схильний ♦, поклика- загля- 
ну-, нишпорка, ок зазирака, зиркало, загляда- 
й-, ©; я. -ді вперед далекоглядний. 

ЗАГЛЙНУТИ (до кого) завітати; 0; 
ЗАГЛЯДІТИ: скільки загладить бко куди ся

гає око.
ЗАГНИВАТИ: що загнива = що гниє.
ЗАГОВОРЮВАТИ забалаку-, зав’язу- бесіду, о- 

зиватися словом; (- кров) пробуджува-, вияв- 
ля-; (зуби) д. замовля-; ги підпуска- ляси; (ко
го) розважа-, присипля-; р . ЗАВОРОЖУВА-; 
я. /мн хто/ заговбрює с-и радий забалака-, 
охочий до розмов, ©; я. -ює зуби знахур, ше
птун /шепітуха/, п. окозамилювач, мастак за
бивати баки;

ЗАГОВОРЙТИ відкрй- рота, пода- голос, по- 
руши- мовчанку 0.

ЗАГОВОРЮВАТИСЯ забалакува-; забріхува-, 
плЄстй нісенітниці, гріши- язиком, розпуска-

/розв’язува-/ язика, дава- волю язику; (в гаря
чці) МАРИ-; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, рідйй 
розпустити язик, дурноляп, словоблуд, без
контрольний базіка.

ЗАГОДЯ > ЗАВЧАСУ; & загоді.
ЗАГОЛОВОК г. /на-/; (твору) назва, титул,; (до

датковий) підзаголовок; (у газеті) шапка;
ЗАГОЛОВОК тк > ПОДУШКА.

ЗАГОНИСТИЙ молодецький, хваць-, я* зухва
лий, ЗАДЕРИКУВАТИЙ, г. бутний; (вислів) 
гострий, різкий; (спів) шпаркий; (- лайку) ву
личний, непристбй-;

ЗАГОНИСТО хвацьки, хвацько, по-молодЄць- 
ки, по-молодецькому; зухвало 0.

ЗАГОРДІТИ > ГОРДУВАТИ.
ЗАГОРОДА (для худоби) загін, обора, (для ов

ець) кошара; & загородка.
ЗАГОРОДА і ЗАГОРОЖА огорожа /тин, пар

кан, стіна тщ/; (дротяна) загородження.
ЗА/ГОРТАТИ і ЗАГОРТУВА-, об~, закутува-, 

замбту-; (краї паперу) загинати; (яму) засип- 
і-, закиді-; (жар) загрібі-; (землю) зарівнюв
ав пдш~; ги оповиві-; я. загорті = я. завива2;

ЗАГОРНЕНИЙ загорнутий, замотаний, заку- 
та-, сповитий, д. затушканий.

ЗАГОРЯТИСЯ спалахувати, займатися, запалю- 
ва-; (- світло) засвічува-; (од сорому) пекти 
рака червоні-; п, хвилюватися, захбплюва-; 
(чим) перейма-; (бій) почині-, розгоря-; (- ба
жання) з’явля-; виникати; я. -ється с-и по
йманий огнЄм, (- світло) засвічува-, пк зай
мистий, т. запальний, ©;

ЗАГОРІТИСЯ: з. бажанням перейня- б., пін
ко забажати, захоті- що аж /до щЄму в серці/; 
я. -вся завогнений 0, 0 ; я. -вся бажінням 
пойнятий б. (що аж).

ЗАГОСТРЮ/ВАТИ /ви-, від-/, ГОСТРИ-; (слух) 
збуджува-, посилюва-; (мову) додава- соли 
до; (увагу) зосереджу-; (взаємини) погіршу-; 
я. !мн хто/ загострює с-и ~, з-й загостри-, гос
трильник, ~вач, (річ) гострило, пк -вальний, 
гостриль-, для гбстрення, зайнятий -ям, ©.

ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ (матеріял) заготбвчий.
ЗАГОТОВЛЯТИ /на-/, готува-, запасі-; (рушни

ки) дбі- на; я. /мн хто/ заготовля с-и ♦, з-й за- 
готува-, зайнятий заготів/лею, ~нйк, -ель-, пк 
заготбвчий, ~Єльний, ©.

ЗАГОТУВАТИ надба-, пристара- 0.
ЗАГОЮВАТИСЯ (- рану) гбї-, затята-, зароста

ти; ± ВИГОЮВА-; я. -ється с-и гбї-, (трохи) 
підгоєний, майже загбє-, ©; ± ЗАТЯГАТИСЯ.

ЗАГРАВА збряво, жірево, г. луна; ± СЯЙВО.
ЗАГРАВАТИ (з ким) жартува-, залицятися до; ги 

підлЄіцува- до, запобігати ліски в кого; я. /мн 
хто/ заграв стівши /схильний/ ♦, джиґун, за
льотник, залицяль-, в. бахур, пк грайливий, (з



ЗАГРЕБА 124 ЗАДОВОЛЬНЯТИ

жінками) флірто-, скбрий на зальоти, ©.
ЗАГРЕБА дбіха собі, гребун (обома); ± ДЕРІЙ, 

КОРИСТОЛЮБЕЦЬ.
ЗАГРЕБУЩИЙ ЖАДІБНИЙ, ок рукатий; (пла

зун танка) загребистий.
ЗАГРИВОК прн загривок.
ЗАГРІБАТИ /з-/, гребти; (звідки) згорті-, горну-; 

(чим) загорта- /при-/; (чуже) привліснюва-, 
загарбува-; (веслом) веслува-; я. /мн хто/ заг- 
ріба с-и ♦, з-й загребти, загреба, загрібальник 
/-ійло/, пк загребущий /-истий/, загрібний, 
загрібіль-, довгорукий, © загрібаючи; і кури 
загреблгі б кого не обстав би за с£бе хто.

ЗАГРОЖУВАТИ /по-/, грози-, нахвалятися, гро
зи-; (з нс що) лякати, залякува-; я. /мн хто/ за- 
грбжує с-и ♦, пк навис- над чим, ЗАГРОЗ
ЛИВИЙ, страшли-, ІтонІ ультимативний, ©.

ЗАГРОЗА (словесна) /по-/, погрожування, нахва- 
ля-, грозьбі; (лиха) небезпека; (стала) о. Да- 
мбклів меч, приспаний вулкан; фР чорні хма
ри; що перебуває під -ою загрбжений.

ЗАГРОЗЛИВИЙ /по-/, заструпіли- /на-/; (стан) 
небезпечний; п. грізний, страшний; страш
кий, г. алярмуючий; (тон) ультимативний.

ЗАГРУЗАТИ /у-/, застряга-, грузну-; (у блуд) по- 
рина- у, с. мерзі-; п, затримуватися; (углиб) 
занурюва-, опуска-; я. /мн хто/ загрузі с-и ♦, 
приречений загрузну-, майже загрузлий, (у 
багно) засмоктуваний чим, © загрузаючи;

ЗАГРУЗ(НУ)ТИ захряс(ну)ти 0.
ЗАГУБЛЮВАТИ губи-, занапаща-, втрача-, ви- 

пуска- з рук; (з очей) к* випуска- з поля зору; 
& загублюватися; я. Імн хто/ загублює 1. зви
клий губити, здітний загуби-, пк утрітливий, 
утратний, © загублюючи, 2. що занапащі;

ЗАГУБИТИ г. загйри- 0; (справу) занЄдба-, зіп- 
сува-, занапасти-, провали-, с. знйщи-;

ЗАГУБИТИСЯ затрати-, уплисти за водою;
ЗАГУБЛЕНИЙ д. відгубле- 0.

ЗАГУСАТИ гусну-, твердну-, тужаві-; що загу- 
сі стівши ♦, загущуваний, майже загуслий 
/затужаві-/, напівзагус-, щораз густіший.

ЗАДАВАКА чванько, хвалько, хвастун, к* заро
зумілець, зп зазнайко.

ЗАДАВАТИ > /ЗАВ-/, ДА-; з. тон (в гурті) спів- 
і- заспів, бу- заводіям /заспівувачем, волода
рем дум/, заспівува-.

ЗАДАВНЕНИЙ (- недугу) занедбаний, занехая-, 
нелікова-, негбє-; (біль) дівній, застарілий; 
(борг) зал^глий, с° прострочений.

ЗАДАРОВУВАТИ /об-/, задірюва-, дарува-; я. 
/мн хто/ задарбвує с-и /звиклий/ ♦, з-й зада- 
рува-, + що дарує.

ЗАДЕРИКУВАТИЙ загбнис-, задгірис-, задир- 
кува-, задирливий, зачіпли-, ж* завоїстий, 
півникува- гі° закукурічений; (- вдачу) неврі-

вноваже-, с. зухвалий, войовничий.
ЗАДЕРІЙ і ЗАДИРАКА забія-, зачепа /при-/, ко

лотник, напріс-, БЕШКЕТ-; & задирко, заде
рика.

ЗАДИВЛЯТИСЯ загляда-, витріщі-, витріщіте 
очі; (на що) топи- око в чому; (на чию красу) 
губи- очі на чиїй красі; я. Імн хто/ -ється с-и 
/схильний/ ♦, роззява, витріщіка, продавець 
вйтрішок, ©.

ЗАДЙР (голови) задертя.
ЗАДИРАТИ (хвіст) здіймі- вгбру, (край чогось) 

залуплюва-, загині- в., (спідницю) підіймі-, 
(кого) зачіпі-, (на смерть) загризі-, убиві-.

ЗАДИХАТИСЯ1 /<Г ЗАДЙХА-/ засапува-, захе- 
кува-; запйрхува-, дк ухбса-; я. /м“ хто/ -сть- 
ся1 с-и ♦, задиханий, захйка- 0;

ЗАДЙХАНИЙ засіла-, захека- /у-/ 0.
ЗАДИХАТИСЯ2 ІсҐ ЗАДИХНУ-/ (без повітря) 

души-, дк жґ затхну-; (без землі) бідувіти, 
терпі- біду; я. /мн хто/ -ється2 с-и ♦, душе
ний, пк я душ-, ядушливий, задйшли-, диха- 
вичний, задйшкуватий.

ЗАДКИ річ-, зідом, ріком, задкуючи, назадгузь.
ЗАДКУВАТИ (рухатися, як рак) рачкуві-, ок 

точитися /подаві-, мйка-/ назад; п. зрікі- /від- 
мовля- від, відступіти від/ своїх слів; (на вій
ні) відступі-; (за ким) р. іти слідбм /нізирці/, 
слідува-; я. /мн хто/ задкує с-и ♦, змушений 
поФ, пк ок назадгузній, п. відступник, ©;

ПОЗАДКУВАТИ /ви-/, піти назід пальцями.
ЗАДЛЯ rf* (чого) заріди, з метбю, для; р. чфез 

що, з причини чого [купив ♦ дешевини].
ЗАДНИЦЯ сіднйця, в. гузно, (малого) гузнечко.
ЗАДНІЙ позід-, не перед-, (вагон) хвостовий, (о- 

твір) затильний; (хід) зворбтни[і]й, назідній.
ЗАДОБРЮВАТИ уласківлю-, загоджу-, годити 

(як болячці) кому, піддобрюватися під кого; 
що /мн хто/ задббрює с-и ♦, з-й задобри-, під- 
дббрюваний під кого, скбрий на улещіння, 
піддббрювач, забігійло, лестун, лизун, підле
сник, підлабуз-, підшивійло, пк запобігливий, 
улесли- /під-/ ©.

ЗАДОВОЛЕННЯ /в-/, насолода, приємність, вті
ха, (п'янка насолода) залісся, зп сатисфакція, 
фР рідість [ото і вся p.], розкіш [велика роз
кіш!]; (забава) розвіга; & задоволеність.

ЗАДОВІЛЬНИЙ (- відповідь) достітній, прий
нятний, можливий, к* вистачальний.

ЗАДОВОЛЬНЙТИ /в-/, (волю) вволя-; (потреби) 
забезпечува-; (жагу) угамбвува-, заспокбюв- 
а-, тамуві-; (вимоги) відповіді- чому; (прим
хи) догоджі- чому; (умови) м. спрівджува-; я. 
/мн хто/ задовольни с-и ♦, згодний задоволь
ни-, пк задовільний для, достітній (щоб задо
вольнити), для задоволення, © вдовольняючи;

ЗАДОВОЛЬНЙТИ (помсту) насити- 0;
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ЗАДОВОЛЕНИЙ ф? заспокоєний 0;
ЗАДОВОЛЬНИТИСЯ (чим) обходи- 0; з. на 

досягнутому спочивати на лаврах; я. /мн хто/ 
-їсться задовблюваний, забезпечу-, заспокб- 
ю-, м. справджу-, пк = %.

ЗАДРИПАНИЙ ЗАБРУДНЕ-; п. нікчем-, затру- 
ше-, нічого не вартий; (панок) злиденний.

ЗАДЙРПАНКА зачуханка.
ЗАДУВАТИ; ЗАДУТИ задмухн^и.
ЗАДУМ плян, ідея, намір, замір, надум, жґ дум

ка,/?. намисел, зн затія; (твору) с° замисел.
ЗАДУМА задуманість, задумлив-, замислен-, фР 

роздуми, с. забуття.
ЗАДУМУВАТИ плянува-, замишля-, затіві-, ма- 

намір, закрбюва-, збиратися; (знагла) здуму- 
вати; ± /НА-/; я. /мн хто/ задумує с-и плану
вати, пк готовий /повен бажання, з думкою/ 
що зробити, ©.

ЗАДУМУВАТИСЯ (над чим) замислюва-, жґ 
загадува-, г. застановля-; пб замріюва-; я. /мн 
хто/ -ється ставши ~, змушений задума-, ЗА
ДУМАНИЙ, пк задумливий, ©;

ЗАДУМАТИСЯ: не задумуючись без надуми; 
що задумався ЗАДУМАНИЙ, 0;

ЗАДУМАНИЙ задумливий, замислений, с. за
мрія-, з. дум-, думливий; (- що) зосереджений 
на чому; (твір) закрбє-; (бенкет) затія-.

ЗАДУРЮВАТИ (затуманювати) забива- баки, 
пл^а-, збива- з пантелйку, впроваджувати в 
блуд, пер- тумана в очі, одуря-, пуска- ману 
на кого, навбди- полуду на /напуска- ману в/ 
бчі; (дів) голови дівчатам заверта-; я. Імн хто/ 
задурює 1./2. с-и ♦, з-й задури-, ©, 1. меткий 
до шахрайства, дурисвіт, шахрай, пк шахраю
ватий, дурисвітський, 2. я. паморочить, наси
чений дурманом, дурман, пк паморочливий, 
дурманли-, дурманний, (дух) млбс-, п’янкий;

ЗАДУРЙТИ затуманити, замакітрити 0.
ЗАДУХА (важке повітря) б&повітря; (запах) 

сопух; о. деспотичний режим; ма АСТМА.
ЗАДУШЛИВИЙ і ЗАДУШНИЙ ок непродих- 

ний, (день) душний; (газ) отруйливий, отруй
ний; (- оточення) п. гнітючий.

ЗАЄЦЬ & зайчиха, зайченя.
ЗАЖЕРЛИВИЙ ЖАДІБНИЙ; © ненажерливий, 

ненаситний, ненатлен-, ненатлий, невситим
ий, о. несита полька, г. жеровитий; п. гроше- 
любний, корисливий, шкурний.

ЗАЖИВАТИ стало споживі- /їс-, пй-/, (тютюн) 
ужива-; (прохолоди) користуватися з чого; 
(хитрощів) вдаві- до; (слави) здобувати; (ща
стя) зазнава-; (грошей) заробля- /придбава-/ 
що; я. Імн хто/ заживгі 1. що ужива, 2. ста
вши /звиклий, схильний/ ♦; радий зажи-.

ЗАЖУРА журба, смуток, р. жура; зажуреність, 
засмучен-; сумування.

ЗАЗВЙЧАЙ своїм звичйєм; t f  ЗВИЧАЙНО.
ЗАЗДАЛЕГІДЬ > ЗАВЧАСУ, ок зазнаки.
ЗАЗДРИЙ і ЗАЗДРІСНИЙ завидющий, зівид- 

ливий, зависли-, зависний, заздробкий; & за
здрі вий; ± РЕВНИВИЙ;

ЗАЗДРО із заздрістю; & заздрісно.
ЗАЗДР/ИТИ зіздрости-, о. дивитися /поглядіти/ 

заздрим бком, пориві- бчі, ковта- слину, па
льчики облизува-, б3 заздри- на що, мі- зазд
рість на кого/що; з. завидува-; я. /мн хто/ заз
дрить кому с-и ~, пойнятий заздрістю до 
кого, ~ІСНИК, завид-, завида, завидько, пк 
ЗАЗДРИЙ, ©; зіздрив хто їли ~ощі кого.

ЗАЗДРІСНИК зівид-, завида, зівидько, к? Зоїл.
ЗАЗДРІСТЬ завидющ-, мн ЗАВИДКИ, зіздрощі, 

д. зависть, зависність, зівидощі; із заздрістю 
заздро, заздрісно.

ЗАЗИРАТИ > ЗАГЛЯДАТИ.
ЗАЗІХАТИ (нащо) важитися), замірятися, замі- 

хува-, заздри-, ліси-, пасти бчі, пориві- бчі 
/руку/, (на чуже) чигі-, жґ зазира-, цілити
ся, простягіти руки, хоті- привлісни-, о. роз- 
ставля- лікті; я. /мн хто/ зазіхгі на с-и /схиль
ний/ ♦, готовий привлісни- що, зазіхійло, к? 
зазіхіч, пк лісий /зіздрий/ на, ок зазіхущий, 
зазіхлйвий, о. з лісим німіром, ©.

ЗАЗНАВАТИ (щастя) заживі-, дізнаві- /пі-, уР 
спі-/, звіду-, р. куштуві-, фР відчуві- /по-/; (бі
ди) терпі- /переживі-, виноси- на своїх плеча- 
х/ що, випива- повний ківш, пи- гірку чіру до 
дна; (кари) підлягі- чому; (дії) підпаді- під; з. 
пам’яті-; з. втіхи відчуві- насолоду, втішіти- 
ся, насолбджува-, /од співу/ чаруві-; з. душев
них мук умліва- душ&о; я. /мн хто/ зазнав 1. 
рокбваний з аз на-, © зазнаючи, 2. я. терпить;

ЗАЗНА- (лихе) вйпи- ківш гіркої (до дна) 0, (чи
єї долі) пожй- в чиїй шкурі; з. аварії розбити
ся; я. зазнів а. рбзбиток; з. втрат мі- збитки 
/втріти/; не з. втрат зостітися при своїх інте
ресах; з. напісти набрітися біди; з. невдічі 
вхопи- шилом меду, поламі- зуби; я. -нів 0 ;

ЗАЗНАНИЙ /пі-, ді-/, звід-, засмакбв-, пережи
тий.

ЗАЗНАВАТИСЯ 1. знайбми-, 2. принди-, с° за- 
даві-, о. гнути кирпу; я. -ється = я. гне к.;

ЗАЗНАТИСЯ у. запита-, загордіти 0.
ЗАЗНАЧАТИ /по-/; (кількість) карбува-, фіксув- 

і-; (у тезі) підкреслюва-, заувіжува-, зверті- 
увігу на; & зазнічува-; я. /мн хто/ зазначгі с- 
и ♦, змушений зазнічи-, зазначувач, для фік- 
сіції, зійнятий -ією, © звертіючи увігу.

ЗАЗУБЕНЬ зазублина, щербина; (гори) зубець; 
д. сліпий завулок, глухий кут.

ЗАЗУБЛЮВАТИСЯ брі- щербинами /зазубли
на-/; впині- зубіми; (- трибки) з(а)чіпля-.

ЗАІНТРИГОВУВАТИ заціківлю-, ІНТРИҐУ-,
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збуджу- /викликати/ цікавість; с° заінтересб- 
вува-; що заінтриґбвує = що інтригує.

ЗАЇДАТИ (пиво) закушу[усю]ва-; (кого) загриз а-;
ЗАЇСТИ загриз- 0; з. до печінбк кого впектися 

в печінки кому;
ЗАІДЖЕНИЙ пожертий, спожи- 0.

ЗАЇДАТИСЯ гриз-, свари-, ггірка-, сперечі-, га- 
рйка-, к* псувати стосунки; я. заїдається = я. 
свариться.

ЗАЇЖДЖИЙ (дім) заїзний; (гість) приїжджий; 
(люд) /на-/; Q нетутешній, немісцевий.

ЗАЇЗД заїзний /заїжджий двір/, г. заїзний дім, (з 
шинком) корчма, (на Сході) караван-сарай; & 
мн заїзди.

ЗАЇЗДИТИ заїжджа-; (до кого) приїзди-, приїж- 
джі-, вчаща-, гостюва- /бува-/ у; (убік) звер- 
ті-, зббчува-, скручува-; (манівцем) об’їзди-, 
об’жджа-; я. /мн хто/ заїздить с-и ~, радий за- 
їха-, відвідувач, гість, заїжджанин, пк заїж
джий, заїзний, подорожній, бувалий у, /не
прохано/ унадливий, ©.

ЗАЙВИЙ (гріш) вільний, невжива-, незайнятий, 
завалящий, з. лйшній; (епізод) додатковий; 
(клопіт) надмірний; (крик) дарЄм~, непотріб-;

ЗАЙВЕ зайво, взійве, о. зайва річ.
ЗАЙВИНА лишок, надмір, о. щось надмірне; 

(зайва ІрештаІ) передача, І плата! переплата.
ЗАЙДА заброда, заволока, приблуда, заблуда, 

приплентач; ± ОКУПАНТ.
ЗАЙМАНЕЦЬ окупант, загарбник.
ЗАЙМАТИ бра-, (за)посіді-; (пост) обіймі-; (чу

жі землі) окупбвува-, забира-, захбплюва-, за- 
володіва- чим; (площу) користуватися чим!з 
чого; (кого) (за)чіпати, обража-, чіплятися до, 
с. нападати на, г. затбркува-, (словом) дошку- 
ля-, допіка-; (дівчину) женихатися /жартува
ти/ з; (товар) переймі-; ги перехбплюва- [н. 
дух]; (душу) /за-/; (чергу) застбюва-; я. /мн 
хто/ займі 1./2. с-и ♦, ©, 1. радий зайня-, 
запосідіч, займанець, окупант, 2. я. зачіпа;

ЗАЙНЙТИ (за)посіс- 0; (місце у змаганні) ви- 
боро-.

ЗАЙМАТИСЯ 1. загоря-, спалахувати; ги чер- 
воні-; (на світ) благословлятися, ± РОЗВИД- 
НЯ-; (- день) почині-, наставати; (- бажання) 
виника-, з’являтися; 2. (наукою) вивчати /сту- 
діюві-/ що; (з ким) підучува- кого; (чим) ро- 
бй- /поробля- [що -ляєш?]/ що, братися до 
чого [б. до діла], пора- /ходити/ коло чого, жґ 
(чим) розводитися з, біви- у що, мати до діла 
з чим, жй- з чого [з практики]; /бізнесом/ жи- 
з бізнесу, /спортом +/ віддаватися спорту +, 
ІсобоюІ глядіти себе, чепуритися, ІквітамиІ 
захбджува- коло чого; /з покупцями/ обслу-гб- 
вувати кого; /ким/ приділя- увагу кому; я. -с- 
ться 1. що загоряється, 2. (чим) зайнятий,

захоплений, затрудне- де, заглибле- у що, (де) 
учень /студент, курсант/ чого, ©;

ЗАЙНЯ- (чим) взя- до чого /за що! прикласти 
руки до; -явся дух перехопило /забй-/ дух.

ЗАЙНЯТИЙ не вільний /вакант-/; заклопбта-, 
заніколе-, заангажбва-, (на праці) г. затрудне-.

ЗАЙНЯТІСТЬ г. затруднення, п6 заклопбта-.
З А (Й ЗНЯТТЯ справа, ДІЛО; фах, ремеслб, про

фесія, спеціальність, п. амплуі, хліб [легкий 
х.]; (учнів) навчання, студії;

ЗАЙНЯТТЯ тк захоплення, здобуття.
ЗАЙЧИК с° (відсвіт дзеркала) світЄльце.
ЗАКАЗУВАТИ забороня-, не дозволя- (кому) 

відраджувати кого; д. наказу-; я. /мн хто/ за
казує 1. я. забороня, 2. я. наказує.

ЗАКАНДЗЮБЛЮВАТИСЯ закарлючува-, за- 
гина-; (на панів) пну- /пер-, пошиві-/ в кого.

ЗАКАПЕЛОК закуток, зіпічок, закомірок.
ЗАКАПУВАТИ закрапу-, г. закроплю-.
ЗАКАРБОВУВАТИ зарубу-, зарізу- /на-/, засіка

ти; (у серці) фіксува-; я. -ббвує = я. фіксує.
ЗАКАРБОВУВАТИСЯ (де) урізьблюва-, фіксу- 

ва-, зафіксбвува-; я. -ється с-и ♦, закарбовув
аний, урізьблю-, фіксб-, зафіксбву-, ©;

ЗАКАРБУВАТИСЯ (в серці) врізьбй- 0.
ЗАКАРЛЮЧКА гачок, вигин; (букв) кривулька;

ЗАКАРЛЮЧКИ (письма) кривулі /-ульки/ 0.
ЗАКАТОВУВАТИ замордову-, замучу-; я. /мн 

хто/ закатовує с-и ♦, з-й закатува-, кат, © ка
туючи.

ЗАКВАСКА дріжджі, заправа, (на кисляк) завда- 
нка.

ЗАКВАШУВАТИ (тісто) > УЧИНЯТИ.
ЗАКВІТЧУВАТИ замаю- /у-/, закосичу-, коси

чити, КВІТЧА-; я. /мн хто/ заквітчує с-и ♦, 
рідйй замая-, заквітчувач, закосичу-, замаю-, 
пк заквітчувальний, замаюваль-, ок заквітлив- 
ий, замайли-, © заквітчуючи.

ЗАКИ сп поки, перед тим, пЄрше, ніж, з. нім; & 
заким, закиль, зікіль.

ЗАКИД заувага, репліка, докір, жґ закидбн; 
ЗАКИДИ дорікіння, звинуваче-, д. зачіпки.

ЗАКИДАТИ1 /(Ґ ЗАКИДАТИ/ (чим) прикида- 
/об-/, покрива-, завалюва-; (питаннями) заси- 
па-; (працею) завантажува-; я. /мн хто/ заки
д і1 ставши /мастак/ ♦, здатний закида-, ки
дальник, кидун, кидій, пк кидальний, ©.

ЗАКИДАТИ2 Ідк ЗАКИНУТИ/ (куди) кгіда-, ви- 
кида-; (аж он куди) запротбрюва-; (кого) за- 
сила-; (вгору /н. голову!) підкиді-; (ремесло) 
облиша-, не практикува-, покида-; (на здогад 
буряків) натяка-; (кому) докоря-, вичитува- 
/чита- мораль/, (різко) випіка- /вибива-/ очі 
чим, винува- /винувати-, звинувачува-/ кого', 
з. вудочку зондува- грунт; з. око на кого на
кида- оком кого; я. /мн хто/ закиді2 1. с-и ♦,
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рідий закину- /по-, ви-/, 2. я. докоря;
ЗАКЙНУ- докори- доректи, ок дорікну- 0.

ЗАКИПАТИ /с-/, кипі- (- море) пінитися, виру
вати, бурунитися); (- дії) зав’язуватися, за- 
горя- /роз-/; (злобою) перейма-, вибухати; (- 
чуття) нарості-; я. закипі с-и ~, готовий за- 
кипі-; пк булькітлйвий, булькотючий, І казан! 
майже закипілий, /- море! забурунений, забу- 
рунілий, щоріз бурхливіший; (- емоції) щораз 
дужчий;

ЗАКИПІТИ забулька- 0; (- кров) запектися; аж 
закипіло (кому) н° закортіло.

ЗАКИСАТИ кисну-, квасні-, квасну-, скиса-; я. 
закисі ставши ♦, покинутий скиса-, майже 
скислий, напівскйс-, щораз квасніший, пк ки
слуватий, кислова-, малокислий, ©;

ЗАКИСНУТИ /с-/ 0, (душею) заплісняві-.
ЗАКІНЧЕННЯ заверш-, кінець, останній акорд; 

(твору) фінал, кінцівка, епілог; га флексія.
ЗАКІНЧУВАТИ завершу-, кінчати, докінчува-, 

доводи- до кінця, фінішува-, о. стави- крапку 
/хрест/; (цілком) викінчува-, замика- коло чо
го; (мову) закругля-; з. мгіву закруглятися; я. 
/мн хто/ закінчує с-и ♦, радий /згодний/ закін
чи-, закінчувач, завершу-, пк кінцевий, завер
шальний, ЗАКЛЮЧ-, фініш-, ©;'

ЗАКІНЧИТИ о. допливти до берега, досягти 
мети, прийти до фінішу 0.

ЗАКІНЧУВАТИСЯ добігати /доходи-/ (до) кін
ця 0; я. -ється ставши ♦, закінчуваний /ви-, 
до-/, завершу-, пк скінченний + %, ©.

ЗАКЛАД установа, (науки) центр, інституція, (о- 
світи) школа, інстит^, університет, акаде
мія, училище; (культури) музЄй, бібліотека, 
(погребний) бюро, (діловий) фірма, компанія.

ЗАКЛАД парі; (грошей) застава; р. доказ, свідч
ення; біітися об з. закладатися, д. бити парі.

ЗАКЛАДАТИ /в-/, клас-; (місце) запбвнюва-, за- 
харащу-; (діру) замурбву-; (школи) відкрива
ти, заснбву-, створю-, організбву-; (рух) запо
чатковуй ♦ підвалини чого/під що; (майно) за- 
ставля-; з. пгізов на кого позиві- /дк запізва-/ 
кого; я. /мн хто/ закладі 1.-3. с-и ♦, з-й за- 
кліс-, ©, 1. зайнятий заснуванням, поклика
ний заклісти, засновник, основополбж-, фун- 
дітор, пк заснбвчий, засновницький, 2. (діру) 
закладіч, замурбвув-, 3. (прохід) с-и заставля
ти, захаріщувач;

ЗАКЛАСТИ (вуха) н° позакладі-;
ЗАКЛАСТИСЯ д. забитися на парі 0.

ЗАКЛАДИНИ заклідчини, закладення, закла
дання, с°закладка, І (у книзі) зікладка/.

ЗАКЛАДНИК у. заручник, зп залбж-.
ЗАКЛИК /по-, р. ви-/, клич, клик, о* вигук; з'п 

прохіння, запрбше-, д. зазив; (вождя) гісло, 
льбзунґ, відозва, звернення, ± ПДЯКАТ.

ЗА/КЛИКАТИ звертітися із зікликом до; (у гос
ті) кликати, запрбшува-, запрбхува-, зазиві-, 
при~; & заклйкува-; я. /мн хто/ закликгі с-и ♦, 
з-й заклйка-, закликач, кличко, кличік, закли- 
кувач, пк зазивнйй, заклич-, закликущий, гд 
пориваючий о. із зікликом.

ЗАКЛИНАННЯ (дія) ворожбі, чарувіння, чак- 
луві-; (текст) закляття, заклин, замовляння; 
ок проклін, прокляття; п. благання.

ЗАКЛИНАТИ накладі- закляття; заворбжува-, 
зачарбвува- /при-/, чаклуві-, відьмува-; (у що) 
оберті-, д. перекиді-; (Богом) благі-; фР про- 
клині-; я. /мн хто/ заклингі ставши /мастік/ 
♦, готовий заклясти, заклиніч, шаман, накла- 
діч закляття, пк заклинальний, ©;

ЗАКЛЯСТЙ г. вилаятися 0;
ЗАКЛЯТИЙ заворожений, зачарбва-, проклят

ий; Q запеклий, затятий, упер-; (ворог) лют
ий, ненівйсний, непримирен-.

ЗАКЛОПОТАНИЙ © забіга-; (чим) ЗАЙНЯ
ТИЙ; (думкою) занепокоєний, стурббва-; 
ЗАКЛОПОТАННЯ зайнятість, забіган- 0.

ЗАКЛЮЧНИЙ з" (акт) завершіль-, (при)кінце- 
вий, /у п *єсі -  ще/ остійній, фінальний.

ЗАКЛЯКАННЯ дубі- /за-, о-/ 0, ок закляк.
ЗАКЛЯКАТИ мерзну-, замерзі-, дубі-, клякну-, 

коцюбну-, колі-, застигі-, ціпені-; (зі страху) 
терпну-, затерпі-; (враз) завмирі-; я. /мн хто/ 
закляк  ̂ с-и ♦, приречений закляк-, мійже 
ЗАКЛЯКЛИЙ /захолб-, замЄрз-, затужіві-, за
стиг- 0/, щораз заклякліший, © коли заклякіє;

ЗАКЛЯКНУТИ заковизти 0.
ЗАКЛЯКЛИЙ задубі-, закоцюб-, замерз-, задуб-, 

затерп-, застиг-, заціпені-, заколі-, завмер-, о- 
кляк-, заковйз-; фР мфтвий [заклякле тіло].

ЗАКЛЯТТЯ (дія) чіри, ворожбі; д. клятгя; р. 
присяга; (над ким) ° проклін, прокляття /за-/;

ЗАКЛЯТТЯ тк (текст) заклин, заклинання, 
клятьбі.

ЗАКОЛЙСУВАТИ (дитя) люля-, колиса-, гой- 
ді-, присипля-, заколйхува-, наганя- /навіві-/ 
сон; я. присипля- пильність, втіші-, заспоко
ював (біль душі) тамуві-; (на судні) захйту-; 
я. /мн хто/ заколисує с-и ♦, заколйсувач, пк 
заколисливий, р. заколиснйй, /звук/ колиско
вий, о. з люлі-люлі на устіх, ©; кого заколи
сують колисаний, люля- заколйсува-, 0;

ЗАКОЛИСАНИЙ загойданий 0.
ЗАКОЛОТ (збройний) бунт, повстіння, завору

шення, розрух, путч, г. ворохібня, ворохібни- 
цтво; (вдома) колотнеча, буча; пб гілас, гім- 
ір, метушня, зам’яття, зам’ятня, сум’яття; ± 
ПЕРЕВОРОТ.

ЗАКОЛОТНИК бунтір, повстанець, партизін; 
(у побуті) баламутна), колотник, сварун, сва- 
рлйвець; ± ГАЛАБУРДНИК, БЕШКЕТ-.
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ЗАКОМІРОК (у хаті) закапелок, ЗАКУТОК; (за 
коморою) закоморок, жм закамарок.

ЗАКОН ДЕКРЕТ, УКАЗ, а. білл; (поведінки) но
рма, правило, етикет; (неписаний) традиція, 
положення; (весілля) звичай, ОБРЯД; (жит
тя) закономірність; ф. принцип, догма, акс-і- 
бма; ок неминучість; основний з. конституція.

ЗАКОННИЙ (засіб) леґаль-; (вирок) правосиль-, 
правочйн-, правомбж-; (- вимогу) справедли
вий, умотивований; (намір) закономір-, при
родничій; (порядок)р. належний, узвичає-.

ЗАКОРДОН чужина, чужа сторона, чужі сторо
ни, с° зарубіжжя, ок закордоння, заокеання; 
за кордгіном на чужині, в чужих сторонах 
/кра-ях/, ф'р за морем, с? за океаном.

ЗАКОРІН/ЮВАТИ (звичаї) запровіджува- /в-/, 
заводи- /у-/; (у серці) зміцнювати, посилю-; & 
б. укоріню-; я. /мн хто/ закорінює с-и ♦, з-й 
закоренй-, для закорінення, зайнятий -ям, 
-ювач, пк -чий, -ювальний, ск закорінюй-;

♦♦♦СЯ (у грунт) вростати, пуска- корені /корі
ння, корінці, паростки/, корені-, коренитися, 
(в душі) зміцнюва-, (- моду) узвичіюва- 0; я. 
-ється с-и ~, з-й закоренй-, закорін/юваний, 
загніжджу-, щораз більше -ений, майже 
врбслий у ґрунт, ©;

ЗАКОРЕНЙ- /роз-/, загнізди-, врости у ірунт 
(корінням) 0; я. -ився ЗАКОРІНЕНИЙ, 0;

ЗАКОРІНЕНИЙ загніждже- 0, пк стокорін-.
ЗАКОСЙЧУВАТИ косйчи-, прикраша- Ід. за-/, 

заквітчувати /у-/, прикрашу- Ід. за-/, замаю- 
/у-/; я. закосгічус = я. заквітчує.

ЗАКОТИСТИЙ (комір) відлбгбвий, виложис
тий, с° відкладний.

ЗАКОЧУВАТИ: з. бчі з" у. завертіти очима; 
ЗАКОЧЕНИЙ (- штани) підкочений.

ЗАКОЧУВАТИСЯ; ЗАКОТИТИСЯ: -іілася чия 
зоргі ф. у(ві)рвілася чия лахві.

ЗАКРАДАТИСЯ закорінюва- де; (куди) запов
зати, пуска- корінці /паростки/ я. /мн хто/ -с- 
ться с-и ♦, (у душу) закраданий, закорінюва-, 
пк закрадливий, (сумнів) щоріз чіткіший, ©; 
ЗАКРАСТИСЯ (в душі) загнізди-; з. в душу 
(- підозру) ок зашкрябати душу.

ЗАКРИВАВ/ЛЮВАТИ об’юшува-; ± КРИВАВ- 
И-; я. Імн хто/ закривавлює с-и ♦, з-й закрив- 
іви-, -лювач, пк -чий, кривівий, © -люючи;

ЗАКРИВАВИТИ о. пустити юшку 0;
ЗАКРИВАВИТИСЯ узятися крбв’ю 0.

ЗАКРИВАТИ (посуд) /на-, (від ока) у-, при-, 
(шлях) пере-/, бльокуві-; (собою) загороджу-, 
затуляти, застува-, засти-, заслоня-; (хмарою) 
покриві-, затягі-, застилі-; (очі) склепля-, за- 
плющува-, стуля-, /на щось/ хові- голову в 
пісок; (церкву) не даві- дія- чому; (віче) КІН
НА-; (склеп) замикі-; я. /мн хто/ закриві с-и

♦, з-й закрй-, для закриття, зійнятий -ям, за- 
кривіч, замикіч, пк /щільно/ герметичний, ©.

ЗАКРИТИЙ (парк) зімкнений, зімкнутий, неді
ючий; (рот) стулений, (- мішень) прихбва-, 
невидимий; (- раду) не для всіх, не загальний.

ЗАКРІЙ (широкий) п. розмах.
ЗАКРІПАЧ/УВАТИ уярмлю-, поневолю-, закай- 

діню-; я. /мн хто/ закріпачує с-и ♦, з-й закрі- 
пічи-, -увач, уярмлю-, поневолю-, пк -ливий, 
кріпацький, кабільний, для поневолення /зак- 
ріпіче-/, ск тягни-в-ярмо [тягни-в-ярмо друзі];

ЗАКРІПАЧИТИ фР заполонити 0.
ЗАКРІП/ЛЮВАТИ, -КРІПЛЯТИ кріпи-, зміц- 

нюва-; (за ким) передаві- у влісність кому; я. 
/м" хто/ закріплює с-и ♦, з-й закріпи-, -люв- 
ач, пк -лювальний, -ний, -ливий, (за)кріпчий, 
для -лення, (засіб) ма -ний, протипронбс-, ©.

ЗАКРОЮВАТИ^, закраювати;
ЗАКРОЄНИЙ закраяний.

ЗАКРУТ крутий пбворі[б]т /вигин/; (траншеї) 
кривині, криві лінія; & зікрутень, закрутина.

ЗАКРУТКА (на дверях) зіщіпка; (кучерів) зікру- 
ток, с° зівиток; пб закручена косі; ан звивина; 
(в бандурі) натягіч струн, т. закручувана зі- 
кривка; ма джгут.

ЗАКРУЧУВАТИ оберті-, верті-, крути-; (гайку) 
завірчува-, (шруб) загвинчу-; (голову) обвиві- 
ти, зав’язу-, обмбту-, /кому/ завертіти, 6° за- 
кбхува-, /причарбву-/ кого; (справу в суді) за- 
плугу-; я. /мн хто/ закручує с-и /звиклий/ ♦, 
радий закрути-, для закручення, зійнятий 
-ям, закручувач, пк закручувальний, закрут- 
ливий, ск закрути- [закрутиголова], ©;

ЗАКРУТИТИ: -йло в нбсі кому зашмйгав нос
ом хто 0;

ЗАКРУЧЕНИЙ (круг голови) обведе- вінком.
ЗАКРУЧУВАТИСЯ: що -ється закручуваний, 

загвинчу-, завірчу-, пк закрутистий, закарлю- 
чис-, закрутливий, кругойдучий, /спіралею/ 
спіральний, з. захвбстуватий.

ЗАКУЛІСИ (по^залаштунки.
ЗАКУП г. купівля, д. зікупно;

ЗАКУПИ купувіння, закупівля [іти на ♦ = с° 
іти за покупками].

ЗАКУПОВУВАТИ (за^купля-, куп уві-, г. роби- 
зікупи; з. підкупля-; я. /мн хто/ закупбвує с-и 

рідий закупи-, зікупень, закупник, купець, 
лк зік^пчий, для закупівлі, зійнятий -ею, ©.

ЗАКУПОРКА непрохідність, (вен) ма тромбоз.
ЗАКУРЧАВЛЕНИЙ (волос) кучерявий, закруче

ний; виткий; с° завитий; ± ЗАЧЕСАНИЙ.
ЗАКУСКА ф. зікусь.
ЗАКУТ куток, зікуто(чо)к, закутина; (глухий) 

глушині, відлюддя, ок зікутень /= с° тупик/.
ЗАКУТЕНЬ глухий кут, тупик, сліпі стіні.
ЗАКУТИЙ (обкутий, закований; п. не віль-, ув’я-
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зне-, заарештбва-; (лицар) ♦ у панцер; (моро
зом) скутий.

ЗАКУТОК куток, ЗАКУТ; (у хаті) закапЄлок, 
ЗАКОМІР-; (свій) домівка, хіта, місцевість; 
(теплий) притулок; & закутина, закуточок.

ЗАКУТУВАТИ завиві-, загорта-, (дуже) тушку- 
ed-; (млою) оповива-; & обкутува-;

ЗАКУТУВАТИСЯ завиві-, угорта- 0;
ЗАКУТАТИСЯ обіп’яс- /обіпну-/ чим 0.

ЗАЛА у. хоромина, а. гол /с° хол/; (у палатах) ві
тальня; п. авдитбрія, слухачі, глядачі, слу- 
хацтво, глядіц-, публіка; & с° зал.

ЗАЛАГО/ДЖУВАТИ лагоди-, ладна-, ремонтув- 
і-, залаштбвува-, направля-; (діло) полігодж- 
ува-; (взаємини) поліпшу-; (гріх) р. загладжу-, 
спокуту-; я. /мк хто/ залагоджує 1. я. ремон
тує, 2. с-и ♦, з-й залагоди-, ~джувач, ок зала
годим, пк лагодливий, для ~дження, ©;

ЗАЛАГОДИТИ заладна- /у-/, полагоди- 0;
ЗАЛАГОДЖУВАТИСЯ д. угбюва-;
ЗАЛАГОДИТИСЯ: залагодиться /об-/, пере

треться, перемнеться, минеться.
ЗАЛАСН/ИЙ га упоюючий, з-й оп’янити /рк уп- 

й-/, п’янкий /солод-/ що аж /аж-аж-аж/, умр
еш який, п’єш не нап’єшся, [козак та воля -  
~на дбля]; фР привабливий, спокусли-, хти-; 

ЗАЛАСНО ф. умреш! 0.
ЗАЛАССЯ (п’яна) насолода /радість, млість/, к° 

улиття, упивання; насолбда з екстазом[ю] /ка- 
йАом/, евфбрія, п° п’янь,р. упій.

ЗАЛЕГЛИЙ залежілий, залЄжаний /з-/; (товар) 
несвіжий; (борг) ЗАДАВНЕНИЙ.

ЗАЛЕДВЕ трбхи, злЄгка; (влізи) насилу; ч. ледве, 
ледь; сГ тільки-но, щойно [♦ побачив].

ЗАЛЙЖ/АТИ (від кого) бу- в -ності, бу- на чиє
му мотузку /поводі/; з. кому на чому г. бу- ва
жливим кому що, явля- інтерес для кого [їй за
лежало на ішпббі]; залежить від чоловіка як 
на /до/ чоловіка; хто не від кгіго не залежить 
сам собі пан; на тбму -ало то важи- /мі- зна
чення, булб важливо/; я. /мн хто/ залежить 
у~нений, пк ЗАЛЕЖ-, несамостій-, підпорядк- 
бва- /підлеглий/ кому, о. у (сталій) ~ності, ©;

ЗАЛЕЖАТИСЯ: що залежався ЗАЛЕЖАНИЙ;
ЗАЛЕЖАНИЙ залежілий, злЄжаний, залЄгл- 

ий; (- члени тіла) затерп-; (- речі) невжива
ний; (- сіно) несвіжий, зіпсбваний, с. прілий.

ЗАЛЕЖНИЙ несамостій-, підпорядкбва-, підвл- 
Ід-, с. підкбре-; (вислів) пов’яза-, узалЄжне-;

ЗАЛЕЖНО rf в =чггі 0; з. від чого як до чого [з. 
від сбрту як до сбрту], як на що [з. від чийо
го смаку як на чий смак]; з. від тгіго, де /ко
лії, кому, хто/ як де /коли, кому, хто/; з. в. т., 
відки /скільки, як(ий)/ залежить, відки /скі
льки, як(т)/; & співФ /= взаємо*/.

ЗАЛИВ/АТИ фР /об-, ви-/; затопля-; (сяйвом) на-

пбвнюва-; (ким) /за-/; (радістю) поймі-, охб- 
плюва-; (бетоном) покриві-; (калоші) латі-, 
залатува-; с° вигадува-, вози- попа в решеті; 
я. /мн хто/ заливі с-и /звиклий/ ♦, з-й зали-, 
для залиття, зайнятий -ям, ~ільник, ~ійко, 
(за комір) ~аха, пк ~шіьний, -чий, -ущий, ©;

♦♦♦СЯ затопля- 0; (кров'ю) підпливати, закри
вавлюватися; (потом) облива-; (піснею) /роз-/; 
(водою) захлині-, потопіте, гину-; (- птахів) 
виспівува-, витьбхкува-, співі-; (- собак) ва- 
луві-; ф. пиячи-, пи- по-чбрному /запоєм/; з. 
слізьми гірко плікати; з. сміхом піда- зо 
сміху, сміятися до упіду; я. /мИ хто/ -ється 
с-и ♦, заливаний 0, пк/сміх/ заливистий, дзвін
кий, /берег, страва/ ЗАЛИВНИЙ.

ЗАЛИВНИЙ (дощ) ливнйй, рясний, тривалий, ок 
зливний, заливущий; (берег) заплавний; к" за
литий (запрівою); (сміх) с° заливистий, зали- 
вчас- /пере-/, п° перламутровий.

ЗАЛИТИЙ (водою) /об-/, (асфальтом) заасфаль
тований, (дощем) задбще-, (кров'ю) закривав- 
ле-, (сонцем) засбнце-; & заллятий.

ЗАЛИЦЙЛЬНИЙ фліртовий; & *залицяльність.
ЗАЛИЦЯЛЬНИК кГ (несерйозний) зальбт-, ло- 

веліс, бахур, донжуан, ок? моргун; (серйоз
ний) закохінець; ± ДЖИҐУН.

ЗАЛИЦЯННЯ і ЗАЛИЦЯТИСЯ > ЖЕНИХАН
НЯ і ЖЕНИХАТИСЯ.

ЗАЛИШАТИ зоставля-, не брі- з собою; (сліди) 
лиші-, (у спадок ще) віддаві- /пере-/, відпйс- 
ува-; (на потім) відкладі-; (на посаді) затрй- 
мува-, не звільня- з; (місто) покиді-, з. опус- 
кі-; (думку) закиді- /від-, ви- з голови/; (не чі
пати) не руха-; я. /мн хто/ залиші с-и ♦, зму
шений залишй- /покину-/, ©; я. не лиші сум
нівів з-й розвіяти сумніви;

♦♦♦СЯ не покидіти чого 0; (- слід) не зникі-; 
(без чого) позбувітися чого; (сиротою) зоста- 
ві-, лиші-; (в душі) жити; не -ося нічбго ко
му не мав іншої ріди хто; я. /мн хто/ -ється 
с-и ~, рідйй залиш/й-, ~аний, п° залише-, по
кинутий, © і ділі [і ділі сам], пк ~кбвий; 
ЗАЛИШИТИСЯ: з. з нбсом з’ їсти гарбузі; 
ЗАЛЙШЕНИЙ покинутий, позалишуваний 0.

ЗАЛИШОК зайвині, лишок, запіс;
ЗАЛИШКИ решт-, (на дні) подЄн-; (імли) слі

ди, (краму) неліквіди; (ворогів) недббйтки; з. 
потрощеного в мбрі судні рбзбиток.

ЗАПЕРТЯ закріплення шлунку, затверді-, с° за
пор.

ЗАЛІЗО гі° чавун, сталь; ж? бляха, вироби із 
заліза; п. кайдіни; & заліззя, залізяччя.

ЗАЛІЗНИЙ із заліза; л. міцний, дужий, могутн
ій; (дух) твердий, незлімний, непохит-; (вир
ок)незмін-, невідклйч-; (доказ) незаперЄч-;

ЗАЛІЗНО! (неспростовно)у. муровано!
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ЗАЛІЗНЙЦЯ ф. колія, жґ чавунка.
ЗАЛІСНЕНИЙ г. укритий лісом.
ЗАЛІТАТИ (куди) /в-, при-/; (вгору) здійматися; 

(на часинку) о. заскакувати, забіга-; (думкою) 
лину-; я. /мм хто/ заліті ставши ♦, залітаний, 
літун, пк залітний, © залітаючи.

ЗАЛІЧУВАТИ зарахову-, долучати /включа-/ до 
складу, зачисля-; (до героїв) визнава- /вважа-, 
тмі-/ за; (на конто) відноси- /за-/, записува- 
Цз конта) с-/; я. /мн хто/ залічує с-и ♦, з-й за
лічи-, зайнятий заліком, заліковець, рахівн
ик, (річ) лічйль-, пк заліковчий, зарахов-, ©.

ЗАЛОГА (міста) гарнізон; (князя) охорона, вар
та; (судна) екіпаж; ст дружина; р. ЗАСІДКА.

ЗАЛУЧ/АТИ втягі-, вербува-, приЄднува-; (фак
ти) притяга-, використовував (женихів) при- 
верті-, привіблюва-; (слави) р. здобува- що\ 
я. /мн хто/ залучгі с-и ♦, з-й залучи-, зійнятий 
-енням, -увач, приєдну-, пк -увальний, при
єднувань- +%, ок єднівчий, -ливий, © -іючи.

ЗАЛЮБКИ охоче, радо, з приємністю, за милу 
душу, з дорогою душею, а. із задоволенням, 
д. з вискоком.

ЗАЛЮБЛЕНИЙ закоха-; (у що) захопле- /зача- 
рбва-/ чим.

ЗАЛЯГАТИ (де) лягі-; (- млу) з’являтися, купч- 
и-; (обшир) запбвнюва-, загічу- [худоба заля
гла двір]; (- руди) лежати; (- ниви) простяга
тися; /тишу наставати, запада-, запановува-; 
(- ніч) оповиві-, охоплюва-; (в душу) запада-; 
(- бриз) ущуха-, припинятися; я. /мн хто/ за- 
ляггі с-и ♦, заляганий, простя-, простертий 
пластом, залЄглий, (під землею) підземний, ©;

ЗАЛЯГТИ (- хорого) лягти в ліжко, с° /з-/ 0.
ЗАЛЯКУВАТИ > ЗАСТРАШУВАТИ.
ЗАЛЬОТИ > ЖЕНИХАННЯ; н* парубоцькі нас- 

кікува-; любовні пригоди, ф. фіглі-мйглі, с° 
амури.

ЗАЛЬОТНИЙ (- пригоди) зальотницький, дон- 
жуансь-, жґ бахурсь-; (усміх) манливий, зна- 
дли-, знадний; (вояк) з. молодецький, хороб
рий; ± КОКЕТЛИВИЙ;

ЗАЛЬОТНО знадливо, з пристрастю 0.
ЗАЛЬОТНИК > ЗАЛИЦЯЛЬНИК.
ЗАМАЗ/УВАТИ / ЗАМАЩУВА- міза-, масти-; 

заліплюва-, зашпаровува-; (чим) забрудню-; 
(гріх) прихбву-; з. очі забива- баки; я. /мн хто/ 
-ус с-и /мастак/ ♦, -увач, мазальник, (глиною) 
шпаруваль-, (річ) мазило, пк -увальний, міз- 
аль-, мазючий, для -ування, зайнятий -ям, ©.

ЗАМАЗУРА нехлк5й, замазуха, задрйпа, замурза, 
шмаровоз; (- жінку) задрипанка.

ЗАМАЛИМ НЕ трохи не, мало не, заміло не, 
(за)лЄдве не.

ЗАМАНУТИСЯ > ЗАБАЖАТИСЯ; як кому за
манулось як хто сам знав.

ЗАМАН/ЮВАТИ приваблю-, приніджу-; (куди) 
затягати /в-/; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, з-й -и-, 
-ювач, звібник, спокус-, заохбт- до зваб, пк 
-ливий, манлй-, звабли-, знадлй-, спокус-, ©.

ЗАМАСКОВУВАТИ > МАСКУВАТИ;
ЗАМАСКУВАТИСЯ & примаскуві-;
ЗАМАСКОВАНИЙ завуальо-, закамуфльо-, 

схб- від очЄй, (кращим крамом) заличкб-; 
(чим) під маскою /за фасідом/ чого; ©убра
ний в овечу шкуру, фР під псевдонімом, під 
чужим ім’ям /пріпором, прапоріми/.

ЗАМ/АХ мах, рип [однгім Фом о. рйп-]; (діяти) 
ах ід, намір /зі-/; фР претенз(с)ія, зазіхіння, 
спроба [н. відібріти]; (на царя) терористични- 
й акт, терікт, г. атентіт; (рукою) помах /роз-/ 
(кос-) /з-/; & манера, звичка, вихват-, с° -іш-;

ЗАМАХИ зібіги [нігілістичні ~].
ЗАМАШКА з" у. вихватка, мн норови, (охота до 

чого) ніхил, потяг, f  задмух; ± МАНЕРА.
ЗАМАШНЙЙ (ціпок) зручний, замашистий; ва

жкий, великий; (- слово) влучний; © жвівий, 
меткий; & замашненький.

ЗАМЕРЗ/АТИ (- воду), брітися кригою, тР заш- 
ерхіти; (- мокрий одяг) ставі- козубом; ± МЕ
РЗНУ-; я. /мн хто/ замерзіі с-и /покинутий/ ♦, 
-аний, (вже) майже -лий, мерзлгік, (за)мерзл- 
к5х, ж. паршиве поросгі, пк -ущий, © -іючи;

ЗАМЕРЗ(НУ)- задубі-, задуб^ну)-, закостені- 0; 
& ♦ на кістку; я. замерз (за)мЄрзлий 0, (д.

ЗАМЕТ і ЗАМІТ (снігу) кучугура, намет*, (по
перек шляху) перемет; п. купа.

ЗАМЕТІЛЬ > ЗАВІРЮХА; & Фниця.
ЗАМИКАТИ (двері) брі- на ключ /замок, засув/; 

(на защіпку) защіпі-; (кого) тримі- під зам
ком /віртою/, ув’язнюва-; (очі) склепля-, сту- 
лі-, заплющува-; (кінці чого) злучі-; (лаву) 
бу- крійнім у; я. /мн хто/ замикіі с-и ♦, згод
ний замкну-, пк (у лаві) крійній, зід-, хвосто
вий, кінцЄ-, т. замикальний, о. на краю, ©;

ЗАМКНУТИ взя- на ключ 0; з. бчі умЄр~.
ЗАМИКАТИСЯ зачиня-, усамі[б]тнюва-; з. в со

бі заглиблюва- в сЄбе; я. Імн хто/ -ється став
ши ♦, радйй замкну-, замиканий, ©;

ЗАМКНУ- (од лихих гостей) забарикадуві- 0.
ЗАМІТКА: не в замітку собі тбго не помічіючи.
ЗАМКНЕНИЙ і ЗАМКНУТИЙ (- коло) суціль- 

ний, нерозрйв-; (- оточення) безвйхід-; (аре
ал) усамотне-, відокрЄмле-; ♦ у собі, небала
кучий, мовчазний, неартіль-, нетовариський, 
некомпанійсь-, с. відлюдькуватий.

ЗАМИШЛЯТИ задумува-, (лихе) гостри- ніж на.
ЗАМІЖ і. (рв замужу) [я не для зімужу], заміжж- 

я; rf за чоловіка [вихбдити ♦]; ± ШЛЮБ.
ЗАМІЖЖЯ (подружнє життя) замужжя, жґ 

зіміж [який той зіміж?]; ± ШЛЮБ.
ЗАМІЖНЯ зімужня, одружена; як L молодиця.
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ЗАМІНА (підстава) /під-/, с° підлог, г. підмінка.
ЗАМІН/ЮВАТИ /-МІНЙ-/ заступі-, заміща-, 

бу- за кого; фР промінюва- /об-/; я. !мн хто/ 
заміні! с-и ♦, з-й ~и-, ~а /під-/, для ~и, зайня
тий -ою, заміснйк, заступ-, (річ) ~ник, ~ювач,
г. підмінка; пк ~ний, гР замість [з. обіду], ©.

ЗАМІР ні-, зідум, плян, бажання, ок мета; ± ЗА
МАХ.

ЗАМІРЙТИСЯ заміхува-, заносити руку, мі- на
мір, збиратися; (на що) зазіхати, гостри- зу
би; я. /мн хто/ -сться 1. (на кого) стівши ♦, 2. 
(що робити) наставлений, рІше-, готбвий, о. з 
думкою /німіром/, 3. що зазіха.

ЗАМІСТЬ німість /нато-, затб-/; & д. замісто; з. 
тбго, щоб [з. т., щ. їсти ♦ ї.]; з. тбго затЄ.

ЗАМІТАТИ /ви-/, мЄсти; (снігом) покриві-, заси- 
пі-; (сліди) затирі-; я. /лґ хто/ заміть ставши 
♦, покликаний замісти, метільник, замітіль-, 
замітайло, замітіч, пк замітальний, ©.

ЗАМІШАННЯ > КОНФУЗ.
ЗАМЛІВАТИ (- руки) німі-*, терпнут-; слабну-; 

± ЗАВМИРАТИ;
ЗАМЛІТИ отерпнути 0.

ЗАМГЇВА (клієнта) замовлення; (шамана) замо- 
ля-, замбвини, р. заклин, нашепт, г. заговір.

ЗАМОВКАТИ мовкну-, німі-, тихша-; не з. гом
оні- (ділі); я. !мн хто/ зам овкі с-и ♦, згодний 
замовкну-, мійже замовклий, щоріз тихший, 
/глухі-, мЄншє чутий/, © замовк&очи;

ЗАМОВКНУТИ /при-/, прикуси- /зав’яза-/ я-з- 
йк(а'), закуси- усті, порйну- в мбвчанку, сту
ли- /заткну-/ губу; замбвкни! заткни губу! г. 
тихо будь! в. затули губу! заткнись!.

ЗАМОВЛЙТИ (зуби) заговбрюва-; д'к замбвчий.
ЗАМОВЧУВАТИ /про-/, збува- мовчанкою; (хи

би) прихбвува-, не розповіді- /згідува-/ за; я. 
/мн хто/ замгівчує с-и /звиклий/ ♦, рідйй за- 
мбвча-, замбвчувач, пк замбвчувальний, ©.

ЗАМОГИЛЬНИЙ (голос) глухий, мбторошний.
ЗАМОЖНИЙ багітий, грошови-, забезпечений, 

ма£г-, о. з достітком, к" імущий, міючий, 
добрббутній; фР хазяйський [х. двір]; & б3 
заможній; ± БАГАТІЙ;

ЗАМОЖНО як у Бога за дверима 0.
ЗАМОК фортеця, бастібн, цитадбля, д. фестун- 

ок, (у Франції) шатб, (царя) піліц; р. тюрмі; 
& замочок.

ЗАМОК (нехитрий) клямка, (висячий) колодка; 
(в одязі) зістібка, (у крісі) с° затвбр; & замо
чок; під замкбм під охороною; недоступно.

ЗА/МОЛОДУ за молодих літ, на весні л., гд з~.
ЗАМОРОЖУВАТИ морози-, охолбджува- до за- 

мерзіння; я. /мн хто/ заморбжує с-и ♦, з-й за- 
морбзи-, для заморбження, зайнятий -ям, за- 
морбжувач, морозильник, пк заморбзливий, 
морозильний +%, гд морозячий, т. рефриже

ратор*, ©; я. з. платиіб заморбжувач платні;
ЗАМОРОЗИТИ захолоди-, п. законсервуві-, 

(проект) покліс- під сукнб.
ЗАМОРОЗОК /прй-/, р. зіморозь; (ранній мороз) 

недосвіт;
ЗАМОРОЗКИ /при-/, зізим- /від-/, прйхолод-.

ЗАМОРЮВАТИ /на-/, стомлю- /на-, в-/, змучу-, 
(працею) д. ухбрку-; забиріти всі сили у; я. 
Імн хто/ замгірює с-и ♦, з-й замори-, замбрюв- 
ач, ухбрку-, пк втомливий, с* замори- [замо- 
рй-хазяїн], © заморюючи;

ЗАМОРЙ- змордуві-, вймучи-, ухЄка~, 0.
ЗАМУЛЮВАТИСЯ; ЗАМУЛИТИСЯ взя- му

лом; я. -ився замулений, і. замулисько 0;
ЗАМУЛЕНИЙ: -ене місце замулисько.

ЗАМУРЗУВАТИ; ЗАМУРЗА- запацьбри-, забр
удни-, закаля-, (фарбою) заквіця-; д. замура-;

ЗАМУРЗАНИЙ (фарбою) закваця- 0.
ЗАМУЧУВАТИ замордбву-, закатбву-; (недуг

ою) знесилю-, виснажу-, вимучу-; що заму
чує = що закатовує + пк замучувальний;

ЗАМУЧИТИ ф. доїхати 0.
ЗАМ’ЯТТЯ метушня, зіколот, колотнеча, шар

панина, шамотня, шамбтнява, руханйна, мо
танина, замотіння, крутанина, заметушня, с° 
сум’яття, с. переполох; & зам’ятня.

ЗАНАДТО (за)дуже, надміру, аж так [їв аж так 
довго], д. назавміру, чЄрез лад; & (аж) надто.

ЗАНАПА/ЩАТИ (край) руйнуві-, нйщи-; (кого) 
убиві-, заподіюва- смерть кому; (душу) губи-, 
загуб ля- /по-/; (ферму) занЄдбува-, зводи- ні- 
ніщо, не берегтй чого, вЄстй у прірву; & ~щ- 
ува-; я. /мн хто/ занапащі с-и ♦, з-й ~стй-, 
руйнівник, згуб-, ~щувач, пк руйнівний, згуб-, 
згубливий, ск занапасти- [занапасти-душа], ©;

ЗАНАПАСТИ- згія- 0; (вік) утопи-, розколб-;
ЗАНАПАСТИТИСЯ скапіри- 0.

ЗАНЕДБУВАТИ занехаю-; (науку) нЄхту~ /заки- 
діти/ що; ± ЗАНАПАЩА-; я. /мн хто/ зане
дбує 1. ставши ♦, недбаха, недбійло, пк нед- 
білий, © занедбуючи, 2. що нехтує;

ЗАНЕДБАТИ окґ загари-, захія-, г. проні- 
вечи-, о. кину- під ліву 0; (себе) попусти-.

ЗАНЕДУЖУВАТИ > ЗАХВОРЮВАТИ; 
ЗАНЕДУЖАТИ засліб(ну)-, з. занепіс- 0.

ЗАНЙПАД спад, депресія; (розвою) завмиріння, 
застій, деірадіція, стаґніція, г. заник, (цивілі
зації) смеркіння; & занепаді-; ± ЗАГИБЕЛЬ.

ЗАНЕПАДАТИ /при- пилом/, не розвивітися, 
марнуві-, не процвітати, деґрадуві-, сходи
на пси, зг заникі-; з. на сгілах нікчемні-, мізе
рні-, знесилюватися, висніжува-, видихі-; ± 
ПЕРЕВОДИ-; (на що) з. хворі-; я. /мн хто/ за
непаді с-и ♦, приречений занепіс-, вже мій- 
же занепалий /знікчемні-, змізерні-/, (на силі) 
знесилюваний, висніжу-, на межі занЄпаду, ©;
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ЗАНЕПАСТИ о. порости тернами 0.
ЗАНЕПОКОЮВАТИ > НЕПОКОЇ-; я. /мн хто/ 

-кгіює с-и ♦, змушений занепокбї-, сповне- 
неспбкою, пк неспокій-, тривож-, докуч- /-ЛИ- 
вий/, (знак) дуже /глибоко/ т., стан) (міно не) 
критйч-, близький до /на межі/ критичного, ©;

ЗАНЕПОКОЄНИЙ стурббва-, стривбже-, збе- 
нтіже-, душа не на місці в /обійма неспокій/ 
кого; (- очі) неспокійний; (чим) сполбха- /-лб- 
ше-/, д. сколбшка- /пере-/, сполохнутий.

ЗАНЕХАЮВАТИ > ЗАНЕДБУВАТИ.
ЗАНОВО знову, ще раз, з початку; (жити) по- 

новому, інакше, в інший спосіб.
ЗАНОС/ИТИ /при-, в-, від-, (запах) до-, (меч) 

за-, під-/, запротбрюва-; (снігом) засипа-, за- 
міта-; (у звіт) записува-; (чим) ТХНУ-, відгб- 
ни-; я. /мн хто/ заносить с-и ♦, з-й /поклйка-/ 
занести, (за)носій, пк /снігом/ завійливий, © + 
я. тхне;

ЗАНЕСТЙ (водою) ф. затаска-, з. замча- 0.
ЗАНОСИТИСЯ (вгору) /під-, у? воз-/, (перед ки- 

м) зазнава-, задавй-; з. думками куди бзЬ'и в 
думках де\ з. на що іти до чого; -иться на що 
невдбзі очікується що, події розвиваються у 
напрямі до чого [-иться на мир іде до миру]; 
я. -иться = я. гне кирпу.

ЗАНОТОВУВАТИ нотува-, ЗАПИСУВА-, бра
на замітку, роби- нотатки, (урок) конспект- 
yed-; & віднотбву-; я. /мн хто/ занотбвує с-и 
♦, радий занотува-, занотбвувач, ©.

ЗАНОШУВАТИ (одяг) /ви-, пере-/; дР заноси-; 
я. /мн хто/ занбшує ставши ♦, здатний /годен 
за день/ заноси-, ©;

ЗАНОШЕНИЙ /ви-, пере-/, нбшений-пере-.
ЗАНУДА нудьга, туга; © нудьгй-чоловік, л. за

раза, сволбта, погань, паскуда, з6 наволоч; & 
занудство.

ЗАНУРЮВАТИСЯ зануря-, заглйблюва-, іти на 
дно, (з головою) пірн£-, (в роздуми) порина-; 
(у сніг, забуття) угруза-; я. /мн хто/ -ється 
стівши ♦, здйтний занури-, занурюваний, за
глиблю-, щорйз глибше заглиблений, ©; 
ЗАНУРЙТИСЯ г. затопи- 0;
ЗАНУРЕНИЙ г. затоплений 0.

ЗАНЙТТЙ діло, пр£ця, роббта; пусті з. дурні д.
ЗАНЯТТЯ захоплення, с. загарба-, ндк займй-.
ЗАОХОТА, -ОЧЕННЯ (дія) заохбчува-, поплес- 

кува- по плечу; (річ) нагорода, премія; ± ПО
ХВАЛЬБА.

ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ заохотливий /під-/;
ЗАОХОЧУВАЛЬНО покліпуючи- по плечу 0.

ЗАОХОЧУВАТИ /під-/, підбадьорю-, с. спонук
уй о. благословляти на щоу піддав^- /до-/ ох
оти /духу, вогню/, під сипа- жйру, (ласкою) 
глади- по голівці; я. /мн хто/ заохбчує ставши 
♦, радий заохбти-, заохбчувач, пк заохотли

вий, заохочувальний, для заохочення, ©;
ЗАОХОТИТИСЯ набрати(ся) охоти.

ЗАОЧІ позаочі, забчно, не в очі, за спиною;
ЗАОЧНИЙ (зв'язок) листбв-, радіоки-; & поФ.
ЗАОЩАДЖЕННЯ ощадок; & заощаджування.
ЗАОЩАДЖУВАТИ берегти, зберіга-, економи-, 

не витрача- /марнотрати-, розтринькува-/; 
(гріш) збива-, призбиру-, нагромаджу-, приб
ерігати; я. /мн хто/ -гіджус с-и ♦, рйдий збере
гти, заощаджувач, пк ощадливий, економ
ний, // скупий на що, © заощаджуючи.

ЗАПАДАТИ западатися, провалюва-; (- щоки) 
/у-, в-/; (в голову) засіда- в чому, ♦ у свідом
ість, спада- на думку; (- думку) виринй-, з’яв
лятися; (у серце) заглйблюва-, закорінюва-; (- 
слід) губи-, зникати, пропада-; /світила/ за
ходи-; /тишу/ настава-, запанбвува-, заляга-; 
я. /мн хто/ западіі провалюваний, пк запади- 
стий, западнйй, заладущий, ©;

ЗАПАСТИ 4ся 0; з. в задуму задуматися; з. в 
сірце /душу/ прикипі- до серця; з. в старощі 
дуже постірі-, о. спорохні-.

ЗАПАДИНА ЯМА, заглиблення, заглибина (оч
на +) ямина; ± БАЛКА.

ЗАПАЛ захват, завзяття, піднесення, захбпле-, 
заповзяття, ентузіязм, жар душі; з п запаль
ність, гарячкбв-, пал, опал, збудження, збуд
женість, запопйдлив-, рівн-, газард, с° азарт; 
(до читання) потяг, пристрасть.

ЗАПАЛ/ЮВАТИ /роз-/, д. розгоря-; (кого) нади- 
ха-, насн&кува-, окриля-, додава- духу /підно
си- дух/ кому, на дусі кого/\ я. Імн хто/ запал
ює с-и ♦, з-й запали-, ~ювач /роз-/, палій, 
(річ) ~ьник, ~ьийчка, пк ~ювальний /роз-/, 
~ЬНЙЙ, /заклик! ~ющий, ск запали- [запали- 
душа], ©;

ЗАПАЛЙТИСЯ р. приодушевитися 0;
ЗАПАЛЕНИЙ пойнятий (огнім), к" спалахну- 

лий; (од сорому) запалені- /с-/, розшарі-; (сон
цем) засмаг-; п. збуджений, захбпле-, пк запа
льний, прйстрас-, запальчастий, завзя-.

ЗАПАЛ/ЬНЙЙ ЖАГУЧИЙ, пристрасний, палк
ий, надихущий; (норов) порившій, нестрима-, 
НЕВРІВНОВАЖЕ-, гарячкуватий, загбнис-,
г. загорілий, опрйскливий, опришкуватий; (д' 
діла) завзятий, запопадливий, загарли-; (- гру) 
напружений, запеклий, газардбвий /с° азарт
ний/; т. ~юваль-; & ~истий, ~ьчас-, (~ющий) 
гд ~ьчивий.

ЗАПАМОРОКА, ЗАПАМОРОЧЕННЯ млість, 
с. очманіння, д. заморока, ± БЕЗПАМ’ЯТЬ.

ЗАПАМОРОЧЛИВИЙ морбчли-, карколомний, 
запамороч-.

ЗАПАМОРОЧУВАТИ /об-/, паморочи-, туман- 
и-, закручува-, затуманю-, задурю-; (кого) за
бивати памороки кому; (пахощами) п’яни-; я.
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Імн хто/ -чує с-и ♦, з-й запаморочи-, задурюв- 
ач (голів) пк запаморочливий, задурли-, заду- 
ристий, дурманний, для запаморочення, Іза- 
пахі п’янкий, ск задури- [заду-риголова], ©;

♦♦♦СЯ чманіти 0; (в голові) с° затуманювати
ся; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, запаморочуваний, 
задурю-, обморочу-, дурманений 0, ©;

ЗАПАМОРОЧИТИСЯ ф. замакітри- 0;
ЗАПАМОРОЧЕНИЙ задурмане-, затумане-, 

ф. причмеле- 0, фР стуманілий, с. очмані-.
ЗАПАМ’ЯТОВУВАТИ не забува-, карбува- /но- 

тува-/ в пам’ят/і. ~а-; дк заруба- /закарбува-/ 
на носі; я. /мн хто/ -м’ятбвує с-и ♦, з-й затя- 
ми-, -кий, ~лйвий, ~ущий, І прилад! залам’ят- 
овчий, ©; запам’ятгівчий прйлад пам’ять;

♦♦♦СЯ дава- втямки 0; д к запам’ятовуваний;
ЗАЛАМ’ЯТА- затями-, вби- в гблову 0.

ЗАПАНІТИ > ПАНОШИТИСЯ.
ЗАПАНОВУВАТИ (- тишу) настава-, запада-, 

заляга-, к" встановлюватися; (тілом) заволо
дівати, пойма- /охбплюва-/ що; (над ким) 
підкорюва- кого; я. /мн хто/ запангівує 1. я. 
настає, 2. я. заволодіва, 3. я. підкорює;

ЗАПАНУВАТИ зацарюва-; (над чим) очоли- 
/ста- на чолі/ чого; (самому) усамостійнитися.

ЗАПАС/АТИ (харч) /при-/, назбирува-, нагрома- 
джува-, заготовля-; я. /мн хто/ запасі с-и ♦, 
зайнятий ~ами, з-й запасти, заготівник, загот
івель-, пк ~ливий, заготівельний, -ущий, ©;

ЗАПАСТИ (дбаючи) пристара- 0.
ЗАПАСНИЙ (- копійку) жґ /при-/; (полк) резерв

ний; (хід) про запас, додатковий; ж? (хто за
пасається) запасливий, завбачли-.

ЗАПАХ, ЗАПАШНИЙ > АРОМАТ, АРОМАТ-.
ЗАПЙВНЮ/ВАТИ, -ПЕВНЯ- (авторитетно) тве- 

рди-, перекбнува-, ручитися головою /гблову 
навідріз давати/ кому, би- себ£ в груди; (сум
ніви) розганя- сумніви; (права) забезпечува-, 
ґарантува-; запевняю Вас хоч вірте хоч ні; я. 
Імн хто/ запевне с-и ♦, з-й запевни-, ~вач, фР 
ббжкало, пк -вальний +%, перекбнавчий, ©.

ЗАПЙКЛИЙ за(по)взятий, с. несамовй-, відчай
душний, шал£-, ФАНАТИЧ-, безкомпроміс-; 
(норов) упертий, затя-; (- ненависть) глибо
кий, невтримний; (- кров) жм запече-, закипі
лий; (бій) трива-, напружений, не на життя, а 
на смерть; (злодій) закоренілий, забісбваний, 
(ворог) непримирен-, жорстокий, заклятий.

ЗАПЕРЕЧНИЙ & заперечливий; ± що запереч
ує; з. жест ж. незгоди.

ЗАПЕРЕЧ/У ВАТИ не погоджуватися, (супере
чити, бу- /ма- доводи/ проти, о. круги- /хита-/ 
головою; (чиє існування) не визнава-; (нак
леп) спростбвува-, від кида-; з. це каза-, що це 
не так; я. Імн хто/ заперечує с-и ♦, супереч
ник, ~увач, спростбву-, пк -ний, незгод-, ~ли-

вий, ок спростбвчий, о. із ~енням на устгіх, ©;
ЗАПЕРЕЧИТИ навідворіт сказати 0.

ЗАПЕРТЯ з. ув’язнення; ма затверді- /закріпле-/ 
(шлунку), с° запор.

ЗАПЕЧАТАНИЙ (сургучем) засургучений.
ЗАПИВАТИ & приливати.
ЗАПИН/АТИ (вікно) завішува-; (завісу) зашмор

гу-; (хустку) зав’язу- /по-/, -атися чим; (дим
ом) ОГОРТАТИ; (поли) /за-/; (на ґудзики) зас- 
тіба-; & 6а по^; я. Імн хто/ с-и ♦, з-й зап’я
сти, -альник, ~айло, (річ) -а-, пк ~альний, ©;

♦♦♦СЯ завішува- 0; закутува-; застіба-; (язико- 
м) затина-, запикува-, ги зашпбртува-; зав’яз
увати гблову я. !мн хто/ -ється 1. с-и ♦, ~ан- 
ий, завішува-, д. ~атий, ©, 2. я. затинається.

ЗАПИРАТИ (дух) забивати, перехоплю-.
ЗАПИСКА цидул(к)а, писулька, (коротенький) 

лист, (коротка) фР два слова, шк шпаргалка.
ЗАПИСНИЙ для запису [з. журнал].
ЗАПИСНИК кГ ноугбук; ± БЛОКНОТ.
ЗАПИСУВАТИ занотбвува-, клас- на папір; (го

мін) д. рекордува-; (до реєстру) зареєстрб- 
вува-; (у протокол) протоколюва-; (у гравці) 
зараховував (майно І на кого!) онґ лиша- у 
спадок /відписува-/ кому; я. Імн хто/ запіісує 
с-и ♦, згодний записа-, для запису, зайнятий 
-сом, писЄць, записувач, (у протокол) прото
коліст, пк писальний, записуваль-, ск -пйсний 
[самопйсний], ©; прилад, що -ує записувач;

ЗАПИСАТИ (на скрижалі) поклас- 0.
ЗАПИТ (для інформації) прохання, просьба, с. 

вимога; ± ПИТАННЯ;
ЗАПИТИ (духовні) потреби, зацікавлення.

ЗАПИТАННЯ питання; (у парламенті) з£пит.
ЗАПИХАТИ пха-, бга-; заштбвхува-, засуві-; (у 

що) набив£- /напакбву-/ що; я. /мм хто/ запих- 
& с-и ♦, рйдий запха-, запихач, запихайло, 
штовх- /-хач/, заштбвхув-, пк штовхальний, ©.

ЗАПІВДАРМА запівдурно, запівцінй, за б&щінь.
ЗАПІДОЗРЮ/ВАТИ підбзрю-, мати підозру, ду- 

ма- на; припуск^-; я. /мн хто/ -є с-и ♦, схгі- 
льний дума- на, перейнятий підозрою, ~вач, 
пк підозріливий, недовірли-, з. запозйрли-, ©.

ЗАПІЗНЮВАТИСЯ /с-, при-/, затргімува-, прих
одити пізно /-іше/, (з наукою) не встига-, від- 
ставй-; ± БАРИТИСЯ; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, 
запізнюваний /с-/, гі° спізне-, запізнілий, (віч
ний) спізнібх, г. пізній Іван, пк запізній, ©.

ЗАПІКАТИСЯ (на сонці) палй-, засмагати; я. /мн 
хто/ -ється ставши ♦, печений, зап^чува-, г. 
запіка- [(страва) запіканка(!)], ©;

ЗАПЕКТИСЯ (- кров) закипіти; з. жілбм (- 
серце) стйсну-; я. запікся запечений, (- кров) 
закипілий, окзап&с-; (на сонці) засмаг-, Й.

ЗАПЛАТА плата, платня, заробіток, заслуженгі- 
на; уf  відплата, пбмста.
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ЗАПЛІД/НЮВАТИ, /-НЙТИ/ викликі- ~нення; 
(жінку) роби- мітір’ю, (землю) роби- родю
чою, о. зерни-, (думку) п. збуджува-, окриля-, 
надихі-; я. /мн хто/ запліднює с-и ♦, з-й ~ни-, 
~нювач, ~ник, (що) зіплід, зір-, зародок, к" 
ембріон, пк ~нйй /-нювальний/, ~ливий, ~чий, 
для ~нення, ©.

ЗАПЛУТУВАТИ /пере-/, плуга-; перепліта- /с-, 
перевиві-/ без ладу; (кого) СПАНТЕЛИЧУ-, 
збивати з пантелику, (на)пускі- тумін(у) на 
кого (кому); п. (діло) ускліднюва-, ф. закру
чу-; (в аферу) замоту-, затягіти /в-/; ± ЗАТУ- 
МАНЮВА-; я. /м4 хто/ заплутує с-и ♦, з-й 
заплуга-, плутаник, заплугувач, ускладню-, 
закручу-, завернйголова, пк заплутливий, за
кругли-, пантеличли-, фР туманистий, ©;

ЗАПЛУТАНИЙ г. фР позв’язуваний 0.
ЗАПЛЮЩУВАТИ (очі) стуля-, ЗАКРИВА-;

ЗАПЛКЗіЦИТИ (трохи) приплющити 0.
ЗАПОБ/ІГАТИ (чому) відверта- що, не допуска- 

чого; (ласки) запопада-; (перед ким) хоті- бу- 
хорошим, догоджа- кому, піддобрюватися під 
кого, підлЄіцува- /приподобля-, ф. лата-/ до 
кого, гнути коліна; з. перед ким надскакува- 
кбло кого; я. /мн хто/ запобігі чому с-и ♦, з-й 
відверну- що, ~ігіч, (річ) ~іжник, (перед ким) 
за(по)бігійло, пк ЗАПОБІЖНИЙ, -ігівчий, 
для відвернення /поперЄдже-/, © зарадливий, 
упередли-, (перед ким) ЗАПОБІГЛИ-, ©;

ЗАПОБІГ- (чому) заради-, запомогти 0; (жени
ха) здобу-, діста-, придба-.

ЗАПОБІГЛИВИЙ (кавалер) ласкі-, увічли-, лю
б’язний, ґреч-, прихиль-, послужливий, запо- 
підли-, скорий /швидкий/ на пбслуґи; підлес- 
ли- /об-/, догідли-, обласний, масний, місля-.

ЗАПОБІЖНИЙ (хід) профілактйч-, превентив-, 
попереджіль-, попереджуваль-, поперЄдли- 
вий, ок зарадчий, с. захисний, охорон-; (пояс) 
ок забезпечний; & запобігівчий.

ЗАПОВЗАТИ о. ящіркою влізити 0 —► ПОВЗТИ.
ЗАПОВІДАТИ (майно) лиші- у спідок, відпгісу- 

ва-; (з нс щоб) наказува-, казі-, ± ЗАГАДУ- 
ВА-; (погоду) г. казі- наперед, віщуві-, пере- 
дбачі-; (що буде /кому!) прорбчи-, обіця-; я. 
/мн хто/ заповіді 1. заповідіч, автор духі- 
внйці, пк заповідільний, ©, 2. я. передбача.

ЗАПОВІДАТИСЯ (- погоду) прогнозуві-, перед- 
бачі-, фР очікува-; обіцгі- бути; що -ється за
повіданий, віщова-, пророкбва-, прогнозбва-, 
передбічува- /зав-/, ©.

ЗАПОВІДНИК > ПРИТУЛОК.
ЗАПОВІДЬ заповіт, правило, настанова, с закон.
ЗАПОВІТ духівниця, тестамент, остіння вбля, г. 

завіщання; (внукам) настанова, накіз, запо
відь; (Новий, Старий) р* завіт.

ЗАПОВІТНИЙ (- мрію) омрія- /ви-/, (по^та^м-,

прихова-,вйноше- у серці, неосквЄрнЄн- чуж- 
йм бком; /річ/ найдорожчий, найцінніший, )Р 
свящЄнний; (день) довгожді-, очікува-.

ЗАПОВ/НЮВАТИ і ЗАПОВНЙ- (анкету) /ви-/; 
(сейф) /на-/, набиві-; (терен) повни-, заполо- 
ня-, залягі-, заступі-, загічува-; (душу) пойм- 
і- /про-/ чим, охбплюва-; (людьми) залібдню-, 
(пост) обсаджу-; я. !мн хто/ запбвнює с-и ♦, 
з-й ~ни-, ~нювач /на-, ви-/, залібдню-, пк дню
вальний /на-, ви-/, для ~нення /на-, вй-/, ©;

♦♦♦СЯ заповни - 0, (людьми) жм захрясати; що 
-ється заповнюваний /на-, ви-/, ©.

ЗАПОДІЮВАТИ (шкоду) завдаві-, робй- /кої-, 
чини-/ що; (втрати) викликі-, причинятися 
до; я. заподіює = я. завдає;
ЗАПОДІЯТИ: з. собі смерть вчини- само
губство, вкоротй- собі вік(у).

ЗАПОЄМ (пити) по-чбрному, (співати) запійно.
ЗАПОЗИЧАТИ, ЗАПОЗЙЧУВА- (досвід) пере- 

ймі-, перебирі-, наслідува-, брі- на озброєн
ня; я. /мн хто/ запозич^ с-и /звйклий/ ♦, рід- 
йй запозйчи-, наслідувач, запозичу-, запози- 
чійло/, епігон, плягіятор. пк запозйчливий, ©;

ЗАПОЗЙЧИТИ (у кого) зачерпну- 0, р. засяг
ану)-, с. сплягіяти-: (дещо) зачепй-.

ЗАПОМАГАТИ (кого) зарятбвува-, (до)помага- 
кому; (біді) запобігі-, заріджува-.

ЗАПОНА ЗАВІСА; (хмар) габі; (накриття) пок- 
ривіло; (сліз) заволбка, пелені; онґ пере
шкода; з, зістібка.

ЗАПОПАДАТИ здобуві- /роз-/, діставі-, знахбд- 
и-; (все) брі-, хапі-; (ворогів) натрапля-, захб- 
плюва-; (ласки) запобігі-; (кого) застукува-, 
спобігі-; я. запопаді = я. захоплює;

ЗАПОПАСТИ урві-, укрія- 0, дісті- (собі) що; 
(гаком) загічи-; з. до лап потріпи- до л.

ЗАПОПАДЛИВИЙ дбайлй-, ретельний, старій-, 
клопітний, рЄв>, жґ падковитий, загірливий; 
(до чого) охочий, жідібний, лісий; (манера
ми) запобігливий, догідли-; & запопідний, 
попадливий, д. упідли-.

ЗАПОР ма (шлунку) ЗАПЕРТЯ, г. зікреп.
ЗАПОРОШУВАТИСЯ припадіти порохом.
ЗАПОРУКА запевнення, гарінтія, порука, р. за

рука; ± ЗАБЕЗПЕКА.
ЗАПОСІДАТИ (що) посіді-, займа-, заволодів

ати чим; я. запосіді = я. заволодіва.
ЗАПОЧАТК/ОВУВАТИ започині-, кліс- /даві-/ 

почіток, даві- поштовх, о. прокладі- першу 
борозну; ± ЗАЧИНА-; я. /мк хто/ започатко
вує с-и ~, з-й ~уві-, ~бвувач, засновник, фун- 
дітор, о. бітько, пк засновчий, основополо
жний, У* наріж-, г. засаднйчий, ©;

♦♦♦СЯ бу- почітком, зароджуватися 0.
ЗАПРАВА ПРИПРАВА; (з дрібної зелені) зікри- 

шка; г. (наснага) заряд-; (пальним) запрів-.
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ЗАПРАВ/ЛЯТИ (одяг) обсмйкува-, опоряджа-; 
к? засмачува-, смачй-; (до вжитку) готува-; 
(мотор) залива- пальним; (косу) гостри-; д. о- 
рудува-, ВЕРХОВОДИ-, керува-, порядкува-, 
заряджува-, прави- бал (ом); (ціну) прави-; я. 
/мн хто/ заправля 1. с-и ♦, згодний заправи-, 
зайнятий заправою, ~ник, пк -ний, ©, 2. що 
верховодить, 3. здатний заправити (ціну);

ЗАПРАВИТИ (ціну) ~ як за батька, г. ф. заспі
вати [заспівав таку ціну]; 0.

ЗАПРАЦЬОВАНИЙ (гріш) зарббле-; (ухорканий 
працею) заморе- /з-/, замордбва-, втбмле- 
/на-/, натрудже-, р. трудний, з. вйпрацьова-; (- 
руки) мозолястий, р&іаний, с° загрубілий.

ЗАПРИМІЧАТИ > ПОМІЧАТИ.
ЗАПРИЯЗНИТИСЯ ^  заприятелювати, пото- 

варишува- /за-/, подружи- /-тися/ /з-/, стова- 
ришуві-, зайти у приязнь; що заприязнився 
запрйязнений, здруж-, 0 .

ЗАПРОВА/ДЖУВАТИ /у-/, уряджа-, заснбвува-, 
фундува-; встанбвлюва-, заводи-, (школи) за
кладі-; фР усталюва-, (силою) р. втиска-; я. 
-джус с-и ♦, радий ~ди-, -джувач, засновник, 
фундатор, закладач, ініціятор, пк установчий, 
рк заснбв-;

ЗАПРОВАДИ- (куди) запротор-, відправ- 0;
ЗАПРОВАДЖУВАТИСЯ /у /, втиска- 0.

ЗАПРОДАНЕЦЬ зрадник, зрадлйвець, о. юда, 
продіжна шкура, христопродавець, д. зрі- 
дець, зрадок, ок перепрбданець.

ЗАПРОДУВАТИ і ЗАПРОДАВА- (наперед /на 
пні!) про дава-; п. зріджу-; д'к = що продає;

ЗАПРОДАТИСЯ продати душу 0.
ЗАПРОСИНИ (куди) запрошення; (дія) запрб- 

хува-, запрбшува-.
ЗАПРОСТО по-прбстому, просто, без церемоній.
ЗАПРОТОРЮВАТИ (бозна-де) (за)діва-, хова-, 

клас-, затасбвува-; (людей) засила-, ув’язню- 
ва-; я. Імн хто/ запротбрює с-и ♦, з-й запро- 
тбри-, запротбрювач, пк запротбрчий, ©;

ЗАПРОТОРИТИ поді-, жґ затири-, засатіри-, 
ф. зафугуві-, г. запакува- 0.

ЗАПРОШУВАТИ (до хати) запрбху-, просити, 
заклика-, клйка-, зазива-; (всіх) склика-, спро- 
шува-; (їсти) /при-/; я. /мн хто/ запрбшує с-и 
♦, рідйй запроси-, запрошувач, ініціятор зус
трічі, пк запроснйй, запрбшуваль-, ©.

ЗАПРЯГАТИ (коня) /в-/; (кого) брі- /убирі-/ в 
шори, сіді- на шию кому; (Ідо прації) при- 
мушува- /з-/, /в ярмо/ поневолю-; я. /мн хто/ 
запряпі с-и ♦, запрягіч, запрягійло, пк за- 
прягільний, ©; я. запрягають запряганий;

ЗАПРЯЖЕНИЙ (у праці) зійнятий на пріці.
ЗАПУСК/АТИ (куди) /в-/; (руку) (в)стромля-; (м- 

отор) урухбмлюва-, заводи-; (цех) уводи- /пу- 
скі-/ в дію, стіви- до ладу; (науку) ЗАНЕДБУ-

ВА-; (вуса) відрбщува-; (рідину /чим!) з. роз- 
вбди-; (у кого) с° шпурля-; я. /мн хто/ запуск^
1. с-и /мастік/ ♦, з-й запусти-, зайнятий ~ом, 
(за)пускіч, пк -'Ний, ~бвий, ©, 2. я. занедбує;

ЗАПУСТИТИ (пазурі) уп’ясти 0; д'1 0.
ЗАРАДЖ/УВАТИ ріди-, даві- поріду, помагі- 

порідою; запомагі- кого; (злу) запобігі-, (до)- 
помагі- збутися чого, зарятбвува- від; я. - 
аджуе 1. я., запобіга + ~увач, 2. я. помага;

ЗАРАДИ- (собі) ді- с. ріду, запомогти себ£ 0.
ЗАРАДИ зідля, для, ріди; фР чфез що [заріди 

чого ти сховівся?].
ЗАРАЖАТИ і ЗАРАЖУВА- (хрипою) інфектув- 

і-, передаві- що; (сміхом) прищеплю- /збу
джу-/ що; я. /мн хто/ зараж і с-и ♦, з-й зараз- 
й-, носій зарізи, пк заразливий, зарізний, гд 
пориваючий ©; я. заражають заріжува-;

ЗАРАЗИТИ(СЯ) заповітрити(ся) 0.
ЗАРАЗ (у цю мить) оц£ (♦), цієї миті; негайно, ♦ 

же, ♦ таки, в цю хвилину; найближчим чісом, 
дуже скоро; щойно; відрізу, моментально; фР 
збвсім близько, у безпосередньому сусідстві 
[♦ за хітою]; & заразісінько; ± ТЕПЕР.

ЗАРАЗ наріз [все н. питіти], заразом; відрізу, 
зразу; одним рипом /заход-, ніворот-, напад-/.

ЗАРАЗА інфекція; он? епідемія, пошесть, с. пан
демія; л. ЗАНУДА.

ЗАРАЗОМ одночісно, водночас; воднораз, (за) 
одним зіходом /рип-, ніворот-, ніпад-/; рі- 
збм, спільно, зп заодно; різом з тим.

ЗАРАНІ зарання, заріна, ріно-врінці, дуже ріно.
ЗАРАХОВУВАТИ ЗАЛІЧУВАТИ; (на посаду) 

призначіти; що зарахбвує = що залічує.
ЗАРИВАТИСЯ закбпува-, хова-; (у подушку) за- 

риніти; (у що) п. захоплюватися- чим, відда
ва- чому; фР нахабніти, забагіто бра- на себе; 
я. імн хто/ -ється 1. закопуваний, 2. с-и наха
бніти, скажений, розгнузда-, пк безпардбн-, 
без жодного стриму, ©, + що нахабніє.

ЗАРИНАТИ (в подушку) пориніти, заривітися.
ЗАРИС силует, х? силюета, г. сильв^та; ОБРИС;

ЗАРИСИ (обличчя) г. риси; 0.
ЗАРІД заплід, ЗАРОДОК, зачіток.
ЗАРІЗ різання, забій, забиття; ф. безвихідь, глух

ий кут; до -зу (треба) дуже, конче, аж крич
ить, хоч умри; & зірізь.

ЗАРІК обітниця, присяга, обіцянка; (дія) зарі- 
кіння; & с° зарок.

ЗАРІКАТИСЯ; ЗАРЕКТИСЯ закіятися.
ЗАРІСТ (волос на виду) вуса, бороді; & пбрісг.
ЗАРІСТЬ (на корі дерева) рубець;

ЗАРОСТІ зарослі, хіщі; & розрости.
ЗАРІЧАНИЙ непокірливий, сварлй-, норовис

тий, норовливий.
ЗАРОБІТКОВИЙ (- працю) заріди заробітку.
ЗАРОБІТОК платня, пліта, заслуженйна, з. зарі-
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бок, о. шматок хліба; (на боці) халтура, під
робіток; & пк *заробітковий, *беззаробітн-.

ЗАРОБІТЧАНИН г. зарібник; ± НАЙМИТ.
ЗАРОБ/ЛЙТИ мі- ~іток, запрацьовува-, (сомом- 

у) іти на свій хліб, (за вік) дороблятися; (на 
боці) підробляти, халтури-, шабаши-; (кару) 
заслужува- чого; оиґ ма- зиск, багаті-; я. /мн 
хто/ зароблгі с-и ♦, з-й ~и-, ~ітчінин, г. заріб
ник, -лящий, н£ халтурник, шабіш-, пк мткб- 
вий, ~ітний, ©; я. не заробля беззаробітний;

ЗАРОБЙ- (потом) загорюва-, випрацю-, г. за
гару-.

ЗАРОДЖУВАТИСЯ (- ідею) з’явля-, виникати, 
бра- початок, сходи- в голові; -ється люббв 
серце сфцеві вість подає; я. -ється зароджув
аний, зірід, зіродок, зів’яз-, пк зародковий, ©;

ЗАРОДЙТИСЯ /на-/, (ким) вді-; (у кого) успа
дкувати чиї риси.

ЗАРОДОК заплід-; (рослин) зав’язь, зів’язок, зі- 
живок; (людей) ембріон; ги зачаток /по-/; & 
зародень, ± ЗАРІД.

ЗАРОЗУМІВАТИСЯ БУНДЮЧИ-, вйсоко нес
тися;

ЗАРОЗУМІ- розібра-, забрати (собі) в гблову.
ЗАРОЗУМІЛИЙ гордовитий, пиха-, самовпев- 

нений, самопев-, набундюче-, безпардбн-, зу
хвалий; (умові) пискатий, пащекува-; з. у чо
му нездатний позбутися чого [з. у своїй неко
мпетентності];

ЗАРОЗУМІІЛІСТЬ фР ПИХА, чванство 0.
ЗАРОСТАТИ (мохом) /по-/, (лепом) /об-/, покри

ватися; (- рану) зарубцьовува-, ГОЇ-, затяга- 
(рубцем); я. заростіі с-и /покинутий/ ♦, при
значений зарости, (вже) майже зарбслий, (ле
пом) покриваний, © заростаючи;

ЗАРОСТИ: з. бур’янбм забур’яні- /-итися/; 0.
ЗАРПЛАТНЙ зарплата, заробітна плата /плат

ня/, ВИНАГОРОДА; (за вислугу) пенсія; & пк 
*зарплатнЄвий.

ЗАРУЧАТИСЯ; РОЗРУЧЙ- розірвати заручини.
ЗАРУЧИНИ змов-, п° зашлюб-; світання, вінчі-.
ЗАРЯДЖ/АТИ Ідк ЗАРЯДЙ-1/ (кріс) ладува-, за- 

правля-, набива-; (чим) наснажува-; (бате- 
рію) під4; я. /мн хто/ заряджі с-и ♦, з-й заря
ди-1, ладівнйк, ви ~іль-, заряд-, заряджійло, 
замковий, пк ладівнйй, заряджаль-, ©;

ЗАРЯДЙТИ: вй заряди кріс!, «"заряджай!
ЗАРЙДЖУВАТИ організбву-, влаштбву-, уря

джати; (чим) керуві-, розпоряджатися, ради-;
ЗАРЯДЙТИ2 урядити, встановити 0.

ЗАРЯДКА заряджання, ладува-, набиття; <? г, 
руханка; ги (наснага) заправа; & (батерії) 
підзарядка.

ЗАРЯТОВУВАТИ > РЯТУ-; що -вус помічнйй.
ЗАСАДА (світогляду) основа, підвалина, прин

цип, база, головне правило, фР положення;

(тверда) дбгма; о* тЄза;
ЗАСАДИ с° начіла 0.

ЗАСАДЖУВАТИ сади-, (за ґрати ще) ув’язню- 
ва-, позбавля- волі, запроторюва-; (ніж) вгі- 
ня-; я. /мн хто/ засіджує ставши ~, рідйй 
засади-, засаджувач, © + що садить;

ЗАСАД ЙТИ (руку в кишеню) устроми-, засун- 
у-, запхі- 0; (ніж) загати-.

ЗАСАПУВАТИСЯ захекува-, задйхува-; що за
сапується = що задихається1.

ЗАСВІДЧ/УВАТИ /по-/; (підписом) завіря-, під- 
тверджува- /по-/; (факт) констатува-, свідчи- 
про; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й ~и-, свідок, по
свідник, ~увач, пк свідчий, свідбцький, ©.

ЗАСВІТИ мм потойбічний світ, потойбіччя; & 
позасвіття.

ЗАСВІЧ/УВАТИ (світло) світи-; & б° по4; я. Імн 
хто/ засвічує с-и /звиклий/ ~, радий /згодний/ 
засвіти-, ~увач, світій, пк -увальний, © ~уючи.

ЗАСВОЄННЯ: з. цинічної поведінки оцинічне-.
ЗАСВб/ЮВАТИ опанбву- що, оволодівати чим, 

(манери) наламуватися; ± ПРИЩЕПЛЮВА
ТИ; я. Імн хто/ ~ює с-и ♦, з-й ~ї-, зайнятий 
~єнням, ~ювач, пк ~ювальний, ~йчий, для 
~єння, ©;

ЗАСВбї- затями- 0; з. ід Єї напоїтися ідеями;
ЗАСВОЄНИЙ опанбва- 0, п. нідба-.

ЗАСВОЮВАТИСЯ жґ йти до голови [не -сть- 
ся не йде до г.].

ЗАСЕКРЕЧЕНИЙ секрет-, затаемне- /-ємнйче-/.
ЗАСЕЛ/ЮВАТИ, ЗАСЕЛЙ- (край) /на-/, насел- 

юва-, осаджува- /дк осади-/; залюднюва-, зал- 
юдня-; ± КОЛОНІЗУВА-; (дім) замЄшкува-; 
я. /мн хто/ заселгі с-и ♦, з-й засели-, зайнятий 
~енням, -ювач, залюдню-, селій, н* колонізат
ор, пк ~ювальний +%, ок ~ьчий, для ~ення, ©;

ЗАСЕЛЙ-; ЗАСЕЛЕНИЙ (дім) замЄшканий;
ЗАСЕЛЙТИСЯ 0; я. -гівся замЄшкалий, 0.

ЗАСИЛАТИ /ви-/, запроторюва-; (привіт) елі-, 
переказува-, передаві-, пересилі-; (сватів) 
/при-, по-/; я. /мн хто/ засилгі 1. с-и ♦, рідий 
засла-, запротбрювач, пк запротбрчий, 2. я. 
присила, 3. я. переказує.

ЗАСИНАТИ, ЗАСИПА- впаді- в сон; я. Імн хто/ 
засині с-и ♦, рідйй засну-, пойманий /п° пон- 
іма-/ сном, напівсбн-, напівзаснулий, © от-бт 
уже спить, впадаючи в сон, ± я. заснув;

ПОЗАСИНАТИ: -іли поснули;
ЗАСНУ- (неміцно) задрімі-, о. придавй- шпака; 

6а позасина-; я. заснув пойнятий сном, в обі
ймах сну, заснулий, 16а поснулі/, обсі- сном, 
д. заснутий, 0 ;

ЗАСПАНИЙ заспалий /о-/, непрбспаний, жм 
непрочума-, з непродЄртими очима.

ЗАСИХАТИ сбх(ну)-, схну-; (- зело) жовкну-, 
в’яну-, шбрскну-; ги худну-, марні-; що заси-
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xtf ставши /покинутий/ ♦, майже засохлий, 
напівзасбх-, чимрйз сухіший, © засихаючи.

ЗАСІБ спосіб, мЄтод, метода, ра- [на це є p.], с° 
прийом; (впливу) ЗНАРЯДДЯ, струмент; рят
івний з. дошка порятунку;

ЗАСОБИ (робочі) знаряддя, механізми, прила
ди; (медичні) ліки; (життєві) грбші, кошти, 
достатки; (творчі) інструментарій, п. паліт
ра; з. до існування прожитті, прожиток.

ЗАСІВ/АТИ сія-; (кістками) ги укривгі- /по-/; (на 
Новорік) посіва-; я. /мн хто/ засіві с-и ♦, з-й 
засія-, зайнятий сівбою, сіяч, сівач, -альник, 
пк -альний, ск -сійний [бурякосій-], © -аючи;

ЗАСІЯТИ ок сійнути 0.
ЗАСІДАННЯ нарада, збори, зібрання; з " пле

нум, форум, конференція, сесія, симпбзіюм.
ЗАСІДАТИ; ЗАСІС- (у серце) запас-, набіг-; з. в 

голові гвіздком /цвяхом/ уліз- /урбїтися/ в го
лову.

ЗАСІДКА засіди, чати, г. підсідка; 0* сховай-.
ЗАСКАБЛЮВАТИ (пальці) заганя- скабки у п.
ЗАСКАК/УВАТИ (намить) заходи-, забіга-, заї

зди-; (у русі) випереджа-; (коло кого) запобі- 
га- п^ред ким, догоджа- кому; я. /мн хто/ зас
какує 1 ./2. с-и ♦, © -уючи, 1. радий заскбчи-, 
спобіггіч, пк спобігливий, заскбчли-, 2. радий 
-ати, скакун, о. на скаку, 3. (перед ким) = я. 
запобіга;

ЗАСКОЧИТИ (нагло) застука-, запопас-, захо- 
пй-, заста-, спобіг-; 0, (на чому) ф. злапа-.

ЗАСКОЧКА затріска.
ЗАСЛАНЕЦЬ як і. засланий /ви-/, вивезе-; (для 

влади СССР) репресбва-.
ЗАСЛАННЯ & пк *заслУнський [з. степ].
ЗАСЛІН заслона, запона, захист, жґ затула; (на 

війні) прикриття; & заслінка.
ЗАСЛІП/ЛЮВАТИ сліпи-; вдаря- в очі, аж за 

очі хапа-; я. Імн хто/ ~люс с-и ♦, з-й -й-, ~лю- 
вач, пк сліпучий, разю-, -ливий, -уіций, жар
истий, (- красу) променй-, п° сліпосяйний, ©.

ЗАСЛУГ/ОВУВАТИ заслужу-, заробляти; я. /мн 
хто/ -бвус заслужЄнник, пк вартий, гідний, ©;

ЗАСЛУЖЙТИ (працею) доробитися; 0;
ЗАСЛУЖЕНИЙ (із заслугами) шановна)-, по- 

важа-; (- кару) зарббле-, налЄж~; & f  переФ.
ЗАСЛУХУВАТИ, ЗАСЛУХОВУ- /ви /, вислух- 

ува-, слуха-, вислухй-; я. /мн хто/ заслухує с- 
и ♦, радий /готовий, змушений/ вислуха-, 
(ви)слухач, пк ок заслухбвчий, ©.

ЗАСМАЖКА г. запражка; ± ПРИПРАВА.
ЗАСМАГЛИЙ (сонцем) засмалений, завітре-, за

пале- /об-/, с° загорілий; (- губи) пересох-, 
смажний; (- скло) закіптюже-, закіптявілий.

ЗАСМАЛЬЦЬОВУВАТИ (лоєм) засалю-, заяло
жу-, заміщу-; ± ЯЛОЗИТИ; я. Імн хто/ засма- 
льцьбвує ставши радий заялози-, заялбжу-

вач, пк масткий, масний, мастючий, ©.
ЗАСМАЧ/УВАТИ (засмажкою) засмажу-, (сал

ом) затбвку-, затушкбву-*, (кришивом) закри
шу-; ок заправляти; я. /мн хто/ засмачує с-и ♦, 
з-й засмачй-. -увач, пк -ливий, © -уючи.

ЗАСМЙКАНІСТЬ зашарпа-, (душі) заббрса-.
ЗАСМІЧ/УВАТИ сміти-, занечищува-, захаращ

уй ± ЗАБРУДНЮ-; (очі) запорбшу-; я. /мн 
хто/ ~ує с-и /звиклий/ ♦, з-й засміти-, -увач, 
занечищу-, захаращу-, пк -увальний +%, ©.

ЗАСМОКТОМ (цілуватися) з присмоктом.
ЗАСМОКТУВАТИ /в-/, смокта-, всбтува-, вбир

ач абсорбува-; (у багно) затяга- /в-/; п. погли- 
ніг\ я. /мн хто/ засмбктує с-и ♦, з-й засмокта-, 
смоктун, пк смоктучий, засмбктливий, смок
тальний, /- багно/ трясовин-, грузький, ск по
глинай- [поглинай-клопоти], ©.

ЗАСМУЧ/УВАТИ смути-, жури-, зажурюва-, за- 
вдаві- жалю, наганя- /навіві-/ сум; я. /мн хто/ 
засмучує с-и ♦, з-й засмути-, -увач, спбвне- 
ний смутку, пк скорбот-, сумливий, © -уючи;

ЗАСМУТЙТИ охмари- 0; -гіло що як камінь 
на серце лягло що.

ЗАСМУЧУВАТИСЯ жури-, вдаватися в сум /ту
гу/, тужити, смутні-, ма- тяжкий жаль, болі- 
сЄрчем; -ється хто смуток огорта (бере) ког- 
о; я. /мн хто/ -ється засмучуваний, щораз 
смутніший, © у см̂ Ьтсу;

ЗАСМУТЙТИСЯ (- душу) затягти- тугою; що 
-іівся раптом такйй сумний, ЗАСМУЧЕ-;

ЗАСМУЧЕНИЙ нєвєсЄлий, смутний, зажуре-, 
охмгіре-, засумбва-, с. пригніче-, прибитий го
рем, наче хмарою оповився хто; (- осінь) по
хмурий, безрадісний; & пн сумнуватий.

ЗАСНІЖУВАТИ; -ІЖЕНИЙ (ліс) білобородий.
ЗАСНОВНИК ініціатор, зачинатель, фундатор; 

(вчення) основополбж-, о. батько.
ЗАСНОВУВАТИ створю-, організбву-, заклада

ти, фундувй-; (першим) започаткбву-; (місто) 
будува-, заклада- підвалини чого; (нитками) 
і»іи затяга-; (димом) огорті-, оповива-, /хату/ 
напбвнюва-; (слізьми) заволіка-, (хмарами) 
ЗАСТЕЛЯ-; я. /мн хто/ заснбвує с-и ~, рйдий 
заснува-, засновник, фундатор, о. батько, пк 
основополбжний, заснбвчий, установ-, ©;

ЗАСНУВАТИ (криком) викричати 0.
ЗАСОЛОДЖУВАТИ /під-, о-/, солоди-; я. /мн 

хто/ засолбджує ставши ♦, радий осолоди-, о- 
солбджувач /за-/, пк засолбдливий, ©.

ЗАСОРОМЛЮВАТИ > СОРОМИТИ
ЗАСПІВ (пісні) зачин, початок; ги прелюдія, 

вступ, пролог.
ЗАСПІВУВАЧ (хору) заспівач; ги ініціятор, за

водій, заводіяка, призвідник, призвідець, при
звідця, організатор, зачинатель.

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ (лік) цілющий, протибольо
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вий, ма седативний, (тон) безгнів-; (що гамує 
бунти) миротворчий; & заспокій-.

ЗАСПОК/ОЮВАТИ утихомирю-, угамбву-, ул- 
агідню-, тихомйри-, заговбрюва- сльози, уко- 
ську-; (нерви) урівноважува-; (серце) гамува-; 
(душу) розганя- сумніви де; (голод) ТАМУВ- 
А-; (цікавість) задовольня-; я. /мн хто/ -гіюс 
с-и ♦, з-й ~бї-, ммовач, пк ЗАСПОКІЙЛИВИ- 
Й, миротворчий, ~ій-, гамівнйй, гамувіль-, 
ІголосІ потішливий, спокійний, безгнів-, ©;

ЗАСПОКОЇТИ д. всупокбїти 0;
♦♦♦СЯ вгамбву- 0; (на чім) задовольня- чим; 

(біль) слабшати, І бурю/ затиха-, ущуха-; я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, заспокоюваний, приббрку-, 
утихомирю-, гамб-, розраджу-, потішу-, ©;

ЗАСПОКОЇ- осіс-, перекипіти 0, зайти в свої 
береги.

ЗАСТАВА 1. (під борг) заклад, д. застанбва, зіс
тав; tu забезп&а, гарантія; 2. (на шляху) пост, 
пропускний пункт, шляґбавм /шлагбаум/, (на 
кордоні) митниця; п. пікет, варта, охорона.

ЗАСТАВАТИ (на гарячому) лови-; я. Імн хто/ за
став рідйй заскбчи-, спобігіч, пк спобігли- 
вий, заскбчли-, ©;

ЗАСТА- застука-, заскбчи-, запопіс-, спобіг- 0.
З ACT АВ/ЛЯТИ 1. (кут) захаращува-, (шлях) за- 

горбджува-, закриві-; 2. (під борг) закладі-, 
одцава- у застіву /заклід/; 3. зп примушу-; я. 
/мн хто/ ~ля' 1.-3. с-и ♦, з-й застави-, 1. захарі- 
щувач, 2. -ник, пк -ний, 3. я. примушує.

ЗАСТАНОВЛЯТИСЯ > ЗАДУМУВАТИСЯ.
ЗАСТАРІВАТИ відживі-, виходи- з моди /в тир- 

іж/, ставі- застарілим, не практикувітися, ± 
СТАРІТИ; я. /мн хто/ застарівіі с-и ♦, віджи
ваний, напівЗАСТАРІЛИЙ, більше не мод
ний /практикбва-/, щораз м&шіе вжйва- /п./.

ЗАСТАРІЛИЙ /пере-/; (погляд) віджи-, архаїч
ний, ф. пересйпа- нафталіном; (одяг) старо- 
мбд- /не-/, не в моді; (пістряк) задівнений, 
невилікбв-.

ЗАСТЕЛ/ЙТИ (килим) /про-/, стели-, застилі-, 
-юва-; (зелом) покриві- /у-/; (хмар’ям) огорт- 
і-, оповива-, затяті-, заволікі-, закриві-, засн- 
бву-; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й ~и-, стелій, (річ) 
зістілка, пк застилальний, затягіль- +%, ©.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ /о-/, засторога /о-, пере-/, по
передження; (до думки) спеціальна заувага 
/заувіження/.

ЗАСТЕРІГАТИ /о-/ п£ред чим; попереджі-, зап- 
обігі-; (права) захищі- законом; ю. обумовл
ював я. застерігі = я. попереджа;

♦♦♦СЯ застерігіти, роби- застереження 0;
ЗАСТЕРЕГТЙСЯ д. обмовитися; 0;
ЗАСТЕРЕЖЕНИЙ (- право) захище- законом.

ЗАСТИГАТИ холону-, замерза-, клякну-, дубі-; 
(- віск) тужіві-; (від жаху) завмирі-, заклякі-,

ЦІПЕНІ-; & стигну-; я. застигі = я. закляка;
ЗАСТИГНУТИ знерухбмі- 0 + ЗАДУБІТИ.

ЗАСТИЛАТИ (- сумерк) о. замербкувати.
ЗАСТІБАТИ защіп(б)іти, запинати;

ЗАСТЕБНУТИЙ защіплений, запнутий.
ЗАСТІБКА зістіжка.
ЗАСТІЙ відсутність руху; б&рух, стояння, заг- 

нива-, гниття, стогніція, о. стояча воді, с. за
непад, деградіція, регрес, рецесія, (творчий) 
безтвбрчість.

ЗАСТОСУВАННЯ прикладі-, вживі-, вжиття, 
ужиток; & застосовування; гідний кращого
з. /вжитку, спріви/ прикліданий не туди, де 
тр^ба, віртий іншого ♦.

ЗАСТОСОВ/УВАТИ стосува-, (лік) вживі-, пус- 
ка- в хід, практикуві-, (силу) приклада-, вда
вітеся до чого; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, рідйй 
застосуві-, практик /ф. -інт/, пк '-чий, ©;

ЗАСТОСУВАТИ г. приспосбби- 0.
ЗАСТОЯНИЙ застбялий, нерухомий; (- воду) за

тхлий, прогни-; (- повітря) важкий, зіпсутий, 
задушливий, зітхлий.

ЗАСТРАШЕННЯ пострах; для з. на пострах.
ЗАСТРАШ/УВАТИ ляка-, страхі-, залякува-, с. 

тероризуві-; я. /м4 хто/ -ус с-и ♦, з-й застрі- 
ши-, страхопуд, страшило, -шувач, заляку-, 
пк ~ливий, -увальний, страшний для кого, ©.

ЗАСТРОМ/ЛЮВАТИ, ЗАСТРОМЛЯ- (за що) 
засуві-, закладі-; (у що) встромля-, всуві-; 
(ніж) втикі-, вганя-, засаджува- /в-/; ± ЗАТИ- 
КА-; я. /мн хто/ ~лгі с-и ♦, з-й застроми-, ~лю- 
вач, затикійло, пк ~лювальний, -чий, ©.

ЗАСТРЯГАТИ і ЗАСТРЯВАТИ /  стрягну-; (в 
горлі) залипі-; (у багні) загруза-; я. /мн хто/ 
застрягі застряганий, мійже застряглий /за
груз-/, схильний ~, покинутий загрузіти, ©;

ЗАСТРЙГ (НУ /ГИ захряс(ну/ги 0.
ЗАСТУВАТИ (сонце) зісти-, затуля-, закрива-, 

заслоня-, заступі-, заслбнюва-; я. /мн хто/ за
стує стівши ♦, здітний затули-, (річ) затула, 
(явище) заслін, ск затули- [затуливітер].

ЗАСТУКУВАТИ: я. /мн хто/ застукус схильний 
♦, рідйй застука-, © + що заскакує2;

ЗАСТУКА- засті-, заскбчи-, запопіс-, (на гаря
чім) захопи-, злови-, спіймі-, зліпа-, ок приш
пили-.

ЗАСТУП лопіта, рискіль; & заступець.
ЗАСТУП/АТИ (сонце) затуля-, ЗАСТУВА-; (до

рогу) загорбджу- /пере-/, перекриві-, перети
ні-; (за хмару) заходи-; п. захищі-, борони-, 
♦ся за; (одне одного) заміняти /під-/, підміню- 
ва-, заміща-; (кого) г, репрезентуві-; (- літо) 
настава-, починатися; (на зміну) ставіти, (на 
працю) с. до пріці; (місце) г. запбвнюва-; я. 
/мн хто/ ~nd 1. я. застує, 2. я. заходить, 3. я. 
захища, 4. я. заміня, 5./6. (на пост) с-и ♦,
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покликаний заступи-, © ~аючи, 5. ЗАСТУ
ПНИК, ок заміна, пк ~нйй, замін-, для заміни,
6. (на варту) покликаний стати (на стійку), 
зміна /під-/, пк змінний /під-/, /- зміну/ свіжий;

ЗАСТУПЙТИ: з. сгінце ♦ /упослідити/ світ.
ЗАСТУПНИК замісник; (митрополита) наміс-; 

(голови) г. містоголові; (знедолених) оборо
нець, захисник, опікун, к* протектор;

ЗАСТУПНИЦЯ замісниця 0, уР покрові.
ЗАСУД/ЖУВАТИ виноси- вирок; п. не схвалю- 

ва-, критикува-, карта-, гуди-, гани-, висловл- 
юва- осуд, осуджу-; ± ЗАТАВРОВУ-; я. /мн 
хто/ -ус 1./2. с-и ♦, покликаний ~й-, © судив
ши, 1. суддя, ~жувач, п° судитель, пк -ливий,
2. я. гудить, звиклий гуди-, огудник, пк осудл
ивий /пере-/, огудли-, огудний, 3. я. приріка.

ЗАСЯГАТИ (за що) захоплюва- /с-/; (враз) зас- 
туку-, заскіку-; (до межі) (до)сягіти, діста
ватися; (оком) сягати, проника-, охбшпова-; 
(ласки) здобува-, зажив і-; & дк засягну-;.

ЗАСЬ! зіськи! ДЗУСЬ! г. зісі!, фР не втручайся! 
/лізь! +/; як і. спин, обмеження [нема зася].

З AT АВРОВУВ АТИ тавруві-, плямуві-, заплям- 
бвува-, чорни-, очбрнюва-, ганьби-; ± ЗАСУ- 
ДЖУВА-, ПАПЛЮЖИ-; я. /мн хто/ затавргі- 
вує с-и ♦, рідий затаврува-, таврувальник, пк 
таврувальний, затавровчий, © + я. засуджує2.

ЗАТАМОВУВАТИ (кров) спиня- /зу-/; (крик) пе- 
реборюва-, стрймува-, глуши-; (злість) прих- 
овува-, не виказу-; я. /мн хто/ затамбвує 1. с- 
и ♦, здатний зупини-, затамовувач, пк тамува- 
льний, заглушливий, затамовчий, ©; 2. я. за
тримує, 3. я. згнічує (дух), © затамувавши д.,
4. я. спиня (кров), 5. я. присипля (чуття).

ЗАТАЮВАТИ та!-, не виявля- /виказува-, розго- 
лбшува-/, трима- в секреті, приховува-; я. /мн 
хто/ затіює с-и ♦, наставлений затаї-, затаю- 
вач, пк затайливий /по-/, потайний, © таївши;

ЗАТАЮВАТИСЯ /при-/, нишкнути 0; я. /мн 
хто/ -ється затаюваний, с-и ♦, змуше- заниш
кнути, майже затаєний /принишклий/, напів- 
принишклий, пк секретний, ©;

ЗАТ[Ч]АІТИСЯ прит[ч]аітися, я. затаївся за
таєний, притіє-, 0 .

ЗАТВЕРДЖУВАТИ схвалю- /у-/, узаконю-; (під
писом) накладіти гриф; (призначення) санкці
онував (угоду) ратифіку-; я. /мн хто/ затвер
джує с-и ~, готовий затверди-, затвЄрджувач, 
пк затвердливий, ратифікаційний, ©.

ЗАТЕ проте, однік; а от; затЄ ж, тому, через тЄ; 
натомість, затомість.

ЗАТЙМНА до дня, до світіння, поки тЄмно; як 
смЄркло, поночі, як уже тЄмно.

ЗАТЙМ/НЮВАТИ і ЗАТЕМНЯ- темнити; (тін
ню) затіню-, кидати тінь на; (світло) мас- 
куві-; (зміст) затьмірюва-, затумінюва-, ро

би- незрозумілим; я. /мн хто/ ~нює с-и ♦, з-й 
~ни-, ~нювач, пк днювальний, для ~нення, ©.

ЗАТЕРПАТИ > ТЕРПНУТИ;
ЗАТИКАТИ застромля-, засуві-; (флягу) закорк- 

овува-; (діру) затуля-; (прогал) запбвнюва-; з. 
рот шнуруві- вуста; я. затикі=я. застромля;

ЗАТКНУТИ: з. рот заліпи- рот плістирем; 0.
ЗАТИНАТИСЯ І. (в розмові) запині-, запикув- 

а-; 2. (у діях) упирі-, огині-, о. тЄртися-м’я-, 
д. мнюха-; (- зброю) давіти затинку /с° осіч-/; 
я. /мн хто/ -ється 1. загика, за!-, о. заскікує я- 
зик кому/у кого, 2. (- зброю) схильний ♦, пк за- 
тйнчивий, ©;

ЗАТЙТИСЯ упЄр~, закомизи-, заноровй- 0; (- 
зброю) затну-; фР (твердо) вирішити.

ЗАТИР/АТИ /ви-/, маскуві-; (руки) тер-, с° по- 
тирі-; (гріхи) замбвчува-, приховува-; (криго- 
ю) стискі-, здавлюва-; (хист) глуши-, притлу- 
млюва-; (кого) не даві- ходу /заступі- дорбг- 
у/ кому; (салом) заправля-; ф. їс-, умині-; з. 
слід по кому нйщи- сліди чиї; я. /мн хто/ зат- 
ирі с-и ♦, з-й затЄр-, ~ільник, пк вільний, ©.

ЗАТИСК недопущення /дрючки в колЄса/ чого 
[з. критики]; (уст) залом.

ЗАТИСКАТИ і ЗАТЙСКУВА- стискі-; (кулаки) 
стуля-; (зуби) зціплюва-; (біль у серці) стри- 
мува-; п. притискі-, утискува-, пригнічува-, 
затирі-; з. кргітику не допускі- /пхі- дрючки 
в колЄса/ чого; я. /мн хто/ затискі с-и ♦, рід
ий стисну-, жмикрут, затискувач, (річ) затис- 
кіч, пк затискний, т. затискбвий, затискіль- 
ний, для зітиску, (хто) крутий, скупий, ©.

ЗАТЙСНУТИ: я. затиснуто затиснутий 0.
ЗАТИХАТИ (- звук) тихша-, замовкі-, /з віддалл- 

ю/ далені-; /бурю/ слабша-, ущухі-, р. залягі-; 
/біль/ угамовуватися; /боротьбу/ припиня-; я. 
затихі що ущухі, щоріз тихший, (вже) мій- 
же ущухлий /замовк-, затйх-, згіс-, завмЄр-/, 
(звук ще) завмирущий, задаленілий, ©.

ЗАТИЧКА гі° кляп, (у пляшці) корок, (у бочці) 
чіп; ма тампбн; © п, пришйй-кобилі-хвіст; ± 
ПІДТИКА.

ЗАТЙШНЙЙ (куток) тихий, безвітрий, безбур
ний, захище- від стихій, д. притуль-; (побут) 
спокій-, безт>рббт-, приєм-; (дім) обжйтий;

ЩОНАЙЗАТИШНІШИЙ зітишний-презіти- 
ш-, аж он який зітиш-;

ЗАТИШНО о. як у Христа в пазусі 0.
ЗАТИШОК тихе місце, зіхистя, захисток, (з ті

нню) зітінок; п. безшелЄсність, тиша, безго
міння, безвітря; (на війні) перерва, передих, 
с° затишшя.

ЗАТІВАТИ задуму-, загіду-, заколочу-, заходи
тися, заходжува-, започатковувати, почині-, 
накреслюва-, організбву-, закрою-, ініцію-, 
завірю- кішу /пиво/, фР город городити; я.
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Імм хто/ затіві с-и ♦, радий поча-, витівник, 
організатор, ініція-, верховода, вигадько, ко
лотник, баламут, © затіваючи.

ЗАТОКА бухта, (серед скель) фйбрд, с° фібрд; 
(як порт) гавань; (у гирлі річки) лимін; (від
тята пересипом) лягуна: (на річці) card, за
водь, затін; ± ЗАВОДОК; & затбчка.

ЗАТОН і ЗАТІН > ЗАВОДОК.
ЗАТОП/ЛЯТИ, ЗАТОПЛЮВА- (водою) залива

ти, покрива-; (людьми) запбвнюва-, загачу-; 
(світлом) переповню-; (судно) топити, (с)пу- 
ска- на дно; я. /мн хто/ ~ля с-и ♦, з-й затопи-, 
пк потопний, ок -Єльний, повєнЄвий, ©.

ЗАТОПТУВАТИ (ногами) топті-, придівлюва-, 
підмині-, (вогонь) гаси-, забива-; (у землю) 
втбпту-; п. знищу-, убивати; я. /мн хто/ за- 
тбптуєс с-и ♦, з-й затопта-, топчій, пк топта- 
льний, © затбптуючи;

ЗАТОПТАТИ затовкти 0;
ЗАТОПТАНИЙ зачбвганий 0.

ЗАТОР з" завала; (криги) зашерет, гори /стоси/ 
криги; (на шляху) ок тромб, г. торба; п. пере
шкода, затримка.

ЗАТРАЧАТИ, ЗАТРАЧУВА- трати-, витрача-, 
витрачува-; г. втрачй-; я. /мн хто/ витрачу с-и 
♦, змушений витрати-, витрітнйк, вит-рачу- 
вач, платник, пк витрітливий /за-/, ©.

ЗАТРИМКА затій- /у-/, задерж-, гаяння, барі-.
ЗАТРИМУВАТИ (кого) /у-, с-, при-/, бари-, гая-, 

бави-; (рух) сповільнюва-, сповільня-, гальму- 
ва-; (відповідь) зволіка- з чим; (дух) затамбву- 
ва-; (злодія) заарештбву-; я. /мн хто/ затри
мує с-и ♦, рідий затрйма-, забіра, загійко, 
гальмівнйк, пк забірний, загій-, гальмівний, 
тамуваль-, затримуваль- +%, затрймчий, ©.

ЗАТРІСКУВАТИ > ЗАЧИНЯТИ;
ЗАТРІСНУТИ (двері) захлясну- 0.

ЗАТРІСКУВАТИСЯ (- двері) тріскати, грюка-, 
(- замок) кліца-;

ЗАТРІСНУТИСЯ (- двері) залусну-, затрісну- 
ти, грюкну-, (- замок) клацну-.

ЗАТРУШЕНИЙ зачуха-, зашмірка-, захлюпа-, 
ок занюха-, забемба-, фР примуле-, захаляв-; ± 
ЗАНЕДБА-.

ЗАТУЛЯТИ і ЗАТУЛЮВА- заслоня-, закрива-, 
засту-, загорбджу-; (діру) затикати; (очі) сту- 
ля-, заплющува-; я. затуля = я. застує;

ЗАТУЛЙТИСЯ закрива-, заслоня- 0; я. -ється 
с-и ♦, затуляний 0.

ЗАТУЛЙТИСЯ (ким) захили- за кого; 0.
ЗАТУМАНЮВАТИ тумани-, затьмірюва-, зате- 

мню-, напускати туману, ф. тумані пер-; (го
лову) задурюва-; я. /мн хто/ затуманює с-и ♦, 
здатний /рідий/ затуміни-, пк тумінний, ©; 
ЗАТУМАНИТИ заімлити 0.

ЗАТУМАНЮВА/ТИСЯ туманіти, імлі-; я. -єть

ся с-и ♦, -ний, запаморочу-, майже стумані
лий, ©;

ЗАТУМАНИТИСЯ похмаріти, затумані- /с-/ 
0; що -ився похмарілий, стумані-, 0 .

ЗАТУП/ЛЮВАТИ і -ЛЯТИ тупи-; я. /мн хто/ 
~лгі звиклий /с-и/ ♦, з-й ~й-, пк тупильний, ©.

ЗАТУПЛЯ[ЮВА]ТИСЯ тупи-, ТУПІТИ.
ЗАТУРКУВАТИ; ЗАТУРКА- засмйка-, затока-, 

зби- з пантелику, г. загулюка- 0;
ЗАТУРКАНИЙ запамороче-, задуре-, заиггбв- 

ха-, затбвче-, забитий, стуманілий, затулі- 0.
ЗАТХЛИЙ (- воду) тух-, гнилий, зацві-; (- повіт

ря) смердібчий; л. відсталий, рутинний, за
шкарублий, (світ) пліснявий.

ЗАТУШКОВУВАТИ 1. закуту-, 2. заличкбву-.
ЗАТЯГАТИ тягти, ф. тири-, затйрюва-; (до гур

ту) залуча-, вербуві-, втягі-; (у прірву) )Р вве- 
ргі- (- діло) захбплюва-, приваблю-, засмбкт- 
у-; (пояс) зашморгу-, стягіти; (звіт) зволіка- з 
чим; (мохом) покрива-, порості-; (хмарою) о- 
горта-, оповива-, З АС ТЕЛЯ-; (нитку) засил^-; 
(пісню) ЗАВОДИ-; (гайку) т. З АКР УЧУ В А-; 
я. Імк хто/ затягі с-и ♦, рідйй затягти, тягач, 
шморгун, (гаючись) забіра, загайко, маруда, 
пк затягущий /-гавчий/, марудливий, забір- 
ли-, затяжли-, забарний, маруд-, затягаль-, ©.

ЗАТЯЖНИЙ (довго /тривалий, довгочасний, до
вгий; (- хворобу) хронічний; & затяжливий.

ЗАТЙТИЙ упертий, запеклий, завзятий; (- вда
чу) непоступливий, непохитний, стійкий, о. 
кам’яний, р. огур-; (вітер) скажЄ~, лютий; (- 
зуби) сціплений /за-/, г. затисне-.

ЗАТЬМАР/ЮВАТИ тьмари-, затЄмнюва-; (чоло) 
захмарю- /о-, по-/, засмучу-; (розум) затумі- 
ню-; (чим) перевершу-; я. /мн хто/ затьмар
ює 1. с-и ♦, з-й затьміри-, -ювач, пк -ливий, 
охмірли-, п° тьміристий, ©, 2. я. засмучує;

ЗАТЬМАРИ- р. захмури-, г. притьмй- 0.
ЗАУВАГА > ЗАУВАЖЕННЯ; г. упімнення.
ЗАУВАЖЕННЯ заувага, репліка, с. докір, зікид, 

вказівка; (суворе) догіна.
ЗАУВАЖУВАТИ (що) помічі-, постерігі-, зак- 

мічува-; (кому) роби- зауваження /заувігу/, 
вичитувати кому, (згадуючи гріхи) викізу-; я. 
/мн хто/ заувіжує с-и ~, здатний /рйдий/ зау- 
віжи-, скбрий на зауваги, пк спостережливий, 
завважли-, добічли-, пам’яткий, ©.

ЗАХАРА/ЩУВАТИ (мотлохом) забиві-, запбв- 
нюва-, завілю-, загічу-, засмічу-, п6 затіску-; 
я. /мн хто/ ~щує звиклий /с-и/ ♦, 3-Й —СТИ-, 
-щувач, пк -щувальний +%, к. -систий, ©.

ЗАХВАТ ЗАХОПЛЕННЯ, запал, поривання; фР 
екстіз^а), пристрасть, надхнення.

ЗАХВОРЮВАТИ занедужу-; я. /мн хто/ захвб- 
рює схильний ♦ /до захвбрювань/, скручува
ний недугою, пк нездужіщий, нездужалий, о.



ЗАХЕКУВАТИСЯ 141 ЗАХОП/ЛЮВАТИ

щораз слабший /марні-/, ©;
ЗАХВОРІТИ захорува-, заслабку)-, о. спійма- 

хворббу, звалитися (з ніг), залягти (в ліжко), 
с° /з-/ 0; -ів хто хвброщі пойняли кого; я. -ів 
захворілий, пойнятий недугою, 0 .

ЗАХЕКУВАТИСЯ > ЗАДИХАТИСЯ1.
ЗАХИСНИЙ оборон-; (- будову) фортифікацій-.
ЗАХИСНИК оборонець, заступник, опікун, про

тектор, (закону) гарант; (у футболі) бек; (ід
ей) поборник, ад£пт, уР споборник.

ЗАХИСТ (дія) оборона, заступництво, опіка; (од 
бурі) притулок, укриття, захисток, ф. дах; р. 
житло; (в суді) ю. сторона звинуваченого; ± 
ПРОТЕКЦІЯ.

ЗАХИТУВАТИ ХИТА-; (на морі) виверті- нут
ро, змбрюва- хитавицею, д. закачува-; я. /мн 
хто/ захитує 1. с-и ♦, здатний захита- /змори- 
х./, ©, 2. я. хита, 3. я. підважує підвалини.

ЗАХИЩАТИ борони-, обороня-, става- /висту
пі -/ в обороні, бра- під оборону, ма- у своїй 
опіці; (від чого) берегти, оберіга-, охороня-, 
укриві-; (права) обстбюва-; (думки ще) стбя- 
на своєму, обстава- за чим; я. /мн хто/ захища 
ставши ♦, покликаний борони-, захисник, об
оронець, заступник, уР боронитель, ю. адвок
ат, пк захисний, оборбнн[ч]ий, для оборони, 
фР де боронять [суд, де б. владу], ©.

ЗАХІД 1. зіхід сонця, (його сяйво) заграва; (жи
ття) межа, кінець, смеркання; 2. (сторона) 
західній напрям /сторона/, з. спадень; п. Захі- 
дня Еврбпа, вільний світ; 3. (тактичний) ак
ція, крок, маневр; (недійовий) півзіхід, палія- 
тйв; публічний з. г. імпреза;

ЗАХОДИ зусилля, дії, шляхи досягнення чого, 
б3 зібіги; запобіжні з. профілактика.

ЗАХЛАННИЙ > ЖАДІБНИЙ.
ЗАХЛИНАТИСЯ: заклинаючи- взахлин; я. -є- 

ться с-и ~, пк /сміх/ заливчастий, заливис-, ©;
ЗАХЛИНУТИСЯ засьорбну-, удави- водою.

ЗАХМАРНИЙ позахмарний, заббрій-, піднебне-, 
(замок) казковий, фантастичний.

ЗАХМАР’Я ок позахмари.
ЗАХОВУВАТИ хова-, не виявля-, таї-, затаюва-, 

не покізува-, прихбву-; (спокій) зберігати; я. 
/мн хто/ захбвує 1. звиклий /с-и/ ♦, рідйй зах- 
ова-, я* потайний /-ливий/, /за-/, ©, 2. я. криє;

ЗАХОВАТИ /с-/, жм затири- 0; & похові-.
ЗАХОДЖУВАТИСЯ і ЗАХОДИТИСЯ1 (грати) 

брі- (до); (коло чого) пора-, клопоті-; (на що) 
піхнути чим [-илося на дощ піхло дощем]; 
я. /мн хто/ -ться стівши ♦, рідйй узя- (до), зі- 
йнятий (з) чим, © заходжуючись; з. з чим за- 
ймі- чим [захбдитися з вечерею];

ЗАХОДИТИСЯ (діяти) взя-, (роз)почати; з. 
кбло чого зайня- чим.

ЗАХОДИТИ /в-, уві-/, уР вступі-; (до кого) прих

оди-, забігі-, вчащі-, відвідува- кого, перес- 
тупі- поріг чий; (далеко) забріді-, /у діях/ сяг- 
і-, (задалеко) перебирі- міру; (у порт) м° зап- 
ливі-; ок уклинюватися [мбре в суходіл]; (у- 
глиб) заглйблюва-; (у жарти) вдава- до чого; 
(з ким) спілкува-; (у що) починіти робити що 
[з. у св ірку п. сваритися]; (у душу) западі-; 
(збоку) обходи-; (за хмару) ховітися; (- сонце) 
спускі-, сідіти, лягі- (спі-); (- ніч) наставі-, 
надхбди-; тк З, о° торкітися чого [мбва торк
нулася ч.], дава- взнаки, міти місце, почині- 
виявлятися [у множині між цими мовами за- 
хгідить різниця]; & захожати; з. в розмгіву /г. 
бесіду/ вдавітися до p.; я. /мн хто/ захбдить 
с-и ~, радий зайти, гість, відвідувач, н1 зайда, 
пк ЗАХОЖИЙ, з. захбдйстий, д. захбдячий, п. 
уклинюваний, заглиблю-, © захбдячи; ебнце, 
що -ить сонце навзіході, призахідне /навза- 
хід-/ с.;

ЗАЙТИ (на мить) вступи-; (- зміни) г. відбий
ся, сті- 0; (дуже в жартах) розжартуві-; між 
ким) г. мати місце; (- потребу /тк 3. ос/) вини
кну- [як зійде потреба]; (до кого) завіті-, заг
ляну-; з. в конфлікт /береги/ с° вступи- в к. 
/б./; коли зайшлгі про коли зайшлі мбва п.; 
я. зайшбв зайшлий, (- клин) заглиблений, ук- 
лине-, 0 ;

ЗАЙШЛИЙ захожий, (люд) /на-/, нетутешній, 
нємісцЄвий, замандрбваний; ± ЗАБЛУКА-.

ЗАХОДИТИСЯ2: з. сміхом г. розсміві-; сірце 
-иться серце стискіє- /в’яне, холб-/; я. -ить- 
ся слізьми /р£вом, кргік-/ умиваний рівни
ми слізьми /ревма ревучий, розкричаний/ пк 
ревносльбзий;

ЗАЙТИСЯ: що зайшгівся слізьми /кргіком, 
р£в-/ умитий с. /розкричаний, розіскигле-/.

ЗАХОЖИЙ нетутешній, немісц^вий, ЗАЙШЛ
ИЙ; як L р. зіходень, зіходець.

ЗАХОПЛЕННЯ ЗАХВАТ, зачарбвання, захоп
леність, зачудовання, зачудбваність.

ЗАХОПЛИВИЙ захоплюючий, захватний, (- 
враження ще) могутній.

ЗАХОП/ЛЮВАТИ /с-/, хапі-; (з собою) прихбп- 
люва-, брі-; (землі) ЗАГАРБУВА-, гірба-, ов- 
олодіві- чим, о. прибирі- до рук, розпрости- 
рі- /простяга-/ крила на що, п розставля- лік
ті; (втікача) переймі-; (дух) забиві-; (на гаря
чому) спобігі-, накриві- мокрим рядном; п. 
дуже збуджу- /хвилювіти, зворушу-, привіб- 
лю-/, електризувіти, (душу) запілю-, заворо
жу-, надихіти; (увагу) приверті-; (щастям) 
охбплюва-, поймі-; я. /мн хто/ ~люс 1./3. с-и 

з-й ~й-, ©, 1. загарбник, займанець, ~люв- 
ач, (літак) запірвіч, пк загребущий, загребис
тий, драпіжний, загірбливий, 2. (- вісті) з-й 
сперти дух, пк -ливий, серцезворушний, /- зри
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ще/ феєрич-, запридушній, могут-, ~люючий, 
/твір/ гостроцікавий /-сюжЄтний/, (!) умреш 
який!, 3 .1 гак! засяжний, чіпкий, для захвату, 
СК -СЯЖНИЙ [шИрОКОСЙЖ-], -СЯГЛИЙ [далекося- 
г-], захопи-душу [захопи-душу роман];

ЗАХОПИ- (недугу) /під-/, захворі- на, заразити
ся чим\ (на чім) ЗАСКОЧИТИ, ЗАСТУКА-; 0;

ЗАХОПЛЕНИЙ /с-/ 0; бути -им, підстрибува
ти з радощів;

ЗАХОПЛЕНО із захопленням 0.
ЗАХОПЛЮВАТИСЯ (чим) зачаровува-, зачудо- 

вува-, замилбвува-, умлівіти від захоплення, 
забува-, на якгіму ти світі, підстрибу- з радо
щів; /чим/ запалюватися, переймі-; (ким) ідо- 
лізува- кого; (згадкою) пільчики облйзу-; я. 
/мн хто/ -ється с-и ♦, зачаровуваний, зачудов
уй запілю-, захоплю-, щораз дужче захоплен
ий /зачарбва-/, © мліючи від захоплення.

ЗАХРЯСАТИ (у чому) потопі-, (в багні) загруза-.
ЗАЦВІЛИЙ пліснявий, запліснявілий, цвілий; ги 

застояний, рутин-, відсталий, зашкаруб-.
ЗАЦВІТАТИ цвісти, розц[к]віті-, квітну-, квіту- 

ві-; (- зорі) о. засвічуватися; (- воду) плісня
віти, зелені-, загниві-; я. зацвіті 1. ставши ♦, 
пк квітучий, (шораз дужче) розквітлий, о. у 
цвіту /первоцвіту/, ©, 2. що пліснявіє.

ЗАЦЙКЛЕНИЙ закомплексова- на чому [з. на 
своїй хворобі], д. поведений.

ЗАЦІКАВЛЕННЯ зацікавленість, цікавість.
ЗАЦІКАВЛЮВАТИ буди- /викликі-/ цікавість; 

приверті- увігу, заінтриґовува-; (чим) прива
блю-; я. !мн хто/ зацікавлює с-и ♦, радий за- 
цікави-, заціківлювач, пк щоріз цікавіший, ©;

ЗАЦІКАВИТИСЯ (чим) поверну- л и ц Є м  до 0.
ЗАЦІПЛЮВАТИ /с-/ & 6а позаліплювати;

ЗАЦІПИТИ н° відібрі- мову [їй заціпило].
ЗАЦУКРЕНИЙ зацукрований; & обцукре-.
ЗАЧАРОВАННЯ (стан) ЗАХОПЛЕННЯ;
ЗАЧАРОВУВАТИ заворожу-, напускати мару, 

оберті- у /на/ що; (з першого слова) захоплю- 
ва-, чаруві-, зачудбву-; (красою) заполоню-, 
полонити; я. /мн хто/ зачаргівує с-и ♦, радий 
зачару-, сповнений /повен/ чару, чарівник Ли
ця/, пк чарівний, чарівливий, оманли-, обмар- 
ли-, приворотний, с. пречарівнйй, ©;

ЗАЧАРОВАНИЙ завороже-, зачудова-, замил- 
бва-, захопле-, заклятий 0; (прут) чарівний.

ЗАЧАРУВАННЯ (дія) зачудуві- 0, □ ЗАЧАРОВ-
ЗАЧЙН (думи) вступ, пролог, заспів; ги початок.
ЗАЧИНАТИ /розпо-/, клас- початок, започатко

вував я. зачині = я. почина;
ЗАЧАТИ (плід) зародити 0;
ЗАЧИНАТИСЯ зав’язува-, виникіти 0.

ЗАЧИНЯТИ (не дуже) /при-/, прихиля-, /з гук
ом/ грюка- /тріска-/ дверима, затріскува- що; 
(замок) клаца- чим; (хату) замика-; е* позба-

вля- волі, ув’язнюва-; я. /мн хто/ зачингі с-и 
♦, покликаний зачини-, замикач, ©.

ЗАЧИНЯТИСЯ (трохи) прихиля-, (з грюком) 
тріскати, грк5ка-; (з тріском) кліца-, затріс- 
куватися; (- хату) замикі-; (одному) усамбт- 
нюва-; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, рідйй зачини-, 
зачиняний, пк /глухо/ герметйч-, ©.

ЗАЧИСЛЙТИ > ЗАЛІЧУВАТИ; (на посаду) ЗА
РАХОВУВАТИ.

ЗАЧЙТУВАТИСЯ; ЗАЧИТАТИСЯ: що -тався 
зачитаний, захопле- читанням, Й.

ЗАЧІПАТИ торкі-, (до)торкітися; (кого) займі
те, чіпі-, кривди-, нападі- на; (словом) обра- 
жі-, викликі- на свірку; (до сліз) хвилюві-, 
непокбї-; (кулею) ріни-; (дівчину) заговбрюва- 
до, шукі- контактів з; (що) онґ брі- без до
зволу; (тему) г. заторкува-; я. /мн хто/ зачіпі 
с-и /схильний/ ♦, готовий зачепи-, задерика, за
чепа, пк зачіпливий, задирли-, зачіпний, зади
ристий, задерйкува-, заводне-, загбнис-, ©.

ЗАЧІПКА привід, г. претекст, ф. ключка; р. су
перечка, свар-; (у ділі) перешкода, завіда;

ЗАЧІПКИ чіпляння, дорікі-, закиди, докори.
ЗАЧІПЛЮВАТИ, ЗАЧІПЛЯ- чіпля-, (не раз) 

перечіплюва-; (гаком) загічу-; (торкати) за- 
чіпіти, черкітися об що; я. /мн хто/ зачіплгі 
с-и ♦, з-й зачепи-, зачіплювач, загічу-, пк чіп
кий, зачЄпистий, т. зачіплювальний, ©;

ЗАЧЕПИТИ (куш) ф. вхопити, урвіти 0;
ЗАЧІПЛЮВАТИСЯ, -ЛЯТИСЯ чіпля- 0; (за 

що) хапі-, (де) закріплюва-; я. Імн хто/ -ється 
с-и ♦, рідйй зачепи-, зачіплюваний 0, пк зачі
пний, чіпкий, зачЄпистий, ©.

ЗАЧЕПИ- зачеркну-, затрйма- на чім (оком).
ЗАЧІСКА г. фризура; (жіноча кучерява) перма

нент, с° завивка, /зібраний на потилиці вол
ос/ шиньйон; & зічіс.

ЗАЧУВАТИ чува-, вчуві- /про-/; (- новини) діз- 
навітися; (погибель) відчувіти;

ЗАЧУТИ занюхати, почути нюхом 0.
ЗАЧУМЛЕНИЙ (хворий на чуму) зачумілий; ги 

очмані-, очмарі-, здурі-.
ЗАШКОДЖУ/ВАТИ /ПО-/, шкоди-, завдаві- 

шкбди; я. /мн хто/ ~є с-и /звиклий/ ♦ /шкоди-/, 
з-й зашкбди-, пк шкідливий для, © шкбдячи;

ЗАШКОДИТИ (чому) перешкоди-; 0.
ЗАШМОРГ петля, д. удівка; ги скрута, безвихід

дя^], о. залежність, с° кабалі.
ЗАШМОРГ/УВАТИ зав’язу- /з-/ ~ом; (фіранку) 

засмику-, затягіти; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й 
затягти ~ /петлю, вузол/, ~увач, шморгун, ©.

ЗАШПОРТУВАТИСЯ > СПОТИКА-; я. -сгься 
зашпбртуваний + я. спотикається.

ЗАЩИП защипа, зіщипка, защипування.
ЗАЩО? завіщо? за що сіме?; з якої рЄчі? чому?
ЗАЯВА прохання, скарга, апеляція, клопотання,
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з. супліка, f  прошеніє, (групова) петиція; (ка
саційна) скарга, касація; (урядова) дР нота, 
демірш, меморандум.

ЗАЯВЛЯТИ твфди-, вислбвлюва-, стверджу-; з. 
п рав і жн кача- праві; я. /мн хто/ заявля с-и 
♦, змушений заяви-, подавець /івтор/ заяви, 
прохіч, к” заявник, д. аплікінт, о. із заявою 
на устах, © заявляючи;

ЗАЯВИ- (категорично) сказі-, як відрубі-; 0.
ЗАЯЛОЖУВАТИ > ЗАСМАЛЬЦЬОВУ-; п. (іс- 

торію) баналізувіти;
ЗАЯЛОЖЕНИЙ засіле-, забрудне-, засмаль- 

цьбва-; (жарт) утертий, зачбвганий, тривія- 
ль-, баніль-, перетертий /за-/, з бородою.

ЗБАВЛЙННЯ нищення, псува-, зіпсуття.
ЗБАВЛЙТИ (платню) зменшувати, знижу-, зрі

зу-; (здоров'я) псувати; (хліб) переводи-, ма
рнотрати-; (життя) зана[про]пащі-, губи-, 
нівечи-; (настрій) погіршува-; я. Імн хто/ 
збавлгі 1. я. занапаща, 2. я. зменшує;

ЗБАВИТИ: з. віку кому зали- сала за шкуру; 0.
ЗБАГА/ЧУВАТИ (робити багатим) озолбчува-, 

фР батати- Ідк —ти-/; я. /мн хто/ -чує с-и ♦, з-й 
/рідйй/ ^ги-, ~чувач, пк -чувальний, ©;

♦♦♦СЯ розжива-, заможніти, БАГАТІ- 0; я. -є- 
ться с-и ♦, збагачуваний, щоріз багатший, © 
багатіючи.

ЗБАГНУТИ > БАГНУТИ.
ЗБАЛАМУЧУВАТИ БАЛАМУТ/И-, о. підіймі- 

на ноги; я. /мн хто/ -и ть  с-и ♦, з-й з-и-, ба
ламут, колотник, пк ок -ний, © ~ивши, -ячи.

ЗБЕНТЕЖЕННЯ збентеженість, стурббван-, с. 
хвилювання; (розгубленість) заміша-, зніяко- 
ві-, зніяковілість.

ЗБЕНТЕЖ/УВАТИ бентежи-, тривбжи-, непок- 
бї-, хвилюва-, турбува-, збурю-; я. /м4 хто/ -у-є
1. я. хвилює, 2. с-и ♦, з-й -и-, -увач, спанте
личу-, завернйтолова, пк бентежний /-ливий/, 
пантеличли-, ©.

ЗБЕРІГАННЯ жґ схорона 0.
ЗБЕРІГ/АТИ берегти, хорони-; (од руїни) оберіг- 

і-, захищі-; (звичаї) не міня-, не порушува-; 
(од гниття) консервуві-; (добро) не витрач- 
І-, приберігі- ЗАОІЦАДЖУВА-; (спокій) зах- 
бву-; (віру) не зневірятися /розчарбвува-/ у; 
(дух) затримувати, не випускі-; я. Імн хто/ ~і 
с-и ♦, з-й зберегти, навчений берегти, оберег, 
ж1 берегиня, ІгрошіІ заощіджувач, уР хорони
тель, н1 СКНАРА, пк ощідливий, економний, 
консервувіль-, ск -щідний [енерґощідний], © 
і ділі який [я. - і  спокій і ділі спокійний];

ЗБЕРЕГТИ г. затрима- [з. тишу з. т.], (рівно
вагу) втрйма-; з. вірність додержа- віри.

ЗБИВ/АТИ (з ніг) вали-, звалюва-; (овочі) оббив- 
і-, струшува-; (ціну) збавля-, зменшува-; (з ду
мки) плута-, пантеличи-, дезорієнтуві-; (бесі

ду) переводи-, спрямбвува-; (ногу) _ушкбджу-, 
зраню-; (траву) топтати, витбптува-, витолбч- 
у-; (масло) колотити, сколбчува-; (бучу) зчин
яв (куряву) здіймі-; (актив) згуртбву-; (гроги- 
і) нагромаджу-, складіти; (літак) зістрілюва-; 
з. з пантелгіку /тропгі/ кого забиві- баки /за- 
милюва- очі, замовля- /заговбрюва-/ зуби/ ко
му, вводи- в оману /дезорієнтува-/ кого; я. 
/мн. хто/ - і  1. с-и ♦, з-й збй-, ~ач, пк -ільний, 
-ч-ий, -ущий, ск збивай- [збивай-з-ніг], ©, 2. 
я. гуртує, 3. я. призбирує, 4. я. зчиня (бучу); 
я. - і  з пантелйку ск збивій-з-пантелику;

ЗБЙ- 0; з. з п. кого напусти- туману на кого 0.
ЗБИВАТИСЯ (на що) скиді-, нагідувати що; п. 

плутатися, помиля-; (- худобу) тисну-, скуп- 
чува-; (- бучу) зчиня-; з. з ніг знесйлюва-;

ЗБЙТИ- (з дороги) схибити; 0; з. з ніг втоми-.
ЗБИРАНИ/НА /міша-/, (людей) нібрід, збірня*, 

// ніволоч; (речей) -иця, колекція; ± ЗБІРКА.
ЗБИРАТИ купчи-, скупчува-, згромаджу-, склад

ати /стягі-/ докупи; (орду) зосер^джува-; (лю
дей) зводи- /скликі-, зганя-/ д.; (ягоди) рві-, 
набира-; (з землі) /під-/; (в дорогу) РИХТУВ- 
А-; (сили) НАГРОМАДЖУ-; (марки) колекці- 
онувати, призбиру-; з. врожай жнивува-; з. 
однодумців ♦ як мітка бджолу до вулика; я. 
/мн хто/ збиргі с-и ♦, 3-Й зібрі-, зійнятий збо
ром, ЗБИРАЧ, призбирув-, складіч, стягіч, 
складільник, пк збирільний, збирущий, збір-, 
для збору, ск збирай- [збирій-лінза], ©;

ЗІБРАТИ (поволі) настягі-; 0; з. собі компіні- 
ю добра- собі товарйство;

ЗБИРАНИЙ: -не молоко одвіяне м.
ЗБИРАТИСЯ громади-, згромаджува-, скупчув- 

а-, купчи-, зосереджува-, сходи- докупи; (бри
жами) стяга-; (- дощ) насуві- ; !хмари! нагро- 
міджува-; (куди) РИХТУВА-, ліди-, ладні-, 
f  розганя-, е. брі-, (в гості) вибирі-; (діяти) 
міти німір /на оці/, хоті-, плянуві-, жґ ціли
тися; (- спогади) спливі-; з. в кгіло сплітіти 
к.; з. з думкіми г. надумува-; з. йти /проща
тися/ брі- за шіпку; не з. робити і в думці 
не міти роби-; -ється на плач кому сльози 
тиснуться в чиї бчі; я. /мн хто/ -ється с-и 
рідйй зібрі-, збираний, призбйрува- /виз-, 
наз-/, склику-, гуртб-, скупчу-, зосереджу-, 
скліданий, стяга-, рихтбва-, готб-, лаштб-, 
споряджу-, пк збірний, готовий, збиріцький, 
/- грошіІ збіркбвий, (куди) з німіром /думкою, 
метбю/, настівлений, ок майбутній [що -єть- 
ся на п^-нсію м. пенсіонф], ©;

ЗІБРА- збіг- докупи; з. з силою здобу- на силі; 
на плач -лося кому міло не пліче хто; 0;

ПОЗБИРА- г.: не -єшся костей не збереш.
ЗБИРАЧ призбирув-, колекціонер; (машин) скла

діч; & пк *збиріцький.
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ЗБИТКИ втрати, з. наклад; (кому) зло, кривда, 
шкода; (дитячі) жірти, пустощі;

ЗБЙТОК од (в торгівлі) прбторг.
ЗБИТКУВАТИСЯ (з кого) знущі-, збиткувати 

кого, о. не дав і- ступи- кому; (на кому) глу
митися /награва-/ з кого; (- дітей) пустувати, 
ходи- на головах; & дк поФ; я. /мн хто/ -сться 
з с-и /охочий/ ♦, з-й поФ з, варивода, глузій, /- 
івнйк/, ЗБИТОШ-, коверзун, д. з’їдете ль, пб 
варивода, мучи-, кровопивець, пк знущаль
ний, ЗБИТОШ-, глузливий, глумли-, ©.

ЗБИТОШНИЙ шкодливий, бешкетли-, ПУСТО- 
ТЛИ-, капосний, шельмуватий, бешкетува-.

ЗБИТОШНИК капос-, каверз-, бешкетуй, пус
тун, шкода, ШИБЕНИК, ШИБАЙГОЛОВА.

ЗБІГ (дій) одночасність, (поглядів) спільн-, єдн-, 
однаков-, схбж-, (ідей ще) одностайн-, ідентй- 
чн-, (змісту) синонімічн-, тотбжн-, (обстав
ин) сполучення, поєдна-, (слів а діл) узгбдже- 
/-ість/, гармонія, відповідність, синхрбн, (лін
ій, фігур) м. пристайн-, (рис) однорідн-.

ЗБІГАТИ (з гори) бігма /швидко/ спускатися; (- 
рідину) стікати, /на вогні! википа-; (з дому) ті- 
кі-, (з обличчя) зника-; (- час) мина-; (на дум
ку) спаді-, набігі-, насуватися; я. !мн хто/ 
збігі 1. ставши ♦, радий збіг-, бігун, втікач, пк 
біжучий, в тЄк л и й , ©, 2. що стіка.

ЗБІГАТИСЯ 1. (по)наФ, поФ; 2. (- події) відбува- 
/става-/ одночасно, (- інтерес) бути спільним 
/єдйн-, схбж-, одностайн-/, /зміст! бу- однак
овим; /обставини! сполучитися, поєднува-, 
!слова й діла! узгбджува-, гармоніювати, від
повіді-, /вдачу! підходи- під пару, (наклада
тися) (- геом. фігури) пристава-, (з чим) при
ладі- [вгіїзд -ється із свгітом в. припадає на 
с.]; я. -ється 1. с-и ♦, збіганий /наз-, поз-, 
поназ-/. 2. точно повтбрюва-, (- геом. фігури) 
з-й пристати, (змістом) синонім, пк м. збіж
ний, пристай-, !- ідеї/ ІДЕНТИЧ-, однаковий, 
такий самий, одним духом надихнутий, /- 
події/ одночасний, к? синхрбн-; я. не -сться 
незбіжний /роз-, різно-/;

ЗБІГТИСЯ: що -ігся присталий, пк f, 0 .
ЗБІГОВИСЬКО, -ОВИЩЕ збори-, стовпи-, збо

рисько, стовпи-, к* сонм, сбнмище, н1 гадюч
ник; (відьом) шабіш; & збіганка.

ЗБІЖЖЯ з6 пашня, жґ хліб, ф'р пашниця.
ЗБІЙ у. утоптана земля; (дія) збивання; ст нено

рмальність, відхилення від норми; (солом'ян
ий) збоїни; (м'ясний) тельбухи, голова, ноги 
забитої тварини;

ЗБОЇ (у праці) перебої.
ЗБІЛЬШУВАТИ /по-, при-/; (платню) підноси-; 

(сили) мнбжи-, примнбжува- /по-/; (різницю) 
посилю-; (темпи) нарощу-; я. !мн хто/ збіль
шує с-и ♦, з-й /змуше-, радий/ збільши-, збіль

шувач /по-/, пк збільшувальний /по-/, посил
ювала, нарбщуваль-, для збільшення, ©.

ЗБІЛЬШУВАТИСЯ більшати, множитися, рос
ти, зрості- /на-/; (- людність) /при-/, примно
жуватися; (тиск) дужчати; я. -ється с-и ♦, 
збільшуваний /по-/, підношу-, посилю-, нарб- 
щу-, о. щораз більший /дужчий/, ©. 

ЗБІЛЬШИТИСЯ збільшіти 0.
ЗБІР збирання, !грошей! збірка; (пашні) жнива; 

(людей) здвиг, зліт, з’їзд; (деталей) монтіж; 
(у лаві) ви збірка [в лаві збірка!].

ЗБІРКА (творів) збірник, антолбгія, с° зібріння, 
(шкільна) читанка, хрестоматія; (картин) ко
лекція, збираниця; (статей) к* синопсис; (по
жертв) г, збіркбва ікція; в" шикування, збір 
[в ліві ♦!, ♦ на вечерю!]; з. збори; & збірочка.

ЗБІРНИЙ зібра-, скліде-; (вираз) п. узагільне-.
ЗБІРНИЙ збираний.
ЗБІСА > НАДЗВИЧАЙНО.
ЗБЛИЖУВАТИ > НАБЛИЖАТИ.
ЗБОРИ зібріння, сходини, схід, ж. посиденьки, 

з. збірка*; з* засідання, віче, мітинг, пленум, 
форум, конференція; (кардиналів) конклів.

ЗБОРЮВАТИ /по-/, перемагі-, долі-, боро-, 
брі- гору; фР змагі-, мори- [зборює сон], з. 
налягі- [наліг сон]; (опір) ламі-; я. /мн хто/ 
зборює с-и доліти, з-й поборб-, переможець, 
пк переможний, щоріз ближчий до перемоги, 
мійже перемігший, © доліючи.

ЗБОЧУВАТИ зверті- (вбік); п. відхилятися, /у-/; 
я. /мн хто/ зббчує 1. я. зверта, 2. с-и ♦, схиль
ний до збочень, зббченець, юрбда, пк зббчен- 
ський, © збочуючи; гі° зббчуваний; 

ЗБОЧИТИ: я. збочив ЗБОЧЕНИЙ, зббченець, 
пк зббченецький, 0; ± САДИСТ; 

ЗБОЧИТИСЯ: що -вся (на чім) ЗБОЧЕНИЙ 
ЗБОЧЕНИЙ круче-; НЕНОРМАЛЬ- 0.

ЗБРИЗКУВАТИ спбрску- /об-/; (дерева) оббриз- 
ку-; я. !мн хто/ збризкує звиклий /с-и/ ♦, рад
ий спбрска-, спбрскувач, пк порскучий, ©.

ЗБРОЙНИЙ (загін) озбрбє-; (путч) насильни
цький, неконституційний.

ЗБРОЯ озброєння; (лицаря) обладунок; (первісн- 
а) бумерінґ, лук і стріли; (холодна) шпіда /- 
га/, кинджіл, шібля, спис, меч, (вогнепаль
на) мушкет, пістоль, револьвер, рушниця, 
кріс, гвинтівка, кулемет, г. скоростріл; (важ
ка) гарміта, (атомна) ракета, бомба; п. зісіб, 
знаряддя, струмент; ви до збрбї! с° за зброю!

ЗБРУЯ ок (кінський) вйряд.
ЗБУВАТИ; ЗБУТИ: з. мгівчанкою промбвча-; з. 

неувігою не взя- до увіги.
ЗБУВАТИСЯ здихува-, сп^кува-, позбуві- /б. с° 

позбавля-/, ф. скаріскува-; (- сон) здійснюва-, 
спрівджува-; я. -сться 1./2 с-и ♦, ©, 1. рідйй 
здихатися чого, 2. що спрівджується, спрів-
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джуваний,здійсню-; я. не -ється незбутній;
ЗБУТИСЯ (- сон) справди-; (чого) збути що.

ЗБУДЖЕННЯ: у стіні нервгівого з. (сидіти) як 
на ножах /голкіх/.

ЗБУДЖ/УВАТИ /про-/, буди-, пробуджа-; (недо
віру) викликі-; (душу) схвильовува-, збаламу
чу-, розбурху-, д. колошкати; (кров) хвилю- 
ві-, запалюва-, ЗБУРЮ-; я. !мн хто/ збуджує 
с-и ♦, з-й збуди-, збудник, ~увач, пк баламут- 
ливий, збудли-, збудний, ~уваль-, збурюваль- 
/під-/, баламут-, с. ажіотаж-, для ~ення, /- муз
ику/ вулканіч-,/?в збудження [ма центри з.], ©;

ЗБУДЙТИ /роз-/ 0;
ЗБУДЖЕНИЙ ок розсексуале- 0; & напівроФ.

ЗБУРЮВАТИ збаламучу-, сколочу-; (до бунту) 
підбивати, підбурю-; п. збуджу-, хвилювати; 
онґ руйнува-; д'к = що збаламучує.

ЗВАБА принада, віба, о. ласий шматок, с. СПО
КУСА; з'п принадність, чарівн-.

ЗВАБЛИВИЙ манли-, привабли-, ваблгі-, с. спо- 
кусли-, звабний, знад-, знадливий; (вигляд) 
чарівний, принід-; ± ЖАДАН-; & звабчий.

ЗВАБЛЮВАТИ /при-/, заманю-, принаджу-, на
дити; (дівчину, хлопця) знаджува-, спокуша-, 
збива- з розуму; я. звіблює = я. спокуша;

ЗВАБИТИ (кого) закрути- голову кому, фР по
мани-, як цапа капустою 0.

ЗВАБНИК спокусник, баламут, звідник.
ЗВАГА відвага, рішучість, сміливість.
ЗВАДА НЕЗГОДА, РОЗБРАТ, СВАРКА.
ЗВАЖАТИ бра- до увіги, враховува-, мі- на уві- 

зі; (на що) рахувітися /числи-/ з; не зважаю
чи на що дармі /без огляду на/ що; я. /мн хто/ 
зважі с-и ♦ /враховува-/, з-й /змуше-/ звіжи- 
/взя- до увіги/, © з урахувінням, зважіючи 
на, взявши /беручи/ до увіги; я. зважі на ко
го змушений врахувати чию думку;

ЗВАЖИТИ1 (на що) взя- до увіги що 0; не з. 
на що знехтува- /зіґноруві-/ що.

ЗВАЖЛИВИЙ рішучий, сміливий.
ЗВАЖУВАТИ /дк звіжи-2/ віжи-; п. оцінюва-, 

обміркову-, обдуму-, вивіжу-; я. /мн хто/ зві- 
жує ставши ♦, призначений звіжи-2, вагір, 
зважувач /ви-/, пк розважливий, ©.

ЗВАЖУВАТИСЯ /на-/, віжи-, насмілюва-, на- 
бирі- духу, міти відвігу, п. надумуватися; я. 
/мн хто/ -ється 1. насмілений, ріше-, повен 
відвіги, відчайдух, пк відвіжний, безстріш-, 
сміливий, ЗВАЖЛИ-, гото- /згодний/ на все, 
©, 2. що звіжується на вагіх;

ЗВАЖИТИ-: з. на все пусти- на одчай душі; 0.
ЗВАЛИЩЕ покиди-, (посуду) черепи-, (попелу) 

попільнйк; & звал; ± СМІТНИК.
ЗВАЛЮВАТИ вали-, (ліс ще) рубі- (з пліч) ски

ді-; (обов'язки) накладі-, /пере-/; (вину) спи- 
хі-, зверті-; (на щось) пояснюва- чим, покли-

кітися, посила-; я. /мн хто/ звілює 1. звиклий 
♦, рідйй звали-, зайнятий віленням, звалюв- 
ач, валій, пк звалювальний, звільчий, ск -скид 
[самоскид], ©, 2. що зверта (гріхи);

ЗВАЛ ЙТИ (вину) склісти 0.
ЗВАЛЮВАТИСЯ підати, перекидітися; (рапт

ом) з’явля- /виринати, піда-, як сніг на голо
ву/; (на плечі) лягі-; (- події) насувітися; я. 
/мн хто/ -ється с-и ♦, готовий звали-, змуше
ний впісти, звілюва-, скида-, пк звалистий, ©.

ЗВАНИЙ ранґа /с° рінг/, титул, с° чин.
ЗВАТИ іменуві-, даві- ім’я /ймення/; назива-, 

/про-/; (гідних) величі-; (у гості) клика-, за- 
прбшува-, проси-; п. віби-; я. /мн хто/ зве с-и 
♦, змушений назві-, © називіючи, кличу- + я. 
кличе /назива/;

ЗВАНИЙ (гість) (за)проше-, прбха-, клика- 0.
ЗВАТИСЯ > НАЗИВАТИСЯ.
ЗВЕЛІІЧУБАТИ і I f  ВОЗ-/ ВИХВАЛЯ-, просл- 

авля-, підноси- на щит /до неб^с/, складі- хва
лу /похвальбу/ кому, кади- кому; я. /мн хто/ 
звелгічус с-и ♦, звеличник, величіль-, пк вел- 
ичільний, возвелйчливий, для звеличення, ©.

ЗВЕРНЕННЯ відозва, зіклик, у 7 маніфест; (до 
влади) апеляція; ± МОЛИТВА; р. звертання.

ЗВЕРТАТИ /по-/, зббчува-; (зір) спрямовува-; (- 
шлях) заверті-, скручува-; (вину) жґ спихі-, 
звілюва-; (борг) віддаві-, (по)верті-; з. увігу 
спиня- у., з. турі-, брі- на у.; не з. увіги на 
(що) заплющува- бчі на, не брі- чого до голо
ви, (кого) ІҐНОРУВА- /ставі- зідом /спиною/ 
до/ кого; не -тій увіги! плюнь і розітри!; я. 
/мн хто/ зверті 1. я. поверта, (увагу) я. прив- 
ерта2, 2. я. спрямбвує с-и с., змушений спря- 
муві-, спрямовувач, ©, 3. с-и спихіти, з-й зі
пхну-, о. святий та божий, ©;

ЗВЕРНУТИ (лице /до кого!) настіви-; 0; з. уві
гу на кого гляну- в чий бік.

ЗВЕРТАТИСЯ /об-/ із словом, з. обертіти слово, 
(до влади) апелюві-; (до лікаря) вдавітися; (з 
боку на бік) поверті-; (у далеч) линути, кн 
спрямовуватися; р. верті-; & *звертільність 
/= вдавіння до звертінь/; я. /мн хто/ -ється с- 
и /звиклий/ ♦, рідйй зверну-, повертаний /з-/, 
спрямовува-, пк звертільний, ©;

ЗВЕРНУТИСЯ (до чого) вді-, удіри- 0.
ЗВЕРХНИК начіль-, керівник, провідник, упра

витель, с? менеджер; вищестоящий, вищий 
рінґою (с°рінгом, чин-).

ЗВЕРХНИЦЬКИЙ (тон) протекторільний; 
ЗВЕРХНИЦЬКИ як зверхник 0, протектора- 
льно, р. поблажливо, о. плескаючи по плечі.

ЗВЕРХНІЙ збвніш-, поверхневий; (огляд) повер- 
хо-; (усміх) ЗНЕВАЖЛИ-; (погляд) пихітий, 
гордовгі-, зарозумілий; (тон) звфхницький, 
начальниць-; © вищий рінґою, с° /-гом/, чгін-.
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ЗВЕРХНІСТЬ перевага, вищість, иґ примат; (до 
кого) зневіга, погорда, ± ПИХА; фР влада 
[зверхність хіна].

ЗВЕРХУ повЄрх, зверх, не внизу; ззовні, на по
верхні, не всередині; згори; ± ВГОРІ; ніша 
звЄрху ніша берЄ.

ЗВЕСЕЛЯТИ, ЗВЕСЙЛЮВА- весели-, розваж- 
І-, о. ♦ серце /душу/; (очі) тіши-, рідува-; (зе
млю) прикраші-, кріси-; я. /мн хто/ звеселгі с- 
и ♦, з-й звесели-, розвеселений, веселун, жар
тун, сміхотун, забівник, потіш-, пк розвагб- 
вий, сміхотли-, веселющий, розважальний, © 
веселивши, звеселяючи.

ЗВИВАТИ згортіти, скручувати, сплітіти; (во
лос) & завивати, кучерявити.

ЗВИВАТИСЯ скручува-, спліті-; (- тіло) виги
ні-; (з болю) кбрчи-, ббрса-; /шлях/ гадючи-, 
в’юни-, вив’юнюва-, змії-, крути-, кривуляти, 
петля-; (- дим) клуботітися; (вгору) здіймі-, 
пориві-, злітіти; (- волос) спаді- хвилями; ги 
хитруві-, викручуватися; (в'юном) верті- як 
муха в окропі, ходити вивертом; (перед ким) 
упаді-, ЗАПОБІГА-, плазуві-, увивітися; я. 
/мн хто/ -ється с-и ♦, з-й скрути-, в’юн, плаз
ун, пк кривулястий, ЗВИВИС-, закрутис-, зак- 
арлючис-, вихиляс-, в’юнйс-, виткий, в’юнк
ий, зигзагувітий, ск -покруч [шлях-пбкруч], ©;

ЗВИНУТИСЯ швидко упоратися 0;
ЗВЙНЕНИЙ згорне-, звинутий, згорну- 0.

ЗВЙВИСТИЙ покручений, в’юнкий, гадючкуві- 
ТИЙ-, ХВИЛЯС-, зміяс-, петляс-, кривуляс-, (- рі
ку) залбмис-, к" спіралеподібний, у. захвбсту- 
ватий.

ЗВИКАТИ /об-, д. при-/, призвичіюватися, при- 
натурю-, жґ наліму-; (до горя) мири- з; (до 
нелюба) приживі- /з-/ з; я. /мн хто/ звикі 
призвичіюваний, с-и ♦, змуше- звикну-, з-й 
прижитися, майже ЗВИКЛИЙ, ©.

ЗВЙКЛИЙ обвиклий /на-, при-/; (- око) при- 
звичієний, натренбва-, вигостре-.

ЗВИНУВАЧУВАТИ > ВИНУВАТИ.
ЗВИРОДНІТИ дк виродитися; ндк рк вйродні-; я. 

-нів звироднілий, вироджений, 0 .
ЗВИСАТИ (- волосся) фР сплива-; що звисі май

же звислий, /об-/, напівзвиЄ-;
ЗВЙСНУ що звис звислий /за-, об-/, 0 .

ЗВЙСОКА згори, з височини; ги зарозуміло, гор
довито, пихіто, зневажливо, згірдно, з погор
дою; (мовити) спінська, пишномовно, підне
сено; р . високо.

ЗВИТЙГА гербйство, ГЕРОЇЗМ.
ЗВИТЙЖЕЦЬ перемож -; гербй, витязь, лицар.
ЗВИХАТИ; ЗВИХНУТИ (кінцівку) викрути-, 

ви-верну-, вивихну-, (ногу ще) підверну-.
ЗВЙЧАЙ традиція, завЄдення узвичіє-, ЗАВІД, 

ф. заведЄнція /по-/, г. устанбва; онґ манера,

звичка; з. чЄмність, увічливість, єтикЄт;
ЗВЙЧАІ культура взаємин 0.

ЗВИЧАЙНИЙ перЄсіч-, будЄн-, прозаїч-, орди- 
нір-, ф. сірий; звичний, норміль-, загальноп
рийнятий, загальновідбмий, повсякденний, р. 
звіс-; (для кого) характер-, типовий; фР що як 
що [кінь як кінь]; з. вихований, чЄм-; & ♦ со
бі, звичайнісінький; -ійна річ проста річ;

ЗВИЧАЙНО нормільним ходом 0; вст ясні 
/звіс-, звичій-/ річ /діло/, відбмо, звісно, що й 
казіти, як водиться, зрозуміла річ, (самозро
зуміло, розуміється, самб собою; (як закон) 
перевіжно, здебільш(огоЛа]; ± ЗАЗВИЧАЙ.

ЗВЙЧКА фР нівик; за -чкою з нівику.
ЗВИЧНИЙ (- стихію) рід-, свій; ± ЗВИЧАИ-.
звідки? звідкіля? звідкіль? з яких сторін? (-віс- 

тки) з яких джерел?; & відки?; з. мені зн і
ти? я не знію.

ЗВІДНИК звіб-, су сваталь-, СВАТ; & зводйтель, 
зводій.

ЗВІДНИЦЯ зваб-, <? світальн-, СВАХА, жґ бін- 
дерша, о. помічниця ГімєнЄя, майстриня (сі- 
мЄйного) щістя; & звідничка; ± ЗВІДНИК.

ЗВІДСИ (з)відсіля, (з)відсіль, звідци, звідціля, 
звідціль, з цих сторін; ок чЄрез це, в наслідок 
цього [звідси і хвороба]; & відси.

ЗВІДТИ (з)відтіля, (з)відтіль, звідтам, з тих сто
рін; з тих джерел; & відти; ні ♦, ні звідси кіз- 
на-звідки, де не взявся.

ЗВІДУВАТИ довідуватися, дізнаві-; (горе +) за- 
знавіти /ді-/ чого, переживіти що; (жаль) 
відчувати;

ЗВІДАТИ скуштувіти 0.
ЗВІДУСІЛЬ зусіль, зусюди, з усіх усюд /боків, 

сторін, зікутків/, зусібіч, з долу і з гори.
ЗВІЙ звивина, зікруг, вигин; (дроту) кільцЄ; (во

лосу) кучЄрик; (звитий трубкою) сувій, руль- 
бн, с° рулон, д. згбрток; & звбєць;

ЗВОЇ (пари) клуби, (оббивання стін) шпалери.
ЗВІКУ ЗДАВНА, з віку-прівіку, звіку-зроду, з 

давньої пори.
ЗВІЛЬНЯТИ (кошти) /ви-/; (з тюрми) випускі- 

/від-/, даві- волю, даруві- свободу, д. слобон- 
я-; (з ярма) визволя-, розкріпічува-, підіймі- 
з колін; (від податку) касуві- що; (зі школи) 
виключі-, виганя-; (з посади) знімі-, усуві-, 
о. даві- по шіпці; (крок) г. сповільнюва-, 
(глек) спорожня- /ви-/; я. /мн хто/ звільня с-и 
♦, з-й /готбвий/ звільни-, визволитель, пк ви
звольний, для звільнення, ©.

ЗВІЛЬШІ-: з. від чого розвя’зі- руки.
ЗВІЛЬНЯТИСЯ визволя-; (з пут) вивільня-; (од 

чого) ЗБУВА- чого, скидіти з плєчЄй щ о; (з я -  
рма) вставі- з колін, розриві- кайдіни; (з ар
мії) іти в запас; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, звіль
нюваний, підійм- з колін, щоріз вільніший, ©;
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ЗВІЛЬНИТИСЯ (з чого) отрястися з 0.
ЗВІР 1. хижак, звірина; © звірюка, нелюд, кат; 

& звіряка, з6 звірина, звірота; 2. г. яр.
ЗВІРІТИ >\ хижі(ша)ти, дичаві-; ± ЛЮТУ В А-;

ОЗВІРІТИ і ОЗВІРИТИСЯ (розлютіти) оса
таніти, оскажені-, знавісні-; ста- /зробитися/ 
звіром 0; & озвірчи-; *визвіри-.

ЗВІРЯЧИЙ хижацький; п. лютий, жорстокий, 
нелюдяний, нелюдський, канібальсь-, звіро- 
лютий, ± ЖОРСТОКИЙ, ХИЖИЙ, ДИКИИ.

ЗВІСНИЙ знайомий, відб-; с. славетний; р. зви
чай-;

ЗВІСНО > ЗВИЧАЙНО; (ff сказано (ж).
ЗВІСТКА повідомлення, вістка, вість; (ненадій- 

на) чутка, поголоска; (писана) записка, шпар- 
ґал-, лист; он? знак, ознака, прикмета.

ЗВІТ рапорт, донесення; (службовий) справоз- 
д&іня.

ЗВІТ/УВАТИ складі- справу, роби- /дава-/ звіт, 
рапортува-, доклада-, доноси-; я. ілґ хто/ ~ус 
с-и ♦, покликаний /з-й/ да- звіт, -од&ець, 
справозда-, пк підзвітний, -од£вчий, © ~уючи.

ЗВОДИТИ (дух) /пере-/; (звідки) /супро-/; (очі) 
/під-/, підноси-, /з ч. не/ не спускй- очбй; (з пу
ття) збива-; (з лави) підіймі-; (міста) СПО- 
РУДЖУВА-; (люд) збира- (докупи), скупчува-; 
(докупи) об’єдну-; (береги) /по-/; (рахунки) 
ПІДРАХОВУ-; п, ЗВАБЛЮ-, губити, занапа- 
ща-, ♦ зо світу; (судомою) корчи-; (до мініму
му) скорбчува-; з. докупи (слова) логічно ви- 
клада-; з. кінці з -цями к. ♦ кінці; з. з рбзуму 
божеволи-, збожеволюва-; з. наклеп на кого 
волокти пеню на; з. порахунки КВИТУВА- 
ТИСЯ; з. судбмою корчи-, корчитися в судо
мі [серце корчилося в судомі терпкого болю]; 
з. у принцип у. оберта- у п.; я. Імн хто/ звб- 
дить с-и /звиклий/ ♦, взявшися звести, НГ звід
ник, зводій, пк г. зводлйвий, т. зводбвий;

ЗВЕСТЙ: з. порахунки розквитатися 0;
ЗВЕДЕНИЙ: з. брат зведенюк; -ні діти зведе- 

нята; -на сестрі зведенючка.
ЗВОДИТИСЯ (вгору) підійма- /зді-/; (над обрі

єм) з’явля-; (- споруди) височіти, маячі-, під
носитися, видні-; Іміста! споруджува-, буду- 
ва-; І рослини! виростати, виганятися; (з лави) 
підводи-, вставати; (на ворога) /по-/; п, виду- 
жува-, встава- з ліжка; (- рід) пропада-, гину-, 
зника-, переводитися; (в судомі) корчи-; я. -и- 
ться с-и ♦, змушений встати, зводжува- /ви-, 
пере-/, збйра- докупи, пк звідний, збірний, ©.

ЗВОЙОВУВАТИ > ЗАВОЙОВУВАТИ.
ЗВОЛІКАННЯ тяганина, затримка, затягання, 

ф. чуханйна, д. проволока, ок прогайка.
ЗВОЛІ/КАТИ стяга- /на-/, згріба-; (куди) тягти; 

п, не поспіша-, воловоди-, баритися, гая-, от- 
яга-; (діло) марудити, відклада-, затримува-,

затяга-; (час) МАРНУВА-, гая-; я. !мн хто/ 
~к& с-и /звиклий/ ♦, ~кач, -кайло, маруда, во
лово-, пк забарливий, марудли-, марудний, ©;

ЗВОЛІКАТИСЯ д. задлягатися !дк задля-/ 0.
ЗВОЛОЖУВАТИ воложити;

♦♦♦СЯ (зі споду) підійти водою [сметана во
дою підійшла].

ЗВОРОТ (зміна напряму) пбворо[і]т; (гиляху) за
ворот, з&срут, згин, г. скрут; (медалі) зворот- 
ни[і]й /нелицьовйй/ бік; (мови) мбвна сполу
ка /конструкція/, ідіома, (несумісних понять) 
оксюморон [богомільний христопродавець]; 
р. вороття, повернення.

ЗВОРОТНИЙ б3 зворотній, (шлях) поворбтни- 
[і]й, ок назадній; (напрям) протилежний; (по
рядок) оберне-; (бік) нелицьовйй.

ЗВОРУШЕННЯ розчуле- /пере-/, розчуленість 
/пере-/, зворушеність, з. зрушення.

ЗВОРУШЛИВИЙ (впадок) щедрий на сльози, 
рясносльозий, хвилюючий, проймаю-, серце- 
зворушний, сльозоточивий, ок забирущий.

ЗВОРУШУВАТИ розчулю-, розжалоблю-, роз- 
жіпю-, добиратися /доходити/ до серця /ду
ші/, (за)чіпа- /бра-, xand-, порива-, колупа-/ за 
душу /серце/, хвилювй- сфце /душу/, тЗнька- 
в серці кому, г. дотика- кого\ не з. не перей- 
ма-; я. їм" хто/ зворушує с-и ~, з-й зворуши-, 
пк ЗВОРУШЛИВИИ, ©;

ЗВО/РУШИТИ витисну- сльозу, проби- сльоз
ою, взя- за серце, по- одну струну в душі, з. 
заторкну- 0;

ЗВОРУШЕНИЙ с. ♦ до живого, збудже-.
ЗВУК звучання, гук !р. згук, згучання/, зик; 

(ударів) стукіт; & празвук, звучечок;
ЗВУКИ (пісні) мелодія, спів; (струн) музика, 

передзвін , (свисту) висвисти, (вітру) пошу
ми; (голосів) ГОМІН; & п° звукобарви.

ЗВУКОВИЙ; ЗВУКОВО (віддати) звуками.
ЗВУКОЗАПИСНИЙ звукописний, с° звукозапи- 

суючий; з. апарат звукозапйсувач.
ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИЙ звукосхбжий, на- 

слідуй-звуки.
ЗВУКОНЕПРОНИКНИЙ звукостійкий.
ЗВУЧАТИ луна-, брині-, згуча-; (далеко) розляг

атися; (- чужі слова) вимовля-; я. звучить с- 
и ♦, з-й про^, повен звуків, пк лункий, дзвін
кий, ЗВУЧНИЙ, звучйстий, о. із звучанням, 
ск -звукий [громозву-], -звучний [солодко- 
звуч-], © лунаючи.

ЗВУЧНИЙ лункий, гучний, голосний, згучний.
ЗВ’ЯЗКОВЙЙ як L зв’язківець, д. лучник, (на 

судні) сигналіст, як і. сигнальний.
ЗВ’ЯЗОК (з чим) контакт, спілкування, пов’яза-; 

(у тексті) послідовність, відповідн-, логічн-, 
взаємо^; (з ким) спорідненість, близьк- до ко
го; & т. в’язь, пов’язь, сув’язь, (дотичність)
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прив’язка; ± КОНТАКТ, ВЗАЄМИНИ;
ЗВ’ЯЗКИ стосунки, взаємини, знос- 0.

ЗВ’ЙЗ/УВАТИ /по-/, сполуча-, з’єднува-, в’яза-, 
єдна-; ЗАВ’ЯЗУВАТИ, ± СКОВУ-; я. /мн хто/ 
в’яже 1./2. ©; 1. с-и ♦, з-й ~і-, в’язій, пк в’яза
льний, єдніль-, поєднавчий, сполучний, в’яж
учий, в’язкий, для ~ування, ск -в’яз [снопо- 
в’яз], в’яжи- [в’яжйнога], 2. ~ківець, ~ковйй,
д. лучник;

ЗВ’ЯЗАТИСЯ сконтактувітися 0.
ЗГАГА спрага; п. жаті пристрасть, жадбба, ба

жання; (в горлі) печія; ± СПРАГА, ЖАГА.
ЗГАД/КА спогад, спомин, згад, спогадання, спо

минка, споминок; (у тексті) вдування; (па
м'ятна річ) пам’ятка; фР незабудь, пам’ять.

ЗГАДУВАТИ /при-, (кому) на-/, (с)помині-, від- 
творюва- /ритися/ в пам’яті, п° спог/адувати; 
не з. про викину- гадку про що; я. /мн хто/ 
згідує с-и /охочий/ ♦, радий згада-, захопле
ний ~адами, ~адільник, ~ід-, о. у ~адах, © ;

ЗГАДУВАТИСЯ спадати на пам’ять 0.
ЗГАНЯТИ /про-, ви-/; (порош) здуві-, зміті-, 

змахува-; (куди) скупчу-, зосереджу-, збирати 
докупи; я. Імн хто/ зганя ставши ♦, радий зіг- 
ні-, гоній, пк згінний, ± ГНАТИ.

ЗГАРЯЧУ зопалу, спбхвату; в розпалі, в гарячці; 
п, необачно, не подумавши.

ЗГАСАТИ /по-/, гасну-, меркну-, тьмяні-, темні-; 
(- любов) зника-; /звук/ завмира-, затиха-; /- 
безнадійно хворих/ умирй-, згоря-; (з ч. не) не 
забуватися [н. слава]; я. згаса = я. гасне.

ЗГИН 1. ЗАГИБЕЛЬ; 2. згинання; п місце згину; 
(річки) коліно.

ЗГИН/АТИ /ви-, (вербу) на-, при-/, нахиля-, гну-, 
(працею) горби- (людей) ламі- руйнува-; я. 
/мн хто/ ~і с-и ♦, з-й зігну-, для ~у, ~іч, ~ай- 
ло, пк ~ільний, сК -згинний, [листозгйн-], ©;

ЗГИНАТИСЯ с. гнутися у три дуги 0;
ЗІГНУТИСЯ: дт зігнувшись прйгінцем.

ЗГІДЛИВИЙ поступли-, злагідли-, не сперечли- 
/сварлй-/, помйрли-, злагідний, артіль-, това
риський.

ЗГІДНИЙ згодний, згбжий; (з чим) відповідний 
до чого; з. придатний, корисний; & згоден;

ЗГІДНО (з чим) у згоді, у злагоді, узгоджено, в 
лад, відповідно до чого.

ЗГЛАДЖУВАТИ; ЗГЛАДИ- (стерти) г. /ви-/;
ЗГЛАДИТИСЯ загляди-.

ЗГЛЯДАТИСЯ ззира-, перегляді-, перезира-; & 
зглядува-;

ЗГЛЯНУТИСЯ міти сфце, ма- Бога в сфці /в 
животі/, (над ким) ЗМИЛОСЕРДИТИСЯ, по
жаліти кого; (на /сльози!) змилуватися, /не на 
сльози/ піти на поблажку, к? врахува-, взя- до 
уваги: (на кого) уважи- кому; ± ЗЛАСКАВИ
ТИСЯ.

ЗГНИВАТИ /пере-/, ГНИ-, розкладатися; п. ги- 
ну-, занепаді-; я. згниві згниваний + я. гниє;

ЗГНИТИ: що згнив зогнилий Ф, 0.
ЗГОДА невідмова, позитивна відповідь; (на що) 

дозвіл; (в гурті) одностайність, злігода, гар
монія, лад, р. зліда; (між ким) порозуміння, 
погодженість, /уз-/; (на перемовах) к* консен
сус; (!) зггіда! гаразд! хай буде так! нехій!

ЗГОДЖУВАТИСЯ (з ким) /по-/, признавати ра
цію /підтакува-/ кому; & домовлятися; (з чим) 
уф, (з педолею) примиря-; годгі-, давіти згоду, 
не мі- проти; (на що) пристава-; я. /м хто/ -с- 
ться схильний ♦, змуше- згоди-, підтакувач, 
пк ЗГОДНИЙ, узгідливий, фР злагідли-;

ЗГОДИ-: з. з вимгігою пристати на домагання.
ЗГОДНИЙ і ЗГОДЕН (з ким) одної думки /по

глядів/, солідарний; (з чим) у згбді; (діяти) 
ладен, ладний, готбв(ий), з. готів, f* не від то
го, щоб; (!) зггіден! ЗГОДА!; ± ЗГІДНИЙ.

ЗГОДОМ пізніше, потім, з часом, перегбд-, опіс
ля, по якомусь чісі, з бігом чісу, гд по малій 
хвилині, ділі-ділі, д. згодя; & ♦-перегодом.

ЗГОЛОДНІТИ > ГОЛОДУВАТИ.
ЗГОЛОШУВАТИСЯ виявляти бажання; (до ро

боти) г. приходи-, з’являтися; я. /мн хто/ -є- 
ться с-и ♦, рідйй зголоси-, зголошуваний, до- 
бровблець, охбтник, пк охочий, готовий, ©;

ЗГОЛОСЙТИСЯ (на що) з. обібрі-, обізві- 0.
ЗГОРДА гордо, гордовйто, з гідністю /гордістю/; 

звисока, зневіжливо, з погордою /пихою/, пи- 
хіто, згірдно, зверхньо; & спбгбрда.

ЗГОРИ зверху, з висоти, згори вниз /вділ, надо- 
лйну/; фР наперед; (глядіти) п, звисока, о. з 
пташиного польоту /лбгу/, з літакі.

ЗГОРТ/АТИ (руки) складі-, (цигарку) скручува-; 
(жар) згрібі-; (будову+) припиня- & ~ува-; я. 
/мн хто/ ~і с-и ♦, з-й згорну-, ~айло, пк віль
ний, ©; я. згбриено ЗГОРНЕНИЙ;

ЗГОРНЕНИЙ /-нутий/, (калачиком) зібга-, ©.
ЗГОРЯТИ /ви-/, горі-, зотліві-; (від сухот) згас- 

І-; (- зерно) згниві-, прі-; (з цікавости) умир- 
І-, аж труситися; я. /мн хто/ згоргі с-и ♦, пой
нятий вогнем, мійже згорілий, напівзгорі-, 
пілений, спалюва-, пк спал^н-, г. гор(і)ючий,
о. у вогні, © згоряючи;

ЗГОРІТИ о. піти з димом /вогнем/, взятися по
пелом, вигоріти на попіл 0.

ЗГ[Ґ]РАБНИЙ (стан) ірацібз-, грацій-, струн
кий; © п, спритний, впрів-, мотор-, поворот
кий; & ок зграбногбжий /витончено ♦/.

ЗГРАЯ д. гурма; (птахів) скупчення, групка, р. 
турма, ок ключ, шнур; (бджіл) рій; (коней) та
бун; (вовків) тічка; (людей) купка, юрбі, ваті- 
га, н1 бінда, орді; ± ГУРТ.

ЗГРІБАТИ ГРЕБТИ; я. згріба рідйй згребти, с-и 
♦, зайнятий згрібанням + я. гребе /загріба/.
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ЗГРУБІЛИЙ (- руки) шорсткий, шкарубкий, за
працьований, репа-; (голос) басистий; (- ма
нери) грубий, вульгарний, вулич-.

ЗГУБА ВТРАТА, ЗАГИБЕЛЬ.
ЗГУБНИЙ і ЗГУБЛИВИЙ (вплив) шкідли-, не

безпечний; (бій) погибель-; (- спеку) убивчий.
ЗГУРТОВУВАТИ збивати докупи, ГУРТУ В А-.
ЗДАВ/АТИ (варту) /пере-/; (в оренду) /від-/; (ак

ти) /по-/; (карти) /роз-/; (місто) залиша-, оп
ус ка-; (- здоров'я) охлява-, підупада-; я. /мн 
хто/ здаЄ с-и ♦, з-й зд£-, ~ач, -альник, пк ва
льний, ок ~чий, ск -здавчий [справоздав-], ©.

З/ДАВАТИСЯ 1. (кому) піддава-, складати збрб- 
ю, схиля- чоло перед ким; (на що) поклада
тися, (на кого) поклика-, посила-, 2. (малим) 
ви~; (кому) уявля-, увижа-, примарюва-; я. 
/мн хто/ -Ється 1. здаваний /в(п)ід-/, склада-, 
змуше- здатися, 2. гаданий, уяв-, позір-, фік- 
тив-, ілюзбр-, г. сповид-, о. на вигляд;

ЗДАЄТЬСЯ /ви-/, гадає-, показує-, виглядає, 
схоже на те, що, жм бачиться, бачся;

ЗДАТИСЯ /при-/, згоди- /при-/, знадоби-, ста
ти у пригоді, (на що) спусти- [с. на волю Бо
жу] 0; ні на що не з. бути цілком безкорисним.

ЗДАВНА ВІДДАВ-, здавЄн(Чдавна), з давніх-да
вен, з давнього давна /часу/, з діда-прйдіда.

ЗДАЛЕКУ здаля, здалека, звіддаля, звіддалеки, 
звіддалік, здалік, звіддалі, р. здальша.

ЗДАЛИЙ (до чого) здатний, спромбж-, зугар-; 
(на щось) придат-, годящий.

ЗДАТЕН зугарен, спромбжен.
ЗДАТНИЙ спромбж-, ЗДІБ-, зугар-, здалий, р. 

згбжий; (до праці) працездатний; & здатен;
ЗДАТНІСТЬ здібн- 0; з. перестрибувати пе- 

рестргіблив-.
здвиг стовпище, стовписько, скупчення, на

товп; (молоді) г. ЗЛЕТ, з’їзд, збір.
ЗДЕБІЛЬШОГО переважно, найчастіше, у біль

шості випадків, (jf більше; & здебільш(е[а];).
ЗДЕРЖЛИВИЙ урівноважений, стрйма-; (у ви

разах) не різкий; ± ХОЛОДНОКРОВНИЙ.
ЗДИБАТИ і ЗДИБУВАТИ спотика-, зустріча-, 

стріва-; (раз-у-раз) подибува-, знахбди-, нат- 
рапля- на; (горе) зазнава- чого;

ЗДИБАТИ пф г. здиблю, здибле.
ЗДИВОВАНИЙ /по-, за-/, с. зачудб-, негод- ви

йти з дива; ± ОШЕЛЕШЕНИЙ.
ЗДИВОВАННЯ здивування, подив, с. зачудова

ння, д. здуміння, ф/3 дйво [усім на диво].
ЗДИР/АТИ (шкуру) /об-/, облуплюва-; (кору) від- 

дира-, відрива-; (високу ціну) дер-, лупи-; я. 
Імн хто/ зднр4 с-и ♦, з-й здЄр-, звиклий дер-, 
ЗДИРНИК, здираль-, здирач, лупій, дерун, пк 
здирливий, ~шіьний, с* -дер [шкуродер], ©.

ЗДИРНИК горлохват, ДЕРІЙ; & здйрця.
ЗДИРНИЦЬКИЙ грабіжни-, & здйрчий.

ЗДИРСТВО здгірщина, драчка; зп грабунок, ви
зиск, експлуатація; (хліба з селян) с° вйкачка.

ЗДИХАТИ (- тварин) дохну-, гину-; (- людей) в. 
КОНА-; я. /мн хто/ здихгі напівдбхлий, поки
нутий/ ♦, приречений скона-, ©;

ЗДОХНУ- опрягтися, сконати, відкину- хвіст 
/ х в о с т і /  0 ;

ЗДИХЛЯ доходяга, як і. заморений /при-/.
ЗДИХУВАТИСЯ > ЗБУВАТИСЯ;

ЗДЙХА- виплюнути, як виноградну кісточку 0.
ЗДІБНИЙ обдарбва-, талановитий, дарови-, кмі

тливий, кебЄтли-, кебЄтний, р. хисткий; (до 
чого) дотЄпний, зугар-, ± З ДАТ-; & здібен;

ЗДІЙМАТИ > ЗНІМАТИ.
ЗДІЙМАТИСЯ; ЗДІЙНЯТИСЯ р. здіймитися.
ЗДІЙСНЮВАТИ викбну- /до-/, реалізувати, вті

лю- /перетворю-/ в життя, переводити в діло, 
оберта- на дійсність, матеріялізувй-, справдж- 
ува-; & здійсн/я-: я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й ~гі- 
, для ~ення, зайнятий -ям, реалізатор, викона
вець, пк реалізаційний, ~юваль-, ок ~йй, ©;

ЗДІЙСНИТИ вдія- [в. дйво ♦ д.], з. сповни-, г. 
/по-/ [поповни- самогубство], перевести [п. б- 
блік], © до здійснення [не до з. годі ♦];

♦♦♦СЯ викбнува- 0, (- сон) справджува-; (легк
ої іти, як по маслу; я. -ється здійснюваний, 
викбну-, втілю- (в життя j, справджу-, © с-и ♦.

ЗДОБИЧ (на вловах) напольбване, (рибалки) у- 
лбв, (на війні) трофей, ± ЗДОБУТОК.

ЗДОБУВАТИ /роздо-/, зискати [-аю, -ієш]; (пра
цею) дороблятися, заробляти; (боєм) бра-; 
(борнею) виббрюва-, (право) завойбвува-; (ос
віту) осяга-; (щастя) /за-, до-/; (славу) зажи- 
ва- чого, убиватися у що; (серце) знаходити 
дорогу до; (зі схову) вийма-, витягй-; (вогонь) 
добува-; (руди) /видо-/; я. /мн хто/ здобув/d 1. 
с-и ♦, з-й /поклика-/ здобу-, роздобудько, 
~ець, кн добувач, пк (видобувний, -чий, здоб- 
йчливий, ©, 2. я. завойгівує /заволодіва/; я. 
-ється здобуваний /роз-/, зажйва- 0;

ЗДОБУ- зиска- [-щу, -щеш], відзйска- [відзнс- 
ка- крила ♦ крила]; я. -ув здобутий ким 0;

ЗДОБУТИЙ (у борні) виборений 0.
ЗДОБУТОК досягнення, успіх, осяг, осягнення; 

п надбання, набуток, доробок, р. нйдбанок.
ЗДОБУТТЯ набуття, придбання, р. здобуток, 

(боєм) підбій /мн підбої/; (міста) захоплен
ня, взяття; ± ПОНЕВОЛЕННЯ, ОКУПАЦІЯ.

ЗДОГАД припущення, к* домисел; (науковий) гі
потеза; & здогадка; ± ПІДОЗРА.

ЗДОГАДЛИВИЙ кмітливий, тямовитий, беруч
кий, (винахідливий) порадливий.

ЗДОГАНЯТИ наздоганя-; (згаяне) надолужува-; 
(втікача) наспіва-, спобіга-; я. /мн хто/ здога- 
нгі ставши ♦, змушений /з-й/, наздогн^-, спо- 
бігйч, ок догбнець, пк навздогінний, спобі-
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гацький, о. на п’ятах, ©.
ЗДОРОВАНЬ здоровило, здоров’яга, здоровуля, 

здоров’як, б* Левіятін /с° левіафан/.
ЗДОРОВЕННИЙ дуже великий /за-/, висо-, міц

ний, слонуватий, незграбнк5щий, одорбблува- 
тий, невкладис-, (- масивні речі /піч у хаті +/) 
розлбжис-; & здоровезний, здоровецький.

ЗДОРОВИЙ не хворий; (- тіло) не пошкодже
ний [живий і ♦]; (- овочі) не зіпсутий, не ура
жений; (глузд) тверезий; © міцний, сйль-, ду
жий, високий; (розміром) чималий, величень
кий, величезний; (для тіла) корис-; & здоро
венький, здоровісінь-, ЗДОРОВЕННИЙ;

ЗДОРОВО дуже, сильно, стріш- 0; п. вправно, 
майстерно, чудбво, гірно, хіба-ж-тік.

ЗДОРОВКАТИСЯ віта-, (поштиво) скидати ша
пку перед ким, шапкува- кому, віддаві- /би-, 
дк вдіри-/ чолом, на добридень дава-; (за ру
ку) ручкатися; (з цілунком) чоломка-; (з пок
лоном) кланя-, вклоня-, розклінюва-; я. /мн 
хто/ вітіється с-и ♦, радий привіті-, пк при
вітний, о. з вітанням (на устах), © вітаючись; 
ПОЗДОРОВКАТИСЯ заслати добридень 0.

ЗДОРбВ’Я кГ фізичний стан, с7” хороша форма, 
фР дужість, сила, енергія; для підтримки з. 
(засіб) пк г. здоровЄльний /гР //; на з. фР здор
овенькі [читайте на з. ч. здоровенькі].

ЗДОХЛЯК здихля, ДОХЛЯКА; & ж1 здохлйця.
ЗДРИГАННЯ здриг, ДРІЖ, ТРЕМТІННЯ.
ЗДРИГАТИСЯ дрижати, ТРЕМТІ-, трястися, ті- 

па-, стені-, стріпува-; (- землю) двигтіти, дри
готі-, р. здвигатися, струшува-; (з переляку) 
ЖАХА-; я. /мн хто/ -ється ставши ♦, пк дри- 
готливий, /- світло/ мерехтли-, тріпотли-, ми- 
гтк5чий, /голос/ зривистий, ©;

ЗДРИГНУТИСЯ: -увся серцем хто заскім
лило на серці кому.

ЗДУВАТИ: з. порохи з кого не зні-, де й посади- 
/хуха- і дмуха- на/ кого, ходи- коло кого, як 
коло скла; я. /мн хто/ здуві с-и ♦, рідйй зду-, 
пк здувальний, © здувавши; ± БОГОТВОРИ-.

ЗДУРУ з дурного розуму, з дурощів, не подумав- 
сши, з дбброго дива.

ЗЕЛЕН/ИЙ -кувітий, недостиглий, недозрі-; © 
недорос-, замолодий, недосвідчений, за4; (по- 
ляд) невиробле-, незрілий [-не поняття]; & 
~Є[ісі]нький, ~явий, ~кавий, ~і[й]стий, ~ющ- 
ий; -не світло дбступ, відкриті двері.

ЗЕЛЕНІТИ рунитися; & зелени-; я. зеленіє вже 
майже зєлЄний, напівзеле-, зазеленілий; 
В1ДЗЕЛЕНІТИ 1. відцвісти, 2. відродитися.

ЗЕЛЕН/Ь май, ~ня, г. ~ина; п° зело, рунь, руно, 
розмай, фР буйнощі, мн руна; (для замаєння 
хати) клечання; (як відтінок) пі4; & -ості, 
~ощі.

ЗЕМЛЕВЛАСНИК поміщик, а. лорд, f  февдал,

с° феодал.
ЗЕМЛЕМІР г. скачйборозда.
ЗЕМЛЕТРУС струс землі, ± КАТАКЛІЗМ.
ЗЕМЛЯ (моряку) суходіл, материк; уР твердь 

(земна), персть; (у господарстві) ґрунт; фР 
глина [порпаємося у -ні]; (рідна) країна, край, 
держава; п. білий світ; (з великої букви) (ні
ша) шіянЄта; & землиця, ф'р міти сирі ♦.

ЗЕМЛЯК краянин, однозЄмєць, одноплемінець, 
кн співвітчизник, компатріот;

ЗЕМЛЯКИ У7 брати (й сестри) 0.
ЗЕМЛЯНИЙ (колір) земл(ян)истий, ± ЗЕМНИЙ.
ЗЕМЛЯНКА (над погребом) погрібник; ± ХАТА.
ЗЕМНЙЙ (уклін) дозЄм-; (рай) сьогосвітній, г. 

земський; (- втіхи) плбт-, не духовий, епікур
ейський; п. життєвий, реальний, матеріяль-.

ЗЕНІТ найвища точка; (слави) вершок, вінЄць, 
апогЄй.

ЗЕРНО (одне) зернина, насінина; з6 ЗБІЖЖЯ; (/- 
стини) п. чісточка, крихітка, краплинка, (та
ланту) зіродок; & зерня, зЄрнятко.

З’ЄДНУВАЛЬНИЙ злучний /спо-/, (по)єдніль-, 
здіт- з’єдніти, для сполучення /поєдна-/.

З’ЄДНУВАТИ (в одне ціле) /об’-/, згуртбву-, єд- 
ніти, збирі- /складі-, стуля-/ докупи, злучі-, 
спліті- в один вузол; (долю) зв’язува-; (дета
лі) приєдну-; (приємне з корисним) /по-/, сум- 
іщіти; (шляхами) (с)получі-; я. /мн хто/ з’єд
нує с-и ♦, рідйй з’єдні-, для сполучення, зій- 
нятий -ям, об’єднувач /з’-/, пк сполучний, /з-/, 
(по)єдніль-, З’Є ДНУ ВАЛЬ-, поєднавчий, ©;

З’ЄДНАТИ стули- докупи 0;
З’ЄДНАНИЙ /об’-/, сполуче- /з-/; пк СПІЛЬ-;
З’ЄДНУВАТИСЯ єдна- 0; я. -сться с-и ♦, з’£д- 

нуваний /по-, об-/, злучу- /спо-/;
З’ЄДНАТИСЯ ок сплестися (в клуббк) 0.

ЗЗАДУ позід(у), назіді, (кого) в потилицю кому.
ЗЗИРАТИСЯ > ЗГЛЯДАТИСЯ.
ЗЗОВНІ (звідки) зокола, знадвору, з двбру, з ву

лиці; (де) зверху, на поверхні; (на зовнішній 
вигляд) зовні, назвЄрх.

ЗИҐЗАҐ ламана /зигзагувіта/ лінія, п° кривуля;
ЗИҐЗАҐИ (блискавиць) ламанйна.

ЗЙЗИЙ зизоокий, кривий (на око); & зизуватий.
ЗЙЗОМ (дивитися) зйзим оком.
ЗИК (пронизливий) КРИК; з6 ГАЛАС.
ЗИКАТИ > КРИЧАТИ; & дк (від)зикнути.
ЗИМНИЙ холодний; (- кімнату) неогрітий; © 

спокійний, стрйма-, с. байдужий.
ЗИМОВИЩЕ зимівля, зимівник, г. зимірка.
ЗИМУВАТИ перезимову-; я. /мн хто/ зимує с-и 

/звиклий/ ♦, з-й переФ, зимівник, зимовик, пк 
зимушній, зимувальний, гд зимуючий, /кущ/ 
зимостійкий, ок зимосущий, ©;

ПЕРЕЗИМУВАТИ перебути зиму.
ЗИРК! г л я д ь !, луп!, гульк!, глип!
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ЗЙРК/АТИ погляда-, позира-, ГЛИПА-, лупа- 
/стріля-, попаса-/ очима /оком/; & зири-, визи- 
рюва- /по-/; я. Імн хто/ згірка с-и ♦, радий 
~ну-, ~ало, © знай, ~ та ~, ~аючи; & дк ~нути.

ЗИСК користь, прибуток, вйгода, інтерес, г. хо- 
сен.

ЗИСКАТИ р. набува-, придбава-; & р. зискува-;
ВІДЗЙСКА- придба- /на-/ знов, доп’яс- чого;

в. мбву здобрися на слово; ± ВІДНОВИТИ.
ЗИЧЛИВИЙ доброзйчли-, ласкі-, прихильний.
ЗІБРАНИЙ с° у. ЗБОРИ; (картин) колекція, зби

раниця; (творів) збірка.
ЗІВ’ЙЛИЙ /при-, за-/, в’я-; ги змарні-; & зов’я-, 

ок зів’ятий.
ЗІГРІВАТИ /на-, о-/; (словом) ги підбадьорю-, о- 

живляти; я. /V  хто/ зогрів/rf с-и ♦, з-й /приз- 
наче-/ зогрі-, ~віч, пк ~альний /о-/, огрійлив- 
ий, ок ~ущий, ІнапійІ міцний, покріпущий, с. 
спотикач, ©.

ЗІЗНАВАТИСЯ (у злочині) г. признава- до чого.
ЗІЛЛЯ з6 зело, тріви; зелень; еш тютюн, горілка; 

(- людей) н£ шушваль, потолоч, погань, на
брід, о. жужіль-сміття; е. ліки; & зіллячко.

ЗІНИЦЯ (в оці) чоловічок;
ЗІНЙЦІ д. зіньки.

ЗІПАТИ > КРИЧА-; (конаючи) спускі- дух, 
диха-, як риба на піску; & дк зіпнути.

ЗІР (здатність бачити) видющисть, бачення; (о- 
чей) погляд; ги очі; з тгічки зору чого як на 
що [як на здорбвий глузд].

ЗІРКА зоргі, (вечірня) зірниця; (падуща) метеор; 
(хвостата) комета; ги доля, щастя, фортуна, 
удача, талан; Q світило, славетна особа, с° 
знаменитість; (на лобі тварин) пляма, цятка; 
с° орден; & рок-зірка;

ЗІРКЙ (в очах) іскри, каганці.
ЗІРКАТИЙ > БАНЬКАТИЙ.
ЗІРКІІЙ гострозорий /-окий/, цілкий, зіркатий*, 

стоокий /бистро-/, гострий на око; (позір) пи
льний, уваж-, спостережливий, всевидящий.

ЗІСКАКУВАТИ зістрибу-, сплйгу-;
ЗІСКОЧИТИ (з думки) переключйтися 0.

ЗІСКОВЗУВАТИ сповза-.
ЗІСПОДУ (звідки) знйзу, спідсподу, знйзу вгбру; 

(де) внизу, насподі, г. надолйні, с° на долгі-.
ЗІСТАВЛЙТИ > ПОРІВНЮВАТИ; л<гко зісті- 

влюваний /порівнював з чим що не різни
ться від чого.

ЗІТКНЕННЯ г. зудар; (ворогів) сутичка; (лоб-у- 
лоб) стукання, буцання; (поглядів) колізія; ок 
зустріч; (місце ІлініяІ зіткнення) стик.

ЗІТХАЙЛО потерпач, потерпайло; & к* зітхач.
З’ЇДАТИ пожира-, ЇС-, (кошти) поглина-, (- сум

ніви) точит-; да гйма-; я. /мн хто/ з’Хді с-и 
/звиклий/ ♦, здатний /готовий/ з’їс-, їдець, 
їдун, (живцем) живоїд, © з’їдаючи; я. з’Хдгі-

ють їдимий, пк їстівний, стравний;
З’ЇСТИ ф. стереби-, да згама- 0.

З’ЇЗД конгрес, конвенція, ц. собор; (людей, а лю
дей!) здвиг; (з гори) узвіз; (з траси) г. виїзд; 
& пк *з’їздовий.

З’ЇЗДИТИ і З’ЇЖДЖА- (мимохіть) сповза-, ско
чуватися; (з гори) спуска-, (зі шляху) звертат- 
и; (з житла) переїзди-, г. переноситися; я. 
/мн хто/ з’їздить с-и ♦, з-й /радий/ з’їха-, (з 
місця) зсуваний, (з житла) переношу-, пк з’- 
їзний, © з’їжджаючи;

З’ЇХАТИ »». зміни- т^му, переключитися [по- 
чів одні, а з’їхав на друге]; 0.

З’ЇЗДЙТИСЯ (звідусіль) стяга-, збира-; & з’їж- 
джа-, дк з’їха-.

ЗЛАГІДЛИВИЙ, ЗЛАГІДНИЙ > ЗГІДЛИВИЙ 
помйрливий.

ЗЛАГОДА згб-, гармонія, мир, дружба, р. лаго
да, мгірність, мирнота, з. злад, к? погодже
ність /уз-/.

ЗЛАЗИТИСЯ & 6а дк назлазитися.
ЗЛАКИ, ЗЛАКОВІ у. пашня, пашниця.
ЗЛАМ (кісток) /пере-/; (шляху) поворі[6]т, виг

ин /з-/, заворот, зікрут, о. коліно, р. залом, за- 
крутина; (епох) ги грань, межа, с° рубіж; & 
злом /пере-/.

ЗЛАМУВАТИ /роз—; (кості) лама-; & зломлю- 
ва-; я. зламує = я. ламає;

ЗЛАМАТИ /ЗЛО-/ (лави воїв) розладна-, роз- 
лади-; (опір) поборо-, здола-; (звичаї) зруй- 
нувй-; (життя) зіпсува-, спотвори-; (слово) 
поруши-; & ламну-; з. хребет кому розгроми- 
/знекрбви-/ кого.

ЗЛАСКАВЛЮВАТИСЯ; ЗЛАСКАВИ- /у /, згая
ну-, змйлостйви-; я.-вся зласкавлений, 0 .

ЗЛЕГКА ледь-ледь, трохи, на макове зерня; не 
сйльно, помалу, поволі, потихеньку, обереж
но, без поспіху; & злегенька.

ЗЛЕТ (молоді) з’їзд, збір, г. здвиг, с° зліт; ги під
несення, (душі) порива-; зліти й падіння та- 
рапати, гримаси долі, метаморфози* життя.

ЗЛИВ (під краном) мушля; & злйвисько.
ЗЛИВА дощ, хлющ(а), ± ГРОЗА; (звуків) море; 

(питань) потік, град; (овацій) буря, шторм, о. 
ніяґара; (похвал) хор; (почувань) каскада, с° 
каскад; з. слів словолйвство.

ЗЛИВА/ТИ /ви-/, (в інший посуд) /пере-/; (цідив
ши) ціди-, зціджува-; (на руки) лгі-, полива-; 
(серця) об’єднува- /з’-/, злуча-; я. /V  хто/ 
с-и /звгіклий/ ♦, для злиття, зайнятий -ям, ~ч, 
~йло, -льник, ~йко, пк ~льний, © мочи.

ЗЛИВАТИСЯ стікати, збіга- струмками; (-зву
ки) змішуватися, об’єднува-, (- риси) не роз- 
різня-; ± ЗЛИВАТИ; я. -ється с-и ♦, з-й зли-, 
зливаний /ви-, від-/, пк зливний, зливистий, о. 
схильний до злиття, ©;
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ЗЛИТИСЯ злучитися 0.
ПОЗЛИВАТИСЯ 0а (з чим) зли- воєдино 0.

ЗЛИВНИЙ; ЗЛЙВНО зливою, ляви(Х)ною[но].
ЗЛИГОДНІ мн знегоди, нещастя, бідування, по- 

невіря-, побива-, негаразди, сутужності, к" 
митарства, ходіння по муках, ПЕРИПЕТІЇ, о. 
(не лише в мандрах) Одисея /Одіссея/.

ЗЛИГУВАТИСЯ нс зв’язува-, знюхува-.
ЗЛИДАР БІДАК, ГОЛОДРАНЕЦЬ; & злидень, 

злидняк, злидЄнник, з6 злидота.
ЗЛИДЕННИЙ бід-, нужд£н-; убогий, (заробіт

ок) малий, незначнйй; зм нікчем-, жалюгід-, 
мізер-, нічого не вартий.

ЗЛИДНІ мн нестатки, нужда, убогість, бідн-, уб
озтво, голод і холод, кИ матеріальні труднощі.

ЗЛИЙ недобрий, лихий; кепський, поганий; зло- 
б-, ЗЛ1С-, злостйвий, злісли-, злоблгі-, жовч
ний, д. опришкуватий; © жорстокий, нещад
ний; (шлях) згуб-; (намір) підступ-, демоніч-, 
диявольський; (на кого) сердгі-; (- слово) зло
ворожий, недоброзйчливий /зло-/; (звір) лют
ий, хижий; (час) несприятливий; (- долю) не- 
щаслгі-, злиденний; /сім’я/ отруй-, шкідлив
ий; & Ф-преФ, злющий(-презлющий), ♦, як со
бака, (не дуже добрий) злецький;

ЗЛЕ погано, недобре, кепсько 0; як L зло [туг 
усе зле]; стііло з. кому умліває хто.

ЗЛИПАТИСЯ зліплюва-, (- очі) склеплюва-; я. 
-ється с-и ♦, зліплюваний, склеплю-, пк злип
ливий, злипучий, ©;

ЗЛЙЩНУ/ГИСЯ: я. злйпся злйплий 0.
ЗЛИТИ сфди-, злости-, дратувй-, гніва-, гнівгі-, 

с. сатани-, жм дрочи-.
ЗЛИТИСЯ сердитися, ЗЛОСТИ-, гніва-, люти-, 

лютувати, с. сатані-, р. злувати(ся); (на кого) 
ма- злість; я. /мн хто/ злиться щораз зліший, 
розсерджений, розгніва-, розлюче-, пк злостгі- 
вий, /на кого/ ЗЛИЙ, сердйтий, ©;

РОЗІЗЛЙТИСЯ /у/, роззлбсти- 0.
ЗЛІЗАТИ злйзи-, (- шкіру) /об-/, (з коня) зсіда-; я. 

/ЛҐ хто/ злізгі с-и ♦, р£дий зліз-, с* злізай- 
[злізйй- на-землю];

ЗЛІЗТИ 6а позлази- /пооб-/, позліза- 0.
ЗЛІПЛЙТИСЯ: я. -ється зліплюваний /6а по-/.
ЗЛІПОК (копія бюста +) муляж.
ЗЛІСТЬ злоба, лють, лк5тість, лк5тощі, пересер- 

дя, п. серце, д. завзяток, (шалена) о. скрегіт 
зубовний; як на з. /дощ/ як на сміх /дощ/.

ЗЛІТ > ЗЛЕТ; (дія) злітання.
ЗЛІТАТИ; ЗЛЕТІТИ О. ЗНЯТИСЯ в нЄбо.
ЗЛІТАТИСЯ & летіти, як мухи на мед.
ЗЛО фР жовч, як і. зле, погане, недббре; ± ЗЛЕ;

ЗЛА лі" р. НЕЩАСТЯ, ±ЛИХО.
ЗЛОБА недоброзйчлйвість, ворожість; з'п доса

да, гнів, лють, роздратовання; ± ЗЛІСТЬ.
ЗЛОБЛЙВИЙ злоб[ст]и-, ЗЛИЙ, злббний, жовч-.

ЗЛОБНИЙ ± ЗЛИЙ; & д° *злобнішати.
ЗЛОБОДЕННИЙ актуаль-, сучас-, назрілий, на- 

болі-; (терміновий) пекучий, болю-, нагаль
ний; ± ПОВСЯКДЕННИЙ, ЖИВОТРЕПЕТ-.

ЗЛО/БУВАТИ 'Чггитися, -чггувати, злува-, д. ~̂ б- 
ству-, брйзкати слгіною, (в мові) ~язичи-; я. 
Імн хто/ -бус повен -чгги /~би/, злюка, ~ч;ник, 
~бйтель, ~стйвець, о. скорпіон, пк злий, 
злобливий, злобний, © із слиною в рбті.

ЗЛОВЖИВАННЯ надужиття, надуживання, р. 
зловжиток.

ЗЛОВЖИВАТИ надужива-; (становище/м/) пе- 
регина- палицю, перетяга- струну; я. /мн хто/ 
зловживіі с-и ♦, схильний до зловживань, 
беззаконник, надуживач, ©.

ЗЛОВІСНИЙ лиховіс-, недобровіс-, ЗЛОВОРО
ЖИЙ,^?. злоповісний, с° зловіщий.

ЗЛОВМИСНИЙ > ЗУМИСНИЙ. 
зловмисник злочинець, лихочйнець, лихо- 

думець, ок злодіяка.
ЗЛОВОРОЖИЙ (сон) зловісний /лихо-/; (погл

яд) ворожий, недоброзйчливий, злозйчлй-.
ЗЛОВТІХА злорадість.
ЗЛОВТІШНИЙ злорадий, злорадісний.
ЗЛОВЩГГИСЯ > ЛОВЧИТИСЯ.
ЗЛОДІЙ КРАДІЙ, ма клептоман, д. украдйга; 

(дрібний) злодюжка, злодійчук, торбохват, 
хапокнйш, курохват; (коней) конокрад; it 
злочйнець; & злодюга, злодіяка.

ЗЛОДІЙСТВО крадіжка),/?. злодійщина.
ЗЛОДІЯННЯ к* у. чорні /криваві/ діла, душо- 

губ-ство, лиходійство; ЗЛОЧИН.
ЗЛОДІЯЧИТИ красти, злодіювати, злодюжити.
ЗЛОЗИЧЛЙВИЙ /НЕДОБРО-/, о. р4оий втопи- 

ти у ложці водй; і. злозйчлйвець, злий гЄній.
ЗЛОМ (дому) полом.
ЗЛОРІКА лихослов, лайливець, чорний рот; пк 

злословий, зломовний; ± НЕДОРІКА.
ЗЛОСЛЙВЕЦЬ злюка, злостйвець, недоброзйч- 

ливець, злозйчлй-, злосник.
ЗЛОСТИВИЙ злослй-, ЗЛИЙ; сердитий, роздра

тований; (вітер) шале-, лютий, вреднющий.
ЗЛОСТИТИСЯ сЄрди~, ЗЛИ-, злобувати, злбсту-.
ЗЛОЧИН ю. правопорушення, праволомство, п6 

кримінал, кримінальщина, з. переступ, (тяж
кий) лиходійство, харциз-; (кривавий) душо
губе-; & злочине-.

ЗЛОЧИНЕЦЬ /лихо-/, ю. правопорушник, к* бе
ззаконь шкідник, гд проступ- ок закон ол ом; 
(дрібний) шкода, (тяжкий) лиходій, харцизя
ка, харцизник; (фаховий) рецидивіст, гангст
ер, мафібзо; (кривавий) душогуб, зарізяка, уб
ивця, /замовний/ кілер, о. Каїн; з'п грабіжник, 
бандит, палій, гвалтівник, шахрай, шантаж
ист, дітокрйд, ЗЛОДІЙ, /з кишень/ жн ширм- 
іч; & злодіяка, злочйнник, ж' злочйнниця.
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ЗЛОЧИННИЙ (намір) чорний, беззакбн-, с. Каї
нів, душогубський, зарізяць-, (вигляд) банди
тський, бандиткуватий; & злодіяцький; 

злочгінно по-злочинн[ицьк]ому, по-зарізя- 
цьки, злочинни- 0.

ЗЛОЧЙНСТВО злочинність, беззакбння; ± ЗЛО
ЧИН.

ЗЛОЯЗЙЧИТИ > ЗЛОБУВАТИ.
ЗЛОЯКІСНИЙ (продукт) не(доброякісний, де

фект-; (- пухлину) ма небезпеч- /загрозливий, 
ШКІДЛЙ-/ для життя.

ЗЛУКА з’^дніння /об*-/, злуче- /спо-/; (земель) 
с° воз’̂ дна-; п сполука, з’^дна- /об’£ц-/, феде
рація, співдружність; (звуків +) злиття.

ЗЛУПЛЮВАТИ (кору) здира- /об-/; ± ЛУПИ-; я. 
Імн хто/ злуплює с-и ♦, радий злупи-, лупій, 
шкуродер, обдиріч, пк обдиральний, ©; 

ЗЛУПЙТИ (ціну) здерти, стягнути 0.
ЗЛУЧАТИ /спо-/, з’єднува-, ЄДНА-; (пару) він

чі-, уводи- в закон; (тварин) парува-; я. злу- 
ч і = я. з’єднує;

ЗЛУЧАТИСЯ єдна- 0; з. закгінним шліббом з 
ким уводи- в закон (хто).

ЗЛЮКА злосл[т]йвець, недоброзичлив-, злозйч- 
лйв-, о. скорпіон, змій, ж1 язя; & злючка.

ЗЛЯГАТИ (в ліжко) лягі-; (на руки) спиратися; 
(- дах) осідати; 

зл ягтг і > ЗАЛЯГТИ.
ЗЛЯГАТИСЯ міти статеві зносини.
ЗМАГ j f  боротьбі, борня, пря, ЗМАГАННЯ, р. 

бороття; & зміга.
ЗМАГАННЯ міря- сил; (з ким) борня, протибор

ство, ЗМАГ; (до ного) поривіння, прігне- чо
го, с° стремлі-; ст турнір, зустріч, матч, (ко
ней) перегони; (за титул чемпіона) чемпіон- 
іт; (міжнародні) мн Олімпіяда; (вступників) 
конкурс; он? СВАРКА; & змаганина.

ЗМАГАТИСЯ міря- силою, борб- за першість, 
міряти сили, схрещува- списи /мечі/, ставі- 
на двобій /змагіння/, (між собою) КОНКУ
РУ-, к" перебувіти у змаганні, д. моцувітися; 
я. /мн хто/ -ється с-и ♦, рідйй по4, учісник 
змагінь, захоплений /зійнятий/ змагінням, 
конкурент, суперник, г. змагун, пк змагільн- 
ий, змаговий, змагли-, ок змагучий, /кінь/ нав- 
заводнйй, © на змагінні;

П04ФФ о. поміря- плєчЄм, порівняти плечі 0.
ЗМАЛКУ з дитйнства, з колиски, з пелюшок, зі 

сповитку, з пуп’янку; & змілу, змілечку, від- 
мілечку, з малбго мілку.

ЗМАЛЬОВУВАТИ /пере-/, ок /від-, ви-/, копію- 
ві-; (з натури) малюві-, переноси- на папір; 
(пером) опйсува-, відтвбрюва-, ЗОБРАЖА-; 
я. /мн хто/ змальгівує с-и ♦, здітний /рідйй/ 
змалюві-, для зобріження, зійнятий -ям, зма- 
льбвувач, відтвбрю-, зобріжу-, творЄць карт

ини /образу/, образотвбр-, пк образотворчий, 
зображільний, /уявно/ емблематич-, о. де зо- 
ріжено [фбто, де -єно двір], © змальовуючи.

ЗМАНЮВАТИ /пере-/; п, спокуші-, звіблюва-.
ЗМЕНШ/УВАТИ /при-, по-/, р. мЄнши-, к* міні- 

малізуві-; (біль) посліблюва- /-бля-/; (темп) 
сповільня-, стишува-; (кару) скорбчу-, (ціну) 
знйжува-, збавля-; (плату) зрізува-; я. /м хто/ 
~ує схильний /с-и/ ♦, рідйй /з-й/ ~й-, -увач, 
посліблю-, пк -увальний, знйжуваль-, ©;

ЗМЕНШИТИ (запал) притйши- 0;
♦♦♦СЯ меншати, дрібні-, малі- /д* з-/; (- рівень) 

СПАДА- 0; я. -ється с-и ♦, щоріз мЄнший 
/сліб-, корбт-, нйжчий +/, з(при)мЄншуваний 
посліблю-, стгішу-, сповільню-, знгіжу-, ©.

ЗМИКАТИ з’єднува-, (губи, оні) стуля-, (тк очі) 
склепля-; (лави) стіснюва-, стісня-, (судомою) 
корчи-, судоми-;

ЗІМКНУТИ стулгі- докупи, (лави) стіснй- 0.
ЗМИЛОСЕРДИТИСЯ > МИЛОСЕРДУВАТИ,
ЗМИСЛ г. (по)чуття.
ЗМИЧКА >>. побратймство.
ЗМІЙ змія, гадібка, (неотруйний) вуж; (казков

ий) дракон; (у Біблії) диявол; © демон, Ме- 
фістбфель, підступна істота, СУПОСТАТ.

ЗМІН/А /за-, від-/; (рис) видо^, модифікіція, б' 
муті-; (робоча) д. шйхта; (теми) перескік (у 
бесіді); (молодь) дбріст, покоління; (білизни) 
комплЄкт, піра; & -ювання, переміна /під-/;

ЗМІНИ (настрою) перЄскоки 0.
ЗМІННИЙ нестабіль-, не стійкгій, МІНЛИВИЙ, 

нестілий; змінюваний, щоріз інший; (- працю 
змінами) позмінний.

3/МШЮВАТИ міня- /пере-, за-/, (риси) інікши-, 
модифікуві-, видо ;̂ (кого) переінікшу-, пере
ломлю-; (а на б) об~, про-; & змінгі-; я. /мн 
хто/ змінює звгіклий ♦, з-й зміни-, переінік- 
шувач, модифікітор, пк нестілий, модифікац
ійний, с* -змінний [формозмін-], © + я. міня;

ЗМІНИ- переінікши- 0, (себе) переступй- чер
ез сЄбе;

ЗМІНЮВАТИСЯ і ЗМІНЙ- міня-, зазнавіти 
змін, п° інікша- 0; (у що) обертітися, перет- 
вбрюва- на; я. -ється с-и ♦, рідйй змінй-, 
змінюваний /пере-/, га відмінюва-, пк змін-, 
схйль- до змін, щоріз інший /новйй/, МІН- 
ЛИ-, пливучий [пливучі паріметри], с* змін
ний [частозмінний], ©;

ЗМІНЙ- тк (в політиці) не тим вітром віяти;
зм ін і!- /від-/; (у житті) ітй не так, як дбсі, 

поінікші- 0; (- людину) переступй- чЄрез сЄбе.
ЗМІРЮВАТИ, ЗМІРЯ- вимірювати /об-/, міря-; 

я. /мн хто/ зміргі с-и ♦, з-й /поклйка-/ вйміря-, 
зійнятий вйміром, вимірювач /об-/, міряльн
ик, вймір-, пк міряльний, вимірюваль-, мірч- 
ий, вймір-, ©;
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ЗМІРЯТИ (шлях) пройти, здола-, попоміря- 0.
ЗМІСТ я. суть, сенс, сутність, єство, о. душа; 

(слів) значення; (життя) мета, призначення; 
фР вйклад; (у книзі) з. бглав.

ЗМІСТОВИЙ; ЗМІСТОВО (як) своїм змістом.
ЗМІСТОВНИЙ повен змісту, багатий на зміст 

/факти/, насйчений фактами, (реферат) фун
даментальний, серйбз-, цін-, (- ідею) глибо
кий, незаперечний, ± ІСТОТНИЙ.

ЗМІЦН/ЮВАТИ употужню-; (варту) підсйлю-; 
(дух) гартувати, загартбву-; (форт) фортифі- 
кувати; ± КРІПИ-; & міцни-, зміцня-; я. /мн 
хто/ -юс с-и ♦, з-й зміцнй-, для ~ення, зайня
тий -ям, ~ювач, употужню-, фортифікатор, пк 
~ювальний, фортифікацій-, /напій/ покріпущ- 
ий, бадьору-, ск -кріпчий [піскокріпчий];

♦♦♦СЯ кріпшати, МІЦНІ- 0, о нарощува- м’язи.
ЗМІШ/УВАТИ (карти) /пере-/, тасува-, перепл- 

утува-; міша-; фР сполуча-, поєднува-, переп- 
літа-; (лави) розлад ну-, розладжу-; я. /мн хто/ 
-ус с-и ~, з-й зміша-, ~увальник, ~увач, для 
~ування, зайнятий -ям, пк мішальний, ~ува- 
ль-, суміш-, ск мішай- [мішай-з-болотом], ©;

ЗМІШАТИСЯ (- емоції) о. переплестися 0.
ЗМОВА а. комплот, ф секретний /підривний/ 

плян, ± ІНТРИҐА; & змовини, змовляння.
ЗМОВКАТИ /за-/, мовкну-; (- розмову) припиня

тися, перерива-, (- звуки) ЗАВМИРАТИ; я. 
мгівкне майже замовклий /завмер-, відгомо
ні-/, щораз тйхший /(звук) глухі-, слаб-/;

ЗМОВКНУТИ ВІДГОМОНІТИ 0 .
ЗМОВЛЯТИСЯ /до-, у-/; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, 

наставлений змови- (з), згод- /скорий/ на змо
ву, захоплений змовою (з), змовник, пк змов
ницький, ок змовчий, ©;

ЗМОВИТИСЯ увійтй в змову 0; я. -вся поспі- 
лкбваний, о. вже у змові, 0 .

ЗМОГА спромб-, спроможність, здатн-, р. мбга; 
(шанс) нагода, можлйвість; не в змозі не год
ен /-ний/; по змбзі (краще +) якомога, гд як ♦.

ЗМОЛОДУ гд з молодйх літ, з молодого віку, з 
першого молоду; за молодйх літ, зімолоду.

ЗМОСКОВСЬКА зрбсійська, по-московська, 
по-рбсійськи /-ському/, російською мовою.

ЗМУЖНІЛІСТЬ дорослість.
ЗМУЧУВАТИ стомлю-, зморю-, втомлю-, вис

нажу-, ЗНЄСЙЛЮ-.
ЗМУШУВАТИ /при-/, сйлу-, неволити, зневб- 

люва- /прине-/, (жінок) ґвалтува-, жґ прину
ку-; ± СПОНУКАТИ; з. скоритися стави- на 
коліна; я. /мн хто/ змушує с-и ♦, з-й змуси-, 
приневблювач, підганяйло, ок ґвалтівнйк, пк 
приневбльчий, (примусовий для кого, ©.

ЗМ’ЯКШУВАТИ > М’ЯКШИТИ.
ЗМ’ЯКШУВАТИСЯ м’якшіти 0.

ЗНАВЕЦЬ жґ дока, f  професор, ж. жива енцик

лопедія; (неабиякий) ерудйт; (свого діла) фах
івець, спец(іяліст); & знайко, ск -знавець [мо
во-', схбдо~, (психологіїдітей) ф. дитино-].

ЗНАГЛА раптом, несподівано, зненіцька, рап
тово, як сніг на гблову, як грім з ясного нЄба.

ЗНАДА > ПРИНАДА, СПОКУСА.
ЗНАДВОРУ ззовні, зокола, з двору, з вулиці.
ЗНАДЖУВАТИ спокуші-, привіблюва-; (чим) 

/з-/, принйджу-; (ворожих бійців) переміню-, 
перетягати; я. зніджує = я. спокуша.

ЗНАДІБ Є речовйна; (для публікації) матеріал;
ЗНАДОБИ ліки; (до чого) приліддя 0.

ЗНАДЛИВИЙ, ЗНАДНИЙ спокусливий; при- 
вабли-, звабли-, принадли-, принадний.

ЗНАЙ ч. > БЕЗНАСТАННО; одно [о. /♦/ пліче],
г. заєдно; фР мусиш знати [та ще й з., коли 
та ще й м. з., колй]; знай собі зазвичай, як 
звичайно [спокійненько знай собі снідав].

ЗНАЙОМИЙ (хід) відб-, знаний; е. по знаку [він 
нам по з.], р. знакомйтий, як L приятель, зна
йомець; (з чим) обізна-, ознайбмле-, освід- 
бмле- про що.

ЗНАЙОМИТИ (з ким) запізнава-, (з чим) ОЗНА
ЙОМЛЮ-, уводити в курс чого; відрекоменд- 
бвува- кого; я. /мн хто/ знайомить с-и ♦, рад
ий по^ /за^/, ознайбмлювач /за-/, р. знакомит- 
ель, пк ознайбмчий, ок /за-/, © знайомивши.

ЗНАЙОМИТИСЯ зазнайбмлюва-, (з чим) /о-/, /з 
ким/ пізнава-, г. /запі-/, ф. обнюху-; (з довкіл
лям) ви г. нав’язувати зв’язок; я. /мИ хто/ -и- 
ться с-и ♦, радий /готовий/ по^, зазнайомлю
ваний /о-/, ©;

ПОЗНАЙОМИТИ^СЯ) заприязнитися), запіз
натися) 0; я. -ився запрйязнений 0;

РОЗЗНАЙОМИТИСЯ 1. /пере /, 2. /о /.
ЗНАЙОМСТВО (з ким) знайомість, с. ДРУЖ

БА, н1 лигання; (з чим) ознайбмле-; (дія) /по-, 
за-/; (для “лівого” зиску) ф. блат; підтриму
вати з. водити хліб та сіль.

ЗНАК (умовний) ситал, гасло; (розпізнавчий) та
вро, марка, позначка /за-/; (рукою) жест; жґ 
прикмета; (від чого) слід, відбиток, (на тілі) 
шрам; (дружби) ознака, вйяв, доказ; (держа
ви) герб, емблема; (нагрудний) жетон, значок.

ЗНАКОМЙТИЙ > ПРИКМЕТНИЙ.
ЗНАМЕНИТИЙ чудовий, надзвичайний, БЛИС

КУЧИЙ, неповторний, фР золотий [золоті го
лові], щонайкріщий; с° знаний (на весь світ), 
світової сліви, славет-, славнозвіс-, ус-лівле-, 
аж-бн-який слів-, знакомйтий;

ЗНАМЕНИТО вельми гаразд, хіба-ж-тік [у- 
брівся хіба-ж-тік], аж бн як, ого-гб! 0.

ЗНАМЕНИТІСТЬ с° у. світило, зірка, зоря, сла
ветна особа /ім’я, жак/, як і. славетний.

ЗНАМЕННИЙ (факт) визначнйй, видатний, о. 
голоснйй, г. маркант-; (чим) прикмет-, поміт-
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/при-/; (день) пропам’ят-; & знакомйтий.
ЗНАНИЙ відомий, знайо-, знакомитий, с. славе

тний, видатний, всесвітньо відомий.
ЗНАННЙ (ного) обізнаність із ним; (практичне) 

уміння, досвід, ок знай-як [= б. Hoy-xdy]; з* 
наука; & знаття; ± ЕРУДИЦІЯ; мііти великі 
з. знати все на світі.

ЗНАРЙДДЯ начиння, струм£нт, ф. причандал
ля, д. знйряди !од знаряд/; (селян) реманент; 
(визиску) п. засоби /од зйсіб/; ± ЗБРОЯ.

ЗНАТИ в їда-, бу- свідомим /в курсі/ ного; (кого) 
бу- знайомим /знатися/ з; (ремесло) розумі- 
на, тямити в; (по-грецьки) умі-, могти; (© є 
©) розумі-, усвідомлюва-; (за ким) приміча-; 
(Бога) визнава-; (горе) /за-/, терпі-, пережи- 
ві-; (з н. не) невідомо [не ♦ де]; & да знато- 
ньки; з., де цар обідає ♦ все; з. з вгігляду ♦ з 
лиця; з. собі ціну гідний себе; з., хто чим ди
ше /дііха/ ♦ все про кожного; з., як облупле
ного ♦, як своїх п’ять пальців /як власну ки
шеню/; з., як облуплених ♦ і сирих, і печен-, 
/і вірен-/; не з. куди ступіі- непевні-, як слі
пий; абсолютно нічого не 3. ні сном ні духом 
не ♦; п&льці з. видко, помітно, вуха стирчать; 
чи я (там) зн&о? = (а) я знгію?; він там 
знііє! зн де ж йо-му ♦!; знай н4ших! ось то 
ми!; (а) я зшію? не зніїо; знгієш (з осудом) [в 
т£бе й жарти, зн&ш]; (нерозуміюни) ну, знгі- 
єш,.. ну й логіка..; ні сном, ні дух- не знгію ♦ 
-  не знаю, чу- -  не чув; я. /мн хто/ знгіє знав
ець, знайко, відун, пк тямущий, досвідчений, 
обізна-, підуче-, комп-ет^нт-, ф. підкутий на 
чім /на всі чотири/, (- о-ко) знавецький, о. з 
головою, з клепк- в голові, у курсі ного, ск 
-знавець [всезнавець], ©;

ЗНАТИСЯ (з ким) ВОДИ-, бути знайомим, прис
тава-; (на чім) ма- досвід /розбиратися, розу
міти-/ у чім; я. /мн хто/ -ється 1./2. знайомий,
1. (з ким) що пристав /товариш, приятель, 
здружений/ з.; 2. (з чим) обізна-.

ЗНАТНИЙ 1. прославле-, 2. родовитий, вельмо
жний, мостивий, високого коліна, 3. (такий, 
що ну) знаменитий, дуже добрий, чудовий, 
неабиякий, хіба-ж-такий, аж-бн-який; (куш) 
чималий; -ого ргіду високого коліна.

ЗНАТЬ високе панство, вельможес-; мс" д° знати.
ЗНАХОДИТИ /відна-/, відшукува-, виявля-, від- 

крив£~, надибува-; (засоби) винаходи-; (сло
ва) підшукува- /від-/, добира-; (забуте) відко- 
пува- /роз-/; (поміч) од^ржува-, дістава-; (час) 
вибир£-, викраюва-; (кошти) вишукува-; (хи
би) добачі-; (за конечне) вважа- /ма-/ за яке; 
(кого Ідеї) здиба-, зустріча-, натрапля- на; (са
мого) застава-; місціі собі не з. не знати, де й 
дітися; я. їм" хто/ знахгідить з-й /поклика-/ 
знайти, шукач, відкривач, вишукув-, винахід

ник, пк винахідливий, ©; я. з. вгіхід зі скрут- 
нбго становища зарадливий;

ЗНАЙТИ (істину) відкрй-, нашукй- 0, (час) ви
крої-, (що в чім) поміти-, побачи- /до-/; (пло
щу кола) визначи-, встанови-; жґ назнй-; & 6а 
повизнахбди-; з. ваду в чім да- догану чому; 
з. вихід да- собі раду, Із чого/ да- раду чому; 
з. душевний спокій спочй- душею; (не) з. 
що сказати (не) здобутися на слово; 

ЗНАХОДИТИСЯ відшукува-, виявля- 0; (- клі
єнтів) трапля-, з’явля-; (де) розміща-, місти-, 
с° перебувати, (на мертвій точці) стоя-, (- мі
сцевість) лежа-; я. -иться 1. я. трапляється,
2. я. перебуває;

ЗНАЙТИСЯ е* народи- 0; (де) опини-; не з. на 
відповідь не здобу- на слово, забути язик(а';, 
в роті, кh не зна-, що відповісти.

ЗНАХУР і ЗНАХАР ворожбит, чаклун, з. знатн- 
ик, (у дикунів) шаман, д. примівник Іж‘ -иця/.

ЗНАЧЕННЯ вага [надавати -гй], роля /роль/, ва
жливість; (слів) розуміння, сенс, зміст, суть; 
(числове) м, вартість; & першої; мііти з. важ- 
и-; не мгі- з. мало важи-, не гра- рблі; м4- ве
лике з. багато важи-; це м& з. це щось таки 
важить; це не м& з. жґ то діло десяте.

ЗНАЧИТИ означа-, свідчи- про; (мати значенн- 
я) важи-, ма- вагу, гра- /відіграв^-/ рблю 
/роль/; я. значить пк ЗНАЧУЩИЙ, вагови
тий, вагомий, важливий, вартий, о. з вагою, 
великої ваги /значення/.

ЗНАЧ/ЙТИ познача-, міти-, позначува-, карбу- 
ва-; (худобу) таврува-; я. Імн хто/ ~гіть с-и ♦ 
/карбува-/, з-й поФ, карбівнйк, ~йль-, пк ~иль- 
ний, карбуваль-, © позначаючи, ~йвши.

ЗНАЧИТЬ вст ОТЖЕ, то [що то мати!], таким 
чином [мну, щоб, ♦, їсти]; д. зна(чи>гься.

ЗНАЧНИЙ с° знат-; чималий, величенький, неа- 
бйя-, добрячий; (вплив) помітний; (факт) ва
жливий; р, відомий, видатний; & родовитий, 

ЗНАЧНО (набагато, далеко, геть-гЄть, геть 
(то;, куди [куди менше], (вище) на голову; з. 
пізніше жґ аж потім-потім 0.

ЗНАЧУЩИЙ важливий, вагомий, ваговитий, р. 
значливий; (- фразу) змістовний; (погляд) ба- 
гатознач- промовистий; (штрих) прор^чис-.

ЗНЕБАРВЛЮВАТИ (мову) уодноманітню-.
ЗНЕБОЛЮВАТИ знечулю-, анестезувати.
ЗНЕВАГА презирство, погорда; (кому) прини

ження, образа; (кого) зневажання, г. малова- 
же-, неповага до; з. до норм Ітики цинізм.

ЗНЕВАЖАТИ (кого) не поваж£-, не шанувати, 
погбрджу- ким, к" третиру-, с. принижу-, об
ражати, чини- зневагу /завдава- зневаги, плю- 
ва- в обличчя/ кому, дивитися згори вниз на 
кого; (загрозу) не брати до уваги чого, не 
зваж£- на /нехтува-, легковйжи-/ що; & споне-
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важа-; з. ім’гі топтатися по імені; я. /мн хто/ 
зневажі 1. с-и ♦, повен зневіги до, пк погорд
ливий /ЗНЕВАЖЛИ-/ до кого, обрізли- /при- 
нгізли-/ кому, ©, 2. я. нехтує що.

ЗНЕВАЖЛИВИЙ презйрли-, образли-, принйз- 
ли-, з. прйзрий, (погляд ще) гордовйтий; 
(тон) нешаноблйвий, неповажли-, звфхній,
г. згірдливий, згірдний; & зневаж-;

ЗНЕВАЖЛИВО погордо 0.
ЗНЕВІРА розчаровання; (дія) розчарування; & 

зневір’я, спроневіра.
ЗНЕВІРЕНИЙ розчарбва-, зрозпаче-; недовірли

вий; & спроневірений.
ЗНЕВІРЙТИСЯ, ЗНЕВІРЮВА- розчаровую-, 

втрачати надію, упаді- серцем, пада- духом 
занепаді- на дусі, става- розчарованим, від- 
чува- розчаровання, фР піддаватися розпуці, 
бра- /хапа-/ за голову, впадіти в розпач /роз
пуку, відчій/; (в собі) втрача- грунт під нога
ми; (кому) з. втрача- довір’я у кого; я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, зневірюваний, підді- роз
пуці, розчарбву-, щоріз більше розчаро-, ©;

ЗНЕВІРИТИСЯ г. спроневіри-; я. -ився зневі
рений, п° зрозпіче-, зрозпачілий, 0 ; -ився (в 
житті) хто світ немйлий став кому.

ЗНЕВОЛЮВАТИ; ЗНЕВОЛИТИ уярмити;
ЗНЕВОЛЕНИЙ невільний, уярмлений.

ЗНЕДАВНА & віднедавна, нездавна.
ЗНЕДОЛЕНИЙ бідний, нещіс-, безталан-, с. у- 

послідже-, р. загорьбва-, і. а. парія, f  ізгой.
ЗНЕДОЛЮВАТИ п° недолити.
ЗНЕЗАР/АЖУВАТИ дезинфікува-, стерилізува-, 

с° обеззаражу-; я. /мн хто/ -ажує с-и ♦, з-й 
~ази-, для дезинф&сції, зайнятий -ією, дезин- 
фектор, ~ажувач 0, (річ) дезинфектінт, пк дез- 
инфекційний, ~ажуваль-, ~азливий, ©.

ЗНЕКРЙЛЮВАТИ підріза- /підгина-/ крила.
ЗНЕМАГАТИ знесйлюватися /ви-/, виснажува-, 

знемагі-; (під гнітом) поневіря-, страждати; 
(із d1 сон) тк З ос дола-, перемага- /з-/, морй-,
з. наляга-; я. /м" хто/ знемагі с-и ♦, пойнятий 
знемогою, знеейлюваний, знеможу-, виснаж- 
ува-, пк знеможливий, у знемозі, у стані знем
оги, з каменем на серці, тільки душа в тілі, ©;

ЗНЕМОГТИ ♦ся, знебу- 0, (з голоду) охлянути.
ЗНЕМАГАТИСЯ > ЗНЕМАГАТИ.
ЗНЕМОГА втома, знеейлля, слібість, знеейлен- 

ня, вйснага; (солодка) млість, блаженство, ± 
НАСОЛОДА.

ЗНЕМОЖЕНИЙ /знеспро-/, знеейле-, змуче-, 
стомле-, безейлий, охля-, д. знебулий.

ЗНЕНАЦЬКА несподівано, раптово, ЗНАГЛА, 
нагло, раптом, г. непрйчк-, як грім з ясного 
н£ба, д. знеббач(ки), знезнімки; & пк *знена- 
цький.

ЗНЕОСОБЛЕННЯ ок зоднаковіння.

ЗНЕОСОБ/ЮВАТИ ок однакови-, зоднаковлю- 
ва-, НІВЕЛЮ-, о. зачісу- під одну гребінку; я. 
/мн хто/ ~лює с-и ♦, з-й знеосбби-, ~лювач, пк 
~ливий, ок -чий, ©, ~люючи;

ЗНЕОСОБИТИ зоднаковити 0.
ЗНЕОСОБЛЮВАТИСЯ озвичійню-, однакові-;

ЗНЕОСОБИТИСЯ зодніковіти 0; що -ився 
знеособлений, зоднаковілий, 0 .

ЗНЕОХОТА/не-/, небажання; байдужість, апатія.
ЗНЕОХО/ЧУВАТИ /від-/, відбива- охоту /смак/, 

розчарбвува-; я. /мн хто/ -чус с-и ♦, з-й знеох- 
оти-, ~чувач, пк -гливий, для ~чення, ©;

ЗНЕОХОТИТИСЬ втратити охоту до чого 0.
ЗНЕРУХОМЛЮВАТИ; ЗНЕРУХОМИ- навер- 

ну- у стан нерухомосте.
ЗНЕРУХОМИТИСЯ знерухоміти 0.

ЗНЕСИЛЕННЯ знеейлля, знемога, вйснаження, 
вйснаженість, вйснага; з'" н£міч, безсйлість.

ЗНЕСЙЛ/ЮВАТИ висніжу-, зморю-, вимучу-, 
послаблю-, послабляти, забира- (всі) ейли; (у 
бою) знекрбвлюва-; я. Імн хто/ знесгілює с-и 
♦, з-й знеейли-, ~ювач, знекровлю-, пк висна
жливий, мовальний +%, ок знеейльчий, © 
~юючи; я. знесгілюють знеейлюваний 0;

♦♦♦СЯ > ЗНЕМАГАТИ; втрача- ейлу, збивати
ся з ніг, г. упадати із сил, ок безейлі- 0;

ЗНЕСИЛІТИ знесилитися 0; я. —ів ЗНЕСИЛ
ЕНИЙ, зне(спро)мбже-, знеейлілий, охля-, 0;

ЗНЕСИЛИТИСЯ = ЗНЕСИЛІТИ;
ЗНЕСИЛЕНИЙ ЗНЕМОЖЕ-, виснаже-, зане- 

палий, підупі- (на ейлі), знеейлі- 0.
ЗНЕСЛАВЛЮВАТИ ганьбй-, ославля-, пуска- 

сліву на, вводи- у славу /неславу/, дискреди- 
тува-, компромітува-, чинй- славу кому; (/'- 
м ’я) принйжува-, безчести-, паплюжи-, поро- 
чи-, топтатися по чім; я. /мн хто/ знеславлює 
с-и ♦, радйй знеслави-, знеславлювач, пап- 
люжник, пк паплюжливий, знеславчий, ©;

ЗНЕСЛАВИТИ вйганьби- 0, (дівку) зв^стй.
ЗНЕСТЯМУ rf розгубйвшися, не тямлячи, с. у 

нестямі /нетямі/; & знестямку.
ЗНЕТЯМЛ/ЮВАТИСЯ ТОРОПІТИ; я. їм" хто/ 

-ється ~юваний, майже ~е-, пк ~ивий, щораз 
~еніший, ©.

ЗНЕХОТЯ неохоче, без охоти, без бажання, зне- 
хочу; мимоволі, мимохіть; & д. віднехочу.

ЗНЕЦІНЮВАТИСЯ г. трітити на вартості;
ЗНЕЦІНИТИСЬ упасти в ціні 0.

ЗНЕЧУЛЮВАТИ знебол/ю-, кн анестезувати; 
я. /м" хто/ знечулює с-и ♦, з-й знечули-, (за
сіб) аналгетик, ~ювач, пк протибольовйй, ~ю- 
вальний, анестетйч-, аналгетйч-, для знечу- 
лення /знеболе-/, р* ~ення [зісоби з.], ©.

ЗНЕШКб/ДЖУВАТИ робй- нешкідливим; я. 
/мн хто/ ~джує с-и ♦, з-й ~ди-, ~джувач, пк 
~джувальний, ~д-, ~дливий, для -дження, ©.
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ЗНИЖКА (цін) зниження, зменше-, здешевле-, г. 
опуст; п, поблажка, поступка.

ЗНИЖАТИ, ЗНЙЖУВА- (честь) /при -/, (голос) 
/по-/, стишу-; (ціну) зменшу-, (віковий ценз) 
скорочу-, (вимоги) о. опускати планку;

ЗНЙЗИТИ /об-, по-/ 0.
ЗНЙЖУВА/ТИСЯ іти вниз, спускатися, (- акції) 

падати, ІгоруІ спаді-, ± ЗМЕНШУВАТИСЯ; 
я. /мн хто/ -ється с-и ♦, ~ний /по-, об-/, щораз 
нижчий, пк спускний, © + я. зменшується.

ЗНЙЗУ здолу, г. здолйни; (де) на споді, під спо
дом; (звідки) зісподу, спідсподу; (річки) з по
низзя; (в суспільстві) з низів.

ЗНЙЗУВАТИ (коралі) /на -/, низа-, силя-; (плечи
ма) здвига-, здвйгува-, стена-, стиска-, стйск- 
ува-; я. /мн хто/ зніізує 1. я. нанизує, 2. © 
стйскуючи /знйзу-, здвига-/ плечима.

ЗНИК/АТИ о. вигас і-, зп виліті- в трубу; (- дим) 
тіну-; ІболіІ мині-, перестава-; /думки/ забува
тися; /рід/ переводи-; & р. никнути, с. ♦ блис- 
кавкою; я. /мн хто/ ~а с-и ♦, радий ~ну-, ~б- 
мий, запропащуваний, випарбву-, вивітрю-, 
обертаний у ніщо, прирече- пропасти, майже 
~лий, пк запропісливий, ~єли-, fот-от^пропа
щий, /хутко/ мину-, леткий (як слід на воді), 
/- тіні/ розтаваний, танучий, на межі ~нення;

ЗНЙКНУ- мов у воду впас- /землю запістися/, 
як крізь землю піти /провалитися/, розвія-, як 
мара, піти, як голка в сіно /в небуття, за вітр
ом, за водою/, відійти в непам’ять, ф. злиня-, 
здимі-, звіятися, гі° затрати-, (- щастя) випур
хнути геть 0; зник хто одвіяло кого\ я. зник 
зниклий, щез-, злиші-, 0 .

ЗНЙЩУВАТИ нйщи-, руйнува-, плюндрува-, о. 
пуска- під ніж, стира- на порох, зміта- /сти- 
рі-/ з лиця землі, трощи- на дрізки, ністи 
смерть кому; (упень) винйщува-, вигублю-; 
(голодом) виморю-; (бліх) вибавляти, вивод- 
и-; (худобу) /пере-/; (речі) псува-; (пільги) ска- 
сову-, ліквідову-; я. /мн хто/ знищує с-и ♦, з-й 
знйщи-, зайнятий нищенням, нищитель, вин
ищувач /з-/, руйнівник, пк нищівний, руйні
вний, знйщуваль- /ви-/, смертонос-, п° широк- 
озгуб-, для знищення, © знищуючи;

ЗНИЩИТИ (що) змісти з лиця землі 0; (кого) 
6а вймордува-, (газом) вигазу-, (упень) не ли
шити і на насіння; (етноцидом) вйнародува-; 
± ЗРУЙНУВАТИ;

ЗНИЩИТИСЯ затратитися 0;
ЗНИЩЕНИЙ (голодом) виморе- [-ні села] 0.

ЗНІМАТИ і ЗДІЙМАТИ (з цвяха) бра-; (одяг) 
скида-, /силою/ здира-; (з потяга) зсаджува-; 
(куряву) збиві-; (гвалт) зчиня-;

ЗДІЙМАТИ т* /піді-/, (руку) підводи-, підно
си-; я. здійме 1. я. зніма, 2. я. підносить;

ЗНІМ/А- т* (копії) роби-, (судимість) касува-,

(запит) бра- назад, (біль) тамува-, вгамовува-, 
пб фотографува-, роби- фото, г. світли-; (кіно
фільм) накручува-, фільмува-; (хату) жґ ви- 
найма-; (побої) засвідчува-; (з праці) звільня-;
3. мірку бра- міру; я. /мн хто/ знімгі 1. с-и ♦,
з-й зня-, т. ~іч, пк ~альний, для зняття, ск зді
йми- [нездіймйнога]. ©, 2. я. фотографує;

ЗНЯТИ, ЗДІЙНЯ-, ЗДІЙМИ- (на плівку) зафі- 
льмувіти; 0.

ЗНІМАТИСЯ і ЗДІЙМА- (відки) вирушати, ви
биратися; (з лавки) підводи- вставати; (над о- 
брієм) підноси-, злітати, височі-; (- крик) зчи
нятися; /думки/ з’явля-, виринати; жґ фотог
рафуватися; /бурю/ почина-; я. -ється 1. я. 
вируша, 2. я. підноситься, 3. я. зчиняєть-,
4. я. фотографуєть-;

ЗНЯТИСЯ (з якоря) ок відякоритися; 0;
ЗДІЙНЙТИСЯ (вгору) злетіти; 0.

ЗНІМОК фото, фотографія, фотознімок, фото
портрет, г. світлина, знймка; ± ЗНІМАТИ.

ЗНІ(Е)Ч£В’Я не маючи що /з нічого/ робити, г. 
ніби від ніхочу, для штуки; ні сіло ні впало, 
ні з тбго ні з сього, без причини, з дбброго 
дива; здуру, з дурного розуму; раптом, неспо
дівано.

ЗНІЧУВАТИСЯ кули-, щули-, скулюва-, зіщу- 
люва-; ніти-, ніяковіти; я. /мИ хто/ -ється схи
льний ♦, знічува-, готовий знітитися, о. ні в 
сих ні в тих, ©.

ЗНОВ(У) и\6 (раз), удруге, повторно; ніново, з 
початку; & знов таки, д. поновно, г. знова; з. 
таки, якщгі жґ та й те [з. т., якщгі подума
ти та й те п.]; з. же й те до того й те [знов же 
й те помогло до того й те помогло].

зносини мн /від-/; (з ким) стосунки, спілку
вання, взаємини; (статеві) злягання; фР зв’я
зки, контакти.

ЗНОСИТИ /на-, при-/, (вгору) /ви-, під-/, ок здій
ма-; (вділ) носи-, нести, (бурею) зрива-; (дім) 
розбира-, демонтува-; (акти) касува-, скасб- 
ву-, ліквідову-, уневажню-; (біду) терпіти, ви- 
терплюва-; (яйця) відклала-; я. /мн хто/ знбс- 
ить 1./2. с-и ♦, ©, 1. з-й знести, 2. я. видер
жує, з-й вйдержа-, 3. я. касує.

ЗНОСИТИСЯ спілкува-, контактува- 0; (- дим 
+) здійма- (вгору).

ЗНОШУВАТИ (одяг) /ви-/; (взуття) стопту-; 
(красу) руйнувати, марнувати, губити.

ЗНУЩАННЯ збиткування, наруга; (словом) по
глум, глум, глузування, р. поглумка.

ЗНУЩАТИСЯ (з кого) збиткувати(ся), пити 
кров /сльози/ чиї, попиха- /поневіря-/ ким, по
тира- руки об, вари- воду з, коверзува- Ід. по
невірятися/ над; (словом) глуми-, ГЛУЗУВА
ТИ з /здійма- на глум /глузи, сміх/ кого, д. на
граватися /наруга-/ з; я. /мн хто/ -ється радйй
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поФ, звиклий /с-и/ ♦, варивода, коверзун, к" 
знущ&льник, с. мучитель, кровопій, кровопи
вець, кат(юга), нелюд, недблюд(ок), звір, (яз
иком) глузій, глузівнйк, д. наруж-, пк знуща
льний, глузливий, глумлгі-.

ЗНЮХУВАТИСЯ; ЗНЮХ- порозумі-, ЗЛИТА-.
ЗОБОВ’ЯЗ/УВАТИ (кого) поклада- відповідаль

ність на кого, фР зв’язува- [з. підпискою], 
змушу- [присяга змушує]; з. до чого змушу- 
ва- до; я. /мм хто/ -ус с-и ♦, радий зобов’язД-. 
-увач, змушув-, пк обов’язковий /г. мусо-/ для 
кого, нормативний, імператив-, ок місій- [мі- 
сійні засади], ю. ~аль-, © -уючи.

ЗОБОВ’ЙЗ/УВАТИСЯ брати (на себе) -ання, 
бра- на себе (труд), ± ОБІЦЯ-; я. !мн хто/ -с- 
ться -уваний, змушу-, пк -ливий, ©;

ЗОБОВ’ЯЗАТИСЯ г. ф. зав’язатися 0.
ЗОБРАЖАТИ, ЗОБРАЖУВА- (у творі) змальб- 

ву-, відтворю-, опису-, передавати, виводи-, 
вести пфед читачем, ок омбвлюва-; (на сцені) 
показува-, виставля-; (на виду) виявля-; я. /мн 
хто/ зображ4 с-и ♦, здатний зобрази- + я. 
змальовує; ± ПИСАТИ, МАЛЮВАТИ;

ЗОБРАЗЙТИ (міну) вимайструвати; 0.
ЗОБРАЖЕННЯ (річ) образ [мальбвання, карти

на, малюнок, відбиток, фото]; (дія) зображен
ня, відтвбре-, бпис, малювання, змальбвува-, 
/на сцені/ показ.

збвні ззовні, зокола, знадвору; (на зовнішній 
вигляд) на вигляд, з лиця, з вигляду, з погля
ду, на погляд, р. навіч, д. назвфх.

ЗОВНІШНІЙ не внутріш-, поверхневий, надвір
ний, з. надвірній, д. зокблиш-; (світ) НАВК- 
ОЛИШ-, реальний,; (успіх) показний, г. спо- 
вйд-; (- торгівлю) закордон-.

ЗОВНІШНІСТЬ (зовнішній) вигляд, ф. фасад, 
(речей) лице; ± ОБРАЗ.

ЗОВСІМ цілком, повністю, с. геть, геть-чисто, 
абсолютно, жґ геть-то, як є, д. бвсі; дуже, за
надто; до краю /останку/, остаточно, п'° аж 
[враз аж смфкло]; на з. (дати) назавжди, на 
вічне віддання.

ЗОГЛЯДАТИ оглядіти; ЗОГЛЕДІТИ оглянути.
ЗОЗУЛЯ п° зигзиця; & зозулиця.
ЗОЙК > КРИК; ЗОЙКИ мн з6 зойкіт.
ЗОЙКАТИ > КРИЧАТИ; ЗОЙКНУТИ- & вй*.
ЗОКРЕМА зосібна, окремо; фР в тому числі; 

(такий і такий) особисто /персонально/ хто.
ЗОЛОТАР ювелір, з. злбтник, злотір-; онґ асені

затор.
ЗОЛОТИЙ (колір) жовтогарячий, помаранчев

ий, с° блискучо-жовтий, яскраво-ж.; © доро
гий, незамінний /-інймий/, знаменитий, цінн
ий, віртіс-,; (норов) лагід-, ЗГІДЛИВИЙ, нес- 
варли-; (- думку) щаслй-, (вік ще) прекрас
ний; (ювілей) 50-річ-; (зі с1 мій) любий; & зо

лотавий, золотенький, золотосяйний.
ЗОЛОТИСТИЙ (колір) жовтявий, золотистий, 

золотавий; & злотйстий, злбтний.
ЗОЛОТИТИ; ПОЗОЛОТИТИ обзолотйти;

ПОЗОЛОЧЕНИЙ /об-/, золочений;
РОЗЗОЛОЧЕНИЙ /по-, вй-/, весь у зблоті.

ЗОЛОТІТИ золотгітися;
ЗАЗОЛОТІТИ зазолотитися, зажовтіти.

ЗОЛОТО уР злйто, злото; я. ГРОШІ, (скарби) 
срібло-з(о)лбто, 4-срібло; © кращий з кращ
их; (із с1 моє) радосте! щастя! с£рце! & зо
лотце, золотко, золотйнка, *прбзолоть.

ЗОЛОТОВЕРХИЙ (храм) золотоб4нний, п° зло
товерхий, злотоглавий, златоглавий.

ЗОЛОТОДОБУВНИЙ золоторуд-, золотопро
мисловий.

ЗОМБУВАТИ: я. зомбує пк зомбувальний.
ЗОМ ЛІ/ВАТИ /у-/, непритомні-, тр£ти- пам’ять; 

(на хвильку) завмира-, ціпені-; (- кінцівки) те
рпну-; я. /мн хто/ -вй с-и ♦, огортаний млбс- 
тю, майже непритомний /-лий/, напів-, ©.

ЗОНА смуга, район, територія, терен; ге пояс; 
(воєнних дій) фронт; (з в'язнями) с° табір.

ЗОНДУВАТИ досліджу-, розвіду-; (грунт) про- 
мацу-; з. ґрунт закида- вудочку; я. /мн хто/ 
зондує с-и ♦, зонд&к, зайнятий -ем, радий 
проФ, розвідник, пк зондувальний, зондаж-;

ПРОЗОНДУВАТИ г. /вй / 0.
ЗОНТ дашок від сонця, парасоль, парасоля.
ЗООЛОГІЧНИЙ; /-НО/ тварйнно, тварючно.
ЗОПАЛУ необачно; ЗГАРЯЧУ, згаряча; в гаряч

ці, в розпалі.
ЗОРИТИ стежи- очйма, ± ГЛЯДІ-; & д. зирити;

НА4Ф4 постерегтгі, поміти-, нагляді- /у-/, назн- 
а-, НАБАЧИ- 0.

ЗОРІТИ гГ  п° сяя-, світйтися; (що аж) світйти, 
осява-, блища-, виблйскува-; (на тлі чого) ви
ділятися; л. променіти, променйтися; (на об
рії) розвидня-.

ЗОРОВИЙ (- пам'ять) візуальний; (- щілину) ви 
спостереж-, оглядовий; (обман) оптйчний.

ЗОРЯ ЗІРКА, СВІТИЛО; схід сонця; (історії) 
світанок; ви сигнал; & зоргіна, зорянйця, пк 
♦жовтбзорий /- осінь!;

ЗОРЕ! ясочко! ластівко! сонце!
ЗОРЯНИЙ п° (р)яснозбрий, ясно*, збрній, с* -зб- 

рій [стозбрій], р. зірний, зірчастий, зорйс-, д. 
збрешливий, збряшний; (політ) між*, космі-
ч-; (- очі) променйстий, блискучий; & п° зоря- 
нистий, (далекий світ) заФ; ± АСТРАЯЬ-.

ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ сконцентрований, зібра- (в 
кулак); (на чому) замйсле- /заглгібле-/ у що\ (- 
думки) глибокий, напружений.

ЗОСЕРЕ/ДЖУВАТИ збир£- /стяга-/ докупи, ко
нцентрував скупчува- (в одній точці), (про
мені) збира- у фокусі, фокусувй-, (увагу) фік-
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eyed-, /на чім! спрямову- увагу на що; (полки) 
збирі- в кулак; я. Імн хто/ ~джус с-и ♦, з-й 
зосер^ди-, ~джувач, скупчу-, збирач докупи, 
пк -дливий, ©, ск збирай- [збирай-у-фокусі].

ЗОСТАВАТИСЯ /зі-/, ЗАЛИША-; бути /існува-/ 
далі, не зникі-, трива-, не переводитися; (у 
пам'яті) зберігі-; (кому Іспадок!) припадати.

ЗОТЛІВАТИ /пере-/, тлі-, гни-, порохняві-; п. 
згоря- /пере-/, зник і-, нищитися; я. зотліві = 
я. тліє;

ЗОТЛІТИ /с-, ви-, пере-/, спорохняві- 0.
З-ПІД if* з-попід; з-під Кіієва з околиці Києва.
З-ПОЗА *РК з-за; ззовні, зокола; з-позіду.
ЗРАДА віроломство, відступниц-, зрадниц-, за

продане-, ренегате-, удар /ніж/ у спину, поці
лунок Юди; (у шлюбі) невірність, віроломн-, 
скік /мн скоки/ у гречку; & зрадливість.

ЗРАДЖУВАТИ (кого) виказува-, виявля-, про- 
даві-; (на допиті) сипа-; (засади) відступити
ся од; (іти до ворога) перекиді-, про дава-, за- 
прбдува-, дезертувіти; (звичаї) зневажа-, топ- 
та-, перекреслюва-, не триматися чого; (чоло
віка) наставляти роги кому; (- зір) підводи-, (- 
сили) покиді-; не з. кому чого не втаємнйчува- 
кого у що; я. /мн хто/ зріджує з-й на зраду, 
схильний /с-и/ ♦, ЗРАДНИК, запроданець, 
христопродав-, продажна шкура, відступник, 
ренеґіт, (жінку) зрадлйвець, пк ЗРАДЛИВ
ИЙ, віроломний, невір-, сґ продай- [продай- 
душа], ©; я. зріджують зріджуваний, (чоло
вік) рогоносець;

ЗРАДИТИ (кому що) відкрй- 0, (на допиті) за- 
ламітися, ІкогоІ засипати, г. вейпа-; з. свій 
настрій піти проти свого настрою.

ЗРАДЛИВИЙ віроломний, підступ-, г. перекуп
ний; (у шлюбі) невір-; (хід) зрідницький; (- 
багно) п, небезп^ч-; /здоров'я! ненадій-; І до
лю! мінливий, ЛУКА-, щербітий, облудний.

ЗРАДНИК запроданець, перекинчик, перевер
тень, ренеґіт, відступник, христопродівець, 
продійдуша, о. юда, продажна шкура; (під о- 
купацією) коляборінт, вислугіч; & зрадлйв
ець, д. зрідець.

ЗРАДНИЦЬКИЙ підступний, віролбм-, запро
данський, ренеґіт-, яничір-; коляборінт-, (по
цілунок) Юдин, с° Іудин; ± ЗРАДЛИВИЙ.

ЗРАЗКОВИЙ ВЗІРЦЕВИЙ, досконалий, довер- 
шений, ідеаль-, жґ хіба-ж-такий, аж-он-який; 
(- школу) показовий.

ЗРАЗОК взірець), кшталт, еталон, жґ копил, 
манір, штиб, лад [на один лад]; (для кого) 
приклад; (відмінювання) парадигма; (виробу) 
макет; д. візерунок.

ЗРАЗУ спочітку, попервах; передусім, насімпе- 
ред; зіраз же; відрізу; з першого різу; одним 
різом /(за)мах-, зіход-, рип-, ніворот-, напад-/.

ЗРАНКУ врінці, рінком, зріна, зріння, з сімого 
рінку /ріна/.

ЗРЕЧЕННЯ відмова, відступ, відступництво.
ЗРЕШТОЮ нарешті врешті, після всього, кі

нець кінцем, врешті-решт; в*" а втім, фР чог<5 
доброго, грішним ділом, дивись [він, д., ще й 
скаже]; з. нівіть десь, мібуть [з. н. заареш
тують д. м. з.]; ± МАБУТЬ.

ЗРИВ/АТИ (квіт) /об-/, рві-; (одяг) стягі- /ски
ді-/ в поспіху; (греблю) руйнуві-; (пісок) зді- 
ймі-; (з місця) підводи-; (коня) зрушува-; (ди
намітом) підриві-, висіджува- в повітря; (на
міри) спиня-, скасбвува-, перешкоджа- чому; 
(сміх) викликі-; (знайомство) перериві- /у-, 
роз-/; я. /мн хто/ зриві 1. с-и ♦, з-й /змуше-/ 
зірві-, рвач, ~іч, пк ~ільний, ©, 2. я. підрива.

ЗРИВАТИСЯ /від-/; (з кручі) /об-/, спорскувати, 
піда-, скочуватися, зсуві-; (з місця) схбплю- 
ва-, ♦ на рівні ноги; (- регіт) вибухіти; п. (гу
бити самоконтроль) не стримуватися; (- імп
резу) скасбвува- /дк не відбу-/; (- графік) по
рушував (- рельєф) уриві- /об-/; (до праці) 
/по-/; (- бурю) здіймі-; я. Імн хто/ -ється с-и ♦, 
готовий відірві-, зриваний /у-, ви-, об-/, схбп- 
лю- /рваний, здйра- +/, (з даху) спбрскува-, 
(голос) нерівний, ламкий, зривистий, ©;

ЗІРВАТИСЯ (на ноги) підхопи- /с-/ 0.
ЗРЙМИЙ і ЗРЙМО > ЗРІТИ2.
ЗРІВНЮВАТИСЯ 1. /до-/, рівня-, ставіти рівн

им з ким/чим, 2. робитися одного рівня з чим ;
ЗРІВНЯТИСЯ н° (- вік) сповни-, минути [їй 

-гілось 10 ргічків їй минуло 10 р.].
ЗРІВНЯЛІВКА кн егалітаризм; & рівняйлівка.
ЗРІДКА іноді, інколи, чісом, рідко, не чісто, ко- 

ли-не-коли, вряди-годи, міло /рідко/ коли, де
сь-колись, колйсь-не-колйсь; де-не-д£, місця
ми; & здерідка.

ЗРІДНЮВАТИ /спо-/, рідни-, браті-; я. /мн хто/ 
зріднює с-и ♦, з-й зрідни-, вже мійже рідний, 
щоріз рідніший, споріднювач, пк рідний, брі- 
тній, братерський, фР споріднений, ©.

ЗРІЗУВАТИ /об-, від-/, стані- /об-, від-/; (куле- 
ю) звілюва-; (на іспиті) /про-/, запірю-; (пла
ту) онґ зменшу-, скорочу-; я. /мн хто/ зрізує 
с-и /звиклий/ ♦, змушений /з-й/ зріза- /об-/, 
зрізувач, пк зрізувальнийі різучий, ©;

ЗРІЗУВАТИСЯ (на іспиті) провілюва- 0; я. 
-ється с-и ♦, зрізуваний, провілю-, зменшу-,
д. стйнатий, пк зрізний, ©;

ЗРІЗАТИСЯ (на іспиті) запіри-, провали-, 
сісти міком 0; (в карти) зігрі- (у спорі) завес
тися, зчепи-, стя-, г. зудіри-, с. полія-.

ЗРІКАТИСЯ /г. ви-/, відмовля- /відступати(ся)/ 
від; (слів) бріти свої слові назід; я. /л#* хто/ 
-ється с-и ♦, з-й /ріше-/ зрекгйся, відступник, 
зр^ченець, ©; я. сам -ється самозр£чливий;
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ЗРЕКТИСЯ (чого) відцурі-, відсахну-, відкас- 
ну-, р. вирек-, відбігти, г. зрезигнува- 0; я. 
зрікся (само)зріче- 0, 0 .

ЗРІЛИЙ ДОЗРІЛИЙ, о. в соку.
ЗРІСТ (дія) зростання; (людей) висоті; & повно- 

ліття.
ЗРІТИ1 наливатися соками, ДОЗРІВАТИ; я. зріс 

чимраз стигліший, вже майже (до)стиглий 
/дозрі-/, доходжа-, ок визрівущий, зріючий, © 
от-от уже зрілий.

ЗРІТИ2 /  БАЧИ-; (крізь що) прозріва-; я. /мн 
хто/ зрить (крізь що) прозрівущий + я. бач
ить; я. зрйться зрймий, видимий, явний;

ЗРИМО видимо, ЯСНО 0.
ЗРОДУ зрбду-(з)віку; з природи, з колиски, з на

родження, з пелюшок, зі сповитку, з пуп’ян
ку; цілий вік; завжди, з давніх-давен; (з нст ч. 
не) ніколи не, с. ніколи в світі не;

ЗРбДУ! зроду-віку! нізащо (в світі)! ніколи!
ЗРОЗУМІЛИЙ > РОЗУМІТИ.
ЗРОСТАННЯ зріст, рбзріст; (прибутків) збіль

шення, підвйще-; (людности) приріст.
ЗРОСТАТИ /ви-, на-/, рости, (тиск) підвищуват

ися, посйлюва-; (числом) збільшува-, примнб- 
жува-; (під впливом) виховува-, формува-; я. 
/мн хто/ зрості с-и ♦, з-й зрости, щораз бі
льший /вищий, дужчий +/, (зиск) збільшува
ний, примножу-, (тиск) підвищу-, пк росту
чий, /хутко/ ростовитий, фР неспинний, нест- 
рим-, прогресив-, /кущ/ живорослий, гінкий, 
о. на зл£гі, ск -рбслий [дикорбслий], ©;

ДОРОСТИ /з-/; д. свогб розуму, ю. досягти 
повноліття; 0.

ЗРОШУВАТИ обвбднювати.
ЗРУЧНИЙ вигід-, ф. практгіч-, г. спосіб-; (в рук

ах) замашнйй, (на похваті) похватний; (час) 
слуш-, вчіс-, сприятливий, підхожий, підхо
дящий; (вік) р. легкий, приємний;

ЗРУЧНО з руки; (взяти) похватно; (рухатися) 
поворотко; (сидіти) комфбрт(абель)но; д. на
руч-; фР доріч-, пристой-, впрів-, сприт- 0.

ЗРУШЕННЯ поштовх; (зміна на краще) покра
щання; (основ) підрив, розхитування; j. звор- 
уше-, хвилюва-; ма розлад, порушення.

ЗРУШ/УВАТИ урухомлю-; (з місця) зривати; 
(почати рух) руша-; з. зворушува-, виклика- 
співчуття, хвилюва-; я. /мн хто/ зрушує с-и ♦, 
з-й зруши-, ~увач, пк ~ливий, жувальний, ©;

ЗРУШИТИ порушити 0.
ЗРЯЧИЙ не сліпий, видющий, видючий; ги обіз

наний, тямущий.
ЗСИПНИЙ зсипан-, зсипува-; з. пункт зсйпище.
ЗСУВ (землі) сповзання, о(б)сув; (снігу) лявйна.
ЗУБ & зубок, мн зубенята, од зубеня; ні в зуб 

(ноггію) не бе, ні ме, ні кукаріку, ні бум-бум.
ЗУБАТИЙ зубас-, гострозубий; гострий на язик.

ЗУБЧА(С)ТИЙ (трибок) зубцюва-, г. кланца-.
ЗУГАРНИЙ вправний, умілий; (до чого) здат

ний, здалий, спроможний, здіб-; ± ГАРНИЙ.
ЗУДАР г. зіткнення, сутичка, колізія.
ЗУДЙТИ (науки) товкти, човпти, визуджувати, 

(напам'ять) с° зубри-, г. витверджува-; я. /мн 
хто/ визуджує с-и визуджувати, радий визу
ди-, зудйло, зубрій, товчій, ©;

ВИЗУДИТИ г. вибубнити 0.
ЗУЖИВАТИ зужиткбву-; вживати, використб- 

ву-, застосбву-; що зуживіі = я. вжива.
ЗУМЙСНИЙ навмй-, /у-/; (на збитки) зловми-;

ЗУМЙСНО навмйс- /у-/, з наміром, свідомо, с. 
зловмисно, д. знарошне.

ЗУМОВЛЮ/ВАТИ /об-/, спричиня-, викликі-; 
(що чим) узалежнюва- що від чого; ± ЗАСТЕ- 
РІГА-; я. Імн хто/ зумбвлює с-и ♦ /узалеж- 
ню- від/, ~вач, пк узалежнювальний, © ~ючи.

ЗУПИНКА перестанок, перепинка, д. постбян-, 
(авт) стоян-; ги спин /у-/, перестій [без пе
рестану], припинення /с-/; (у дії) павза, пере
рва, затримка; (в дорозі) перепочинок.

ЗУПИНЯТИ /при-, с-, пере-/, бльокува-; (на до
розі) перестріва-; (негідні дії чиї) даві- по ру
ках кому; (ворога) відбиві-; (мову) уриві- /пе
ре-/; (відраджувати) стримува- /у-/; (зір) зат- 
риму- /зосереджува-/ на чому; (кров) тамуві-; 
(воду) перекриві-, (очі) устромля-, упинатися 
/втуплюва-, чіпля-/ очима, не спускіти очей; 
я. /мн хто/ зупиня с-и /звиклий/ ♦, 3-Й спини-, 
затрймувач /у-, с-/, гальмівнйк, бльокувіль-, 
(авто) автостбпер, ок стопорило, пк гальмів
ний, стопор-, бльокуваль-, тамувіль-, зупин-, 
для спинення, ск -спинний [кровоспинний], 
стоп- [стоп-кран], ©;

ЗУПИНИТИ г. застановити 0.
ЗУПИНЯТИСЯ /с-/, г. застановля-, ставіти, мі- 

зупинку, зависі- в повітрі; (- рух) припиняти
ся /пере-/, перериві- /у-/; (в розмові) замов- 
кіти, набирі- в рот води; (в рості) не рости, 
не розвивітися; (у викладі /на чому/) загост
рювати увігу, приділя- увігу чому, торкітися 
чого; (очима) затримува-, зосереджува-; (- се
рце) переставіти битися; (на досягнутому) 
задовольня- чим; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, зму
шений зупини-, зупинюва- /при-, с-/, ©;

ЗУПИНИТИСЯ о. кинути якір, зг стіну- 0, (пе
ред чим) упфтися у що; (у кого) загостгіти 
до; (на чому /вибираючи!) зупини- свій вибір, 
відді- перевігу чому, обрі- що, /- очі/ спочй- 
[очі спочили на пришляку]; з. на півслгіві 
почіти й недомбви-; час -іівся час загубив 
крок; лет чгісу, зупинися! спинися, чісе!;

ПРИЗУПИНИТИСЯ у. пристанути.
ЗУСИЛЛЯ од (фізичне) напруження, напруга,
жи нату-; (спроба) намагіння, силкуві-, стар
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а-; мн дії, ЗАХОДИ, забіги, кроки, г змагання.
ЗУСТРІЧ спіткання, стріча, перістріт*, г. здиб- 

(анка); (умовлена) побачення, ок здиб, стик; р. 
знайомство; (Новороку) святкування; (спорт- 
ова) змагі-; & зустрічі-;

ЗУСТРІЧІ ок сходини* 0.
ЗУСТРІЧАТИ, ЗУСТРІВАТИ стріча-, стріва-, 

здибі-, спотика-; (часто) бачи-, стикатися з; 
(ідучи) перестрівати-, /що/ натрапля- на, нади- 
бува-; (у творі) /по-/; (гостя) віті-, прийма-; 
(Новорік) святкува-; (образу) реагуві- на; я. 
/мИ хто/ зустрічі с-и ♦, з-й /готовий/ зустрі-, 
зустрічальник, пк зустрічний, © здибаючи;

ЗУСТРІТИ спітка-, р. зуспі-, (зненацька) запо- 
піс-, заскочи- 0; (речі, флору +) надиба-.

ЗУСТРІЧАТИСЯ (в русі) сходи-; (на віку) трап- 
ля-; (з ким) стрічі-, стріва-, здибі-, (раз-у-раз) 
бічи-; (із злиднями) зазнавати чого; я. Імн 
хто/ -сться с-и ♦, рідий зустрі-, (зу)стріваний 
/пе-ре-/, здйбу- /на-, по-/;

ЗУСТРІТИСЯ спіткатися 0.
ЗУХ зухвалець, зарозуміл-, а. хват, НАХАБА; & 

дзіндзівер-зух.
ЗУХВАЛИЙ зарозумі-, нахабний, безцерембн-, 

безпардбн-, загонистий, р. зухвальний; як L 
зухвалець; ± ВІДЧАЙДУШНИЙ;

ЗУХВАЛО з викликом, загонисто 0.
ЗУХВАЛІТИ > НАХАБНІТИ.
ЗУХВАЛЬСТВО нахаб-, & зухвалість, зухвалля, 

п° зухваль 0 — ЗУХВАЛИЙ.
ЗЦ1ЛЙТИ і ЗЦІЛЮВА- ціли-, ГОЇ-, ЛІКУВА-, 

відживля-, (враз) зніма- рукбю; я. /мн хто/ 
зцілгі с-и ♦, з-й зцілй-, цілитель, лікар, зцілю
вач, ж. ескуліп, /засіб/ для лікування, пк зціл
ющий, помічнйй від, бальзам-, лікувіль-, ф'р 
живлющий, /- воду/ живий, /запах/ бальзам
інний, ©.

ЗЧЕПЛЕННЯ т.г. (в авті) спрягло.
ЗЧІІІЛЮВАТИСЯ з’̂ днува- /по-/; (- зуби) зчіп

лятися, заціплюва- /с-/, стиска-;
ЗЧЕПИТИСЯ (у бійці) стя-, взя- за бірки, зій

тися у бійці, (у двобої) схрестйти мечі.
ЗЧИНЯТИ (бунт) робй-, учиня-; (ґвалт) здійм

ім зриві-, виклика-, спричиня-, причинятися 
до; я. /мн хто/ зчингі с-и ♦, з-й /поклика-, рад- 
йй/ зчини-, © зміймаючи.

ЗЧИНЯТИСЯ ставі-, відбува-; (- крик) здійма-, 
підійма-; я. -сться чйнений, кбє-, рббле- /зик! 
здійма-, /- бучу/ збйва-, ©;

ЗЧИНЙТИСЯ трапитися, скбї- 0.
З’ЯВЛЯТИСЯ (з імли) витикі-, появля-, покіз- 

ува-, вириніти, (на арені) виходи- на; (враз) 
вигулькува-, піда- з ніба, вирості- з-під зем
лі; (- зорі) висипі-; (в уяві) привйджуватися; 
(на люди) потикі-, показува-, навертіти /пок- 
ізува-/ очі /ніс/, виходи-; (друком) виходи- (у

світ), публікувітися; (на суд) об’явля-, зголб- 
шува-; (з чого) утворю-, зароджу-; (- любов) 
виникіти; (- плями) виступі-; (зі схову) випл
иві- на поверхню; я. /мн хто/ -сться 1./2. с-и 
♦, 1. з-й /зобов’яза-/ з’яви-, ск вигулькуй- [ви- 
гулькуй-мішень]; 2. що вирина2;

З’ЯВИТИСЯ фР взя- [де ти взявся?], п° при- 
лйнути; (раптом) вродйтися, вихопи-, як гол
ий з міку /як Пилйп з конопель/; (вчасно і до 
речі) нагодй-; (кільком) поприходити; (у двер
ях) сті-; м° вйй- з-за кідру; 0; з. у великій 
кількості рясно засія-, розмнбжи-; я. з’явив
сь явлений, (ново^з’явле- /-створе-, -спіче-, 
-вйда-, -зрббле- +/, замандрбва-, пк новий; /ур
аз/ хтозна-звідки взятий, ріптом вроджений, 
враз вирослий, /- зело/ вйбуя-; 0 .

З’ЯСОВ/УВАТИ встановлю-, визначіти; (у ког- 
о) довідуватися, дізнаві-; (кому) пояснювати 
/роз’-, г. ви-/, )Р ясуві-; я. /мн хто/ -вус с-и ♦, 
з-й /поклика-/ з’ясуві-, -увач, для з’ясування, 
зійнятий -ям, пк -увальний, -вчий, © -уючи.

ЗЯТЬ чоловік дочкй /сестри/; & зятечок, зятень
ко, зятик, зятьок, зятуньо.

ЗЯЯТИ (- отвір) світй- діркою /діркіми/, о. позі- 
хі-; (- яму) глибочі-; я. зrfc 1. пк глибочезний, 
без ден-, (- рану) розверне-, /- пащу +/ роззяв- 
ле-, розтуле-, о. без дна, як бездонна прірва, 
/отвір/ розверстий, 2. що світить пусткою, 
покйнутий отвором.

І

І й, та, та й і, ок аж [аж ось], фР алі [ходив, і не 
купив], нівіть [і зух так не скіже], наприклад 
[я можу гріти і так], такбж [сів я, сів і дід], 
тому [всі лягли, я й не казів], ще, такбж [буда 
стояла і за царя], щоб [не так і міло не так 
щоб м.]; (набува рясноти значень) [шіха про
сили. Він і дозволив]; і нівіть аж [кіже аж 
самі червоніє]; і нарешті аж [повз ніч аж до- 
сяг води]; і то при чім [пиши, і то зіраз], 
нів-іть [дід і то був], аж [почув аж із п’ятої 
хіти]; і то так, що аж [гупнув аж луні пі- 
шлі]; і та, і той, і ті нівіть [син і той при
біг]; (перелік) і тбй, і тбй, і тбй та всі; і тут 
аж [а. ріптом він заговорив], у цю мить, аж 
ось [і т. ведуть Б. аж ось в. Б.], аж ріптом [і 
тут вдірив грім]; аж і нівіть [я аж і сів]; не 
так і не дуже [не т. і зле]; хоч і дармі що, 
незважаючи на, попри [хоч і епіка попри 
епіку]; (незвичайні функц-ії) не зволікаючи 
[сьогодні і вишлю с. не зволікаючи, вишлю]; 
не перечивши [цар і дозволив ц., не перечив
ши, дозволив]; ± Й.

ІГНОРУВАННЯ невідгук 0.
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ІГНОРУВАТИ навмисно не поміч£- /не зверта- 
уваги/, о. обминй- десятою дорогою, става- 
задом /спиною/ до; (не брати до уваги) НЕХ- 
ТУ- /легковажити/ що; я. Імн хто/ ігнорує с-и 
♦, змушений зн£хту- що, rf легковажний, ©.

ІГРАШКА з£бав-, цяць-, ляль-, цяцян-, вйграш-, 
(розвивча) розвгій-іграш-; р. забава; п. жарт.

ІГРАШКОВИЙ, цяцько-, лялько-, ги несхожий 
на справжній, /- зиму/ несуворий.

ІГРИЩА мн ігри, ок ігралища; ± ГРА.
ІГУМЕН от£ць-Ф, (отець-^настоятель, старший 

чернець, архимандрит, (католик) аб£г; & жґ 
гумен.

ІГУМЕНЯ мати-4, (м£ги-)настоятелька, чернеча 
мати, чернйця-мати, (католичка) абатиса; & 
гуменія.

ІДЕАЛ (високий) мета, прагнення, фР первовзір; 
пб досконалість, довершен-; © взірець (дос
коналості!), прйклад, кращий з кращих;

ІДЕАЛИ стандарти досконалосте 0.
ІДЕАЛІЗУВАТИ бачити в рожевому світлі, ди

витися крізь рожеві окуляри, (кого) с. бого
творити; я. /мн хто/ Ідеалізує с-и ♦, готовий 
боготвори-, ідеаліст; пк ідеалістичний, ©.

ІДЕАЛЬНИЙ нереаль-, абстрйкт-, уяв-, ілюзор-; 
(як ідеал) бездогйн-, ДОСКОНАЛИЙ, довер
шений, відмін-, взірцевий, чудо-, найкращий, 
с. неземний, незрівнян-, непереверше-, ЖҐ хі- 
ба-ж-такий.

ІДЙЙНИЙ (вишкіл) ідеологіч-; ги проґресгів-, пе
редовий; (відданий ідеалу) безкорисливий, не 
корйсли-, не зажерли-, не шкурницький, не 
шкурний, користолюбний.

ІДЕНТИФІК/УВАТИ ототожню-, уподібню-; 
(кого) упізнавати, засвідчу-; я. /мн хто/ ~ує с- 
и ♦, з-й /поклика-/ ♦, для —ації, зайнятий -ією, 
пк -аційний, ©.

ІДЕНТИЧНИЙ тотожни[і]й, однаковий, такий 
сімий, о. з одного тіста; (- значення) однозна
чний, рівнознач-, еквівалент-.

ІДЕОЛОГІЯ світогляд, світорозуміння; погляди, 
переконання; (учення) доктрина, догмати, ка
нони, принципи, постуляти, засади; ± КОН
ЦЕПЦІЯ.

ІДЕОЛОГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД-, СВІТОГЛЯДОВИЙ 0.
ІДЙЯ поняття, уявлення; думка, погляд, міркува

ння, (провідна) п. прапор; (проект) зйдум; 
(суть задуму) стрижень; (твору) (головна) 
думка; (винаходу) засада, принцип, суть;

ІДЙЇ ок надуми.
ІДІОМА лТ (мовний) зворот, вираз, вислів, (мов

на) конструкція, словесна одиниця, словоспо
лука; & ідіом; ± ЗВОРОТ.

ІДІОТ недоумок, йолоп, слабий на голову, ма
ніяк, кретин; ju дурень, бевзь, бовдур.

ІДОЛ бовван, божок, напівбог; © кумир, божес

тво, п. ікона; (річ) ф£гиш; & ідольчик.
ІЄРАРХІЯ (службгіва) драбина; (бюрократична) 

номенклятура, штгіти, адміністрація, апарат; 
& гієрйрхія, ок єрйрхія.

ІЄРОГЛІФИ мн письмен ,̂ символи, зніки, знач
ки; ги тайнопис, криптографія, як і. незрозу
міле; (зле написані букви) кривульки, закар
лючки, заковики.

ІЖЕ: і іже з нгіми та інші, зн і я там знаю хто.
ІЗМАРАГД смарагд, с° ізумруд.
ІЗОЛ/ЮВАТИ ндк/д  ̂відрізу- од світу; (на час) і- 

нтернувйти; (від чого) відгороджу-, відокрем
лю-, відособлю-, відтинати /об-/ шляхи; (ко
го) усамотнюва-, с. АРЕШТОВУ-; я. /мн хто/ 
~ює с-и ♦, з-й заФ, ~ювальник, усамотнювач, 
(річ) ~ятор, пк ~яційний, для ~йції, © ~к$ючи.

ІЗОЛЮВАТИСЯ ндк/іҐ відокр^млюва-, відок- 
р^ми-; (від світу) усамотнюва-, усамотни-; 
(від небажаних гостей) забарикадува-; я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, радий усамотни-, ІЗОЛЬО
ВАНИЙ, усамотнюва- 0;

ІЗОЛЬОВАНИЙ відірві- від світу, відокрем- 
ле-, відособле-, окремий, відрубний, осіб-;

ІЗОЛЬОВАНО осібно 0.
ІЗОЛЯЦІЯ ізолювання; відокрЄмле-, відгорбд- 

же-, відосббле-, усамотне-, с. арйпгг; (од по- 
шести) карант^на, с° карантин; п. самбтність, 
самоті; (самочинна) відлюдництво; їй. ізоля
ційний матеріал /тасьма/.

ІКЛО (слона) бивень, (вепра) різак.
ІКОНА образ; © кумир, божествб, ідол;

ІКОНИ жґ боги, святі; 0.
ІКРА (солона) кав’яр; & пк *ікрастий /з ікрбю/.
ІКС м, як і. невідоме; пб інкогніто, незнайомець, 

як і. невідомий.
ІЛЮЗІЯ міраж, ом£на, облуда, ок сон, снйво, о. 

цвіт папороті, ХИМИНІ КУРИ;
ІЛЮЗІЇ (марні) мрії, надії, сподівання.

ІЛЮЗОРНИЙ примар-, нереіиь-, іраціон&іь-, у- 
яв-; оманливий, облудний.

ІЛЮСТРАЦІЯ (у тексті) малюнок; (для унаоч
нення) приклад, типбвий випадок; (з висловів) 
цитата; (дія) ілюстрування; & з6 ілюстратйв.

ІЛЮСТР/УВАТИ супроводи- малюнками /пояс
нення-, приклада-/, ± ДЕМОНСТРУВА-; я. 
/мн хто/ ілюструє с-и ♦, з-й проФ, ~атор, пк 
~ативний, ~ацій-, для ~йції,.

ІМЕНИННИК г. уродйнник.
ІМЕНЙТИЙ (шляхтич) родовй-, знатний, р. 

крев-; ги слав-, славет-.
ІМЙННИК іменна частина мови; & пк *ім6нний.
ІМЕННЯ > ІМ’Я.
ІМЕНУВАТИ назива-, зві-, ф. клйка-, з. наріка-; 

(поштиво) велича-, титулува-; я. /мн хто/ іме
нує с-и /звйклий/ ♦, з-й назва-, називач, пк на
зивний, ©;
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НАЙМЕНУВАТИ охрестити 0;
ІМЕНУВАТИСЯ прозива-, (на письмі) писа- 

0; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, називаний /про-/, 
звіний, іменб-, титулб-, ©.

ІМІГРАНТ переселець, б° вселений, зп пересе
ленець; нетутешній, нємісцЄвий, ЗАЙДА, чу
жоземець; (примусовий) вйгнін-.

ІМІДЖ з" у. образ, п. (добре) ім’гі, репутація, ре- 
номЄ, лицЄ [лицЄ завбду], о. честь мундира.

ІМІДЖМЙЙКЕР образотвбрець, е. підбрехач.
ІМІТАЦІЯ підробка; (дія) копіювання, насліду- 

ва-, мавпува-; му повтор.
ІМЛА мла, тумін, морок, мряка, д. піморока.
ІМЛЙСТИЙ мли-, туманний, замряче-, затума-

НЄ-.
ІМЛЙТИСЯ туманіти; & дк заїмлитися.
ІМОВІРНИЙ ймовірний, правдоподіб-; (здійс

ненний) можливий; ± ВІРОГІДНИЙ.
ІМПЕРАТИВНИЙ (тон) наказбвий, зверхній, 

влідний; ± БЕЗАПЕЛЯЦІЙНИЙ.
ІМПОЗАНТНИЙ (вигляд) показний, виставний, 

презентабель-, солід-, статеч-, повіж-; (- фігу
ру) (по)ставний, статур-;

ІМПОЗАНТНІСТЬ статечність 0;
ІМПОЗАНТНО презентабельно 0.

ІМПОНУВАТИ викликі- симпатію, справля- 
/робй-/ враження, приладі- до смаку, ПОДО
БАТИСЯ; & дк за^; я. Імн хто/ імпонує с-и ♦, 
з-й заФ, пк сподббний, о. до вподоби, (кому) 
уподобаний /заімпонбва-/ ким.

ІМПОРТНИЙ (- торгівлю) вивозбвий.
ІМПУЛЬС поштовх; (зовнішній) заохбта, заохо

чення, спонука, стимул; (внутрішній) порива
ння, порив.

ІМПУЛЬСЙВНИЙ рвучкий, поривчастий; ± ІН
СТИНКТИВНИЙ.

ІМУНІТЙТ (до хвороб) стійкість, несприйнят- 
лив-; (посла) недоторканн-.

ІМУННИЙ ма (до хвороби) несприйнятливий, 
відпбрний на що; (- сироватку) здатний іму
нізувати; ю. недоторканний.

ІМУЩИЙ #с" майновйтий, баті-, маєтний, замо- 
жни[і]й, о. з грошима, з майном, з капітал-; 
власть і. можновладець, владомож-, сильний 
світу сього.

ІМ’Я імЄння, (на)ймЄння; п° імено; (прибране) 
псевдбнім, г. пс£вдо; (речей) нізва, нізвище, 
назвисько, с° найменування; п. сліва, репу
тація, популярність, авторитет, зп імідж.

ІНАВГУРАЦІЯ (царя) коронування, коронація, 
(президента) заприсяження.

ІНАКОДУМЕЦЬ > ІНОДУМЕЦЬ.
ІНАКШЕ не так, по-іншому, по-інікшому, в ін

ший спосіб, р. інік, інако; як d* а то, а колй 
ні, то, у противному разі [і. булі б біді а то 
такого було б]; не і., як... не що, як.

ІНАКШИЙ ін-, не цей, не такий, о. не з такбго 
тіста, р. інакий /-чий/; не подібний /схожий/.

ІНВАЛІД КАЛІКА, як і. калікуватий, непрацез
датний.

ІНВЕСТУВАТИ вкладі- гроші /капітіл/ у що, 
фінансуві- що; я. /мн хто/ інвестує с-и ♦, зго
дний профінансуві-, інвестор, вкліднйк капі
талу, пк інвестиційний, ©.

ІНГРЕДІЄНТ СКЛАДНИК, компонент, складо
ві частйна; (у процесах) чинник, фіктор.

ІНДЕ не тут, в іншому місці, де-4; місцями, под
екуди, де-не-дЄ; (куди) в інше місце, куди-Ф.

ІНДЕКС (товарів) покіжчик, список, перелік; ек 
показник; Єа код, шифр.

ІНДИВІД(УУМ) особа, особистість, персона, п6 
(живі) душі, як і. смертний; (істота) ф. гів- 
рик, с° особина, бсоб; н* тип, суб’єкт; (яскра
вий) феномен.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ особистий, персонільний, 
привіт-; (стиль) ориґініль-, самобутній; (- 
власність) одноосібний, не колектив-.

ІНДИК, ГИН- індійський півень, д. трухан; п. 
принда; & індичка, індичок, *індичітина, д° 
♦індичитись.

ІНДИФЕРЕНТИЗМ байдужість, незаціківлен-, 
ість, бездіяльн-, (неучасть) гі° відсторбнен-.

ІНДИФЕРЕНТНИЙ байдужий, незаціківлений, 
нев[й]тріль-, безсторонній; (у дії) недійовий.

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ промисловий, виробничий.
ІНЕРТНИЙ бездіяль-, не діяль-, не рухливий, не 

актйвний, пасив-, малорухливий, малоактив
ний; флегматич-, сон-.

ІНЕРЦІЯ ф1 збереження набутого стіну; фР зви
чка [за інерцією]; (інертність) бездіяльність, 
нерухлйв-, с. летіргія, с° летаргія.

ІНЖИР (дерево) смоква, смоківниця, фігове де
рево; (ягода) фіга, смоква, винна гігода.

ІНІЩАТЙВА почин, почіток, свіжа (нові) ідея, 
перший крок /хід, удір, слово/; (у ділі) запов
зятливість, зарідн-, енерґійн-, підприімлив-.

ІНІЦІАТИВНИЙ зарід-, енергій-, заповзятли
вий, винахідли-, промітний, беручкий, скоро- 
хваць-.

ІНІЦІАТОР піонер, зачинітель, засновник, ос
новоположник; ЗАВОДІЙ.

ІНКВВЙТОР член інквізиції; п. казуїстичний 
/вйтонче-/ мучитель, кат, гонитель, души-.

ІНКВІЗГЇЦІЯ f  святий суд; п. катувіння, торту
ри; фР гоніння, переслідува-, о. полюві- на 
відьом; & д° *інквізиторствувати.

ІНКОГНІТО гР пбтай(ки), (по)та£мно, секрет-, 
замаскбва-, неофіцій-, прихбва-, під міскою; 
як і. <2> законспірований, невідомий, ікс.

ІНКОЛИ іноді, чісом, дЄколи, порою; (час до 
часу) вряди-годи, подЄколи, коли-не-коли, ча
сами, гР нема, немі та й.
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ІНКРИМІНУВАТИ (кому що) стави- за провйн- 
у, винува- /винувата-, звинувачува-, об-/ кого 
в чому /за щ о/, оскаржува- кого за що, висува- 
звинувачення проти кого; я. /мн хто/ інкримі
нує с-и /мастак/ ~, з-й ~, (об)винувач, винува- 
тель, пк інкримінаційний, винуваль-, ©.

ІНКРУСТОВАНИЙ (перлами) у. саджений.
ІНО тільки, лиш£; фР -но [саму-но панію].
ІНОВІРЕЦЬ (у мусулман) ґяур, (у нас) басурман, 

(у гебреїв) гой; ж? турок, о. не нашої віри.
ІНОДІ > ІНКОЛИ.
ІНОДУМЕЦЬ інакодум-, дисидент, опозиціо

нер, протестант, вільнодумець, ря ГЕРЕТИК.
ІНОЗЕМЕЦЬ чужинець, чужозбм-, закордон-, 

закордбнник; ± ЗАЙДА, ІМІҐРАНТ.
ІНОЗЕМНИЙ чужинецький, чужйнниць-, чужо

земний, чужий, п° чужосторбнній, ЖҐ не- 
наш, ненаський; (- річ) замбрсь-, закордон
ний; (текст) іншомбв-; & інозімницький.

ІНОПЛЕМІННИЙ f  інородчий.
ІНСИНУАЦІЯ наклеп, обмова, (злісна) вигадка,

з. пеня.
ІНСПЕКТОР контролер, ревізор; (творів) цен

зор; гі° наглядач.
ІНСПЕК/ТУВАТИ контролюва-, перевіря-, наг- 

ляда- за; я. /мн хто/ -тує с-и ♦, покликаний 
перевіри-, ^ор, контролер, наглядач, пк р ій 
ний, контроль-, для -ції, © -туючи.

ІНСПЕКЦІЯ нагляд, контроль, перевірка; (пре
си) цензура; & інспектура.

ІНСПІРУВАТИ запалю-, збуджу-, надихати, ок- 
риля-, п. заража- чим; (ідеї) навіва-, навіюва-, 
наклика-, урбюва-; (дії) підбурюва- /підбив^-, 
під’юджу-, підохочу-, підмовляти /на-/ на що\ 
я. /мн хто/ інспірує с-и /майстер/ ♦, інспірат
ор, над(т)хненник, підбурювач, пк інспірацій- 
ний, надихущий, наснажливий, снажли-, ©.

ІНСТАНЦІЯ щаб&іь в системі державних /суд
ових/ брганів, ± ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ.

ІНСТИНКТ підсвідомість, шосте (по)чуття, фР 
серце, шкура [відчув серцем /шкурою/]; ± ІН
ТУЇЦІЯ.

ІНСТИНКТИВНИЙ підсвідомий, рефлектив
ний; (здогад) інтуїтив-; (мимоволі) мимовіль-, 
імпульсйв-, не навмйс-; & г. інстинктбвий.

ІНСТИТУЦІЯ установа, ЗАКЛАД; (медична) 
клініка, шпит&іь, лікарня, амбулятбрія.

ІНСТРУКТАЖ > ВИШКІЛ.
ІНСТРУКТОР учитель, лектор; (у спорті) тре

нер, ок вишкільник; (у чужих військах) рад-.
ІНСТРУК/ТУВАТИ вказу- /по-/, давати вказів

ки /інструкції/; тренува-, навча-, шкбли-, с. 
мупггрува-; (необізнаних) ознайомлю-; ± ГО- 
ТУ-; я. /мн хто/ інструктує с-и ♦, радий про4, 
зайнятий -тажем, ^гор, пк -ційний, ©.

ІНСТРУКЦІЯ вказівка, настанова, припис, ди

ректива, рекомендація, порйда.
ІНСТРУМЕНТ знаряддя, д. знаряд; з6 приладдя 

[н. письмове], ПРИЧАНДАЛЛЯ; ги засіб [н. 
визиску]; & струмінт, Фарій /= засоби/.

ІНСЦЕНІЗ/УВАТИ роби- ~ацію; (протест) ре
жисер ува- Ід* від-/; я. /мИ хто/ ~ус с-и ♦, рад
ий зроби- інсценівку, -атор, пк -аційний, ©;

ІНСЦЕНІЗОВАНИЙ відрежисований 0.
ІНТЕГРАЛЬНИЙ суціль-, ЄДИ-, Ц1ЛІС-, ОДНОЦ1- 

ЛИЙ, у 7 соборний.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ (процес) об’єднавчий, ЄД

НАЛЬНИЙ, об’єднувань-, о*докупчий.
ІНТЕГР/УВАТИ у. докупи-, об’Єднува-, збира- 

/збива-/ докупи, злива- /збирй-/ водно; м. зна- 
ходи— ал; я. /хто/ ~ує с-и ♦, з-й проФ, (річ) 
-атор, пк ІНТЕГРАЦІЙНИЙ, о. в рблі стри
жня, ск інтегруй- [інтегруй-чинник],© -уючи.

ІНТЕЛЕКТ розум, глузд, тяма; мозок, голо
ва; л. кмітливість, тямущ-; з п з-й мислити; ± 
СВІДОМІСТЬ.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ (розвій) розумовий, ду
ховий, с° духовний; о. здат- мислити.

ІНТЕЛІГЕНТНИЙ О освіче-, культур-, розви
не-, с. ерудбва-.

ІНТЕНСИВНИЙ (рух) напруже-, посйле-, о. ху- 
ртовйн-; (колір) густий, яскравий, шпаркий; 
(- будівництво) розмашний.

ІНТЕРВАЛ (лінійний) проміжок, відстань між 
чим і чим, (часу ще) перерва, павза, передих.

ІНТЕРВЕНЦІЯ б'° втручання; ги втбргне-, агре
сія, вдертя, інвазія, ев воз’Єднання, Аншлюс.

ІНТЕРВ’Ю > РОЗМОВА; (з широкою авдито- 
рією) прес-конференція.

ІНТЕРЕС & діло, справа; (у торгівлі) вигода, 
ХОСІН, зиск.

ІНТЕРЕС цікавість, допит лив-; зацік^влен-, за
цікавлення, бажання знати.

ІНТЕРНАТ гуртожиток, з. бурса; (школа) пансі
он.

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ міжнародній, міжна
ціональний, міждержав-; (процес) ґльобаль-; 
(форум) всесвітній, світовий, вселюдський.

ІНТЕРНЕТ світові електронна меріжа, о. світо- 
ed павутина; з'п електронний зв’язок.

ІНТЕРНУВАТИ (громадян ворожої країни) ки
да- за дроти /колючий дріт/, ев ізолюва-.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ і ІНТЕРПРЕТУВАТИ > 
ТЛУМАЧЕННЯ і ТЛУМАЧИТИ.

ІНТИМНИЙ (приват-) потаЄм-, заповіт-; (стос
унок) щйр(осерд)ий, задушевний, близький, с. 
люббвний, неплатоніч-, сексуйль-, статевий;

ІНТИМНІСТЬ задушевність 0.
ІНТОНАЦІЯ (мови) тон, тональність, тембр, 

відтінок, нюанс; (голосу) нбт(к)а.
ІНТРИГА (ворожа) підступ, каверза, підкіп, 

підкоп, кляв(у)за, (любовна) роман; (політич
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на) гра, змова; (сюжет) ла клубок подій;
ІНТРИГИ (ff павутина (інтриг) 0.

ІНТРИГ/УВАТИ (гостро) зацікавлю-, лоскотати 
нерви; (проти кого) плести /снува-/ інтриги 
/павутину, павутину інтриг/, копа- /ри-, роби- 
підкіп, підбива- клинці*, підводи- підступ, пі
дкопуватися/ під кого, копа- яму /роби- каве
рзи/ кому, заводи- павутину /плести тенета/ 
на кого; (чим) зацікавлюва-, лоскота- ціка
вість; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й за^, схиль- до 
інтргіг, зайнятий ~ами, ~ан, майстер інтриг, пк 
~анський, (факт) загадковий, гостроціка-, ск 
інтригуй-душу [інтригуй-душу назва], ©.

ІНТУЇТИВНО (відчути) підсвідомо, мимовіль
но, інстинктив-, жм серцем, нутром, душею, 
нюхом, нос-, шкірою, о. як вгадують /розу
мі-/ малі діти, фР утробно, (машиналь-) г. 
відрухово, фР на автопілоті.

ІНТУЇЦІЯ проникливість, з. провидлив-, о. шо
сте (по)чугтя, підсвідомий здогад /(перед)- 
чуття/, ЖҐ нюх  ̂± ІНСТИНКТ.

ІНФАНТИЛЬНИЙ відсталий у розвитку, недо
розвинений /-НОШЄ-/, молокосос-, і. шйбздик.

ІНФАРКТ пб розрив серця, удар; & пк ♦передін
фарктний /я. кличе ♦/.

ІНФЕКЦІЯ ЗАРАЗА; (дія) зараження; ок (зараз
на) хвороба; ± ХВОРОБА і ЗАРАЖАТИ.

ІНФІЛЬТР/УВАТИ проника-, просяка-, продіс- 
таватися, просбчува-; (чужий табір) прокра- 
да- /пролазити/ до; я. /мн хто/ інфільтрує с-и 
~, з-й проліз-, для ~ації, зайнятий -ією, ~ант, 
пк ~аційний, (опух) глибин-, ©.

ІНФЛУГЮ^ЕНЦА > П>ИП.
ІНФОРМАТОР дав^ць інформації; (таємний) 

юда, стукач, конфідент, ДОНОЩИК.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ (засіб) комунікацій-; (ба

гатий на інформацію) інформатйв-.
ІНФОРМАЦІЯ (дія) інформування, ок освідом- 

ле-; (факти) повідбмле-, відомості, віс-, дані.
ІНФОРМ/УВАТИ дава- зна- /інформацію/ кому, 

повідомля- /сповіща-, доводи- до відома/ ког-
о, (- що) трима- в курсі чого; (потай) донбс- 
и-, нашіптува-, ф. стука-; я. Імн хто/ інфор
мує с-и /звиклий/ ♦, радий по4, ~атор, пк ~а- 
ційний /-атив-/, для ~ації, ©.

ІНЦИДЕНТ випадок, подія, пригода, епізод, 
{давній, як зразок сучасного) прецедент; (при
крий) халепа; (на кордоні) сутичка, конфлікт.

ІНШИЙ не цей /той/, інакший, & ин-; ДРУГИЙ 
[на д. раз]; -ша річ г. що іншого; до всьгіго 
-ого попри все інше; між -им проміж іншим;

ІНШІ мм не ті 0; і. решта.
ІНЬЄКЦІЯ впорскування, г. заштрик, с° укол.
ІПОСТАСЬ постать, особа, образ, ха гіпостась.
ІРЖА (на залізі) шар оксиду !с° окислу/; п, чер- 

вонобурий колір; (на душі) осад, післясмак;

(бід) гризота; © причепа, гарикало, смола, 
пеня, сльота, гедзь, оса, шпичка, о. Тли мене 
їдьма, а і сам як відьма; & ржа.

ІРЖАВИЙ (метал) покритий іржею; (колір) 
(червоно)бурий; (голос) скрипучий, хрипкий; 
& іржавенький.

ІРЖАВІТИ бурі-, братися /покрива-/ іржею; & 
ржавіти; я. іржавіє ставши покриваний 
іржею, щораз іржавіший, майже заіржавілий, 
напівіржавий, вже майже іржавий, іржавис- 
тий. ©; я. не -іє неіржавистий, і. нержавійка;

ПРО~“ : я« "і® проіржавілий /-авлений/, 0 .
ІРІЙ>\ (в)ирій, б'° теплі краї, де летять птахи.
ІРОД f  цар Юдеї, п. НЕЛЮД, супостат; & б3 

Йрод, пк *іродів.
ІРОНІЗУВАТИ приправля- іронією, тонко висм- 

іва- /підштрйку-, підкушу-/ кого, кпйти /кеп- 
кува-, підсмішкуватися/ з кого, ла брати в ла- 
пкй; ± ГЛУЗУВА-; я. !мн хто/ іронізує з кого 
с-и /схгільний/ ♦ з, радгій підштрикну-, іроні- 
затор, підштрикач, підкушув-, пк підсмішли- 
вий, підсмішкуватий, ІРОНІЧНИЙ, ІвиразІ 
приправле- іронією, ©.

ІРОНІЧНИЙ глузлгівий, пбсмішли-, насмішку
ватий; (з жовчю) саркастгічний, с. (злобно- 
ущипливихй) сардонічний [н. сміх].

ІРОНІЯ тонке глузування /кепкува-, кпгіни, 
глум/, фР підсміх(и); (гостра) сарказм.

ІСКРА п. блгіскітка; (хисту) зерно, зародок; & і- 
скргінка, іскор-; ± КАГАНЕЦЬ; із -ри полу
м’я повстане вулкан вогню повстане з іскри.

ІСКРИСТИЙ блискучий; (гумор) яскравий, со- 
ковйтий, іскрометний; (напій) пінявий, шум- 
лйвий; & розіскрений, іскря-, іскрявий.

ІСКРІТИ іскрйтися, сйпати іскрами; (- очі) бли- 
ща-, сяя-, зорі-; (- зорі) гра-, виграва-, виблй- 
ску-, яскріти(ся); & виіскрюватися; я. іскріє 
/іскрить/ с-и ♦, ЗАІСКРІЛИЙ, о. у сяйві /спо- 
вйтий снопом/ іскор, пк ІСКРИС-, © яскріючи;

ЗАІСКРІЛИЙ розіскрений, грайливий 0.
ІСНУВАННЯ буття, життя (і смерть), тривання,

д. екзистенція; (зле) животіння, скні-, нйді-, 
фР прожиття [заробляв на п.]; & ♦чко.

ІСНУ/ВАТИ бу-, жй-, топта- ряст /землю/; не 
зника-, не пропада-, трива-, не переводитися; 
(зле) животіти, скні-, нйді-, снгіді- грибом; 
(де) зустріча-; я. Імн хто/ -̂ є я. є, з-й ♦, пк сущ
ий, живгій, не мерт-, уР всесущий, (закон) чй- 
нний, сучас-, наш, (запас) наявний, (спосіб) 
практикбва-; (міф) пошйре-; (світ) реаль-, (- 
права) зафіксбва- (де) відомий, подйбуваний, 
стало присутній; ©; які -ють які тільки є.

ІСПИТ проба, вйпроба, випробовання !с° випрб- 
бува-/, пробний камінь; шк екзамен, /повтор
ний1 передержка, /випускний/ г. матура.

ІСТЕРИКУВАТИ вереща- у (г)істериці; п. пані-
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куві-; & jc° гФ; я. (г)істерикує розгістерикбва- 
ний, розпанікб-, і. ж' гістерйчка, ©.

ІСТЕРИЧНИЙ нервовий, несамовитий, с. бо
жевільний; & Xй гістерій-, г істерйч-.

ІСТИНА чйста /гбла, святі/ прівда; фР справед
ливість; р* догма; (явна) АКСІОМА, постул
ат; пб твердження, правило; і. в остійній інс
танції остаточна /абсолют-/ ♦; це відповідає 
-ні у цьому є ріція, це має рацію; ± РАЦІЯ.

ІСТИННИЙ правиль-, дійс-, реіль-, справжній, 
правдивий, прі-; з путі -ної з правого шляху.

ІСТОРИК & доістбрик /= фахівець із доістбрії/.
ІСТОРЙЧНИЙ (факт) реальний, дійс-, невй- 

гада-, засвідче-; (- подію) знамЄн-, вікопбм-, 
доленбс-, незабутній, славетний, великий; (- 
обставини) минущий, не вічний; (факт істо
рії) задокументбва-; & доісторичний.

ІСТОРІЯ розвиток /перебіг, розгортання/ подій, 
(процес змін) рбзвиток, перебіг [н. хворбби]; 
(людства) бпис рбзвитку, хронологія подій; 
(вигадана) ‘якбитолбгія’; минуле, минувшин- 
а; ла повість, оповідь, оповідання, р. оповідка, 
ф. побрехЄнь-; (життєва) пригода, прйклю- 
чка, випадок, бувільщина, епізбд, історійка, 
ф. придибЄнція; (прикра) хілЄпа, фР роман 
[цілий р.]; & (давня) пріістбрія, доісторія.

ІСТОТА с(о)творіння, ф. творі-, р. дихі-, о. душ-
і  й тіло /сЄрче/, фР сущість [всі&о сущістю 
душею й сфцем], плоть і кров [це зайшло в її 
п. і к.]; О живі душі; п, харіктер, нбров [пі
нська ♦]; & істбтка.

ІСТОТНИЙ суттєвий, (покутній; дуже важли
вий /значний, вагомий/; ± СПРАВЖНІЙ.

ІТАЛІЄЦЬ зн макаронник.
ІТИ /Й-/ ходи-, ступі-, крокуві-, простуві-, пря- 

муві-, ф. тупа-, чимчикуві-, пЄр-i У* спрямбв- 
ува- свої стбпи, фР пливти [пливуть дні]; (на
зирці) ступі- слід-у-слід; (у бій) руші-; (дов
го) броди-, брести, блукі-; (через силу) волок
тися, чваліти, чаліпа-, клгіга-, чіпа-; (як на 
дибах) диба-; (енергійно) чухрі-, манджі-; (ти
хо) плентатися; (далеко) тарабінися; (аби) 
вія-; фР РУХА-, виходити /за-, над-, під- +/; (в 
отвір) /про-/; (з рук до рук) /пере-/, передаві
теся; (- пошту) пересилі-; (за кого) виходити 
зіміж; (- літа) мині-; (до чого) посувітися, 
наближі-, заноси- на що [занбсилось на вій
ну]; дія- [все йшло не так, як досі]; (- жит
тя) розвиві-; І тепло! виділі-; / чутки! шйри-; 
/дебатиІ ♦ ділі, триві-, тягтися, продбвжува-; 
!події! відбуві-; /бесіду/ точи-; /виставу/ вис- 
тавля-; /платню нарахбвува-; /фільм! демон- 
струві-; /шлях/ простягі-; /дим/ /ви-/; (на що) 
пускі-; /дощ/ підати; (звідки) брі- почіток, 
проходи-; (- крам) мі- попит; /годинник! пра- 
цюві-, дія-; !час! лину-, збігі-, спливі-; (у

глиб віків) сягі-, (з-під ніг) тікі-, (з дороги) 
вступітися; м ґ  відповідіти смаку [цей ромін 
мені не йде]; і. в аванґірді проґрЄсу працю- 
ві- на випередження; і. вгбру (- шлях) пнути
ся вгору; і. в дію ♦ в хід; і. врбзріз суперЄчи-, 
не узгоджуватися; і. на ‘ура’ мі- успіх, про- 
сувітися з успіхом; і. на поправку оклигува-,
♦ йа крі-ще; і. повільно (- дні) тягтися кому;
і. прбти т Єч ії  ♦ не в  ногу, ♦ супроти; і. собі 
забирітися, зникіти [іди собі!]; ідЄ м ов  на 
кргілах хто нбги самі несуть кого; ідЄ до 
чого незабіром очікується що, події розвиві- 
ються в ніпрямі до чого [ідЄ до миру]; ідЄ 
своїм тргібом п6 ідЄ (собі), як зніє [хай і. с. т. 
хай і., я. з.]; ідй знай спробуй /іди/ розберися, 
як можна зніти; ідіі знай /догадійся/, що... 
хто може зніти, що... [і. з., що у них свято]; 
ідіть, зніете кудіі? е* ідіть собіці під хвіст!; 
я. Імн хто/ йде с-и ♦, звиклий ХОДИ-, з-й 
про*, ходак, як і. подорожній, перехожий, 
(фільм) покізуваний, демонстрб-, пк /в ріст! 
зрбсливий, (від чого) ск від- [я. ідЄ від землі 
відзЄмний], © йду-чй, по /в, у/ дорозі;

ПІТИ почвала-, пошкандиба- 0; (прожогом) 
чкурну-, шморгну-; (з хати) вий-, д. висуну
тися, (до хати) зайти, увійти; (від кого) віді
йти, покину- /залишй-/ кого; (проти) висту
пи-; (військом) руши-; (вгору) зліз-, піднЄсти- 
ся, здЄр-; (світ-заочі) пода-; (на що) пусти-, 
вді- до; (за ким) підпорядкуві- кому; (за ко
го) вийти зіміж, побрітися /одружи-, взяти 
шлюб/ з ким; (в діло) здітися, використа-; (- 
крам) проді-; (- запах) пошйри-, (- регіт) за- 
луніти /про-/, (- славу) розійтися; (- час) мин
ути; (на літо) поверну-; (уперед) просунути
ся, зробити /ступи-/ крок, ступну-; (- дощ) по- 
чі- піда-141; (від чого) взя- почіток, зродити
ся, започаткуві-, постіти, виникну-; (- годин
ник) запрацюві-; (у грі) зроби- хід; п. на прб- 
пасть згину-, пропіс-, розсипатися на порох; 
п. в ріст почі- рости; п. в тінЄць ді- волю 
ногім; п. слідбм за ким ♦ за ким, як бджоли 
за міткою; п. у зісвіти переступи- межу віч- 
ности; пішлгі розмбви /суперЄчкн/ поточи
лися розмови /суперЄчки/; з тбго отб й пішло 
це стіло почітком /покліло почіток, започат- 
кувіло/; підгі доведгі спробуй д.!; я. пішбв пк
з. пійшлий, 0 ;

ПРИЙТИ ф. придиба- 0.
ІТЙСЯ (кому про що) бути заціківленим (хто у 

чому) [їй ішлбся про шлюб воні була заці- 
ківлена у шлюбі]; і. про те г. розходи- о те; 
до чбго йдЄться? куди стЄжка в горах?;

ІУДА > ЗРАДНИК, ДОНОЩИК; & jc* юда.
ІШАК осЄл, віслюк; & ішачура.
ІШАЧИТИ мордувітися, робити, як віл /трікт-
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ор/, перти плуга, тягну- воза, не поклада- рук,
з. гарува-; я. /мн хто/ ішгічить с-и /звиклий/ 
♦, (вічний) ішак, ішачура, о. день і ніч у ро
боті, тягловий кінь /віл/.

ї

ЇДАК їдець, п. рот; (охочий до їжі) ласун, ласій, 
їдун, в. жерун; (з вишуканим смаком) гурман.

ЇДАТИ; ВІД’ЇДАТИСЯ відгриза-.
ІДі£н та ЇДЕЦЬ > ОДИН та ЇДАК.
ЇДЖЕННЯ > ЇЖА.
ЇДКЙЙ ядучий, гризький; (запах) гострий, різ- 

кий; (вираз) колючий, ущипливий, уідли-, до
шкульний; (розчин) т. витравний; & їдючий.

ЇДЬ отрута, трутизна; (у мові) ядучість, ущйплив-.
ІДЬМА rf (із с1 їсти) Ідом, поїдом, їдцЄм [їдбм 

їсти]; (із d1 жерти) жерцем [жерти жерцем].
ЇЖА харч, харчі, продовольство, провізія, прові- 

янт, жґ живність, ок готовйзна; (з неба) ман
на; (варена) вариво, страва, потрава, н£ідки, 
ідження, ж. трапеза, р. щло, їство, Тетиво; 
(худобі) корм; (рослинам) пожива, поживок.

ЇЖАКУВАТИЙ (волос) настовбурчений, наїжа- 
че-, наїже-, щетинястий.

ЇЖАЧИТИСЯ стовбурчи-, настовбурчува-, стов- 
бурчити /настовбурчува-/ пір’я, їжитися;

НАЇЖАЧИТИСЯ напапужи- 0.
ІЖДЖЕННЯ > ЇЗДА.
ЇЖИТИСЯ (- волос) гороіжи-, стовбурчи-, наст

овбурчува-, диби-; п. БУНДЮЧИ-; & їжачи-.
ЇЗДА їздня*, їждження.
ЇЗДЕЦЬ ок їздовий, д. їздун, (кінний) верхівець, 

вершник.
ЇЗДИТИ роз’їзди-, роз’їжджа-; (світами) подо- 

рожува-, мандру/ва- /г. в-/; (часто бувати) 
вчаща-, відвідува-; (за розписом) курсува-; я. 
/мн хто/ їздить с-и /звиклий/ ♦, змушений по- 
по4, їздЄць, подорожанин, подорожній, їздо
вий, роз’їзний, © в дорозі, в роз’їздах, мочи;

З’ЇЗДИТИ (куди) побувати де 0;
З’ЇЗДЙТИ ндк (з дороги) з’їжджати;
ПОРОЗ’ЇЗДЙТИСЯ пороз’їхатися 0.

ЇЗДНЙ > ЇЗДА і ДОРОГА.
ЇЙ-БОГУ! ЇЙ-БО! бігмЄ!, присть-їйбб!, присяй- 

Бо(гу)!, Бог мені свідок!, далебі!, щоб мене 
вбили!, щоб я з цього місця не встав!

ЇСТВО і ІСТИВО > ЇЖА.
ІСТИ з’ їда-, /до-, за- +/, клас- в рот; (жадно) пої- 

ді-, жер-, пожира-, в. лбпа-, тріска-, лиг£-, гли- 
та-, напихатися, д. х£вкати, тевка-, жн х£ва-; 
n f  закушу- /пере-/; (смачно) уминати, затира-, 
тереби-, трощи-; смакува- що; (крихке) хрум- 
а-; (у гостях) пригощатися, призволя-, з. кон- 
тентува-, (стало) харчува-, живи-; (харч) спо

живати, вжив£-; (сніданок, обід +) сніда-, обі- 
да-, вечЄря-, полуднува-, підвечірку-; (очі ди
мом) роз’ятрю-, роз’щйти; (- досаду) мучи-, 
гніти-, точи-; /комах/ кусі-, гриз-, тя-, /пта
хів/ дзьбба-; да гйма-, їстоньки /-чки/, їстки; ї. 
Хдь-ма гриз-, вари- воду з кого, ♦, як іржі 
залізо; ї. очима нач&пьство виявля- собачу 
віддан-ість; я. /мн хто/ їсть с-и /звиклий/ ♦, 
готовий зЧ, їдак, їдець, їдун, пк жерущий, по- 
жиру-, © за їдою /ідженням/, поїдаючи;

З’ЇСТИ зн упха- в пащу 0;
ПОПОЇСТИ ф. коня попасти 0.

їстися гризтися, свари-.
ЇСТІВНИЙ, ЇСТОВНИЙ, ЇСТЙВНИЙ спожив- 

ний, (с)травнйй, з. їдомий, як і. їстовина.
ЇХАТИ (хутко) гна-, мча-; (звідки) вируша-, виїз

ди*, пускатися в дорогу, виряджй-; (возом) 
теліжи-; (тихо) жґ тарабани-; (верхи) гарцю
вати, скака- (чвалом) чвалува- чвала- (в каре
ті) ф. коти-; L собі ок забиратися [їдь собі 
звідси]; я. /мн хто/ {це с-и /рішений/ ♦, з-й 
поФ, ЇздЄць, подорожанин, як і. подорожній, 
о. в дорозі, © ідучи;

ПОЇХАТИ: -ав дах поїхала стріха; 0.

Й

Й і, та, фР таки [може, хто й купить], © навіть не 
[хто й зна де ніхто навіть не зна, де;], ж [то й 
з кого бргіти? то з кого ж б.?]; ± І.

ЙМЕННЯ > ІМ’Я.
ЙМОВІРНИЙ > ІМОВІРНИЙ.
ЙНО & іно, оно, тільки, лише.
ЙОГО rf * г ‘го [завели ‘го до хіти].
ЙОЙК і ЙОЙКАТИ > КРИК і КРИЧАТИ.
ЙОЛОП тЄлєпєнь, недотепа, ДУРЕНЬ, РОЗЗЯ

ВА.
ЙОМУ rf* г. ‘му [нічого ‘му не зробиться].
ЙОРДАНЬ Водохрещі, Водохреща; & Йордан.
ЙОРДАНСЬКИЙ водохресний.
ЙОРЖ: й.-носяр бобир; & йоржик, абобирЄць.
ЙОТА грецька літера І; я. крихта, крихтин(оч)- 

ка, найменша чйсточ-, фР вблос [ні на в.]

К

КАБАЛА кормига, рабство, ярмо, неволя, кайда
ни, поневолення; & (містика) ^кабалістика.

КАБАН кнур; (дикий) вепер, с° вепр, г. дик; & 
кабанЄць, кабанчик, кабанище, кабанюг[р]а.

КАБІНА будка, кімнат-, (на судні) кают(к)а; /ра
диста/ рубка.

КАБІНЕТ (рободдчий) робітня; (лікаря) прийма
льня; (міністрів) рада; & Фик, Фще.
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КАБЛУК підбір, обцас, г. зап’яток, (високий) 
шпилька.

КАБЛУЧКА перстень; (шлюбна) обручка.
КАБРІОЛЙ Т > БІДАРКА.
КАВА & кавуся, кавця, к^вка, *КАВ’ЯРНЯ.
КАВАЛЕР і КАВАЛІР (у танцях) партнер; (мо

жливий жених) поклонник, залицяль-; фР па
рубок, неодружений; (ордену) орденоносець.

КАВАЛЕРИСТ КІННОТНИК, ЯК І. КІННИЙ, Ґ  КОМО
ННИК, (легкої кінноти) улгін; ± ВЕРШНИК.

КАВАЛЕРІЙСЬКИЙ вершниць-, кіннотний.
КАВАЛЙРІЯ кінне військо, кіннота, вфшницт- 

во, козацтво.
КАВАЛОК ШМАТОК, КУСЕНЬ.
КАВЕРЗА (хитрість) лукавство, підступ, підкіп 

під кого; (на зло) зла витівка /жарт/, капость;
КАВЕРЗИ інтриги, крутні 0.

КАВЕРЗНИЙ (- питання) казусний, заплута-, 
складний, головолом-, казуїстйч-, заковйч-, 
жґ кляуз-; (хто) підступ- + КАВЕРЗНИК.

КАВЕРЗНИК пустун, шкода, збитбшник, витів
ник, с. капос-, інтриган.

КАВЧАТИ (- качок) кавка-, к£хка-; (- немовлят) 
пища-, вища-; (- гав, круків) кряка-; & кавко- 
ті-; і не кгівкне і не писне /муркне/.

КАВ’ЙРНЯ кафе, кафетфія, ресторанчик; (тк 
для дорослих) кафе-шантан; & кав’яренька.

КАГАЛ (у гебреїв) Ґ  громада; #». галаслива юрба, 
зборисько, крик, галас, безладдя, розгардіяш.

КАГАНЕЦЬ (лямпада) блимавка, жмур-, нічн
ик, світлечко-сліпавка, гі° олйвний ліхтарик,
д. мигунець;

КАГАНЦІ (в очах) іскри, зірки.
КАДЦІТИ кури- ладаном, (кому) ЗВЕЛИЧУВА- 

кого\ & кади- тиміям !с° фіміам/; я. /мн хто/ 
кадить с-и ♦, радий наФ, кадйльник, кадій, ск 
кади- [кадйгріб], пк кадильний, ©.

КАДІБ кухва, (великий) д. чан, (на воду) водянка; 
& кадь, к£дуб; ± ДІЖКА.

КАДР (фільму) епізод; за кадром поза полем зо
ру, не в полі зору;

КАДРИ (службові) персонал, штат, особовий 
склад; (робочі) резфви; 0.

КАЖАН д. лгілик, нетопгір, с° летюча миша; & 
пк *кажанячий, rf *кажанбвий.

КАЗАН (у побуті) чавун, баняк; с° котел, т. куб; 
ж. голова; (на війні) оточення; & Фок, Фяра.

КАЗАНЬ ц. проповідь, повчання; & казання.
КАЗАРМА г. касарня, жґ кошара; (для робітни

ків) гуртожиток, барак.
КАЗАТИ ГОВОРИ-, повідй-, висловлюватися; уР 

ректи; (казки) розповіді-; (як наказ) велі-, на
казував загадува-; п, свідчи-; що не кажгі 
хоч що кажи, гі° нема сумніву [щ. н. к. -  це 
ганьбі]; не кажучи про поминувши що; не 
Вам к. вибачте на слові; дк= я. говорить;

С Ж  /ви-/, ф. муркну-, уР проректи, (не до речі) 
ляпну-, бовкну-, (влучно) як в око вліпи-, (різ
ко) рубну-; (річ) виголоси-; ( від*) відповісти, 
(казку) /роз-/; (- що) висловитися; мамі) пож- 
алі-; (наперед) провістити, передб^чи-; (що 
робити) звелі-, загада-, запропонувй- 0; (що 
діяти) поради-; (на кого) наговори-, донести, 
накапа-; (свою думку) виклас-; с. (б) вст так 
би мови-, коли хочете, до деякої міри,; с. це -  
все однгі, що нічгіго не с. про ухильчиву мову; 
з дгізволу с. г. що так скажу; я Вам скажу, 
скажу я Вам хоч вірте, хоч -  ні, повірте; що 
він ск&ке, якщб... що буде казати, як...; ти й 
скажеш ну й вирази в тібе, е* соромся!; кому 
сказано?!, що я сказала?! виконуй!, роби, як 
сказано!; і цим усі ск&а- і нема що додати, 
ото й усі; скажіть, будь лііск-а! с. з ласки 
своєї!; & скаже, як косою вкосить;

СКАЖІМ О вст там [на день, там, чи два = на 
день, скажімо, чи д.]; с. нехай [с., рік н., рік].

КАЗЕМАТ (у тюрмі) келія-одиночка; п. тюрма, 
в’язниця, фортеця, цитаделя[ь].

КАЗЕННИЙ скарбовий, f  корунний; (дім) держ
ав-; (підхід) бюрократич-, формаль-, шабльо- 
н-; (стиль) не ориґіналь-, казармовий, г. ка- 
сарняний, с° казармений.

КАЗИТИСЯ шал(ен)іти, скажені-, сатані-; (ходи
ти на головах) дурі-, пустува-, жирува-; (нес
тям іти) навісні-, божевблі-, рва- й мета-, ліз- 
на стінку, доходи- до скізу; я. /мн хто/ -иться 
с-и ♦, з-й полізти на стінку, доведе- до сказу, 
охоплений ск&юм, розсатанілий, оскажені-, ©;

С™  6а /ви-, по-/; хай вонб вам -иться воно 
нічого не варте /доброго слова не в./; сказив
шись... і в нестгімі - брязь! та як... та як... [с. 
ухопить і в н. б.! та як у., та як бризне!].

КАЗКА бйй-, притча; п. міф, вигадка, фантазія, 
неправда, брехня, нереальність; & кйзочка, 
казченя.

КАЗКОВИЙ (небувалий) ДИВНИЙ, фантастич-, 
мітгіч- !с° -фіч-/, нереаль-, таємничий, незви
чайний; (як міра) страшен-, нечува-, надзви- 
чай- [н. швидкість], жґ хіб^-ж-такий, (- кра
су) такий, що й сказати не вмію /годен/.

КАЗНА з" скарбниця, скарбівня, f  коруна; жґ 
гроші.

КАЗНА-ДЕ, КАЗНА-КОЛИ, КАЗНА-ХТО + >
ХТОЗНА-ДЕ, ХТОЗНА-КОЛИ +.

КАЗУЇСТИКА п. крутійство, крутанина; з‘я де
магогія, словоблудство, єзуїт-, єзуїтщина.

КАЗУЇСТИЧНИЙ каверз-, крутійський, єзуїт-; 
з п демагогічний.

КАЗУС випадок, пригода, подія, фР придибашка, 
придибінція, штука; ю. складні справа.

КАЗУСНИЙ каверз-, заплута-, складний.
КАЇН братовбивця, душогуб; злочинець; зрад
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ник; нЄлюд.
КАЙДАНИ ланцюги, njfra, закови, жм заліза, за

ліззя, У7 вериги; од рЄгязь; (на руки) наруч
ники, кайданки; (дерев'яні) диби, скрипиці, 
колодки;& з6 кайдання.

КАЙЛО мотика, г. оскард, д. дзюбак, с° кирка.
КАКАТИ; УКАКАТИСЯ в. пустити сироватку.
КАЛ бруд, болото, грязюка, багнюка; & калюка.
КАЛАМАР чорнильниця; (хто) канцелярський 

щур, чорнильна душа, КАНЦЕЛЯРИСТ.
КАЛАМУТИТИ (воду) колотії-, сколочува-, му- 

тй-; (кого) баламути-, підбурюва- /з-/, підбив
ав бунтува-; бентЄжи-, хвилювй-; я. /мн хто/ 
каламутить с-и ♦, з-й за+, каламутник, ©.

КАЛАМУТНИЙ непрозорий, нечйстий, мутний; 
(у млі) млистий, туманний, затьмаре-; (наст
рій) он? неспокій-, бентеж-, тривож-; (колір) 
тьмя-, невираз-, нечіткий, р. тьмавий.

КАЛАМУТ/ШТИ ~ніша-; тьмяні-, ритися, за- 
тьмарюва-; я. ~утніє с-и ♦, щоріз ~утніш-ий, 
вже майже ~утний, напів~ут-, напівс~утні- 
лий, ©.

КАЛАМУТЬ непрозорість; ги туман, (і)мла, су
тінок, сутінь, тьмяність, мряка; р. безладдя; & 
каламуття.

КАЛАТАТИ стука-, вдаря-, би-, ф. бехка-; (у 
дзвін) дзвони-, бамка-; (- серце) битися, р. ♦; 
я. /мн хто/ кал4т£ с-и ♦, радий за4, калатай- 
ло, пк стукітливий, ©;

ВІДКАЛАТАТИ (строк) відбехкати 0.
КАЛАЧ > ПАЛЯНИЦЯ; & калачиком скулив

шись /скоцюрбив-/ (у три погибелі).
КАЛЕЙДОСКОП (подій) вир, круговерть, коло

верть, колесо, карусЄля; ± ПАНОРАМА.
КАЛИМ (у мусул(ь)ман) викуп (за наречену); с° 

ф. приб^ок, вйгода, зиск; хабір.
КАЛИТКА гамін(Єць), калит/а [за сиротою Біг з 

~ою]; (на тютюн) капшук, с° кисет.
КАЛІГРАФІЧНИЙ краснопис-; (почерк) рів-, 

чіткий, гарний.
КАЛІКА інвалід, скалічений природою; (на но

гу) кульга; (сам собі) калічник, саморуб, Іна 
війні/ самостріл; & (малий) калічка, з6 кіліч.

КАЛІЧИТИ нівечи-, ок горбата-; (речі) псува-, 
марнува-; (мову) лама-, перекручува-, спотво
рю-; я. /мн хто/ калічить с-и ♦, з-й с4, каліч
ник, костолом, пк костолбмний;

СКАЛІЧИТИ обезвічи-, понівечи- 0; (мову) 
спотвори-, перекрути-;

КАЛІЧИТИСЯ нівечи- 0; я. -иться калічений, 
нівече-, ©;

ПОКАЛІЧИТИСЯ /с-/, скалічіти, ста- каліко- 
ю; я. -ився скалічілий, пк калічкуватий 0 ;

СКАЛІЧИТИСЯ, СКАЛІЧІТИ (на ноги) обе- 
зножі-; я. -ів скалічілий, ок обезножі- 0 ;

ПОКАЛІЧЕНИЙ калікуватий 0.

КАЛЮЖА ковбаня, калабаня, калабйтина; (гли
бока) баюра; сісти в -жу сісти в калошу, осо
ромитись; & калюжка, *калабанька.

КАЛАМБУР гра слів, Xй калямбур; ± ДОТЕП.
КАЛЙТИ > БРУДНИТИ.
КАЛЙТИСЯ паскудитися.
КАЛЬКА (папір) г. копірка; лс скальковане /не

вдало перекладене, здерте/ слово /вираз/.
КАЛЬК/УВАТИ (на кальку) копіюві-, перебив- 

(слова) здира-, бездарно перекладі-; я. /мн 
хто/ -ус с-и ♦, покликаний сФ, для ~увйння, 
зайнятий -ям, ~увальник, пк жувальний, ©.

КАЛЬНИЙ > БРУДНИЙ.
КАМАРИЛЬЯ кліка, мафія, кіста, (військова) 

хунта; (фінансова) олігархія.
КАМЕНЯР каменолом, каменотес; (на будові) 

муляр.
КАМЕНЙРНЯ (кам’яний) кар’ф , каменоломня.
КАМЕНЙЧЧЯ каміння, (бите /на руїнах!) грузи.
КАМЕРА (схову) приміщення; (у монастирі /г. у 

тюрмі/) келія, /штрафна/ г. казня, с° ізолят
ор; (гумова) бальон; пи кіноапарат, фото
апарат; к.-обскура зменшувач зображень.

КАМЕРДЙНЕР > СЛУГА.
КАМІЗЕЛЬКА безрукав-, жилЄт-; (на хутрі) ке

птар.
КАМІН/Ь (круглий) кругляк; (великий) брила, 

скеля; (на брук) дикар, дикий ♦; (дорогий) са
моцвіт; (на могилі) плита, нагробок, пам’ят
ник; (у млині) жорно; (на серці) тягар, туга, 
смуток; & ~€ць, каменюка, ~ня, каменя[ю]ч- 
чя; к. на шгію зайвий тягар /клопіт/, обт)Ьк- 
лива повинність; к. нирбк /печінгік/ он? нир- 
рковокам’яна /печінковокам’яні/ хвороба.

КАМПАНІЯ в" війна, (військова) операція, у. 
виправа; (виборча) комплекс заходів /дій/; & 
пк *кампанійний.

КАМУФЛЙЖ димова завіса /заслона/, фіговий 
листок; з~п маскування.

КАМ’ЯНИЙ з каменю; ги міцний /твердий/ як 
камінь; (сон) непробудний; (погляд) застиг
лий, непорушний; © бездуш-, нечулий, чер
ствий, незворушний, суворий, холодний; (- 
вугілля) г. твердий; & камінний; ± СКЕЛЯ;

КАМІННО віжко і вперто, (злучити) намер
тво 0; к.! муровано!

КАМ’ЯНИСТИЙ (вигляд лиця) г. боввануватий.
КАМ’ЯНИЦЯ мурований будинок /будівля/, му- 

рованиця, муровання; & камениця.
КАМ’ЯНІТИ дерев’яні-, ціпені-; терпну-, закля- 

ка-; & камені-, гд кам’яніша-; я. кам’яніє вже 
майже камінь /скам’янілий/, напівскам’яні-, ©.

КАНАВА рівчак, рів, д. ф<5са, с° кювЄт; (з наси
пом) окіп; з. канал.

КАНАЛ з. канава; (природній) протока; (засіб 
зв'язку) ги шлях, артерія; ма прохід, кишка,
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трубй, трубка;
КАНАЛИ (дипломатії) засоби, шляхи; 0.

КАНАЛІЯ шельма, бестія, пройдисвіт, шахрай.
КАНАПА (м'яка) софа, (широка) отомйнка; 

(тверда) тапчан; (без спинки) тахта; (з підго
лів'ям) кушетка; & канапка*.

КАНАЛІЗАЦІЯ водозлив, водозбіг.
КАНАПКА > КАНАПА; г. бутерброд.
КАНВА (вишивки) основа; (сюжету) лінія; (по

дій) перебіг.
КАНДИДАТ (нащо) претендент; & кандидаток.
КАНДИДУВАТИ (на кого) висувати свою кан

дидатуру, с° балотуватися на кого.
КАНДЬОР куліш; зн баланд 1
КАНІБАЛ > ЛЮДОЖЕР.
КАНІКУЛИ вакації, (в парламенті) перерва, 

ВІДПУСТКА;
КАНІКУЛЯРНИЙ вакаційний.
КАНОН [ f  догмат, правило; п. невідхильний 

закон /норма/; if. (святкова) пісня.
КАНОНІЗУВАТИ (святих) зарахову- до ліку 

/числа/ святих, ря беатифікувати; it роби- 
правилом, узаконюва-, узвичаю-; я. /мн хто/ 
канонізує с-и /покликаний/ ♦, зайнятий ка- 
конізацією, каноніза/тор, пк ~ційний, ©.

КАНОНІР гармаш, артилерист, f  пушкар.
КАНТ облямівка; (у взутті) рант; (дошки) реб

ро, пруг, край, ок ріг; (на посуді) бережок; м°  
канта, пісня; & кантик.

КАНТОН > ОКРУГА.
КАНТОР ХОРИСТ; (синагоги) головний співак.
КАНЦЕЛЯРИСТ пйсар(чук), конторник, клерк, 

зн КАЛАМАР, писака; ± СЛУЖБОВЕЦЬ.
КАНЦЕЛЯРІЯ контора, р. бюро, ок писарня.
КАНЧУК нагай, малахай, гарапник; БАТІГ.
КАНЮЧИТИ випрбшува-, цигани- /дк ви-/, р. 

скигли-, кланда-, ґдирити, лебеді-; ± БЛАГА-; 
& виканючува-; я. /мн хто/ канючить звйкли- 
й /с-и/ ♦, з-й вйцигани-, ґдира, канюка, кланд- 
ига, пк канючливий, ©.

КАПАРИТИ > ПАРТАЧИ-;
СКАПАРИТИ зіпсува-, (дурницю) спліска-.

КАПАТИ крала-, цяпа-, пф кап; (часто) ляпоті-, 
к(р)апоті-; (- дощ) накрапа-; !гроші! перепа
ла-; (на кого) доноси-, стука-; & розк£патис- 
я; я. /мн хто/ к4па с-и ♦, з-й за*, капальник, 
(річ) капальниця, пк капальний, крапотливий, 
ляпотли-, ©;

КАПНУТИ (кому !- гроші!) ф. перепас-; 0.
КАПЕЛЮХ г. крисаня; (складаний) шапокляк; 

(солом'яний) бриль; (від сонця) панама; (зи
мовий ) капелюха, вушанка; & капелюш(ок).

КАПЕЛЮШКОВИЙ: -ова н4нна с° кисейна п.
КАПЕЛА (співоча) кап&іія, хор; (з музиками) 

ансамбль; & х? капі ля.
КАПЕЛЬМЕЙСТЕР (хору) керівник, диригент,

(у церкві) регент; & х? капельмайстер.
КАПИЩ Е поганське святили- /храм, божниця/.
КАПІЛЯР 6х вузісінька як волос, трубочка.
КАПІТАЛ велика сума /купа/ грбшей; п. гроші, 

фінанси, кошти; багатство, майно; ф. копійка 
[жити з -ки]; основний к. у. істинні гроші, 
іста.

КАПІТАЛІСТ ок мільйонер, мільярдер, крез; он? 
багатій; ± ПЛУТОКРАТ.

КАПІТАЛЬНИЙ (мур) основний, головний; it 
ірунтбв-, солід-, фундаменталь-.

КАШ ТАН (судна) судноводій, з. шкіпер; ви сот
ник; (команди) (Г керівник.

КАПІТУЛЮ ВАТИ здаватися, складати збрбю; 
(перед труднощами) пасува-; я. /лі" хто/ капі- 
тулкк с-и ♦, примушений склас- збрбю, капі
тулянт, пк капітуляційний, ©.

КАПКА краплинка; (на одязі) плямка, цятка, ця
точка, ляпка; & капочка, ок вйкапка.

КАПЛИЦЯ > ЦЕРКВА.
КАПОСНИЙ (неприємний) паскуд-, пога-, гид

кий, прикрий; (що завдає збитків) збитбш- 
ний, шкідливий; ± КАВЕРЗНИЙ.

КАПОСНИК пустун, каверзник, ЗБИТОШ-; ± 
ШИБЕНИК.

КАПОСТИТИ (кому) шкоди-, завдава- збитків, 
роби- капості, підклада- свиню, с. копа- яму; 
я. !мн хто/ капостить с-и /схильний/ ♦, 3-Й 
на*, капосник, пк капосний, капосливий, © 
робивши капості.

КАПОСТЬ каверза, шкода; прикрість, неприєм
ність; © з6 погань.

КАПТАН сукмана, жупан, чумарка.
КАПТУР відлога, капюшон, д. кбб(к)а; (черне

чий) зп клобук; & каптуріць.
КАПУТ! гаплик! каюк! кінець! капець! амінь! с° 

амба!
КАПУЦИН > ЧЕРНЕЦЬ.
КАПЦІ пантофлі, виступці, патинки, чбвганці; & 

капочки, с° тапочки.
КАПШУК КАЛИТКА; (дитина) карапуз, окле- 

цьок; (під очима) набряк, синець.
КАРА (за щось) покарання, покара; (дія) КАРА

ННЯ; (тілесна) екзекуція; (грошова) штраф, 
пеня, f  гривна; (дисциплінарна) стягнення; фР 
мука; двох кар за одіін гріх не завдаїбть ви
нного двома батогами не б’ють.

КАРАБІН гвинтівка, кріс, ж? карабінка.
КАРАВАН~> ВАЛКА.
КАРАКУЛЬ смушок, /  крймка.
КАРАМЕЛЬ > ЦУКЕРКА.
КАРАННЯ (дія) noKdpd-, наклада- кари, зг кар

ність; (наруга) катування, мордува-; ° КАРА.
КАРАНТИН /КАРАНТЙНА/ і КАРАПУЗ > I- 

ЗОЛЯЦІЯ і КАПШУК.
КАРАТИ наклада- кару /стягнення, покуту/, зав-
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даві* кари, о. не глади- по голівці, уР побивй- 
камінням; (з муками) катува-, піддава- кату
ванню /тортурам/, мучи-, мордува-; я. /мн 
хто/ кар4 с-и /звиклий/ ♦, радий по*, кара
тель, пк каральний, кародій-, ©;

ПОКАРАТИ/с-, на-/ 0;
УКАРАТИ д. /по-/ 0; фР вдарити.

КАРАТИСЯ мучи-, нести кару; (душею) краяти
ся душ&о; (в душі) карта- (серцем), їсти собі 
сфце 0; я. /мн хто/ -ється караний, ©; к. сер
цем тліти сфцем /душ&о/.

КАРАУЛ у. сторбжа, варта.
КАРАУЛЬНИЙ > ВАРТОВИЙ.
КАРБ зарубка, рубіць, мітка, г. нарізка; (на сер- 

ці) слід, спогад (про пережите); фР рахунок 
[класти на чийсь карб]; & з6 карбіж.

КАРБУВАТИ нарізу-, позначати, міти-, зарубл- 
юва-; різьбгі-, вирізьблюва-; (монету) пггамп- 
ува-, вибиві-; (слова) викарбовува-, руба-, ви- 
мовля- з прйтиском; (крок) відбиві- /ви-/, ру
ба-; я. Імн хто/ карбує с-и /мастик/ ♦, радий 
виФ, карбівнгік. карбуваль-, пк карбівний, кар
бувань-, для карбування, ©;

КАРБОВАНИЙ різьбле-, вйрізьбле-, цяцькова-; 
(крок) чіткйй, розмірений, кова-, руба-; 
(труп) б3 розітнутий.

КАРБУНКУЛ (самоцвіт) червоний гранат; (бо- 
ляк) нарив, чиряк, фурункул; (в роті) флюс.

КАРГА > ВІДЬМА.
КАРДИНАЛЬНИЙ суттєвий, істбтний, основ

ний, головний, вирішаль-, грунтбв-, найголо
вніший, найважливі-; (- зміни) корінний.

КАРЕТА ридван, ЕКІПАЖ, з. берлйн, (на ресо
рах) тарантас, (наймана) а. фіякр.

КАР’ЄР (кам'яний) КАМЕНЯРНЯ; (біг) чвал.
КАР’ЄРА просування на службі; (митця) профе

сія, фах, поле /сфера/ діяльносте; (військова) 
поле чести.

КАР’ЄРЙСТ конь(’)юнктурник, о. корит-, лов
ець чинів; & г. кар’єрович, пк ♦♦йчний.

КАРИЙ (колір очей) темнобрунатний, темнобу- 
рий, темно каштановий; (кінь) гнідий.

КАРИКАТУРА (малюнок) шарж, (текст) паро
дія, /перебільшений комізмі гротеск; © пот
вора, опудало; & д° *окарикатурити /с-/.

КАРИКАТУРНИЙ іротіск-, пародій-, смішний, 
сміховйн-; (образ) ще вйкривле-, спотворе-.

КАРК потилиця, зашгійок, ж* гамалйк; шия, в’я
зи; накласти в к. діти по шиї; м^ти що на 
карку бути обтяженим чим.

КАРКАС снасть, кістяк, (хати) зводини; п. ос
нова; (у залізобетоні) арматура.

КАРКОЛОМНИЙ (трюк) небезпеч-, ризикова-, 
запаморочливий, к* головокрутний; (- пробле
му) важкйй, складнгій, каверз-, с° голово лом-; 
(- швидкість) страшнйй, страшін-.

КАРЛИК недоро[і]сток, ліліпут, пігмій, ок? 
МАЦЮПУЛЯ, куцак[н], кур дупель /-пка/, ко
ротун, як і. куций, ж. мізйнчик, зн недомірок, 
д. карлк5к, карло; (гидкий) гном, сґ ВЕЛЕТ.

КАРЛУВАТИЙ карликовий, КУЦИЙ.
КАРЛЮЧИТИ корчи-, скручува-, криви- (душ

ею), викривля-, КРУТИ-; с° крутійствува-; я. 
/мн хто/ карлігічить с-и ♦, з-й с4, карлюч- 
ник, пк карлючкуватий, © крутійствуючи;

ЗАКАРЛЮЧЕНИЙ загнутий /зі-/, закоцібрб- 
лений, закандзюбле- /с-/; & закарлючистий.

КАРЛКЗЧКА (на кінці ціпка) закарлюка, закрут; 
(загнутий ціпок) ковінька, карлюк; (на пись
мі) кривуля /-улька/, закарлючка; (завада) за
ковика, притичина.

КАРЛЮЧКУВАТИЙ гачкуватий, загнутий, о. 
як карлю(ч)ка.

КАРМАЗИН (колір) багрець, багрянець; (одяг) 
багрянйця; f  козак.

КАРМАЗЙНОВИЙ багряний, густочервб-, тем- 
ночерво-.

КАРНЙЗ (на стіні) вйступ, г віконний прймурок.
КАРНИЙ кримінальний, злочгін-; р. караль-.
КАРНІСТЬ карання, покарання; г. дисципліна.
КАРТА (терену) мала; & картка; пк *картяний; 

така к. вйпала так доля склалася;
КАРТИ (гральні) картенята; к. в руки кому 

найкраще здійснить /вйкона-!хто\ к. в руки! 
щаслйво!

КАРТАТИ докоря- /доріка-, вичйтува-/ кому, бе- 
шта- /шпети-/ кого\ (їдко) гргіз-, їс-; я. карта 
1. я. докоря, 2. я. лає, 3. я. шмага, 4. я. гризе.

КАРТАТИЙ ґратчас-, кратчас-, клітчас-, о. у чо
рний і білий куб.

КАРТЙНА зображення, образ, & мальовання; ф. 
полотно; (з обличчя) портрбг, у. поличчя; (з 
камінців) фреска, (з орнаментом) пано; (о- 
лійною фарбою) олія, (колірним олівцем) пас- 
теля/; (росту) стан; (бою) панорама; (феєрич
на) ВИДОВИЩЕ; (у п'єсі) епізод; (кіно) (кі
нофільм, кінокартина, ф. стрічка;

КАРТЙНИ ж. ціла Третьяковська гал1рі(е)я.
КАРТЙНКА св у. малюнок, г. образок.
КАРТИННИЙ мальовничий; (- позу) вишука

ний, артистгіч-; ± ОБРАЗНИЙ.
КАРТКА (паперу) аркуш, (зошита) сторінка; 

он? фото(картка), ЗНІМОК; (поштова) лис
тівка, поштів-; (візитна) візитів-; хлібна к. с° 
партквиток, хлібна посада, годівниця, ясла.

КАРТОПЛЯ бараболя, бульба, д. картоха, ман- 
дибурка; (один плід) картоплина.

КАРТУЗ кашкіт(ка); (кепі) кепка, р. кіпа.
КАРТЯР картограй, гравець у карти, р. картів- 

нйк, (нечесний) шулер; & пк ♦картярський.
КАРУСЕЛЬ (на льоду) ж? крутилка; їй КАЛЕЙ

ДОСКОП.
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КАРЯЧКУВАТИЙ карячконогий, і. розкаряка.
КАСА скарбниця, сейф; (кредитна) г. кредитів- 

ка; (ощадна) ощадкаса, г. щаднйця, он? банк.
КАСАЦІЯ скасування; (на вирок) скірга, заява, 

апеляція, протест, г. відклик.
КАСЙТА, /-ЕТКА/ скринька, пуделко.
КАСИР скарбник, завідувач кіси.
КАСКАД (А) ВОДОСПАД; (споруд) комплекс;

КАСКАДИ (води) потоки: ± ТЕРАСА.
КАСТА (відособлена) сЄкта, група, верстві, про

шарок; (кліка) КАМАРИЛЬЯ, мафія, хунта.
КАСТРАТ кастрована особа, з. халаштан, зп 

скопець, (в гаремі) Євнух, с° євнух.
КАСТРУВАТИ валаша-, вичища-, чисти-, д. ха- 

лашта-, к* стерилізува-, знеплідню-; (суть) п. 
потроши-, випотрошу-, знегбстрю-, с° вихо
лощу-, дк ф. обстругати; я. /мн хто/ каструє 
с-и ♦, з-й знеплідни-, кастратор, валашіл, пк 
валашільний, каструваль-, для кастріції, ©.

КАСУВАТИ скасову-, анулювати, г. уневіжню-, 
± накладати вето, д. канцелюва-; я. /мн хто/ 
касує с-и ♦, згодний /рідйй/ с4, гі° накладам 
вЄто, пк г. відкличний, ю. касацій-, ©.

КАТ екзекутор /вішатель, розпинітель/; їй недо
людок), мучитель; л. дідько; & катюга.

КАТАВАСІЯ буча, веремія, ЗАМ’ЯТТЯ, метуш
ня; ГАРМИДЕР, розгардіяш, фР тріп [під той 
/такий/ тріп].

КАТАКЛІЗМ катастрофа (пожежа, повідь, зем
летрус тщ), пб нещастя, лихі година.

КАТАКОМБИ мн підземелля, підземні ходи, пе- 
чЄри.

КАТАКОМБНИЙ підзем-, підпіль-; (- Церкву) 
гніний, заборбне-, нелегіль-.

КАТАЛОГ реЄст(е)р, список, перелік.
КАТАСТРОФА (величезне лихо) катаклізм; (у 

суспільстві) перЄворб[і]т; (поразка) крах, фі- 
яско; (на транспорті) авірія, (на морі ще) ш. 
кораблетрбща; п. струс, потрясіння.

КАТАСТРОФ/ІЧНИЙ згуб-, руйнівний; (наслі
док) трагіч-; (- швидкість) блискавйч-; 
(стан) погибель-, безнадій-, тяжкий; & ~іль-.

КАТЕГОРИЧНИЙ безумбвний, рішучий, без
апеляційний; (осуд) різкий, беззастережний;

КАТЕГОРИЧНО (ставити питання) руба, 
(відбрити !словом!) як ножЄм; 0.

КАТЕГОРІЯ різнбвйд, розряд, рінґ(а), ГРУПА, 
кляса /кліс/, тип, вид, рід, ґатунок, сорт, сіме
йство, родина, сім’я, масть; (мистецьких тво
рів) жанр; (матеріяльна) фР цінність.

КАФЕДРА /У3 КАТЕДРА/ (для промов) підви
щення, поміст, трибуна, (у храмі) амбона, с° 
амвон, г. проповідільниця; (храм) (катедрі- 
льний) собор, катедріл; (у вищій школі) ріда 
викладачів одного предмету.

КАТОЛИК вірянин Римської Церкви, рймо4, па

піст, ф. латйнник; & *грекокатблик.
КАТОРГА <? примусова пріця (в’язнів); їй нево

ля, (тяжка праця) мука; (тяжке життя) 
страждіння, поневіряння; & з. кітірга.

КАТОРЖАНИН сибіряка, колодник, кайдін-, f  
галер-, як і. штемпований, кіторж-,; (колишн
ій, збіглий)]варнік; ±НЕВІЛЬНИК,В’ЯЗЕНЬ.

КАТОРЖНИЙ (острів) каторжінський; (- пра
цю) невільниць-, канільськ-, примусовий, ® 
нестерпно тяжкий, жахливий; з п проклятий, 
бісів; & ок каторженний;

КАТОРЖНО фР жахливо [♦ довгий] 0.
КАТРАГА > КУРІНЬ.
КАТУВАННЯ муки, тортури, мордувіння, заму- 

чува-, з. катуша.
КАТУВАТИ брі- на тортури /муки/, тортуруві-, 

піддава- тортурам, мордуві-, розпині-, мучи-, 
топи- лій з, о. сміжи- на повільному вогні, 
здирі- /залива- сіла за/ шкуру; я. Імн хто/ ка
тує с-и ♦, рідйй підда- тортурам, зайнятий 
катувінням, кат(юга), мучитель, нЄлюд, шку
родер, бузувір, пк катувільний, ©.

КАХЕЛЬНИЙ & кахляний, кахльовйй, кахлевий.
КАХИКАТИ бухика-, кішля-; д'к = я. кішля.
КАЦАП л. росіянин, f  москаль; & кацапура.
КАЧАН (капусти) головка; (кукурудзи) киях; (я- 

блука тщ) недбгризок; & д° *качаніти.
КАЧАТИ (у чім) викічува-, (тісто) г. тачі-, (ка

чалкою) гі° прасуві-; (крашанки) он? коти-; 
(воду) д. помпуві-; я. /мИ хто/ качі 1. рідйй 
ви4, с-и ♦, катіль(ник), пк катільний, ©, 2. 
(воду) = що помпує;

НАКАЧАНИИ (чужим розумом) ніпханий.
КАША (з круп) круп’янйк, (рідка) крупник, (яш- 

на ІперловаІ) лагозі, ж. шрапнель; (з чистих 
зерен) кутя; п. (рідка маса) місиво, квіша; 
(суміш) мішанина, вінегрЄт(а); (в голові) лемі
шка; (хаос) розгардіяш, шірварок; фР завору- 
ха, колотнеча [заварити кішу].

КАШЕЛЬ кахикання, бухика-, кішля-, (з кро
в'ю) кровохірка-.

КАШКЕТ > КАРТУЗ.
КАШ/ЛЯТИ кахика-, бухика-, (кров'ю) кровохі- 

рка-; & од ~ельну-; я. /мИ хто/ -ля с-и ♦, роз- 
кішляний, душе- -лем, бухикало, пк ~лйвий, 
(хворий) з -лем, о. у ніпаді ~лю, © ~ляючи;

ЗАКАШЛЯТИСЯ (пирхаючи) запйрхатись;
РОЗКАШЛЯТИСЯ: я. -явся розкіш ля ний.

КАШТАНОВИЙ (лист) з каштіна, (- алею) об- 
сіджений каштінами, (колір) ШОКОЛЯД-.

КАЮК (човен) плоскодонка, душогубка; (!) гап
лик! кінЄць! смерть! капут! кіпЄць! амінь!

КАЯТИСЯ (у гріхах) розкіюва-, о. бйти себЄ в 
груди; (на сповіді) сповідітися; (жалкувати) 
шкодувіти, кусі- /гриз-/ лікті; ± ПОКУТУ- 
ВА-; я. /мн хто/ кається с-и ♦, згбдний поФ,
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покутник, покаян-, пк покутній, покаянний, 
© розкія-, о. з покрою в сірці, ©;

ПОКАЯТИСЯ (визнати вину) повний-, прийти 
з повйнною (головою) 0.

КАЯТТЯ каяння, (с)покута; (перед ким) сповідь, 
покаяння; (визнання себе винним) тк пф пови
нна (голова) [прийти з повйнною (головою)].

КВАДРАТ рівнобічний чотирикутник; у -гіті пб 
стбкрбт більше, ще той [хам у -іті хам ще т.].

КВАКАТИ > КУМКАТИ.
КВАЛІФІКАЦІЯ (уміння) майстерність; п. фах, 

професія, спеціальність.
КВАЛІФІКОВАНИЙ (майстер) вправний, умі

лий, досвідчений, напрактикбва-, натренбва-, 
ф. підкутий (на всі чотири), облітаний; (- 
працю) професій-, фаховий, високоякісний.

КВАЛІФІК/УВАТИ характеризуві-, розцінюва-, 
визнана-, даві- оцінку; & дк сФ, я. /мн хто/ ~ус 
с-и /звиклий/ ♦, з-й розціни-, пк ~аційний, ©.

КВАПИТИ нагли-, ПІДГАНЯ-, підгони-, з. гіл- 
Й-; (нарощувати темп) прискбрюва-; я. /мн 
хто/ квапить звиклий /с-и/ ♦, підганяйло, 
підгбнич, прискорювач, пк КВАПЛИВИЙ, р. 
підгінчий, © підганяючи;

ПОКВАПИТИ приніглити 0.
КВАПИТИСЯ поспішати, хапатися, не гая-, не 

бари-, г. спіши-; р. ліси-, зазіхати; я. /мн хто/ 
-иться с-и /звиклий/ ♦, заспішений, © з хап
ливих, пк поспішливий, КВАПЛИ-, хап-, ско- 
рохвіцький, о. у пбспіху, © поспішаючи, ква
пившись;

ПОКВАПИТИСЯ поспіши-, похопи- 0.
КВАПЛИВИЙ хапли-, похапли-, поспішли-, по- 

квіпли-, жґ квапнйй, спішний, хіпа-, (темп 
ще) поквап- /с-/, сквапливий, поспішний.

КВАРТАЛ чверть року, три місяці; (будинків у  
місті) д. бльок.

КВАРТИРА і КВАТИРА (по)мЄшкання, примі- 
ще-; (стала) хіта, житлб, домівка, оселя, гос
пода, зн кишло; (мала) малометражна; кварт
ир-, (однокімнатна) однокімніт-; (шикарна) 
хороми, паліти, апартаменти.

КВАРТИРАНТ мешканець, пожилЄць, р. посто
ялець, комірник, ю. квартиронаймач.

КВАРТИРУВАТИ (де) жити, мешкати, винай- 
міти мешкання; (- військо) стояти на кварти
рах; я. квартирує = я. мешкає.

КВАС р. кислоті, (для тіста) розчина, опара, 
(хлібний) у. сирівець.

КВАСИТИ; РОЗКВАСИТИСЯ: що -вся (ніс) 
роз’юшений, (шлях) розкваше-, розбігне-, пк 
розквасистий, 0 .

КВАТИРКА (у вікні) віконце, віконечко; (жит
ло) квартирка.

КВАЦЯТИ > МАЗАТИ; & і. *квацянйна.
КВАШ/А гі° густий кисіль; ги місиво; © леміш-

к-а, макуха, квач, мамула, бамбула*; & не
нина.

КВЕСТІЯ г. проблема, питання.
КВИЛИТИ стогна-, скигли-; (- собак) скавулі-, 

скімли-; (- людей ще) плака-; (- звіря) ви-, за- 
виві-; (- маля) пища-; я. /мн хто/ квилііть с-и 
♦, розквйлений, розіскигле- + я. скиглить.

КВИТ квиток, розписка, квитанція, г. поквитбва- 
ння; фР к ін Є ц ь  [віддай і квит]; rf* розквитати
ся, розрахуві- [я /ми/ з ним квит /квити/].

КВИТАНЦІЯ > КВИТ, КВИТОК.
КВИТОК білЄт; (нумерований /у поїзді!) пляц- 

карта; (партійця) посвідчення, документ; Є 
розписка, КВИТ(АНЦІЯ); (оплати у крамни
ці) чек*; (на одержання) ТАЛОН.

КВИТУВАТИСЯ квиті-, розплічува-, розрахб- 
вува-, зводити порахунки, (за кривди) відпла
чувати (ся), мститися, помщі-; я. /мн хто/ -с- 
ться с-и ♦, рідий /готовий/ поквиті- /роз-/;

РОЗКВИТА- відплати-, г. зреванжува- 0.
КВІНТЕСЕНЦІЯ головні суть /зміст/, ф. сіль, 

як і. найсуттєвіше, найістотніше.
КВІТ (рослина) КВІТКА; (яблуні) цвіт, цвітіння, 

квітування, красування; & з6 квіття, квіти;
КВІТИ квітки; & дрібноквіти.

КВІТКА квіт, г. чйчка, д. косиця, з'п рожа, міль- 
ва +; & квіточка, квітонька, *жарквітка;

КВІТКИ (на матерії) взбри, візерунки 0.
КВІТКОВИЙ квітчіний; (чай) з квітів; (вазон) 

під квіти; & квітний.
КВІТНИ/К клюмба; (троянд) розірій, (при хаті)

г. зільнйк; (геніїв) сузір’я, суцвіття, букЄт; & 
~чбк, г. *4арня /квітниця/ /= квіткова шкілка/.

КВІТНУТИ і КВІТУВА- ЦВІС-, розцвіті-, роз- 
квіті-, (буйно) буя-, (- жито) полові-, красі-, 
красувітися; ги процвітіти, г. просперува-; я. 
квітне КВІТУЧИЙ, укритий цвітом, спбвне- 
ний цвіту, (весь) у цвіту, пк квітистий, (у роз
квіті) розквітлий, розкішний, пйш-, п° розмі- 
я-, /вигляд/ свіжий, здоровий, /вік/ золотий, ск 
-цвітний [яроцвітний], -квітий [червонокві- 
тий], о. у силі цвіту, © розцвітаючи.

КВІТУЧИЙ (у квітах) у цвіту, квітний; (у роз
квіті) розкіш-, пйш-; (тілом) буйнотілий; 
(вигляд) с° свіжий, здоровий.

КВІТЧАСТИЙ барвйс-, кольорис-, строкі-, бар
вінковий, ряснобір-, різнобірвний; (- мову) 
кучерявий, квітистий; & квітастий.

КВІТЧАТИ прикраші-, жґ краси-; (зелом) кле- 
чі-, ма!-, уміюва- /за-/; (квітами) заквітчу- 
/у-/, закосичу-, косичити; я. /мн хто/ квітні 
рідий у4, с-и ♦, ©.

КВОКТАТИ р. сокорі-, сокоті-, п. харамарка-; я. 
квбкче розквбкчений, квоктун /ж1 -уха/, пк 
квоктливий, ©.

КВОЛИЙ тендітний; (силою) н Є м іч -, безсилий,
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слабкий; (здоров'ям) слабий, слабовитий, хи
рий, миршавий, хиря- /-ля-/, хиренний, о. од 
вітру хилиться; п. повільний, не жвавий, в. 
дохлий; {- світло) не яскравий, тьмяний;

КВОЛІСТЬ сл^б^ість 0; & кво[і]ль.
КВОЛІТИ слабнути, хиріти; (хорувати) незду

жати, слабувати, хворіти.
КЕБЙТА здібність, уміння, хист, талант, дар, об

даровання; розум; & д. кіба.
КЕБЕТЛИВИЙ > ТАЛАНОВИТИЙ.
КЕЛИХ чіра, бокіл, г. пугір; (без ніжки) чіша; 

& к&іишок.
КЙЛІЯ > КАМЕРА.
КЕЛЬНЕР офіщянт.
КЕНДЮХ (у тварин) рубіць, шлунок; (на взір 

ковбаси) сальцесон; (хто) ВАЙЛО.
КЕП ЙОЛОП, ДУРЕНЬ.
КЕПКУВАТИ > ГЛУЗУ-; ок посміхуватися.
КЙПСЬКИЙ погіний, злий, незді-, окґ парши

вий, паскудний; © кіпос-, недобрий, лихйй;
КЙПСЬКО о. не мед 0; & кепськувіто.

КЕРІВНЙ/Й провідний, владущий, урядуючий, 
ок урядущий; (апарат) адміністративний, ад
міністрацій-; (заклад) розпорядчий, зверхній, 
надрядний; & ^чий; ~к справ i f  у. діловбд.

КЕРІВНЙК провідник, звірх-, начіль-, управи
тель, стіршйй, верховбда; (краю) ЛІДЕР; з п 
директор, голові, завідувач; ± ВАТАЖОК;

КЕРІВНИКЙ фР батькгі, /У* отці 0; з6 провід.
КЕРІВНЙЦТВО (штат) провід, управа, голов- 

ство, о. рук^ [під -ом під рукою]; (дія) керу
вання, управлі-, оруда, р. кермо; к. до дії до
роговказ, провідні засіда, програма.

КЕРМАНИЧ стерновий, стерничий, кермовйй, ± 
ШТУРМАН; л. провідник, ВАТАЖОК, во
дій, проводир, ЛІДЕР.

КЕРМО стерно, кормило, правило, штурвал, д. 
кірма, дімено.

КЕРМУВАТИ правуві-, стернува-, стерни-, з. 
стерникува-; ги керуві-; я. ІмИ хто/ кермує 
поставлений ♦, КЕРМАНИЧ, пк кермуваль- 
ний, кермовйй, стерновий, ©.

КЕРУВАТИ (ким) старшува- /верховоди-/ над, 
орудува- ким, ок руха- [ним -ла злість]; (уряд- 
ува-) держі- уряд, правуві-, порядкуві-, ф. 
начальникува-; (чим) провади-, кермува-, ра
ди-, розпоряджатися, міти у своїх рукіх що; 
(майном) урядува-, (оркестр-) орудува-, ди- 
ригува-; к. своїми пргістрастя- панува- над 
собою; я. /л<* хто/ керує с-и ♦, радий поФ, ке
рівник, провід:, управйтель, лідер, адмініс
тратор, м° КЕРМАНИЧ, капітан, пк КЕРІВН
ИЙ, провідний, адміністратив-, урядущий, ©.

КЕРУВАТИСЯ (чим) послуговува-, додержува
ти чого, мати за дороговказ що; я. /мн хто/ 
-ється ставши ♦, керований, віде-. ©;

КЕРОВАНИЙ ск -прівний [собороправ-]; 0.
КЙСАР (у Римі) імператор, цізар; У* володар, 

монарх, г. цісар.
КЕТЯГ > ГРОНО.
КИВАТИ (головою) хиті-, п* кив; (рукою, гілк-) 

махі-; я. /мн хто/ киві с-и ♦, змушений кив
ну-, кивун, © знай кив та кив.

КИВОК кив, п. знак, сигнал.
КИДАТИ мета-, вфга-, жбур ля-, швиргі-, шпур- 

ля-, пф кидь; (за борт) викиді-; (в русі) /під-/; 
(очі) зверті-, спрямовува-; (кого) покиді-, за- 
лиша-; к. тінь на кого плямува- /ГАНЬБИ-, 
очорнюва-/ кого; позначатися на кім; я. /мн 
хто/ кгіда с-и /звиклий/ ♦, змушений кину-, 
кидун, кидіць, кидій, пк кидальний, металь-, 
с* -скид [самоскид], ©;

КЙНУ- пожбури- 0; (об діл) беркицьну-, гіпн- 
у-, брязну-, бебехну-; к. лгіхом об зімлю не 
піда- духом /на дусі/; к. під ліву що утріти- 
інтербс до чого; к. йкір зупинитися; осісти;

ДОКИНУ- (слово) /в-/, доточи-, доді- 0;
СКЙНУ- звергнути 0;
УКЙНУ-: у. в жаль наклйка- тугу; вкинуло у 

страх кого узяв страх кого.
КИДАТИСЯ меті-, (туди-сюди) телесуві-; (до 

кого) бігти, підбігі-, (у потребі) звертітися; 
(на кого) накиді-, нападіти; (у воду) стрибі-, 
скакі-; (чим) кида- що; (до праці) допадіти- 
ся, шпірко брі-; (у ліжко) ф. плюха-; я. /мн 
хто/ -сться с-и ♦, рідйй кгіну-, кгіданий, мі- 
че-, верга-, швйрга- 0, ©;

КЙНУ- шатну-, порві-, метну-, шугнути, шар- 
іхну-, /врозтіч, ще! порснути 0; (на кого) наФ;

ВКЙНУТИСЯ обсісти [сарані вкйнеться].
КИДОК ок вйстриб.
КИДЬМА кидькомі, нівкидь, зп кидкбм.
КЙІВ & *киянин, пк ^київський, *киянський.
КИЙ палиця, палюга, ломіка, ціпок, дрючок, па

тик, г. бук; & кийок, киюра; ± КІЛ.
КИЛА г. пропуклина, с° грижа.
КИЛИМ (+ок) доріжка, простії!-, (під ноги) міт, 

(з картиною) гобелін; (сніговий) покрив, пок
ров, габі; & Фок, ець; внклнкіти на к. (в СС- 
Р) в. на прочухін /головомийку/, (у КҐБ) на 
“профіліктику”.

КИМ (гг —► хто) від кого [нівчений ким = ні- 
вчений від кого]

КИНДЖАЛ б3 запоясник, м° кортик; (тригран
ний) стилбг.

КИПІТИ (на вогні) клекоті-, пінитися, закипіти 
/ви-/, булькоті-, с. ♦ кипнем; (- пристрасті) 
ок шкварча-; (- стихії) КЛЕКОТА-, вирува-, 
бурха-, нуртуві-, грі-, аж пінитися, ходйти 
ходором; /вино/ шумуві-; /метал/ топйтися; 
/страву/ вари-; /людей/ їй хвилюві-, д. вари- 
[аж варився N.], ев гарячкувіти, лютуві-, ша
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лі-; я. /мн хто/ киш іть с-и ♦, призначений /за- 
лйше-/ заФ, мійже закипілий, уже забулькоті-, 
(у чім) варений, перевірюва-, (метал) тбпле-, 
пк КИПУЧИЙ [люттю к. гблос], бульку-, бу- 
лькотю-, булькітлйвий, /- стихії! розбуялий, 
розшалі-, /- море ще! розбурханий, розгбйда-, 
розбуруне-, клекотючий, бурхливий, © от-от 
закипить;

ПЕРЕД » /», заспокоїтися, вгамуві-, (- емоц-ії) 
вишумувати /від-/, вйшумі-, г. вйшуми- 0;

СКИПІТИ спалахнути.
КИПУЧИЙ ги бурхливий, діяльний, напруже-, 

дуже актив-, ок гейзер-; & киплячий.
КИП’ЯТЙТИ переварюва-; (струмент) ма зне

заражу-, стерилізувати; (екстрагувати) виві
рю-; я. !мн хто/ кип’ятить с-и Ф, згодний 
/змуше-/ проФ, перевірювач, (річ) кип’ятиль
ник, окріп-, пк кип'ятильний, © кип’ятивши.

КШГЙЧ окріп, кип’яток, кипень.
КИРЙЯ кобеняк, д. бурка, окґ плащ, з. опанчі, р. 

шинеля.
КИРПАТИЙ кирпоносий.
КИСЙТ > КАЛИТКА.
КЙСЛ/ИЙ квасний; (дух) проФ; (- міну) незадо- 

волений /нев-/; & ~Єнький, ~луватий, ~явий, 
~ющий, ~им-Ф, ~ий-преФ, аквасненький.

КИСЛОТА (якість) кгіслість, кислощі; (х. сполу
ка) з. щіва, г. квас.

КЙСНУТИ квасну-, квасні-; (без діл) перебува-; 
(у воді) мокну-; я. !мн хто/ кіісне с-и Ф, зали
шений заФ, мійже скислий, напівскйс-, © ще 
трбхи й кислий.

КИТАСТИЙ прикрашений китицями, з китиця
ми; (- кукурудзу) волотистий; & китчастий.

к й т и /ц я  (ниток) жмуток; (оздоба) султан; (яг
ід) ГРОНО; (квітів) суцвіття, г. букЄт; & ~чка.

КИШ ЕНЯ (задня) г. дупшік; мати в кишені ко
го ма- в кулаці /за пазухою/; не на н іш у -ню 
не по зубіх, ціні кусається, купйло-притупй-.

КИШ ІТИ (роєм) роїтися, комашй-; я. кишить 
від чого с-и Ф, пк закишілий, © як комашні 
чого, аж кишить від чого.

КИШКА (пожежна) руків, шланг;
КИШКИ нутрощі, т[б]&іьбухи, бебе-, потрухгі, 

потрух, х[ф]ляки; к" кишковий тракт, с° ки
шечник.

КИШЛО кубло, гніздо; (розбишак) верт&і.
КІВШ коряк; (в кухні) черпак; пи кіш; & ковшик.
КІГОТЬ пазур; & кігтик.
КІЛ паля, гострокіл; жердйна, тйчка; з'" дрючок, 

дрюк, бук, КИЙ, патйк, дрючйна; & КІЛОК, 
коляка, з6 кілля, пакілля; & з6 *ж£рля-

КІЛ&С пікіл; & кілочок; ± КІЛ.
КІЛЬКА1 чк не одйн [не о. рік], два-трй, декіль

ка, кількоро, о. жменька, фР з піру [так з п і- 
ру днів десь к. днів], д. скількись; & *Фдесят,

*щоФ /= кожні Ф/; за к. днів за якйй день-дві.
КІЛЬКА2 L (риба) гі° тюлька.
КІЛЬКІСТЬ число, чисельність, г. сФ; (у чому) 

відсоток, чістка; (мала) жмЄнь-, прйгорща; 
(найменша) мінімум; (велика) купа, шмат; 
(найбільша) максимум; великою -істю хмір- 
ою /-ами/, лівою /-ами/.

КІЛЬЦЙ (ковбаси) кружалко.
КІЛЬЧАСТИЙ кільцюва-, кільчі-, на взір кіль

ця, б. кільцевйдний /-подібний/.
КІМНАТА покій, горниця, комірчйна, (темна, 

мала) цюпа, (парадна) світлйця; (шикар-) па
лата, хоромина їм" хорбми/; (на гості) віталь
ня, сальон (на обід) щальня; (на сон) спіль-, 
опочиваль-, f  ложнгіця, а. будуір; (на працю) 
кабінет, робітня; (під дахом) мансірда, г. під
дашшя; (на судні) каюта; (у тюрмі) КАМЕ
РА; (ченця) к&іія; & кімнітка, ацюп-, апокоїк.

КІМ’ЯХ > ГРОНО; г. жмуток.
КІН сцйна, естрада, поміст, с° підмостки; (поле 

діяльности) арЄна.
КІНВА кухоль, коні[о]вка; д. відрб, дзбан.
КІНЕМАТОГРАФІСТ кінороб, кіношник.
КІНЙЦЬ край, межі, закінчення, завфше-, фін- 

іл, крайній пункт; фР приостінок, епілог; (се
ла) кут; ги смерть, загйбель; м° лгінва, каніт, 
трос; (змагань) фініш; (!) гаплик! капут! ка
юк! кіпЄць! шабаш! амінь! кріпка! амба!; & 
кінчик, прйФ [наприкінці]; к. світу Ф віку; к. 
світу /віку/ я. ґвалт*, армаґедон; і на тгіму к. 
і Ф ділу; в -нці на Ф; і -нці в вгіду і рідна мати 
не знайде; при -нці в останню хвилину, на
прикінці; без -нця безконечно; до без -нцгі 
робити роби-не-перероби- [читіти-не-пере- 
читати]; до -нцгі до остіннього.

КІНЕЦЬ-КІНЦЕМ в решті решт, нарешті, к* в 
кінцевому підсумку, б. за великим рахунком.

КІННОТА > КАВАЛЕРІЯ.
КІНО кінематогріфія, Фмист£цтво, з. магічний 

ліхтір; (фільм) кіно(картина) Ффільм/; (зал/а!) 
Фтеітр, з. кінематограф; & пк *кінбшній.

КІНЦЕВИЙ приФ, завершальний, заключ-, оста- 
точ-, фіналь-; (на краю) крійній; (без продов
ження) остійній; & кінцьовйй.

КІНЦІВКА рука, нога, (у моржів) ліст, (у зві
рів) ліпа;

КІНЦІВКИ руки-нбги.
КІНЧАТИ ЗАКІНЧУВА- /до-, ви-/, довершува-,

о. стіви- крапку /хрест/; (діла) вершй-; (злоч
ини) клас- край чому; (роботу) шабіши-; м<Ґ 
убиві-; ± ФІНІШУ-; я. !мн хто/ кінчі с-и Ф, з- 
й /готов-, рідйй/ закінчгі-, завершувач, вер
шитель, пк завершальний, фініш-, кінцевий, о. 
наприкінці /при кін-7 чого, ©;

СКІНЧИ- /за-/; с. шкблу випуститися 0;
ПОКІНЧИ- с° /с-, за-/ 0, у. (з чим) покліс- край
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чому, постави- хрест на чому.
КІНЧАТИСЯ мати кінець; добіга- /іти до/ кінця 

0; (- літо) мина-; /спів/ ПЕРЕСТАВ А-; п. 
УМ-ИРА-; /запас) виходи-, вичерпуватися; я. 
/мн хто/ -ється закінчуваний /ви-, до-/, завер
шу- 0, пк скінченний, (хто) напівживий, ©;

СКІНЧИТИСЯ одійти [одійшла лекція] с. фь 
яском піти прахом 0.

КІНЬ коняка; (кастрат) мерин; (худий) шкапа 
/-ина/, кандйба; (карлик) поні, муц; (молодий) 
огир, жеребець; (дужий) моцар; (возовий) би
ндюг, першерон; (у шахах) г. скакун; & кон
ик, коничЄнько; (один-в-один) *кінь-у-кінь.

КІСНИК зіплітка, стрічка, стьожка, бинда;
КІСНИКИ д. киндячки.

КІСТКА кість, маслак, с. костомаха; (риб’яча) 
ость; (цукру) грудка; (милостина) о. н1 шмат 
гнилої ковбаси;

КІСТКИ кості, д. крижі; (людські) рЄбра, лопа
тки, хребці, суглоби, хребЄт, чЄреп, таз; (гер
оя) прах, останок, (тлінні) останки.

КІСТКОВАТИЙ окостува-, кістлявий.
КІСТЛЯВИЙ кістявий, ко[і]щавий, д. кошеля-, 

р. костистий .
КІСТЯК скєлЄт /ж ? шкі-/; (воза) снасть, каркас; 

(голови) чЄреп; п ядро, хребет; ± АРМАТУРА.
КІСТЬ > КІСТКА.
КІТ о. нявкун, да кіт-воркіт; & котик, коток, 

котко, котусь, котяра, котище, пк *нявкучий.
КІШ (у возі) короб, васаг; (рибальський) рибник; 

ви табір, стан; f  Запорізька Січ.
КІШКА кіт-, киць-, да киця; (велика) барс, панте

ра, ягуар; (якір) кітва, кітвиця; & кішечка, ки- 
цень-, кіточ-, ^іантероч-, абарсик, пк *кішчин.

КЛАВІАТУРА к. клава.
КЛАДОВИЩЕ, / ИСЬКО/ гробовище, цвинтар, 

гробки, могилки, а. некрбпіль, f  могильник.
КЛАН f  рід, &  братство, орден, секта, н~ кліка, 

мафія; & пк *клановитий /= як клан/.
КЛАНЯТИСЯ (кому і до кого) вклоня- (с. до зе

млі), віддавати уклін, розкланюватися, від- 
клоня-; (вітатися) З ДОРОБКА-; р. поклоня-; 
п. запобігати ліски, принижуватися; я. /мн 
хто/ -сться с-и /звиклий/ ♦, радий /змуше
ний/ ВКЛОНИ-, © з поклоном; я. не -ється нік
ому невтішний.

КЛАПАН у. хлипавка; (у мідних трубах) пістон.
КЛАПОТЬ (паперу +) шматок, уривок; (поля, 

лісу) клин; & клаптик.
КЛАС ха кляса; (у систематиці) розряд, підроз

діл, категорія, тип /підтип/, ок формат; (- лю
дей) п. калібр; (у громаді) верства, стан, (дрі
бніша) прошарок; (у школі) кімната; (учнів) 
група; & екстракляс(а).

КЛАСИК > ПИСЬМЕННИК.
КЛАСИФІК/УВАТИ розбива- на групи /кляси/,

ГРУПУ-, о. розкладати по поличках; я. /мн 
хто/ ~ус с-и ♦, покликаний cf, для ~ації, зійн
ятий -ією, ~ітор, пк ~аційний, ©.

КЛАСТИ складі-; (перед чим) /роз-, ви-/; (убік) 
/від-/; (під що) /під-/; (до лікарні) приміщі-; 
(до кишені) засуві- /в-/, хові-; (їжу) накладі-; 
(мур) муруві-; я. /мн хто/ кладЄ с-и /схиль
ний/ ♦, згод- nof, кладій, кладун, кладільник, 
накладіч /по-, роз-, за-/, пк клідчий, ск -клід 
[дармоклід], ©.

КЛАСТИСЯ > ВКЛАДАТИСЯ.
КЛАЦ! цак! цик!; лясь! лусь!; трісь!
КЛАЦАТИ цока-, ляска-, цика-; (чим) тріска-, 

(зубами) дзвони-; (- замок) затріскуватися; 
(на рахівниці) рахувати, бухгальтеруві-; & 
викліцу-; я. /мн хто/ кліца с-и /мастік/ ♦, з-й 
кліцну-, лускіч, лускун, цокотун, ляскун, пк 
цокотливий, тріскотли-, ляскітли- /-учий/, 
тріску-, © кліцаючи;

КЛАЦНУТИ (- замок) затріснутися 0.
КЛЕЇТИ ліпи-, зліплюва-, склею-; (листівки) 

/на-, роз-/, наліплю- /роз-, при-/; я. /мн хто/ 
клЄїть с- и  ♦, рідий с^, зійнятий клієнням, 
клеїльник, ліпило, розкліювач /на-, с-/, розлі
плю-, пк клеїльний, ліпйль-, ©;

КЛЕЇТИСЯ ліпи- 0; не к. (- гру) ф. не йти.
КЛЕЙ клейстер, Xа кляйстер; жґ р. ґлей.
КЛЕЙНОДИ Є коштовності, самоцвіти; (знаки 

влади) регілії.
КЛЕКІТ клекоті[і]ння; (вод) вируві-, бурха-, 

шумуві-, кипі-; & клекотнява, п° клект.
КЛЕКІТЛИВИЙ кипучий, БУРХЛИВИЙ, роз- 

бурхіний, бурхітливий, вулканічний; & кле
котливий, клекотючий, клекітний.

КЛЕКО/ТА[І]ТИ кипі- (кипнем); (- води) бурх- 
а-, бурхоті-, нуртуві-, вируві-, шумуві-; (у 
горлі) булькоті-; (- мотор) торохкоті-; /бій/ 
гримі-, завзято точитися; (- юрбу) галасувіти; 
& клекті-, виклекочувати(ся); я. ~че с-и ♦, 
розданий, ~'гун, булькотій, пк КЛЕКІТЛИВ
ИЙ, бурхітли-, ~тк5чий, вулканічний, © з -том.

КЛЕП/АТИ (по плечі) покліпува-, поплеск-; (ко
су) виклеп-, п° гострити; ж” би-, каліті-, ку
ві-; (нюти) нютуві-; ги наговорю-, набріху-, 
зводити ніклеп, ф. кіпа-; я. /мн хто/ ~ле с-и 
♦, згодний за^, зійнятий ~інням, ~ільник, 
~іч, ~айло, пк ~ільний, ©;

НАКЛЕПАТИ звісти ніклеп 0;
УКЛЕПАТИСЯ /В-/ УШЕЛЕПА-, набрі- біди 

/сорому/, ускочити /уліз-/ (в біду, в клопіт, 
вище халяв), скбчи- на слизьке, пошитися в 
дурні, г. впакуві-.

КЛЕРК а. службовець, КАНЦЕЛЯРИСТ, контор
ник, писарчук.

КЛЕЧАННЯ, КЛЕЧАТИ > ЗЕЛЕНЬ, КВІТЧА-.
КЛЕШНЙСТИЙ кн клішнеподібний /-видний/.
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КЛЙГАТИ > ЖИВОТІТИ.
КЛЙКАТИ гукй-, вол4-, г. взива- чого [-^й ряту- 

нку]; (товар) підклик£- /при-/; (у гості) запр- 
ошува-, проси-; ти ваби-, притяггі-; (до чого) 
заклика-; он? назива-; ок ♦ на [♦ на полі
цію]; я. Імн хто/ клгіче с-и ♦, радйй /готовий/ 
по4, кликун, кличко, кличак, пк Ідо чого/ зак
личний, закликущий, /очі/ манливий, ваблй-, 
приваб-, спокус-, вабкий, © із закликом /по-/.

КЛІШ (з дерева) плішка; (землі) ділянка, /малий/ 
клапоть; (на взір клина) трикутник, трикутня 
смужка; & Фок, +£ць, ♦чик, Фбчок, з6 клиння.

КЛИНОК > КЛИН; (шаблі) лізо; ти шабля, кин
джал; (на одяг) д. вішак, кілок.

КЛИНУВАТИЙ & клинкува-, клинцюва-, клин- 
чйс-, с° клиноподібний.

КЛЙШАВИЙ клишоногий /криво-, корячко-/, 
корячкуватий, д. шеверногий.

КЛІЄНТ відвідувач, замовець, покупець, (ліка
ря) пацієнт; & з6 клієнтура, г. клієнтеля.

КЛІКА камарилья, МАФІЯ, каста, ЗГРАЯ; (вій
ськова) хунта; ± ОЛІГАРХІЯ.

КЛІМАТ у. підсоння; (у державі) ти атмосфера, 
обставини, умови, режим, с° обстановка; по
м’якшення к-у (в ССР) гласність].

КЛІНІКА > ЛІКАРНЯ.
КЛІННО г. навколішках; (із d  просити +) уклін

но /по-/, покірно, ласкаво.
КЛІПАТИ (очима) лупа-, МОРГА-; (- світло) 

блима-, мерехті-, мигті-; я. /мн хто/ кліпа 
звиклий /с-и/ ♦, з-й переФ, моргун, пк блимли- 
вий, блимкйй, моргучий, мигтю-, ©;

ПЕРЕКЛІПА- обійтися словесною нагінк-.
КЛІР ц. причет; р. церковний хор.
КЛІТКА клітина; (грудна) погруддя; (у шахті) 

кліть; (у зошиті) кр&гка, клітинка.
КЛІТЧАСТИЙ > КАРТАТИЙ.
КЛІЩІ обценьки; & rft ок кліщима.
КЛОЗЕТ > НУЖНИК.
КЛСЙПТ неприємність, ("за)морока, прикрість, с. 

халепа; турбота, занепокоєння, тривога, р. ту- 
рб і турбація, турбангіна, д. клопітні; п. тяг
ар; е* діло, справа; це не Ваш /н-/ к. це не Ва
ше /н-/ діло, це до Вас /н-/ не стосується, це у 
Вашу /н-/ задачу не входить; мені не к. мені 
нема діла, мене не обходить;

КЛОПОТИ: свої к. ж. свій глек на капусту.
КЛОПІТНЙЙ клопітливий, клопіткий, дбайли

вий, турботли-, дбапий, старанний, рет£пь-; с. 
морочливий, казусний, каверз-, маруд-.

КЛОПОТАННЯ піклува-, турбота; (писане) апе
ляція, прохання, скарга, заява, /усіх/ петиція.

КЛОПОТАТИ завдава- клопоту /турбот/, турбу- 
ві.-у тривожи-, хвилю ва-, непокої-, не дава- 
спокою (голові); к. собі ггілову обтяжува- г., 
завдава- труду голові; я. /мн хто/ клопбче с-и

/звиклий/ ♦, з-й заФ, спбвне- клопоту /-ів/, 
клопотун, пк клопітливий, КЛОПІТНИЙ, с. 
неспокій-, тривож-, ©.

КЛОПО/ТАТИСЯ (- кого) стара-, турбува-, пік- 
лува-, непокої-, дбати; (чим) бу- заклопотани- 
м, бідкува- за, не м£- спокою; (перед ким) об- 
бива- порбги чиї; (по хаті) поратися, товкти-; 
я. /мн хто/ -четься заклопотаний, с-и /звикл
ий/ ♦, з-й подбі-, зайшітий -танням, ~тун, пк 
клопіткий, дбайливий, турботли-, клопітли-, 
метушли-, потовкучий, © у клопотах.

КЛОУН і х? КЛЬОВН блазень, паяц, а. арлекін, 
& артист-комік; (німий) мім; ± АРТИСТ.

КЛУБ стегно; (диму + /гГ мн!) завій, клубок; & 
клубище, з6 клубовиння, мн клубовиська.

КЛУБОК (ниток) моток; (інтриг) плетиво, паву
тиння, сплеті-; (почувань) вузол; (у горлі) спа- 
зм(и); & клубочок; клубгічком калачик-.

КЛУБ/ОТАТИСЯ, КЛУБОЧЙ- (- дим) клубочі
те, клубот£[і]-, клубуватися, кубли-, кужели-, 
р. валувати; я. -ється с-и ♦, розклуббчений, 
розвйхре- ~̂ ами, пк ~(от)ливий, -отючий, ©;

СКЛУБОЧИТИСЯ & (в голові) /пере-/, пере
тер-; я. склуббчився склубочений, 0 .

КЛУНОК клумак, торба, мішок; (зв'язані речі) 
пук, /у хустці/ вузол.

КЛУНЯ стодола, шпгіхлір; ± ШОПА.
КЛУС (алюр) ристь; -6м труськом, підтюпцем.
КЛЮВАТИ дзьоба-; к. нгісом дріміі-, окунів ло

ви-; я. /мн хто/ клює пк юповальний, дзьобу- 
чий, ск клюй- [клюйдерево /= дятел/].

КЛЮКА ковінька, ключ(еч)ка; костур, милиця.
КЛУМБА > КВІТНИК.
КЛЮЧ відмикйчка; (до таїни) дороговказ, про

відна нитка, інструмент; (до шифру) код; (до 
загадки) розгадка; (до міста) ви ключова по
зиція; (телеграфний) перемикач; (музичний) 
тональність; (птахів) шнур, згр&і, р. ґирили- 
ця; під ключ за ґрати; п. к. клгіс- замика-; 
під ключам 1. під замком, 2. за ґратами.

КЛЮЧАМИ, КЛЮЧЕМ (летіти) шнурком, 
шнуром; з'п одйн за одним; ± ЦУГОМ.

КЛКІЧНИК клюш-, ключар; (у тюрмі) наглядач.
КЛЮЧОВЙЙ головний, центргіль-, вирішаль-, 

першоряд-, чоловий, стрижи е-; (об'єкт) ви 
командний.

КЛЙСТИ проклина- /ви-/; лая-, кобени-, батьку- 
вd-, корени-; он? лаятися; я. /мн хто/ клені 
готовий проклясти, с-и виклина-, виклинач,
о. з прокльонами на уст&с, ©.

КЛЙТИЙ ненависний, нестерп-, огид-; упертий, 
запеклий, завзятий; л. прокля-, проклятущий, 
триклятий, окаянний.

КЛЯТЬБА прокляття, проклін, кляття; (урочис
та) присяга.

КЛЙУЗА і КЛЙВЗА донбс, нашепт; наклеп, пе
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ня, інсинуація.
КЛЙУЗНИЙ наклепницький; жґ каверзний, ка- 

зуїстич-, казус-.
КЛЯУЗНИК сутяга, шепотинник, наклеп-, на

шіптувач, інтриган; ± ПОЗОВНИК.
КЛЯЧАТИ стоя- навколішках /на колін-/, г. кля- 

чі-; ± УКЛЯКА-; я. /мн хто/ клячить змуше
ний стйти навколішки, укляклий, © ставши н.

КМІТИТИ і КМІТУВА- міркува-, розміркбву- 
ва-; спостеріг^-, стежи-; помічй-, зауважува-.

КМІТЛИВИЙ метикуватий, метикований, тямо
витий, тямущий, покмітливий, бистрий на ро
зум, д. уторбпний, доскбцько-допитацький, г. 
штуцерний, (в наслідок навчання) о. підкутий 
(на всі чотири); ± БЕРУЧКИЙ;

КМІТЛИВІСТЬ бистрий розум 0.
КНИГА книжка, (велика, груба) фоліянт; (свяще

нна) Біблія, KopdH, Талмуд; (давня) старо
друк; (першодруки) мн інкунабули; (репроду
кцій) альбом; (окремий примірник) том.

КНИГАР книгопродавець, книгозн£в-, книжник.
КНИГАРНЯ крамниця книжок; & книгйренька.
КНИГОЗБІРНЯ бібліотека, р. книгозбір; (вели

чезна) книгосхбвище.
КНЙЖКА (чимала) КНИГА; (рідкісна) видання, 

публікація; (невелика) брошура; (навчальна) 
підручник; (трудова +) документ; (стародр
уки) інкунабули; & книжечка, ф. книжЄнція.

КНЮККОВИЙ ок книгарський.
КНИЖНИЙ лс (вираз) неживий, канцелярський, 

школярсь-, штучний, п. кбва-.
КНИЖНИК КНИГАР; зн буквоїд, книгогриз; 

ж4 знавець, учений, мудрець.
КНЙЖНІСТЬ: нуд&зна к. книжне нудьгарство.
КНИШ > ПАЛЯНИЦЯ.
КНІКСЕН присід(£ння), реверанс, г. кнікс.
КНОПКА (у приладах) ґудзик; (на одязі) застіб

ка, запинка, г. зітріска.
КНУР > КАБАН.
КНЯЗІВСЬКИЙ княжий, князький, княжець- 

кий, княжен^цький.
КНЯЗЬ а. герцог; з'п вождь, февд&п, с° феодал; 

(весілля) жених, наречений; & *князенко.
КОАЛІЦІЯ соіоз, спілка, альянс, ліґа, бльбк, 

об’єднання, ок вісь.
КОБЕНЙТИ дуже лая- /свари-/, кости-, батьку- 

ва-, корени-, клясти, виклина- /про-/; ШПЕ
ТИТИ; що кобенить = що ганьбить.

КОБЕНЙК (накидка з відлогою) кирея, каптан, 
сіряк, д. бурка.

КОБЗАР > МУЗИКА; п, поет, а. скальд, мене
стрель, трубадур; жґ сліпець.

КОБИЛА кобйльчина, кобилиця, кобилка; (мол
ода) лошиця; б4ба з вбза -  -гілі лігше > ВІЗ.

KOBAJI/Ь & ~ик, ~ьчук, ~£нко, (~ева) -лиха.
КОВБАНЯ (у річці) чорторий, вйрва, ВИР, д. ба-

кай, нурт; (на дорозі) КАЛЮЖА.
КОВБАСА (з крови) кров'янка, (з потруху) саль

цесон, д. кендюх, (міні) у. ковбаска, зп сосис-.
КОВДРА накривало /у-, по-/, (ткана) коць, ліж

ник, жґ рядно, одіяло.
КОВЕРЗУВАТИ ВЕРЕДУ-; (ким, над ким) глу

митися /збиткува-, варити воду/ з кого; л. 
мудрувати, вигоду-; д'к = що вередує.

КОВЕРТА г. конверт, (велика) пак£т.
КОВЗАНКА кбвзалка, ковзаниця; ст ск^йтинг- 

ринк.
КОВЗЬКЙЙ слизький, сФ; (шлях) п. ненадійний, 

непев-, небезп^ч-, хиб-, (- стан ще) двознйч-.
КОВТ/АТИ в. липі-; (жадібно) глита-; п. погли- 

н£-\ (лють) тамуві-, стрймува-; (книги) читй- 
(запбєм), човпти; (слова) прокбвтува-, недов- 
имовля-; я. /мн хто/ ковтй звиклий /с-и/ ♦, з-й 
~ну-, ~&іьник, глитай, пк ~&пьний, © ~йючи;

ПРОКОВТНУТИ & ♦, як собака муху 0.
КОВЧЙГ > СУДНО; ц. скринька на дари; & пк 

♦ковч&кний.
КОГОРТА > ЗАГІН, ПЛЕЯДА.
КОД > ШИФР; (Морзе) морзянка, 4збука Мбрзе.
КОДЕКС звід /реєстр, збірка/ закбнів; (моралі) 

норми, звичаї, комплекс правил.
КОДЛО ф. уся рідня, ув£сь рід, усі нащадки; 

(злочинне) згрйя; ± ПОРІДДЯ.
КОЖЕН і КОЖНИЙ усякий, всяк, д. кождий, в. 

усякий собака; & щокбжний, кожнісінький, г. 
кожнісь-; всім і кгіжному кожному одному.

КОЖУХ кожушина; пи футляр, оболонка, нак
риття; (телефона) КОРОБКА; & кожушок.

КОЗА (бистронога) о. рись-коза; & *козй-дереза.
КОЗА/К f  вільний вершник, з п українець, руси- 

н /руський/; (взір відваги) молодець, лицар; пб 
парубок, юнак; (танець) ~чбк; & -рлюга, ~ч- 
ина, ~ч£нько, (молодий) підФ; & д° (стати ♦- 
ом) *скозачіти; ± КАРМАЗИН, СІЧОВИК.

КОЗИР (у картах) світка, найстарша масть; и. 
перевага, вищість, плюс.

КОЗИРЕМ по-молодецькому, хвацьки; гордови
то; загонисто, зарозуміло.

КОЗИРЙТИСЯ принди-, гороіжи-, БУНДЮЧИ-, 
ходити /виступі-/ козирем; бадьоритися; я. 
Імн хто/ -ііться с-и ♦, принда, кирпоніс, ГОР- 
ДУН, ЧВАНЬКО, пк кокошливий, гороїжли-, 
пиндючли-, бундючли-, ©.

КОЗИРЯТИ (чим) хвалитися, чв£ни-; в" віта-, 
віддавати честь; я. /мн хто/ козиргі с-и /звик
лий/ ♦, радий козирну-, ©.

КОЇТИ (rf* н[) чини-, твори-, витворя-, витіва-, 
виробля-, заподіюва-; я. Імн хто/ кбіть с-и ♦, 
з-й /взявшись/ на+, витівник, збитбш-, беш- 
кет-. с. паливода, пк збитбшний, капос-, кав
ерз-, бешк£гливий, ©;

СКОЇТИ (прикрість) заподіяти 0;
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КОЇТИСЯ; СКОЇТИСЯ ф. н°скуйбвди- 0.
КОЙКА > ЛІЖКО; & кбєчка.
КОКЕТКА кокетуха, у. придзигльованка.
кокетливий чепуристий, дженджури-, заль

отний, з. (при)дзиґльова-, відзіґор-; (вигляд) 
чепурний, гар-, привабливий; (- очі) грайли-;

КОКЕТЛИВО зальотно 0.
КОКЕТСТВО г. кокетерія.
КОКЕТ/УВАТИ строї- фіглі-мйглі /вихиляси та 

викрутаси/, дженджурйтися; (чим) ХИЗУВА-; 
я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, радий по4, охочий до ~с- 
тва, ~ун, ж' КОКЕТКА, ~уха, дженджеру-, пк 
грайливий, КОКЕТЛИ-, дженджуристий, ©;

НАКОКЕТУВАТИСЯ наженихатися 0.
КОЛАБОРА/НТ ~ціоніст; (окупанта) запродан

ець, зрадник; ок каліф на час; ±ВИСЛУЖНИК.
КОЛЕГА (у школі) товариш, одноклясник, одно- 

каш-, співучень; (на праці) співпрацівник, 
співробіт-; ± ПОБРАТИМ.

КОЛЕГІЯ (школа) с° колегіум; (орган уряду) ра
да, комісія; (в катол. Церкві) капітул; (юрис
тів) об’єднання, спілка.

КОЛЕГІАЛЬНИЙ (-ухвалу) спіль-, колектив-.
КОЛЕКТИВ (лікарні) штат, персонал, особовий 

склад, обслуга; (бойовий) команда, ЕКІПАЖ; 
(артистів) трупа, ансамбль, ж? артіль, гурт.

КОЛЕКТИВНИЙ гуртовий, спільний, д. усіх- 
ній; (договір робітників з підприємцем) вза
ємний, обопіль-, двосторонній.

КОЛЕКЦІОНЕР збирач, призбирув-; (марок) 
філателіст; (монет) нумізмат.

КОЛЕКЦІОНУВАТИ й КОЛЕКЦІЯ > ЗБИРА
ТИ / ЗБІРКА.

КОЛЕНКОР с° у. перкаль; отакий к. с° у. отакі 
гаразди /вжитки/.

КОЛЕНКОРОВИЙ с° у. перкалевий.
КОЛЕСО (воза) коло; (під пас машини) шків; 

(водяного рушія) турбіна; (подій) калейдоск
оп, круговерть, каруселя, коловерть; & колі
щатко), ск *-колесий [злотоколесий]; к. /ко
лісниця/ істгірії 1. м’ясорубка історії, 2. ме
таморфози /гримаси/ і., 3. катаклізми і.

КОЛЕСУВАТИ (на смерть) страчува-; (- рух) 
кружля-, р. колува-; я. /мн хто/ колесує 1./2. 
с-и ♦, ©, 1. готовий розФ, кат, 2. що кружля.

КОЛЙ (?) в якій порі?, в який час?; ок аж [ми 
ждали аж вийде цар]; он? Ф-небудь [зайди ♦ 
до нас], іноді [♦ є, ♦ нема]; фР як [як я був 
юнак]; ч. аж /як/ (ось) [♦ гульк]; <? тоді, як [♦ 
я біг], якщо, раз [♦ на те пішло], після того, 
як [к. мине п. т., як мине]; к. ж аж [Дід? Аж 
ні!]; к. ось хто: і тут хто: [к. ось Петро: “Я 
знаю”]; к. раптом а вже [глядь! А вже поруч 
біс]; к. щось не те ф. ♦ щось ковбасйть.

КОЛИ-БУДЬ будь-коли, АБИ-КОЛИ; однаково 
колй, все одно колй.

КОЛИВАТИ, г. КОЛИВАТИ: к. душу трясти 
душу;

КОЛИВАТИСЯ хита-, вихитува- /по-/, гойда-, 
хилита-, колиха-, хиля-, г. трястися, ок(- брез
кле тіло) колоти-; (- ціни) стрибіти; (в очах) 
мерехті-; я. -ється гойданий, колиха-, хита-, 
похитув- /ви-/, пк хиткий, хилиткий, хитли
вий, ГОЙДЛИ-, погойдли-, (човен) /пере-/.

КОЛИ-НЕБУДЬ колись, одного дня, якось (ін
шим разом) коли-інше.

КОЛИ-НЕ-КОЛИ > ВРЯДИ-ГО-; д десь-не-дісь.
КОЛИСАНКА колискова пісня, заколйсуванка.
КОЛИСАТИ, колиха-, гойда-, хиті-; (до сну) 

люля-, заколйсува-, присипля-; я. колгіше = 
1. я. гойда, 2. я. заколисує.

КОЛИСКА люль-, люля, гойдалка; (інваліда) ві
зочок; ги батьківщина, джерело, початок, фР 
дитинство, сповиток [з колйски з дитинства, 
зі сповитку].

КОЛИСЬ давніш(е), переділе, передні-, пір-, ра
ні-, в минулому, перед тйм; якбсь; коли-ніб- 
удь, іншим різом /чйс-/; як к. по-давньому;

КОЛИСЬ ТО колись таки, ріно чи пізно.
КОЛИХАТИ > КОЛИСАТИ.
КОЛИШНІЙ > ДАВНІЙ; фГ поперід-, дотепір- 

іш-, передніший, перід-; (час) минулий.
КОЛІЗІЯ > ЗІТКНЕННЯ.
КОЛІНО (ламана лінія) заворот, зікруг, зигзаг; 

У  покоління, рід; (витівка) штука, коник, ко
лінце, фортель; (у музиці) частина, розділ, (у 
танці) фігура; як об к. шкереберть [все, як 
об коліно]; на коліні (писати) пбспіхом.

КОЛІНЧАСТИЙ колінчатий, колінкува-.
КОЛІР бірва, забарвлення, (лише слід) тон, тінь; 

(тварин) масть; у білий /зеліний, червгі-/ к. 
(помалювати) г. на біло /зелено, черво-/.

КОЛІЩА КОЛЕСО; кролик [на -ах]; & Фтко.
КОЛІЯ (на шляху) слід (від коліс); (залізниці) лі

нія, полотнб; є. чірга; д. залізниця; к. житлі 
рутйна.

КОЛО1 круг, кружало, диск; (воза) колесо; ги 
сфера, світ, спектр, (обов’язків) обсяг; (люд
ей) оточення, довкілля, товариство, середбви- 
ще, угруповання, о. всі навколо; (танцю) тур, 
кін; кгілом і навкгіло навкружкй[£].

КОЛО2 rfK (по)біля, край, при; (скількох) при
близно.

КОЛОБРОДИТИ пустува-, с. бешкетуві-, шур- 
убури-, р. (коло)брої-; я. Імн хто/ колобрбд- 
ить с-и /звиклий/ ♦, галабурда, урвиголова, 
паливода, колобрбдник, бешкіт-, (- дітей) 
збитбш-, шибе-, урвитель, пк жлобувітий, ок 
колобрбдис-, /- дітей/ збитошний, ©.

КОЛОВОРОТ вирва, ВИР, д. крутіж; (подій) ги 
КАЛЕЙДОСКОП; пи ручні свердлярка.

КОЛОДА (тесана чи ні) кругляк, колодка, д. бе-
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рвенб, цурпак, І чотиригранна! брус; (у спор
ті) бум; (на пасіці) вулик; © тупак, незгра
ба; (карт) комплект.

КОЛОДКА колода; (під орден) планка; (шевця) 
копил; (ножа) держак; з. (висячий) замок;

КОЛОДКЙ f  диби, скрипиці; п. пута; (взуття 
з дерева) дерев'янки.

КОЛОДНИК > АРЕШТАНТ.
КОЛОДЯЗЬ криниця, д. ке[и]рни-; г° прямови

сна шахта, стовбур, д. ствол, (вузька) шурф.
КОЛОМ кружкома, кружка; (один за одним) че

редою, по черзі; к. і навколо > КОЛО.
КОЛОМЙЙКА > ПІСНЯ.
КОЛОНА & стовп, підпора, (ум ’ята в стіну) пі

лястра; (пірамідкою верх) обеліск; (бійців) ви 
мн лави; (авт) вінка; р. череда; & колонка.

КОЛОНІЗ/УВАТИ (вільні землі) заселя-, засел- 
юва-; (чужі землі) загарбу-, захоплю-, підби
вати, поневолю-; я. /мн хто/ колонізує с-и 
/звиклий/ ♦, з-й сФ, колонізатор, скорий на 
гарб, пк ~аційний, для ~ації, зайнятий -ією, ©.

КОЛОНІЯ (країна) залежна /окупбва-/ земля; (У- 
тікачів) поселення; (емігрантів) земляцтво; 
(виправна) с° табір (примусової праці); (орга
нізмів) & скупчення, /бактерій/ штам.

КОЛОНКА > КОЛОНА; (цифр) стовпець; (водя
на) пб кран, д. крант; (заправна) бензоФ, пункт 
заправки; (для опалення) пб пічка.

КОЛОС & з6 колосся.
КОЛОС / КОЛОСАЛЬНИЙ > ВЕЛЕТЕНЬ і 

ВЕЛИЧЕЗНИЙ.
КОЛОТИ шпига-, штрика-, д. шпбрта-; (навил

іт) прокблюва-; (у боці) /по-/, болі-; (свиню) 
забива-, різа-; (на дріб) дроби-, роздрбблюва- 
/-ля-/, розщеплюва-, розкблюва-; (дрова) руб- 
а-, тя-; (язиком) п. дошкуля-, допіка-, підпус- 
ка- шпильку, д. добира-, (очі) виїдй-, (в очі) 
цвіка-; я. /мИ хто/ коле с-и ♦, з-й у4, колій, 
(річ) колун, пк ІсписІ шпигучий, кілкий, коль
кий, колючий, шпичастий, /зброя/ холодний, 
кинджаль-, кн колбль-, ск коли- [колйвіск], © 
шпигаючи, коловши;

ВКОЛОТИ ушпигнути 0;
КОЛЬНУТИ шпиг(о)нути /у~/ 0.

КОЛОТИТИ (воду) міша- /розмішува-/ (і кала- 
мути-); п, баламути-, збурюва- /під-/, бунту- 
ва-, хвилюва-, бентежи-; (з люті) н° трясти, 
труси-; & (рідину) розколбчува-; я. /мн хто/ 
колотить 1 .-4. с-и ♦, ©, 1. покликаний с4, для 
колочення, зайнятий -ям, 2. я. каламутить,
3. (масло) я. сколочує, 4. я. баламутить.

КОЛОТИТИСЯ (- серце) би-, калатати, токоті- 
[а]-; /пристрасті/ клекоті-, бурха-; (з переля
ку) тремті-, дрижа- трястися; (мати клопіт) 
товкти-, морбчи-; р. обурю ва-; (- думки) не 
давати спокою; и. колобрбди-; (за що) зчиня-

бучу, сваритися, спереча-; (- брезкле тіло) ф. 
колива-; колотіілось кипіли /вирува-/ прис
трасті; я. /мн хто/ -иться 1.-4. с-и ♦, 1. (- сер
це) з-й вічно ♦, 2. (- рідину) колочений, розко- 
лбчува-, 3. що клекоче, 4. що зчингі бучу + 
колотник, пк колбтливий;

ЗАада втратити душевну рівновагу 0.
КОЛОТНЕЧА сварка, гриз(от)ня, звіда, колот

ня, сварня, в. заїдня, д. кблот; (заворуха) ЗА- 
М’ЯТТЯ, каша, веремія, катавасія, буча; (вел
ика) заворушення.

КОЛОШКАТИ полбха-, розполбхува-, розляку- 
ва-, розколбшкува-; (збурювати спокій) турб
ува-; (чуб) р. кбшла-, кошлати-; ± ЛЯКА-.

КОЛУВАТИ кружля-, колесува-, крутитися, о- 
берта-, (робити гак) об’їжджати; я. колує = 
я. кружля2.

КОЛУПАТИ копирса-, длуба-, кбрпа-, шпбрта-; 
(долотом) довбти, довба-; (в носі) г. довба-; 
& виколупува-; я. /мн хто/ колупяі звиклий /с- 
и/ ♦, з-й розФ, колупаньник, колупійло, шпбр
та, пк колупальний, копирсніть-;

КОЛУПНУТИ /сФ/; к. сірце угризтися в с.;
ЗАКОЛУПНУ- (серце чиє) зворуши- кого.

КОЛібЧИЙ шпильчастий, ШПИЧАКУВА-, ко- 
лючкува-; (очі) гострий, пронизливий; (віц) у- 
щйпли-, уїдли-, щипучий, їдкий, дошкуль
ний; (дріт) заколюче-; & колький, колющий.

КОЛібЧКА шпиль-, шпич-, шпичак; (у тілі) 
скабка; (у їжака) гол-; (недуга) онґ кбль-.

КОЛЮЧОРІЖУЧИЙ с° здатний колоти й рі
зати; к. прідміт колючий різак /різачбк/.

КОЛЙСА повіз, екіпаж, коляска, фаетбн, Є коч.
КОЛЯСКА (інваліда) віз(бч)ок.
КОЛЬБА г. (кріса) приклад.
КОЛЬКА (у боці +) біль, жґ колібчка;

КОЛЬКИ & кбльочки; на к. бері кого 1. бол
ить кого, 2. сміється до сліз хто.

КОЛЬКИЙ > КОЛЮЧИЙ.
КОЛЬОРИСТИЙ БАРВИС-, квітчас-, пишно

барвний, рясноб£рвий; ± ВЕСЕЛКОВИЙ.
КОЛЬОРЙТ (у мистецтві) тональність, тон; 

(забарвлення) колір, нюанс; (місцевий) п. са
мобутність, своєрідн-, характерна особлив-.

КОЛЬОРЙТНИЙ мальовничий, БАРВИСТИЙ, 
яскравий; п. своєрідний, характер-.

КОЛЬОРОВИЙ барвистий, не безбарвний, за- 
барвле-; (стобарвий) вес&ікб-, ряснобар-, різ- 
нобар-, строкатий, стобарвний, с° різнокбл- 
ір-; (метал) не чбр-; (- расу) не білий; & *вес- 
елчатий.

КОМАНДА нак£з, г. рбзказ; (провід) командува
ння; (танка) особовий склйд, екіпаж, обслу
га, з. залога; сГ колектив, г. дружина.

КОМАНДЙР зверхник, г. командант; (вищий) 
командувач, полководець, воєвода, воєнача
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льник, f  отаман, с° командуючий, с. головно
командувач; (куреня) курінний, (ноти) чото
вий, (сотні) сотенний, (полку) полковник.

КОМАНДИРОВАНИЙ відрядже-, делегбва-.
КОМАНДИРОВОЧНІ (папери) відрядні, (гро

ші) добові.
КОМАНДНИЙ (- кадри) керівний, /посаду ще/ 

провідний, ключовий, чоловий; /узвишшя/ ви 
панівний; к. склад старшина.

КОМАНДУВАННЯ верховодство.
КОМАНД/УВАТИ віддава- команди, наказу-; 

(військом) керувати, очолю- що; жґ порядку
вати, урядува-, оруду-, верховодити, розпоря
джатися, р. радити; я. /мн хто/ командує с-и 
♦, рідйй очбли-, ~увач, ~ДИР, пк -НИЙ, ©.

КОМАНДУВАЧ > КОМАНДИР.
КОМАХА кузька, жґ мураха, мурашка, (черво

на /СегатЬих/) козачок; & комаш(еч)ка, 
комашинка, з6 комашня.

КОМАШЙТИСЯ > МЕТУШИ-, ок муравли-; & 
комашніти.

КОМАШНЯ мурашня, (кровопивча) гнусь.
КОМБІНАТ (промисловий) підприємство; (ко- 

мунально-побутовий) об’єднання.
КОМБІНАТОР ділок, гешефтмахер, ф. мудра- 

ґель, зн хитромудрий.
КОМБІНАЦІЯ сполучення /поєдна-, розташб- 

ва-/ в повному порядку; (у грі) композиція, 
стратегічна сх^ма; (лукава) хитрий хід /крок, 
коник, маневр/, МАХІНАЦІЯ.

КОМБІН/УВАТИ змішува- /добира-, розташбв- 
ува-, компонуві-, сполуча-/ у певному поряд
ку; (дії) поєднува- /з’-/; (зиск) вихитрбвува-, 
/нечесно/ МАХЛЮВА-, крутй-, як циган сон
цем; & дк вн^; я. /мн хто/ ~ує с-и /звиклий/ ♦, 
з-й змахлюва-, ~атор, махіна-, пк скорий на 
~ації, ~аторський, ©.

КОМЕДІЯ > П’ЄСА; (розвагова) водевіль; (ко
мічний випадок) сміховина, сміхота, курйоз, 
сміх та й годі; фР лицемірство, нещира гра, 
ФАРС; з анекдот^.

КОМЕДІАНТ > АКТОР, КЛОУН; (комедійний 
актор) комік; (у житті) блізень, фігляр; (що 
вдає когось) удавака, симулянт, придурок, к4 
удавальник; ± ЛИЦЕМІР.

КОМЕНДАНТ (будівлі) управитель, (військових 
одиниць) начільник; & комендантик.

КОМЕНТАР (до тексту) тлумачення, поясне-, 
/роз’-/; (до подій) зауваже-, критичний огляд;

КОМЕНТАРІ (до тексту) примітки 0.
КОМЕНТУВАТИ пояснюва- /роз’-/, ТЛУМАЧ- 

И-, супроводи- коментарем, дава- коментарі; 
я. /мп хто/ коментує с-и ♦, покликаний проФ, 
коментатор, о. з готовим коментарем, ©.

КОМЕРСАНТ крамар, купець, негоціант, зн ген
дляр, спекулянт, г. торгівець, с° торговець;

(доставець соли з Криму) чумак.
КОМЕТА хвостата зірка, зірка з деркачем.
КОМЕРЦІЙНИЙ торговець-, торговий, крамар

ський, меркантильний, зн гендлярський.
КОМИЗА > ВЕРЕДУН.
КОМИЗИТИСЯ упира-, опина-, пруча-, норов- 

и-, жґ огуря-, о. ставати дибки; р. ВЕРЕДУ-; 
я. Імн хто/ -иться с-и /звиклий/ ♦, з-й за4, 
комиза, пк комизливий, норовли-, затинчи-, 
НОРОВИСТИЙ, ©;

ЗАКОМИЗИТИСЯ затятися 0.
КОМИН бовдур, к. вивід, верх; (канал на дим) с° 

димохід; (на даху) димар; & коминок.
КОМІВОЯЖЕР > АГЕНТ.
КОМІК КОМЕДІЯНТ: пб веселун, сміх(от,)ун.
КОМІР ковнір; (сорочки) обшивка; & Фець, Фчик.
КОМІРНИК > КВАРТИРАНТ.
КОМІРНЙК магазинер, г. магазинник, ви капте

нармус, (? завскладу.
КОМІСІЯ (повноважна рада) комітет, колегія; 

(у торгівлі) доручення; (відсоток) комісбве.
КОМІТЕТ КОМІСІЯ; виконавчий к. г. екзеку- 

тйва.
КОМІЧНИЙ смішний, сміховйн-; (епізод) анек- 

дотйч-, кумед-, курйоз-, веселий; (актор) ко
медійний.

КОМОРА д. кліть, спіжарня; (на крам) гамазей, 
склад, склеп; (на зерно) шпихлір; (при хаті) 
хижа; ± ПОВІТКА.

КОМПАКТНИЙ щіль-, тісний, без проміжок, 
під розмір кишені; (твір) короткий, стислий.

КОМПАНІЙСЬКИЙ товарись-, артільний, з. 
прикйдливий до люд^й; кн комунікібель-.

КОМПАНІЯ товариство, панібріт-, гурт, коло 
друзів [зібрав -нію]; (тепла) душа-f, f  гоп-Ф,
з. кумпанство, ж. братія; жґ гості; (промис
лова) фірма, спілка; не к. хто кому не міє 
нічого спільн- хто з ким; -нією гуртом; в -нії 
в гурті; в -нії з ким (- двох +)у пірі з.

КОМПАНЬЙОН партнер, товариш, співучас
ник, напар-, г. кумпін & Фка /г. товіришка/.

КОМПАС > ДОРОГОВКАЗ.
КОМПЕНСАЦІЯ (дія) відшкодування, зрівнов- 

ажува-, покриття витрат; ° відшкодбвання; ма 
вирівнюва- [н. функцій], заміна [н. клітин].

КОМПЕНС/УВАТИ відшкодбву-, поповню-, 
вирівню-, зрівноважу-; я. /мн хто/ ~сує с-и ♦, 
з-й /змуше-, готовий/ відшкодува-, відшкодів
ник, (річ) ~атор, пк відшкодівнйй, ~атор-, ~а- 
цій-, для ~ації, ск компенсуй- [компенсуй-шк- 
ода], © ~уючи.

КОМПЕТЕНТНИЙ обізна-, тямущий, кваліфі
кований, ф. підкугий; (у чім) що знається на 
чім, о. як у себе вдома у чім; (урядовець) пов
ноправний, повноважний, повновладний.

КОМПІЛЮВАТИ і КОМПІЛЯЦІЯ > КОМ-
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ПОНУВАТИ і КОМПОЗИЦІЯ.
КОМПЛЕКС (дій) сукупність, низка, РЯД, пле

тиво, переплетення, ф. букет; (якостей) спі
льність; (оборонний) вузол; (шляхів) мережа; 
(будов) ансамбль, (ГЕС) каскад (а); ± КОМ
ПЛЕКТ.

КОМПЛЕКТ набір, (знарядь) справилля, Іриба
льських/ справа; (ключів) в’язка, низка; (посу
ду) сервіс; (меблів) гарнітур; (білизни) піра, 
зміна; (карт) колода; (засобів) пакіт; (літер) 
rrf шрифт; (товарів) асортимент; (газет за 
рік) річник; ± КОМПЛЕКС.

КОМПЛЕКТ/УВАТИ укомплектбву-, допбвню- 
/добирати/ до комплекту, складі- комплекти; 
я. Імн хто/ ~ус с-и ♦, з-й у4, ~увальник, зайня
тий ~увінням, пк -тувальний, ~ацій-, складо
вий, ф де -тують [цех, де ~ують агрегати], ©;

УКОМПЛЕКТУВАТИ (ким) обсади- 0.
КОМПЛЕКЦІЯ статура, будова тіла; ± ПОСТА-.
КОМПЛІКАЦІЯ ускладнення, складність, зап

лутаність, плутанина, н* складнощі.
КОМПЛІМЕНТ (кому) похвальба, похвалі, лес

тощі; (понадміру) панегірик.
КОМПОЗИТОР > ТВОРЕЦЬ.
КОМПОЗЙЦ1Я (твору) будова, структура; (на

смикана) компіляція, насмиканйна; (музична) 
твір, опус; (дія) компонування, укладі-, тво
ре-; ± КОМПОНУВАТИ.

КОМПОНЕНТ складник, ІНГРЕДІЄНТ, елем- 
ент, (складноїрідини) фракція.

КОМПОНУВАТИ твори-, складі- /у-/; (з чужих 
творів) компілюві-; (вірші) писі-; я. /мн хто/ 
компонує с-и ♦, з-й с4, творець, івтор, зн пи- 
сіка, (музику) композитор, пк компонуваль
ний, композицій-, ©;

СКОМПОНУВА- /ви-/, жґ зліди-, зліпи- 0.
КОМПОТ (із сушні) узвір.
КОМПРЕС у. оклад, п6 припірка.
КОМПРОМІС > ПОСТУПКА; & компромісик.
КОМПРОМ/ІТУВАТИ ЗНЕСЛАВЛЮ-, РОЗВІ- 

НЧУ-, шельмувати, паплюжи-; я. Імн хто/ ко- 
мпромітує С-И ♦, 3-Й сФ, звиклий знеслівл-ю-, 
знеславлювач, (матеріял) компроміт, пк очб- 
рнювальний, ІфактажІ мтацій-, ~іт-, скан
дальний, знеслівчий, для мтіції, ©.

КОМП’ЮТЕР с° ЕОМ /= електрбнно-обчислю- 
вальна машина/; & к. комп.

КОМУ пф —► ХТО: кому-кому, а йому... хто-хто, 
а він... [к.-к., а й. відомо х.-х., а він зніє].

КОМУНА (колгосп) колектив, артіль; f  комунізм, 
комуністичний лад; (у Франції) громіда.

КОМУНАЛЬНИЙ (- послуги) побутовий; (- ме
шкання) спільний, багатосімей-; (транспорт) 
міський, муніципільний.

КОМУНІКАТ і КОМЮНІКЕ > ПОВІДОМЛЕ
ННЯ.

КОМУНІКАЦІЯ зв’язок, сполучення; к* спілку
вання; ± КОНТАКТИ.

КОМФОРТ вигоди, с° зручності.
КОМФОРТАБЕЛЬНИЙ вигідний, зруч-, ком

форт-, з вигодами.
КОНАТИ умирі-, доходи-, агонізуві-, кінчатися; 

(у муках) мучи-; (бути на Божій дорозі) на 
ладан диха-, пряс- на тонку; я. /мИ хто/ коні  
с-и ♦, приречений сФ, майже труп /мрець/, пк 
прйсмертний, умирущий, мійже мертвий, 
ІхорийІ агонійний, у? смерт-, п° притрун-, о. 
вже на відході, ©.

КОНВЕНЦІЯ (міжнародня) угода, пікт, догов
ір; з’їзд, конгрес; ± ЗБОРИ, КОНФЕРЕНЦІЯ.

КОНВЕРСІЯ (дія) перелицювіння /° перелицьб- 
ва-/, переверті- /об-/, (дія + °) переробка; ° 
перетвір; (позики) обмін; (слова) зміна зніче- 
ння /граматичної характеристики/.

КОНВЕРТ пакетик, г. коверта, (великий) пакет; 
з'п обгортка.

КОНВОЙ (в'язнів) варта, сторожа, охорона; (ва
нтажу) супровід; онґ конвоїр, конвойник.

КОНВОЮВАТИ (в'язнів) вартуві-, стерегти, о- 
хороня-; (від нападу) супроводи-, супровод
жував я. /мн хто/ конвоює с-и ♦, призначе
ний відФ, конвоїр, збрбйний супровідник, ох
оронець, з6 конвой, збройний супровід, пк ко
нвойний, супровідний, для конвоювіння, ©.

КОНВУЛЬСИВНИЙ > ДРИГОТЛИВИЙ.
КОНВУЛЬСІЇ мн КОРЧІ; (під час пологів) пе

рейми І о6 перейма/; (у худоби) перелоги.
КОНГЛОМЕРАТ (механічна) СУМІШ; п. зби

ранина, мішанина.
КОНГРЕС з’ їзд; (у ряді країн) парламент.
КОНДЕНС/УВАТИ згущі-, густи-, згущува-, у- 

щільню-; (струм) накопичу-, нагромаджу-, 
збиріти; (виклад) стискі-; (газ на рідину) ПЕ
РЕТВОРЮВАВ я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й с4, 
згущувач, ущільню-, (річ) ~ітор, пк ущільний, 
густиль-, ~ацій-, ~атор-, для ~ації, ©. 

кондгітор цукерник.
КОНДЙТОРСЬКА цукерня.
КОНДИЦІОНЕР зп (повітря) у. охолоджувач.
КОНДИЦІЯ (краму) якість, норма, стандірт; (в 

угоді) умова; f  (суспільний) стан.
КОНДУКТОР > ПРОВІДНИК.
КОНЕЧНИЙ /до4/, укрій необхід-, конче потр- 

іб-, ЖИТТЄВИЙ; обов’язкб-, неодмінний; не- 
відклйч-, невідворотній; (смертний) тлін-, 
минущий;

КОНЕЧНО конче 0, о. як сонця [к. тр£ба тре
ба, я. с.], ок безпосередньо [к. Вам].

КОНЕЧНІСТЬ з -сти через необхідність.
КОНИК > КІНЬ; (учинок) вибрик, фортель; (лю

дська риса) пристрасть, гббі, с° хобі; (комаха) 
♦-стрибунець, (з хліба) гілочка, балібушка.
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КОНКІСТАДОР > ЗАВОЙОВНИК. 
КОНКЛЮЗІЯ > висновок.
КОНКЛАВ > РАДА
КОНКРЕТИЗУВАТИ фР уточнювати.
КОНКРЕТНИЙ (чітко) визначе- /окресле-/, реа- 

ль-, фР (цілком) пев- [у цілком певних умов
ах], фя не безпредмет- ̂ бстракт-/; ± ТОЧНИЙ.

КОНКУРЕНТ суперник; (супротив-) протибб- 
рець, опонент; (що аж) антагоніст; ± ВОРОГ.

КОНКУРЕНЦІЯ суперництво, змагання; що не 
зна -Єнц ії безконкуренційний, без конкурент-.

КОНКУРС > ЗМАГАННЯ.
КОНКУР/УВАТИ супернича-, ЗМАГАТИСЯ, 

БОРО- за першість, міря- (силою), виступа-, 
як суперник; я. /мн хто/ конкурує с-и ♦, з-й 
позмага-, втягнутий у --енцію, -ент, супер
ник, пк конкурентний, суперницький, ©.

КОНОВАЛ с? ветеринар; зн лікар, фельдшер.
КОНОКРАД коновід; ± ЗЛОДІЙ.
КОНОПАТИТИ с° шпарува-, затика-, забива-, 

зашпарову-; я. /мн хто/ шпарує с-и ш., покли
каний заш., шпарувальник, для шпарування, 
зайнятий -ям, пк шпарувальний, © шпаруючи.

КОНОПЛІ (волокно з конопель) прядиво; & (по
ле) *коноплйще.

КОНСЕРВАТЙВНИЙ традицій-, ортодоксаль-, 
с. реакцій-, непрогресив-, нелібераль-, ретро
град-; старомбд-, старий, віджилий; (ухил) 
правий; ± ЗАШКАРУБЛИЙ.

КОНСЕРВИ > ПРОДУКТИ.
КОНСЕР/ВУВАТИ (їжу) зберіга-; (будову) при- 

пиня-; (плян) заморожува-; я. /мн хто/ консер
вує с-и ♦, з-й за4, ~вувальник, (чинник) ~вант, 
пк ~ваційний, ~вуваль-, для ~вації, фР де кон
сервують [цех, де -ують кров], ©;

ЗАКОНСЕРВУВАТИ (плян) заморбзи-, відве
сти на запасну колію, поклас- під сукно, від
класти на турецький Великдень 0.

КОНСЙЛІЮМ > НАРАДА.
КОНСИСТОРІЯ (єпископська) ц. канцелярія; д! 

НАРАДА.
КОНСОЛІД/УВАТИ гуртува-, згуртбву-, об’єд- 

ну-, концентрувати, збира- докупи, ок докуп- 
и-; п. цементува-; з п зміцню-; я. /мн хто/ ~ує 
с-и ♦, з-й сФ, ~атор, пк гуртівний, ~ацій-, для 
~ації, Сконсолідуй- [~уй-чинник], ©.

КОНСПІРАТЙВНИЙ законспірбва-, засекреч- 
е-; (гурт) нелегаль-, та£м-, секрет-, підпіль-; 
& конспірацій-.

КОНСТАТУВАТИ стверджу-, засвідчу-, встано
влю-, відзначати; я. Імн хто/ констатує с-и ♦, 
змушений стверди-, засвідчувач, пк (твердо)- 
свідчий, свідоцький, о. як ствердження /свід- 
че-/, © констатуючи.

КОНСТИТУЦІЯ > ЗАКОН; (тіла) будова.
КОНСТРУКТОР > ТВОРЕЦЬ.

КОНСТРУКЦІЯ (машин) будова, структура; & 
споруда; л* словосполука.

КОНСТРУЮВАТИ > ТВОРИТИ.
КОНСУЛ / КОНСУЛЬТУВАТИ(СЯ) > ПРЕД

СТАВНИК і РАДИТИ(СЯ).
КОНТАКТ спілкування, зв’язок; (з авдиторією) 

взаєморозуміння; дотик, місце дотику;
КОНТАКТИ стосунки, зносини, взаєми- !с° 

взаємовіднбси-/ 0.
КОНТЕКСТ уривок тексту, що розкрива сказа

не !ок слово/.
континент материк; (тверда земля) суходіл.
КОНТО > РАХУНОК.
КОНТОРА канцелярія; (нотаріальна) бюро.
КОНТРАБАНДА г. пачкарство, перемйтниц-.
КОНТРАКТ УГОДА, договір, пакт, зобов’язан

ня.
КОНТРАКТУВАТИ підряджа-, ряди-, договбр- 

юва-, найма-, законтрактбвува-, з. єдна-, год- 
и-; я. Імн хто/ контрактує с-и ♦, покликаний 
підряди-, зайнятий наймом, підрядник, найм
ач, пк контракційний, ©.

КОНТРАСТ протилежність, полярність; (непо
дібність) розбіжність, © (як) небо і земля.

КОНТРАТАКА контрнаступ, протинаступ.
КОНТРИБУЦІЯ > ДАНИНА.
КОНТРОВЕРСІЯ > СУПЕРЕЧНІСТЬ.
КОНТР/ОЛЮВАТИ здійсню- ~бль, перевірят-

и, трима- під ~блем, (пресу) цензурува-, ± 
Н АГ ЛЯДА-; я. /мн хто/ контролює с-и ♦, з-й 
про4, зайнятий контролем, контролер, пк пе- 
ревірчий, ~бльний, для контролю, ©;

ПРОКОНТРОЛЮВАТИ г. /с / 0.
КОНТРОЛЬ перевірка; нагляд; (преси) цензура.
КОНТУР > ОБРИС; (губ) РИСУНОК.
КОНУС у. стіжок; -ом стіжком, шатром.
КОНУСОВЙДНИЙ, -ПОДІБНИЙ стіжкуватий.
КОНЦЕРТ/МЕЙСТЕР імпресаріо; хР -майстер.
КОНФЕРЕНЦІЯ збори, нарада, форум, віче; (у- 

чена) симпбзіюм, семінар, круглий стіл, коль- 
бквіюм; (з пресою) прес-конференція.

КОНФЕСІЯ віровизнання, зп віросповіда-.
КОНФІГУРАЦІЯ (тіл) форма; (площин) обрис, 

контур; (зірок) співрозташбвання !с° співроз- 
ташування/, співрозміщення; ± ФІГУРА.

КОНФІДЕНТ > ДОНОЩИК.
КОНФІДЕНЦІЙНИЙ суто приват-, інтим-; 

(лист) довірчий, г. довірбчний; (таємний) 
секрет-, ф. підкилим-; & конфіденціяль-.

КОНФІРМАЦІЯ (на посту) затвердження; (нео
фіта) ц. прилуче-; (у католиків) миропомаза-.

КОНФІСКАЦІЯ (майна) експропріація, вивла- 
снення; (публікацій) вйлуче-; & г. конфіската.

КОНФІТУРИ варення; (з протертих плодів) по
видло, джем, мармеляда, ІгустеІ пастила.

КОНФЛІКТ протистояння, свар(к)а; (військ) су-
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тич-; (в політиці) ускладнення, тертя; (інтер
есів) зіткнення, колізія; (поглядів) суперечка; 
(у творі) головне протистояння; ± ЧВАРА.

КОНФЛІКТ/УВАТИ ВОРОГУ-, заходити в ~; я. 
/мн хто/ ~ус розсварений /пере-/, розконфлік- 
тбва-, звиклий ♦, втягнутий у ~, о. у ~і, ©.

КОНФРОНТАЦІЯ зіткнення, СУТИЧКА.
КОНФРОНТ/УВАТИ > ПРОТИБОРСТВУ-; (з 

чим) к. пірти /дк на-/ проти чого, (з ким) з. ма
на пеню; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, втягнутий у ~а- 
цію, пк супротивний, ~ацій-, протиббрчий, ©.

КОНФУЗ замішка, замішання, ніяковість, знія
ковілість, зніяковіння, засорбмле-, к" незруч
не становище, жґ запарка.

КОНЦЕНТР/У ВАТИ скупчу-, зосереджу-, жґ 
копйчити, о. збирі- докупи /в кулак/; (сили) 
консолідува-; (рідину) де. насичу-, згущу-; я. 
/мн хто/ ~ує с-и /звиклий/ ♦, покликаний зосе- 
реди-, зосереджувач, (рідину) -4т чого, пк над
ійний, зосередній, для ~ації, фР де сховано, ©.

КОНЦЕПЦІЯ > СВІТОГЛЯД; (твору) провідна 
думка, ідейний задум, ідея.

КОНЦЕРТ > ВИСТАВА.
КОНЧЕ доФ, (до)кон£чно, неодмінно, обов’язк

ово, р. притьмом, притьмі, с. будь-що-будь, 
будь-щб, хай (там) що, о. крбв з нбса, фР аж 
[чи треба аж їй казати?]; (треба) до скрути, 
до зарізу, як повітря /сонця/.

КОНЮХ стаєнний.
КОНЮШНЯ > СТАЙНЯ.
КОНЬЯК у. мед-горілка; (з цукром і гарячою 

водою) грог; ± АЛЬКОГОЛЬ, ВИНО.
КООПЕРАЦІЯ (у праці) співпраця, співробітни- 

тво, співдія; онґ (крамниця) кооперативна).
КООРДИН/УВАТИ погбджу- /уз-/, г. узгідню-; 

(вносити лад) гармонізувати, балянсува-, зла- 
годжу-, зрівноважу-; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й 
/поклйка-/ узгбди-, для ~ації, зійнятий -ією, 
~ітор, узгбджувач, пк узгбджуваль-, ~аційни- 
й, узгбдчий, Скоординуй- [~уй-група], ©.

КОПАЛЬНЯ рудня, с° рудник; (вугілля) шахта.
КОПАНКА > ВОДОЙМА, (на рибу) ейджавка.
КОПАТИ (ногою) би-, штовха-, в ід пиха-; (- бид

ло) хвиці[я]-, брика-; я. /мн хто/ кбпа с-и /ма
стик/ ♦, рідйй копну-, щедрий на копняки, ©.

КОПАТИ рй-; (руди) викбпува-, добува-; фР роз- 
кбпува- /від-/; (під ког’) копатися, підкбпува-, 
інтригувати проти кого; (грядку) ок розпушу-; 
я. їм" хто/ копіі с-и ♦, змушений /поклйка-/ 
ви4, копіч, копальник, лопіт-, грабір, пк ко
пальний, для копіння, ск -кбп [рудокоп], ©;

КОПАТИСЯ рй- 0, (шукати) вишукувати, до
шукуватися; (марудитися) КОРГ1А-; (під ко
го) КОПАТИ; ± РОБИ- [робити капості];

ЗАКОПАТИСЯ (де) зашитися, д. заграба- 0.
КОПАЧ грабар, землекоп, лопатник; (буряків)

копальник, /машина/ бурякокопач.
КОПИЛ (шевський) колодка, зраз; ги зразок, взі

рець, манір, кшталт, жґ копито, копйло.
КОПИЛИТИ (губи) закопйлюва-, випині-, від- 

дува-, криви-; & дк відФ /ви-/ (губи); к. губи 
ображатися, говорити ображено, о* цуратися; 
я. /мн хто/ кошілить с-и /звиклий/ * (губи), ©;

ЗАКОПИЛИТИ: з. губи випнути губи; 0;
КОПИЛИТИСЯ (- губи) віддув і- 0.

КОПИРСАННЯ колупа-, длуба-, длубанйна.
КОПИРСАТИ > КОЛУПАТИ.
КОПИРСАТИСЯ длуба-, (в душі) шпбрта-.
КОПИТО & копитце, копитечко.
КОПИЦЯ (сіна) стіжок; (велика) коп’як; її. купа; 

(волосся) кучма, куделя; & копичка, д‘к (ук
ритий копицями) *закопгічений.

КОПЙЧИТИ (гроші) збивати копійку.
КОПІЙЧАНИЙ ги малоцін-, безвартий; (- прац- 

ю) малоплатний, кн низькооплачува-; (зиск) 
дрібний, не вартий уваги, дріб’язковий; & р. 
копійковий.

КОПІТКИЙ > МАРУДНИЙ.
КОПІЮВАННЯ д. наподібнення, ± КОПІЯ.
КОПІЮВАТИ відтворю-, відмальбву-, повторю-, 

імітувати, ок наподібню-, о. ступати в чужі 
сліди, переспівува-, г. взоруватися на; (мову) 
переймати язика; (раз тк) дублюва-; (виступ) 
розмножу-; (кого) насліду-, мавпувати, (ко
мічно) пародіюві-; (дію) моделюва-; я. /мн 
хто/ копіігіє с-и /мастік/ ♦, згодний /з-й/ сФ, 
копіїст, копіювальник, пародист, пк копіюва
льний, пародій-, ©.

КОПІЯ відтвбрення, репродукція, дублікат, від
биток, г. відбитка, (бюста +) муляж; (рукопи
сна) список; (фотомеханіч-) факсиміле; (чия) 
подоба, подобйзна; (одна) примірник, екзем
пляр; & мінікбпія; ± ІМІТАЦІЯ.

КОПТІІТИ з" (м'ясо) у. вуди-, дими-; к. н£бо зп 
жити без мети, ок закаджува- нббо.

коптіти г. димі-, кади-, курі-, чади-; с° копти
тися.

КОРА (з липи) луб, лико; (верхній шар чогось) о- 
болбнка; & пк ск *-кбрий /тонкокорий/.

КОРАБЕЛЬ СУДНО; (вітрильний) вітрйльник; 
(повітряний) ЛІТАК, дирижібль; (космічний) 
космоліт, ракета-літак, ракетолітак; & кораб
лик, корабл^ць /рв кораб&іьця/.

КОРАЛІ > НАМИСТО; & коралики.
КОРДОН (лінія розмежування) межа, д. грани

ця, грянйця, рубіж, ± ВОДОДІЛ.
КОРЕ[И]ГУВАТИ / КОРЕКТУВА- виправля- 

/по-/; (кріс) пристрілюва-; я. /мн хто/ корегує 
с-и ♦, з-й сФ, коректувальник, коректор, пк ко
ректувальний, корекцій-, для корекції, ск -ко
рективний [фотокоректйв-], © корегуючи.

КОРЕКТА коректура; (дія) виправляння, корек-
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туві- 0, г. поправа, поправка; (сира) відбиток.
КОРЕКТИВА > ПОПРАВКА.
КОРЕКТНИЙ тактовний, увічливий, чбмний; ± 

ГАЛАНТНИЙ, ГРЕЧНИЙ.
КОРЕКТУРА > КОРЕКТА.
КОРЕЛЙЦ1Я співвідношення, співзалежність.
КОРЕНЕВИЙ корінневий, коріннячий.
КОРЕНЙТИ > КЛЯСТИ.
КОРЕНЙТИСЯ закорінюва-, пускати коріння; 

ги мі- свій кбрінь, гніздитися, місти-; я. -ить
ся закорінений, затніждже-, пк притамін- 
/властивий/ чому; стало присутній /наявний/.

КОРЕСПОНДЕНТ дописувач, (у листуванні) 
листувільник; (газети) репортер, журналіст.

КОРЖ > ПИРІГ; & КОРЖИК.
КОРЖАВИЙ шерехатий, шорсткий, жорсткий, 

шкарубкий, рипаний.
КОРЖАВІТИ шкарубі-, шкарубну-, (- вугілля) с° 

спікітися; я. коржівіє закоржівлюваний, с-и 
/схильний/ ♦, щораз коржівіший, пк коржав- 
ий, коржйстий [-исте вугілля], ©.

КОРЖИК балібушка, а. бісквіт, (медовий) медя
ник, медівник, (з дріжчаного тіста) перепіч
ка; & кбржичок.

КОРИДОР д. калідор, г. корйтір; (обмежений з 
боків простір) прохід, смута; & коридорчик.

КОРЙСЛИВИЙ користолюбний, меркантиль-,
о. до сЄбе -  обомі рукіми, від себе -  ні паль
цем, с° своє4, с. зажфли-, загребущий, грош
олюбний; (намір) шкур-, мискоборчий.

КОРИСНИЙ пожитбч-, небезкорис-, г. хосен-; 
ВИГІДНИЙ; (хід мотора) робочий

КОРИСТАТИ (з чого) > КОРИСТУВАТИСЯ.
КОРИСТОЛЮБЕЦЬ) шкурник, грошолюб, ко- 

рйтник, мискоббрець, р. корйсник, жґ загре
ба, зажЄря, собкб, о. слугі мамони, як і. пожі- 
дливий, грабовйтий, КОРИСЛИВИЙ, г. хап- 
чивий; & ж1 користолк5бка; ± СКНАРА.

КОРИСТОЛЮБНИЙ > КОРИСЛИВИЙ.
КОРИСТУВАТИСЯ (з чого) користіти(ся), ко- 

ристувіти, послуговуватися чиму уживати, 
/використовуй зужиткбву-/ що, (з плодів пра
ці) пожиніти плоди; (ключем) орудува-; (пов
агою +) тішитися, втіші-, міти що; (карою) 
застосбвува- що; я. !мм хто/ користіє з чого 
/-усться з чого/чим/ с-и /звиклий, мастік/ ♦ з, 
радий по4, користувач, ок користінт, © кори- 
стіючи з; (благами) наділений, (з нагоди) рі
дий чому, (попитом) г. попитний, (успіхом) 
відзніче-; я. -ється пгівною свобгідою ок роз- 
свобідне-;

СКОРИСТА-: с. з наггіди вхопи- за нагоду; 0.
КбРЙСТЬ вигода, інтерес, г. хосін, д. пожиток, 

кц позитивний балянс; (у торзі) зиск, прибут
ок, ок виграш; без -сти кому жґ без діла; які 
к. з того кому жґ що з того прййде кому.

КОРЙТИ скоря- /під-/; КАРТА-; я. /мн хто/ к6-
рить 1. (кого) я. докоря, 2. с-и ♦, з-й с4, поко
ритель, підкбрювач, переможець ІфР здобув-/ 
чого, пк ок підкорчий, © підкбрюючи.

КОРЙТИСЯ підкоря- /с-/, слуха-, о. хилити гол
ову /чоло/, ходи- по шнуру /в шорах/, о. скла
ді- крила гбрдости; онґ підлягі-, піддавітися, 
хили-; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, з-й підФ, коре
ний, скбрюва- /під-/, Ґ  васіл, пк підкористий, 
покірливий, покірноголб-, (лестиво) підхліб- 
ли-, f  васільний, © скоряючись.

КОРИТНИК > КОРИСТОЛЮБЕЦЬ.
КОРЙТО ночви, д. нецьки; (річки) річище, ложе, 

с° русло; & корйт(еч)ко, коритце, корит- 
ча(тко); лишатися з розбйтим корйтом заз- 
ніти невдічі, лишитися ні з чим.

КОРИФЕЙ (видатний Ізаслуже-І діяч) провідні 
фігура, світило, метр, rf* мн стовп.

КОРЙЧНЕВИЙ с° БРУНАТНИЙ, (кінь) гнідий.
КОРІНИЙЙ істот-, головний, основний; (- змін- 

и) докорін-, кардиніль-; (кінь) голобель-; © 
тубіль-, споконвіч-, постій-, уродже-, авто
хтон-, абориген-, місцевий: (тут) тутешній, 
(там) тамтЄш-; (зуб) г. черЄн-; (рід) мітір-.

КОРІНЬ (рослин) з6 коріння; (зуба) пень; п. поч
аток, походження; (зла) джерелб, основа, 
причина; & корінець, корінчик;

КОРІНЕЦЬ (палітурки) спинка.
КОРКУВАТИ затикіти, закорковувати.
КОРМА зад судні; (верхнього чардака) ют.
КОРМЙГА ярмо, неволя, рібство, кабалі, п° 

мн кайдани.
КОРМЙЛО КЕРМО; фР провід, керівництво.
КОРОБ кошик; (з лубу) козуб, (великий) кіш.
КОРОБКА скринька, пакунок; (з картону) ша- 

батура; (сірників) пічка; (будівлі) каркіс, кіс
тяк; з'п футляр; ± ВАЛІЗА; & коробочка.

КОРОВА самиця бугая, да му-му; (нетільна) 
ялівка, яловиця; л. товстуха, гладу-; мов к. 
язиком злизіла мов вітром здуло.

КОРОВАЙ > ХЛІБ.
КОРОГВА і КОРОГОВ /  прапор, стяг, знаме

но; ц. корогбв; & короговка /= с° вимпел/.
КОРОК > ЗАТИЧКА; (на трасі) тромб, прббка.
КОРОЛЕВА жґ королйха, королиця, кріля; (- 

козир-жінку) богиня, цариця; (у шахах) ферзь.
КОРОЛІВСТВО > МОНАРХІЯ.
КОРОЛЬ (країни) МОНАРХ, самодержець, са

мовладець; (бізнесу) монополіст; & королик.
КОРОЛІВСЬКИЙ п° коронний; ± ЦАРСЬКИЙ.
КОРОНА (царя) вінець; ги держіва, королівство, 

уряд, вліда; (сонця) авребля, с° ореол; (оздо
ба) діядема; (дерев) верховіття, верхів’я, вер
хівка, крбна; (гроші) крона; к. з голови не 
впід і кому нічого не стінеться кому.

КОРОНАЦІЯ > ІНАВГУРАЦІЯ.
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КОРОНУВАТИ (монарха) вінча- (на царство), 
р. інавгурува-: (на посаду) ж. висвячу-; я. !мн 
хто/ коронує с-и ♦, покликаний звінча- (на 
ц.), пк коронувальний, ©.

КОРОНУВАТИСЯ вінча- /заступати/ на царст
во, прийма- /дістава-/ корону; я. -ється с-и ♦, 
коронований, поклика- на царство, ©.

КОРОТАТИ (час) убива-; фР скні-, животі-, пон
евірятися; к. дні тручати дні навперед себе.

КОРОТКИЙ недовгий, (і грубий) обрубкуватий; 
(ріст) низький, невисо-; (шлях) близький, не- 
дале-; (успіх) одноденний; (- мову) небагато- 
слів-, скупий, ЛАКОНІЧНИЙ, швидкий; (од
яг) куций; (виклад) стислий, нерозвезистий, 
ок дозова-; (період) нетривалий, короткочас
ний, хвилЄвий; (як мить) миттє-, моменталь
ний; (звук) лс уривчастий; & півкоротк-;

КОРОТКО недовго 0; о. (сказати) бодай од
ним словом, кількома словами;

КОРОТШЕ: к. кажучи у. (одним) СЛОВОМ, ЖҐ 
сло’м.

КОРОТКОЗОРИЙ підсліпуватий, підсліпий, ни
зькозорий, низькоокий, сліпоокий; п. недале
коглядний, непроникливий, непровйдли-.

КОРОТКОЧАСНИЙ недовгочас-, скоромину- 
щий, нетривалий, КОРОТКИЙ, © на корот
кий час.

КОРОТУН куций, куцан, куцак, кур дупель, ж1 
коротуха.

КОРПАТТІ колупа-, копирса-; ± ДОВБАТИ; к. 
бчі докоряти.

КОРПАТИСЯ порпа-, колупа-, копирса-, довбт
ися, длуба-, ри-;р. пора-; (гаятись) баритися.

КОРПОРАЦІЯ > ОБ’ЄДНАННЯ.
КОРПУС (чий) тулуб, торс; (зад коня) круп; (ма

шин) тіло, станина; (у групі будов) будинок, 
будівля, будовання; (кадетський) з. училище; 
(дипломатичний) (інозЄмні) представники.

КОРСАР пірат, морський грабіжник /розбій-/.
КОРТЕЖ ПОЧЕТ, ЕСКОРТ; (за достойником) 

процЄсія, ± ПОХІД.
КОРТИК > КИНДЖАЛ.
КОРТІТИ поривати, БАЖАТИСЯ, ХОТІТИСЯ;

КОРТИТЬ н° свербить /муля, шпига, порива, 
пече під п’яти/ кого, аж дрижить -  хоче хто;

ЗАКОРТІТИ н° захотітися 0.
КОРУМПОВАНИЙ підкуп-, продаж-, нечес-, 

безпринцйп-, деморалізова-.
КОРУПЦІЯ продажність, хабарництво, нечесн

ість, деморалізація.
КОРЧ (не в землі) пень; (у землі) гГ мн коріння; 

р. кущ; & кбрчик, корчака, корчомаха;
КОРЧІ пні 0.

КОРЧИТИ судоми-, коцюрби-, кандзюби-; (ті
ло) тіпа-; (лице) криви-; г. корчува- !дк ви-/; ± 
КРУТИ-; (грати кого) удава-, прикидатися

ким; я. /мн хто/ кгірчить звиклий /с-и/ ♦, рад
ий cf, комедіянт, удавака, кн удавільник, пк 
І біль! судомний;

ПЕРЕКОРЧИТИ: -чило кого скрутився хто;
ПОКОРЧИТИ (ноги +) покрути- 0;
КОРЧИТИСЯ вигина- в корчах 0; & ♦ в суд

омі [її серце -лося в с. терпкого болю]; я. Імн 
хто/ -иться с-и ♦, корчений, судомле-, перек- 
орчува-, коцюрбле-, тіпа-, о. у корчах;

ПОКОРЧИТИСЯ /пере-/, деформува- 0;
СКОРЧИТИСЯ: що -ився скорчений, 0.

КОРЧІ судома, корчій, КОНВУЛЬСІЇ; (лиця) ми
шка; (пологові) перейми /од -ма/, перелоги; к. 
беруть кого іпляг трафляє кого;

КОРЧМА заїзд /мн заїзди/, шинок, а. таверна, д. 
оранда; & коршма, корчомка.

КОРЧУВАТИ викорчбву-, викоріню-, г. кбрчит-
и, о. вирива- з коренем, руба- під кбрінь, ви- 
пблюва-, ІхибиІ ліквідову-; (пні) д. дер-; я. ІмИ 
хто/ корчує с-и ♦, з-й /готовий/ вйФ, корчу
вальник, пк корчувальний, для корчування, ©.

КОРЧУНОК теребівля, с° розкорчбвка[!].
КОРЙК ківш, черпак; (маленький) корЄць.
КОСА 1. (волос) косиця, кіска, мн косенята, (дрі

бні) коси- дрібушечки; пк ск *-кбсий [русокос
ий]; 2. (знаряддя) /нездале/ лускавка, І на оче
реті різак; & *косарка, Гії деталь/ *косогін; 
3. с° (піщана смуга) у. пересип.

КОСИЙ непрямий, похилий, фР навскісний; 
(річ) скривле-, перекоше-, кривобокий; (- очі) 
зйзий, зизоокий, р. косоокий, скошений; (пог
ляд) недобрий, неприязний, заздрий;

КОСО фР косяка [давити косякгі косо диви
тися]; (спадати) ок скісним спадом.

КОСИТИ тя-, тну-, зрізува-, стина-, о. клас- по
коси; (- чуму) клас- трупом, убива-, нйщи-; я. 
Імн хто/ кбсить с-и ♦, покликаний с4, косар, 
пк косйльний, косарський, © косивши;

ПОКОСИТИСЯ1 упора- з косовицею.
КОСИТИСЯ с° у. диви- зйзом; що давиться згі- 

зом зизуватий;
ПОКОСИТИСЯ2 глянути кривим оком.

КОСМІЧНИЙ позазЄм-, п° зоресвітній, міжпля- 
нЄтний, міжзоря-, (апарат) зореплав-, д. між- 
простір-; (- швидкість) блискавич-, незбагнен
но швидкий.

КОСМОНАВТ зореплавець; а. астронавт;
КОСМОНАВТИ )Р зоряні брати.

КОСМОПОЛІТ б'° громадянин світу; безнаціо
нальна /безрідна/ особа, зн безрідний Іван.

КОСМОПОЛІТИЗМ безгрунтя.
КОСМОПОЛІТИЧНИЙ вселюдський, зн поз

бавлений ґрунту; ± ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ.
КОСМОС всЄсвіт, світ Божий, як і. піднебесна; 

& д'к п° *закосмічений.
КОСООКИЙ з" у. зизоокий, зйзий, КОСИЙ.
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КОСТЙЛ і КОСТОПРАВ > ХРАМ і ХІРУРГ.
КОСТЙСТИЙ маслакуві-, (- руки +) кістлявий.
КОСТРУБАТИЙ шорсткий, шкарубкйй; (волос) 

КОШЛАТИЙ, розкуйовджений, настовбур- 
че-; (стиль) незгріб-, неоковйр-, невправ-, не- 
долад-, недолугий.

КОСТУР (інвалідний) милиця; (палиця) ЦІПОК, 
ключка, клібка, ковінька.

КОСТЮМ ч. штани й жакет; ж1 жакетка і спід
ниця; (народній) убрання, одяг, стрій; (спаль
ний) піжама; & ♦чик; к. Еви одежа Еви.

КОСЯКА нав(с)косй, КОСО; діягон&іьно.
КОСЬКАТИ; УКОСЬКАТИ > (ПРИБОРКАТИ.
КОТЕДЖ > БУДИНОК.
КОТИРУВАЛЬНИЙ с° у  квотувальний;
КОТИРУВАННЯ с° у  квотування.
КОТЙРУВАТИ с° у  квотува-, ОЦІНЮВА-; я. 

Імн хто/ квотує квотувальник /пк -іпьний/, ©.
КОТИРУВАТИСЯ е* у. квотува-, цінуві-, оці- 

нюва-, мати вартість /ціну/, бу- в обігу; я. мгіс 
вартість квотований, оціню-, пк віртіс-, вар
тий, п. вагомий, путній, путящий, ©.

КОТИТИ суну- /пересува-/ котом; (на колесах) 
везти, руха-; онґ їха-; (небом) Фея; (- річку) р. 
текти; я. їм" хто/ кбтить с-и ♦, змушений /го
товий/ поФ, зайнятий котом, котій, пк котй- 
льний, © котивши;

ПРИЖ : прикотило до кого вселилося у кого.
КОТЙТИСЯ сунути (ся) /пересуватися/ котом, 

котити; (- віз) їха-; (вділ) скочуватися; (- звук- 
и) розляга-, шйри-; І туман! клубота-; /сльози/ 
текти; ІзоріІ пада-; /голови І в бою! леті- з пліч; 
/кішок/ приводи- кошенят, І овець! ягнитися; 
& прокбчува-; на кого кбтиться бочка на ко
го натяк, про кого йдеться, у чий город камі
нець; я. /мг хто/ кбтить(ся) кочений, екбчу- 
ва-, пересува- котом, покинутий /с-и/ ♦, (річ) 
покотьбло, о. клубок, колобок, пк КОТКИЙ, 
котючий, перекотистий, © котом.

коткйй котючий; (грунт) закоткований, при- 
кбче-; (шлях) укбче- /на-/.

котком котом, р. покотом.
КОТЛЕТА (з немеленого м 'яса) відбивна, шніц

ель, (з бульби) картопляник, бульбя-.
КОТРЙЙ > ЯКИЙ; к. то раз: походження ч. то.
КОТРЙЙ-БУДЬ, КОТРИЙ-НЕБУДЬ > ЯКИЙ- 

БУДЬ, ЯКИЙ-НЕБУДЬ.
КОТРЙЙСЬ > якийсь.
КОТЙЧІ (і коти: тигр, лев, КІШКА.
КОФТА і КОХТА & коф[х]тйна.
КОХАНА (любов) люба, мила, солодятко, дуся,

о. дама серця, ж. дульцинея; онґ пестуха.
КОХАНЕЦЬ полюбовник, любас /-ко, -чик/, жи 

бахур, к? фаворит, р. милодан, ласкавець.
КОХАНИЙ (любов) солодятко, дуся; ПЕСТУН; 

люблений, любий, милий, дорогий, найдоро

жчий; як L лицар серця, ф’р ладо; & коханок.
КОХАНКА полюбовниця, люб(ас)ка, а. куртиза- 

н-, з. метр^са, зн прйспанка, к* наперсниця.
КОХАННЯ любов, д. люба; (любовне захоплен

ня) закохання; (із с1 моє) (!) коханий, кохана, 
серце, серденятко; & коханнячко.

КОХАТИ люби-, кохітися /люби-/ з ким; (дітей) 
викохувати, вихбву-, ростити, п£сти-, ходи- 
кбло; (рослини) вирбщува-; (думки) винбшу- 
ва-, плека-; кого кохають коханий; я. /мн хто/ 
кохгі 1. закоханий, залюбле-, відда- серцем 
кому, 2. що вирощує.

КОХАТИСЯ люби-, І як юнак/ г. підкбхува- в ко
му; (в чому) захбплюва- чим, милува- у чому І- 
чим, віддава- чому; (- дітей) вихбвува-, рост- 
и; (з ким) коха- кого; я. /мн хто/ -ється 1. с-и 
♦, КОХАНА, КОХАНИЙ, (- дітей ще) викб- 
хува-, 2. що захоплюється;

РОЗКОХАТИСЯ > РОЗТОВСТІТИ;
РОЗКОХАНИЙ пишнотілий ГЛАДКИЙ 0.
ЗАКОХАНИЙ залюбле-; (у що) захбпле- /зача- 

рбва-/ чим; (у собі) самоФ; п. викоха-, випещ- 
е-, перегодбва- /-кбха-/.

КОЦ[Ь] 1. килим, ліжник; 2. рядно, укривіпо; р. 
/по-/.

КОЦЮБА > КОЧЕРГА.
КОЦібБНУТИ клякну-, заклякй-; (тужавіти) 

ціпені-, ДУБІ-, дерев’яні-, качані-; я. /мн хто/ 
коцюбне (вже) майже закоцюблий, покину
тий /с-и/ ♦, ©.

КОЦЮРБИТИСЯ корчи-, карлючи-, гну-, кан- 
дзюби-; (- дошки) жолоби-, криви-, скручува-, 
дуби-; я. !мн хто/ -иться с-и ♦, змушений сФ, 
коцюрблений, кбрче-, карлюче-, кандзюбле-, 
жолббле-, крйвле-, скручува-, гнутий;

СКОЦЮРБИТИСЯ: що -ився екбрченик 0.
КОЧЕРГА коцюба; & кочережка, акоцюб-, пк 

♦кочережний;
КОЧЕРГИ місце на кочерги, кочережник.

КОЧІВНИЧИЙ (кочівників) кочівницький.
кочовйй мандрівний, неосілий, циганський.
КОЧОВИК кочівник, (у шатрі) шатер-; & і. rfH 

♦кочовище; ± СКИТАЛЬНИК, МАНДРІВ-;
КОЧОВИКЙ f  номади.

КОЧУВАТИ переїзди-, переїжджа-, жи-, як ци
гани, кн вести кочове Іф. циганське/ життя; 
онґ мандруві-; (- птахів) переліта-, міґрува-; 
я. /мн хто/ кочує звиклий /с-и/ ♦, кочовик, ма
ндрівник, перекотиполе, літун, перелітний 
птах, (в шатрі) шатерник, пк кочовйй, к4 ко- 
чівни(чи)й, о. на колесах, у вічних мандрах, 
ск нині-тут-завтра-там ©;

ПЕРЕяда переміститися, пересели- 0.
КОШАРА (овеча) хлів, овечник,/?, вівчарня, (без 

даху) загорода; (людська) казарма, г. касірня.
КОШИК (великий) кіш, кбшіль, короб; (з лубу)
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козуб, луб’янЄць; (з лози /на помідори!) верЄ- 
йка; (соняшника) <? суцвіття; & кошівка.

КОШЛАТИ (волос) кошлати-, куйбвди-, костру- 
бачи-, кудла-, кустра-, кучми-, р. колбшка-;

РОЗКОШЛАТИ /по-/, покучмити 0;
ЗАКОШЛАНИЙ /роз-/, скуйбвдже-, розпітла- 

/за-/, розкудла-, д. закуйда-, закустра- 0;
ПОКОШЛАНИЙ покудла-, скудбвче- 0.

КОШЛАТИЙ волоха-, патла-, кудлі-, коструба-, 
кустра-, пелеха-, кучмі-, розчухраний; (ки
лим) с° ворсистий.

КОШЛАТИТИ > КОШЛАТИ.
КОШЛАТІТИ става- кошлатим, кошлітитися.
КОШМАР (у сні) страшний сон, страшні марі; 

п. жах, жахи (Господні), страхи, страховиддя, 
страхіття, д. страхіть.

КОШОВИЙ > ОТАМАН.
КОШТ (jf видаток, витрата, вартість; (власний) 

рахунок; (державний) утримання, забезп^че-;
КОШТИ гроші, фінінси, фонди, капітал, (за 

науку +) покриття.
КОШТОМ /-АМИ/ гР (чиїм(и) на кошт чий, за 

рахунок чий, /- видання +/ накладом, зіходом.
КОШТОВНИЙ ДОРОГОЩН-, неоцінен-, дуже 

дорогий, п° золотоцінний; ± ЦІННИЙ.
КОШТОВНІСТЬ (дорого)цінність;

КОШТОВНОСТІ самоцвіти, з. клейнбди, г. 
прецібзи, ж. ключі до цірства небесного.

КОШТУВАТИ мі- ціну, вартуві-, ф. завіжи-, 
(дорого) обходитися; дорого к. кому виліз- 
боком, обернутись великими неприЄмностям- 
и; я. коштує пк віртий, цінний, коштбв-, г. 
попліт-, фР поряд-, пристой-, вагомий, © на 
вагу золота.

КОЩАВИЙ > КІСТЛЯВИЙ.
КПИНИ і КПИТИ > ГЛУЗИ і ГЛУЗУВАТИ.
КРАБ (великий) омір; & крабеня.
КРАВЕЦЬ кравчиня, ж. полатійко; ж1 кравчи- 

ха, пб модистка; & крівчик.
КРАДІЖ злодійство, покріжа, крадіжка; з" 

привліснення; (коней) конокрідство; (твору) 
плягіят, с° плагііт; (сталий) розкрадання; (ви
крадення) /літака/ г. запірві-, ф. гбп-стбп.

КРАДІЖКА > КРАДІЖ; (украдене) покріжа, як
і. крідене.

КРАДІЙ ЗЛОДІЙ; (на посаді) розкрадіч; (авта) 
автокрід, (літака) (авіо)пірат, г. запір віч; & 
крадун, крадькб.

КРАДЬКИ і КРАДЬКОМА нишком, тихЄнько, 
пбтай(ки), тайкомі, о. невидимкою, з-під по
ли, мов злодій; & покрадьки, г. покрадбма.

КРАЄВИД пейзіж, кн ляндшіфт, фР паноріма.
КРАЇНА крій, держіва; (місцевість) земля, сто

роні; ± ШТАТ.
КРАЙ1 (рідний) країна, земля, бітьківщина, віт

чизна, рідний край, земля батьків /дідів/.

КРАЙ2 кінець; (у посуді) вінЄць; (висунутий к.) 
закріїна [з. цвіха]; (міста) окблиця; он? 
шматбк; & крійчик, краЄчок; і к.! і готово!, і 
вже!, і по всьому!, і все тут!; та й к. та й гбді 
/вже/, (от) і вся музика; на к. /на крані/ світу 
далЄко-дал&о; крієм в^ха впівуха; крісм 6- 
ка впівока; по крагіх покрайки.

КРАЙ3 rfK біля, коло, при; накрій.
КРАЙКА (жіночий пояс) бкрійка, р. бкравка; 

(смужечка на краю чогось) бфег, бережбк, 
краєчок, пруг, пружок, облямівка.

КРАЙНЕБО > НЕБОКРАЙ, ОБРІЙ.
КРАЙНІЙ кінцевий; (у лаві) остійній; ® страше

нний, гранйч-; (захід) найсувбріший, найріш- 
учі-; (- потребу) пекучий, натільний, конЄч-, 
винятковий; (випадок) найгірший; (погляд) 
найрадикільні-, найнепримирЄнні-, екстремі
стський.

КРАЙІНСТЬ: до крійости до крію, крійнє, що 
аж [д. к. обурений о. що аж].

КРАЛЯ королева, цариця; (у картах) с° діма; f  
красуня; & кралечка /= гарнюня/.

КРАМ товір; пб матерія, тканйна; р° крамнгіця.
КРАМАР гендляр, комерсінт, негоціант, торгі

вець, зп купець, н1 спекулянт; (гуртовий) гур
товик; (у ятці) гіточник, (у склепі) г. склепар; 
& крамірик, крамарчук, крімнйк.

КРАМАРСТВО (дія) крамарювіння, торгівля, 
(низькопробне) г&адель, гендлярство, гендлю
вання, спекуляція; (крамарі) з6 купецтво.

КРАМАРЮВАТИ торгуві-, з. купцюві-, д. кра- 
муві-; (rf* нечесно) гендлюві-, спекулюві-; я. 
/Vі хто /  крамарібє с-и ♦, КРАМАР, пк крі- 
марський, комерсінтсь-, купець-.

КРАМНЙЙ не доморбб- /базір-/, фабрйч-, кра- 
мовий; ® якісний, кріщий.

КРАМНЙЦЯ г. склеп, з. крам, крамірня, с° мат- 
зйн; (м'ясна) м’ясірня; (книжкова) книгірня, 
(квіткова) квіткірня; & крамничка.

КРАМНЙЧКА генделик.
КРАПАТИ кіпати; (часто) крапотіти; (- дощ) 

накрапіти; я. кріпа с-и ♦, пк краплйстий, 
крапчі-, © + що капа; ± БРИЗКАТИ.

КРАПКА (плямка) цятка, ляпка, кіпка, р. крап
ля; ги кінець [на цьому кріпка]; & кріпочка;

КРАПКЙ три кріпки, ок стокріпка.
КРАПЛЯ ж? кіпка, ма кіпля; (чого) дрібка, дрі

бок, крихта, крйхітка, крихтйна, зернб [з. Не- 
правди]; & крапелька, rf *покраплйнно.

КРАПЧАСТИЙ (покрапкований) цяткбва-, крап
листий, у кріпочку.

КРАСА врода, вродлйвість, р. ліпоті; (усе гарне) 
як і. прекрасне; ти в&лич, блиск; (літератури 
/©/) оздоба, прикріса; (- жінку) красуня, с. 
богиня; красбю (перша) на вроду.

КРАСЕНЬ красунь, вродливець, красюк, хоро
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шун, білозір, р. миловйд, д. гарнюк; & ®красу- 
нчик, “красючбк.

КРАСЙВИЙ у хто краситься; б. ВРОДЛИВИЙ, 
ГАРНИЙ, пйш-; (жест) еф^кт-, театріпь-; & 
ок красив^нний /= прегарний/.

КРАСЙТИ прикраша-, здоби-, оздоблюва-; я. 
красить = я. прикраша; я. -ить себі краси
вий.

КРАСІТИ > КВІТНУТИ, КРАСУВАТИСЯ; г. 
червоніти, шарітися.

КРАСКА рум’янець; д. квітка, (на житах) цвіт;
б. фарба.

КРАСНИЙ преФ, nperdp-, чудовий; (- вроду) гар
ний, гбжий, вродливий, красовйтий, милови
дий, хороший; І літа/ найкращий, щасливий, 
радісний; /ціну/ найвищий; /слово/ влучний, 
д о т Єп -, еф & сг-; /мову/ БАРВИСТИЙ; /сонце/ 
яскравий; красне письменство с° художня 
література; & rf ♦, як той місяць на н£бі;

КРАСНО (дякувати) щиро, сердечно, уклін- 0; 
(мовити) пишномов-, долад-, о. кучеряво; (ві
татися) ч^мно, люб’яз-; & красн^нько.

КРАСНОМОВЕЦЬ гранослбв, f  витія.
КРАСНОМОВНИЙ /пишно-/, риторгіч-, f  веле

речивий, золотоустий, КРАСНИЙ, о. кучеря
вий, багатий на слово; (жест) промовистий, 
прор^чис-, виразне-, переконливий; ± СОЛО
ДКОМОВНИЙ;

КРАСНОМОВНО (баяти) як з кнйги бргі- 0.
КРАСНОМОВСТВО красномовність, пишном- 

овн-, г. ельоквенція, f  риторика, кґ вітійство, 
ок пишнослів’я.

КРАСНОПИС каліграфія.
КРАСОТА! благодать! лафа! розкіш! куди твоє 

діло!
КРАСОТИ принади, спокуси; (жіночі ще) ок 

буйнощі.
КРА/СТИ ЗЛОДІЯЧИ-; (чуже) тяг(ну)тй, о. дов

гі руки мй-, цупи-, підцуплюва-, підцйпу-, 
брі- за три бгляди, жґ жуха-; (з чого) запуск- 
і- лапу у що; (стало) розкрадй-, /своє/ /від-/; 
(кого) /ви-/, потай полони-; (з кишень) лази- 
по кишенях; (силою) грабувй-; я. /мн хто/ -де 
звиклий /навчений, змуше-, с-и/ ♦, ~Д1Й, ~дун, 
злодій /-дійка/, пк з. -дючий, © -дучи, ~вши;

УКРАСТИ взя- /купй-/ за три бгляди, приро
би- нбги чому 0; (від більшого) відкрас-.

КРАСТИСЯ підбирД-, підкрада-; (куди) /про-/ (- 
жах +) /за-/; я. /мн хто/ -ідеться с-и ♦, з-й 
проФ, пк /крок/ скрадливий, тихий, крадьку- 
ватий, нечутний, безшел^с-, притйше-, © як 
затіє- хижік, підкрадіючись;

ВКРАСТИСЯ потай потрапити [мама вкра
дуться пиріжка зробити на дорогу].

КРАСУВАТИСЯ викрашй-, красіти, красува-, як 
мак процвіті-; (гордо) пишйти(ся) д. пишніти;

(на видноті) маячі-, видні-; (- рослини) КВІ- 
ТУВА-; & викрасбвуватися; ± ПИША-; я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, радйй по4, сповнений /пбв- 
ен/ краси /пихгі/, п. нарцйс, н1 принда, пк кра
совйтий, пйшний (як міків цвіт), гордопйш-, 
величнопгіш-, ©;

ПОКРАСУВАТИСЬ погонорйтись 0.
КРАСУНЯ, КРАСУЛЯ вродлйвиця, вродлйвка, 

жґ красібчка, красуха, f  краля, п. краса, Гре
ція, с. богиня, королева; (тілом) секс-ббмба; 
& акр^ле чка, сґ некрасуня.

КРАСУНЬ > КРАСЕНЬ.
КРАХ розор, банкрутство, загибель, фіаско, о. 

пшик, нокіут, (мрій) нездійснення; з'п про
вал, невдача, неуспіх, катастрофа, поразка.

КРАШАНКА (великодня) пйсанка; д. яйце.
КРАЩАТИ поліпшуватися, покращува-, ітй на 

краще; (вродою) гарніша-; я. /мн хто/ кращає 
с-и ♦, щоріз кращий /ліпший, досконалі-, гар- 
ні-/, покращуваний, поліпшу-, удосконалю-;

ПОКРАЩАТИ (з виду) сті~ гарнішим, вйлюд- 
ні-*; (кому) н° стати кріїце; 0.

КРАЩИЙ ліпший, д. луччий; & кращенький;
КРАЩЕ ліпше 0; як і. покращання, краще 

життя /умови/ [ітй на кріїце]; кудй к. (як від
повідь) не те слово; щось робив би к. роби 
вже ♦! [мовчів би к. мовчй вже ♦!; читіла б 
к. читій вже ♦]; тим к. то й ♦;

НАЙКРАЩИЙ ВІДМІННИЙ, ^  за всіх; м° 
корон- [к. номер]; & с. як[що]найкращий.

КРАЯНИН земляк, одноземець, ОДНОПЛЄМІН-, о- 
дноплемінник, к" СПІВВІТЧЙЗ-.

КРАЯТИ різа-, тя-, розрізува- /пере-/, розтин а-; 
(* кравця) крої-, ф. клинцюва-; (серце) шмату- 
ві-, розриві-; я. /мн хто/ кріс краяльник, с-и 
♦, з-й по4, пк краяль-, © + що ріже;

О Б ~ ~  обчикрйжи-, обчімха-, обчухрй-, rrf 
/під-/ 0; (постриг-) обмакогбни-, обмакітри-.

КРЕВЙТКИ V  у. річки.
КРЙВНИЙ рід-, кров-; (- сльози +) гіркий, важк- 

йй, кривавий; & родовйтий, родовйй [н. граф];
КРЕВНІ родичі.

КРЕДИТ позика;
КРЕДЙТИ ек асипібвання, с° асигнувй-.

КРЕДИТ/НИЙ, -ОВИЙ позичко-; ~на /~бва/ 
кіса г.~івка.

КРЕДИТОР позикодавець, лихвір, позичайло; 
фР банкір.

КРЕЙСЕР > СУДНО.
КРЕКІНГ рафінарня, нафтопереробний завод.
КРЕК/ТАТИ (- жаб) кумка-, -юта-; (- качок) ка- 

вка-; & дк проФ; я. /мн хто/ ~че с-и ♦, ~тун /ж1 
-уха/, -отій, ©.

КРЕМ(А) (косметична) масть, мазь, лосьйон; 
(губна) поміда; (для взуття) паста, вакса.

КРЕМАЦІЯ у. тілопілення.
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КРЕМЕЗ крем'язень, здоровань, здоровило, о. 
Геркулес; ± АТЛЕТ.

КРЕМЕЗНИЙ дебелий, міцноті-, широкоплеч
ий, дужий, міцний, здоровий, осадкуватий, о- 
коренкува-, оцупкува-, гамаликува-*, жґ крі- 
пкйй; (- руки) сильний, жилавий; (норов) р . 
твердий, незламний; (дуб) могутній; & кре- 
м&шівий.

КРЕМІННИЙ КРЕМ’ЯНИСТИЙ; (укритий ка- 
мінням) КАМ’ЯНИС-; (- вдачу) твердий.

КРЕМІНЬ (мінерал) кварц; (силань) КРЕМЕЗ; ® 
кімінь; & кремінець, кремінчик, з6 креміння.

КРЕМСАТИ обрубува-, обтісува-, обтині-, с° 
руба-; я. Імн хто/ крімса с-и ♦, рідйй поФ, ©,
±чикрижита.

КРЕМ’ЯНИСТИЙ кременяс-, кремінкуві-, кре
м’яний, кремін-, кременистий.

КРЕМ’ЯХ зг кр^ймах; пб камінець.
КРЕСАТИ л. би-, сікти; (іскри) викрбшува-, до- 

бува-; (в небі) блиска-, спаліхува-; (танці) ви- 
тина-, шпари-, сади-; я. /мн хто/ кр^ше 1. с-и 
♦, радий вй+, кресільник, пк кресальний, кре
шучий, для кресання, зайнятий -ям, © крешу
чи, 2. (- танці) я. шкварить2;

КРЕСОНУТИ чесонути 0.
КРЕС/ЛИТИ рисува -; (плянува-) накреслю-; (за

йве у тексті) /ви-, за-, пере-, г. с-/; я. /мн хто/ 
~лить звиклий /с-и/ ♦, радий на4 /ви-/, ~ляр, 
викреслювач /на-, пере-/, пк ~лярський, ©.

КРЕТИН > ІДІОТ; ± ШИБЗДИК.
КРИВАВИЙ закривавлений; (колір) черво-, баг

ряний, кров’яний, кровйстий; (бунт) крово
пролитний; (деспот) жорстокий, тиранічний, 
немилосерд-, безжаліс-; (переказ) жахливий; 
(задум) душогубний, зарізяцький (- сльози) 
кревний; (заробіток) тяжко /кров’ю, крива
вими мозолями/ зароблений; (-працю) тяж
кий, виснажливий; & кривавистий.

КРИВАВИТИ сплива- /сходи-/ кров’ю, кривави
тися, закривавлюва-, кривавіти, о. червоні-; 
(кого) закривавлюва-, кров’янй-; (забарвлю- 
ва-) червони-, багри-; я. !мн хто/ кривавить
1. с-и ♦, спливаний кров’ю, пк кровоточивий, 
©, 2. що закривавлює.

КРИВАВИТИСЯ > КРОВОТОЧИТИ.
КРЙВАТИ кульгати, шкутильгати, накульгува-.
КРИВДА неправда, несправедливість, брехня, У 

лжа; (кому) образа, збитки,р. шкода; & д. пб^.
КРЙВД/ИТИ (кого) обража-, чини- /роби-/ крив

ду /наступі- на хвіст/ кому, д. окривджі-, зо- 
биджа-; я. /мн хто/ ~ить звиклий /с-и/ ♦, з-й 
сФ, КРИВДНИК, пк КРИВДНИЙ, обріз-ли- 
вий, прикрий, дошкульний, © ~ивши, ~ячи;

ПОКРИВДИТИ /с-/0;
ПОКРИВДЖЕНИЙ: п. природою каліка.

КРИВДНИЙ несправедливий; обрізли- /у-/; (-

чуття) прикрий, неприємний.
КРИВДНИК напіс-, напріс-, о. звиклий кривди

ти /ображі-/, У7 покривдитель; ± ВОРОГ.
КРИВИЙ не прямйй, вигнутий /зігну-/, покруче

ний; (несиметрич-) перекбше-, вйкривл-, кри
вобокий; (усміх) нещирий; (- люстро) облуд
ний; (шлях життя) хиб-, неправиль-, помил
ковий, брехлй-, нечесний; (погляд) непрйяз-, 
підозріливий; (- слово) неправди-, пекучий, 
кривдний; (на око) сліпий; (на ногу) кульгі- 
вий, кривоногий; & кривенький, кривущий; 

КРИВА м. непрямі лінія;
КРЙВО фР хибно [к. сприйнята чемність] 0, ск 

криво- [кривосвідок = брехливий свідок].
КРИВИНА косині, жґ кандзюба.
КРИВИТИ викривля-, викрйвлюва-; (губи) /с-/, 

скривля-; (словами) /пере-/, передражнюва-; 
к. душ£ю Л У КАВИ-, фарис^йствува-; я. /мн 
хто/ кривить звиклий /с-и/ ♦, рідйй вй+, ви- 
кривляч, пк кривущий, т. кривйльний, ©; 
ВИКРИВИТИ /пере-, по-, с-/ 0.

КРИВИТИСЯ викривля-, зп перекбшува-; (з бол- 
ю) корчи-, скривля-; (на виду) кривити губи 
/усті/; (з кого) перекривля- /передражнюва-/ 
кого; я. /мн хто/ -иться 1. звиклий ♦, кривля
ка, 2. що перекошується, щоріз кривіший, пк 
кривущий, кривобокий;

ВИКРИВИТИСЯ покриви- /пере-, с-/; що -ив
ся викривлений /по-, пере-, С-/ 0.

КРИВІТИ (на ногу) кульгіві-; (на око) сліпну-.
КРИВЛЯКА о. а. цйрліх-манірліх.
КРИВЛЯТИСЯ маніри-, маніжи-, викаблучува-, 

викобенюва-, вилімува-; робити гриміси, 
гримасува-; я. Імн хто/ -ється с-и ♦, рідйй по- 
маніри-, КРИВЛЯКА, гримісник, (фігляр) ма- 
ртопляс, пк гримасливий, о. з гримасами, ©.

КРИВОДУШНИЙ нещирий, лицемірний, під
ступ-, лукавий; ± ДВОЄДУШНИЙ.

КРИВОНОСИЙ і. кривоніс; & кривоносих.
КРИВО/ПРИСЯГА фалшйва прися-, -свідчення.
КРИВОПРИСЯЖНИК кривосвідок, фалшивий 

свідок; п. наклепник.
КРИВОПРОРОК псевдопророк, с° лжепророк.
КРИВОСВІДЧЕННЯ кривоприсяга, фалшйве 

свідчення; ніклеп.
КРИВОУСТИЙ кривомовний, лицемірний, не

щирий, с. криводушний
КРИВОШИП с° у. корба.
КРИВОШИПНИЙ с° у. корбовий.
КРИВОШИПНО-ШАТУННИЙ корбо-гонковйй.
КРИВУЛЯ звивина, зікрут; Q кульгі; (-літеру) 

(за)карлючка.
КРИВУЛЯТИ рухатися /іти/ зигзагами, зигзагу- 

ві-, с° петля-, д. петлюві-; (ногами) КУЛЬ
ГА-; (- шлях) ЗВИВАТИСЯ; що кривулгі 1. 
що шкандиба, 2. що звивається.
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КРИГА лід, з6 крижини, о3 крижина; (тонка) 
шерех, шуга, сіно; (морська /в АрктиціІ) пак.

КРИЖ з. хрест; ан крижова кістка;
КРИЖЕМ > ДОЛІЛИЦЬ;
КРгіЖІ поперек; купер, куприк.

КРИЖАНИЙ льодовий, льодянйй; (вітер) хо- 
лод-, пронизливий; (спокій) незворушний, не- 
поруш-; (голос) невблаган-.

КРИЗА злам, загострення; (з чим) нестача чого; 
(душевна) розлад; (економіки) крах, банкрут
ство; (політична) розрух; (хвороби) поворот
ний пункт, перелам.

КРИЇВКА схбв^ище), схованка, схрон, захисток; 
& асхбвок.

КРИК гіпас, гамір, ґвалт, лемент, репет, гарми
дер, шарварок, волання, крича-; (дикий) р£ви- 
ще; (нервозний) зик; (пронизливий) вфеск, 
виск; (у розпачі) зойк, йойк; (окремий) ВИ
ГУК; (суперечка) сварка, лайка; & крикнява, 
крик-стогін, крик-скарга, крик-розпач.

КРИКЛЙВИЙ галасли-, горлатий, рота-, розкргі- 
чаний; (з виском) верескливий; (хто) сварли-, 
ЛАЙЛИ-; (що б'є в очі) строкатий, екстрава
гантний, ексцентрйч-, шпаркий, р. крикучий.

КРИКУН горлань, зіпака, горлопан, гарикало, 
галасун, д. верлань; (писклявий) верещака, ве
рескун; (фразер) базіка; & крикуняра.

КРИЛАТИЙ крилас-, окрилений; (вираз) поши- 
ре-, ходовий, ходячий; п. надихущий, (апар
ат) літ&очий.

КРИЛО (у риб) г. плавець; (над колесом) дашок; 
(вітряка) лопать; я. опіка, захист [під крил
ом]; (у партії) фракція; (фронту) фланг; & 
крильце.

КРИМ: де К., де Рим, а де копііця сіна /попгіва 
груша/ на городі бузина, а в Києві дядько; 
пройшгів К., Рим та мідні труби (і впав чб- 
рту в зуби) хто битий жак (а не уник біди).

КРИМІНАЛ ю. склад злочину; г. (карний) зло
чин; п. в'язниця, тюрма.

КРИМІНАЛЬНИЙ кір-; злочгін-; (твір) детект-
ИВ-.

КРИМІНАЛЬНИК злочинець, ж* криміналіст; 
арештант; & з6 кримінальщина /злодійщина/.

КРИНЙЦЯ колодязь; (некопана) джерело, р. 
криничовина; (знань) скарбниця, джерело; & 
криничка, криниченька, д. керни ця.

КРИНИЧНИЙ (- воду) джерель-, кринича-; (жо
лоб) колодяз-; & д. кернйч-, б3, кринйш-.

КРИСАНЯ г. бриль, капелюх; & крисак.
КРИСЛАТИЙ (дуб) гілляс-, розлогий, розложи

стий, розгільчас-, вітлас-, розкидне-; (бриль) 
криса(с)-, ширкокрйлий.

КРИСТАЛІЗУВАТИ п. (вдачу) виробля-, відш- 
ліфбвува-, удосконапюва-, формува-; я. !мн 
хто/ кристалізує с-и ♦, з-й ви4, кристалізат

ор, пк кристалізаційний, © кристалізуючи.
КРИТЕРІЙ мірило, мірка, (для проби) гі° проб

ний камінь.
КРИТИ укрива-, устеля-; (дах) покрива-, (соло

мою) пошива-; (в собі) таї-, хова-, прихбвува-; 
(хиби) не ВИЯВЛЯ-, МАСКУ В А-; (від кого, 
перед ким) таї-, критися; (хмарами) оповива
ти; затяга-, (від лиха) оберіга-, берегти, ряту- 
ва-, хорони-; (картою) би-; (кого) с° КРИТИ- 
КУВА-, лая-; я. /мн хто/ криї 1./2. с-и ♦, 1. 
радий по+, зайнятий покриттям, покрівель
ник, укриваль-, (річ) покрівець, покривано, пк 
покривальний /у-/, покрівель-, (все)покриву- 
щий, © криючи, 2. (від кого) звиклий критися 
/таїти/, затаювач, прихбву-, пк потайний, по
тайливий, нещирий, © криючись;

КРИТИСЯ хова-, таї- 0; (від небезпеки) перехб- 
вува-; (туманом +) укрива-; (з чим) прихову
вати /таї-/ що; що /мн. хто/ -сться 1 ./2. с-и ♦, 
©, 1. покриваний /у-/, прихбву-, фР прихо- 
/с-/, затаєний, 2. = що криє2.

КРИТИК коментатор, оглядач, з’п огудник, осу- 
д-, судйсвіт, с. ганьбитель; & сам-собі-кри- 
тик, партокрйтик, зн критикан.

КРИТИКА коментар, судження, оцінка, аналіза, 
аналіз; (на чиюсь адресу) докір, дорікання; 
(себе) самокритика; (негативна) бсуд.

КРИТИКУВАТИ коментува-, суди-, оцінюва-, 
аналізував (кого) докоря- /доріка-/ кому, с. 
бра- в роботу, розноси-, карта-, засуджува-, 
ж? розпушува-; (в газеті) протяга-; (на збо
рах в СССР) проробля-; що /мн хто/ критик
ує с-и /мастак/ ♦, готовий розФ, критик, ф. 
критикан, пк критичний, ©.

КРИТИЧНИЙ (розум) аналітгіч-, гд аналізую
чий; (вік) трудний, перелом-, переломовий, 
рубікбно-; (погляд) запитли-; (стан) склад
ний, небезпеч-, тяжкий, скрутний.

КРИХІТКА > КРИХТА; (малюк) маля, мацюпу-, 
манюня, мізинчик, кришеня(тко), к. малий.

КРИХІТНИЙ > МАНЮНІЙ.
КРИХКЙЙ ламкий, ламучий, хрусткий; (дуб) 

трухлявий; (хто) КРИХКОТІЛИЙ.
КРИХКОТІЛИЙ тендітний, крихкий; (як пунд

ик) пухкий, опасистий, пухкенький, глевтя
куватий, галушкува-, замазкува-.

КРИХТА крихтина, криха, кришка, окрушина, о- 
дрбби-, фР ріска [ні ріски в роті]; (чого) дрібк- 
а, жмень-, крапля, малість, зерно [з. неправд- 
и]; (сумніву) тінь [без -ти сумніву без тіні с.]; 
як пР трохи, трошки; & КРИХІТКА.

КРИЦЕВИЙ стале-; (колір) світлосірий; п. твер
дий /міцний/, як криця, незламний, стійкий; 
& крйцянйй.

КРЙЦЯ сталь; (загартована) дулевина, булат; 
ж? кресало.
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КРИЧАТИ волі-, галасуві-, гвалтуві-, горлі-, р. 
желіпі-, зіпі-, крйком ♦, д£р- горло, ♦ не сво
їм гблосом, ♦, як на пуп /живіт/, ♦ на все гбр- 
ло/; (збуджено) лементуві-, репетуві-; (вигу
кував гукі-, нагукува- /ви-/; (різко) верещі-, 
вищі-; (грізно) гйрка-, гарйка-, грйма-; зика-; 
(з йойком) збйка-, йбйка-; (раз-у-раз) г. галій- 
ка-; (люто) ревти; (на кого) сварйтися, сварй- 
ти кого; (як пугач) пуга-, пугйка-; & підкрй- 
кува- /ви-/; к. на всіх перехрестях ♦ на весь 
світ; кричгі-не-кричгі безнадійно, не помб- 
же; аж кричать крйком кричить [душі аж 
кричйть -  немі!]; я. /мн хто/ кричать розкрй- 
чаний, розгука-, звйклий ♦, змушений за^, зі- 
піка, верещі-, крикун, горлінь, гримійло, пк 
криклйвий, галаслй-, вересклй-, кричущий, 
ревучий, /колір/ разк5-, яду-, шпаркйй, о. з 
крйком /гілас-, вереск-, р^в-/, © воліючи;

КРИКОНУТИ галасну- 0;
СКРЙКНУТИ д. скричіти 0;
ЗАКРИЧАТИ заволі- 0; & у? возкричі-;
ВЙКРИЧАТИСЯ накричі- (досхочу) 0;
НАКРИЧАТИСЯ нарепетува-, налементуві-, 

нагорлі-, наверещі-, (доволі) вйкрича-;
РОЗКРИЧАТИСЯ & н* розкрикува-; я. роз- 

кричівся розкрйчаний, розгука- 0 .
КРИЧУЩИЙ (факт) неприпустймий, обурлив-.
КРИШЙТИ локшй-, розкришуві-, (капусту ще) 

шаткуві-; п. сіктй, рубі-, ті-; я. /мн хто/ кри
шить с-и ♦, взявшися розФ, кришйльник, пк 
кришйльний, ©;

ПОКРИШЙТИ попорубй-, попокришй-, посік- 
тй на локшйну, покр^мса-, почикрйжи-, пок- 
рія-, (капусту) пошаткуві- 0.

КРИШТАЛЕВИЙ (як кришталь) прозбрий, іс- 
нйй, блискотлйвий; пріведний, високоморі- 
ль-, бездогінно чйстий; (звук) мелодійний, 
дзвінкйй, чйстий.

КРИШТАЛЬ > СКЛО; & криштілик.
КРІЗЬ rfK чфез, почйрез, д. проз.
КРІЗЬКЙЙ з-й пропускіти /протині-/; пронйкл- 

ивий, н? проникнйй, (для ока) прозбрий, про
зірний, прозирущий.

КРІЙ (одягу) фасбн [н. кльош], модель, фбрма.
КРІЛЬ трусь; & крілик, крблик.
КРІМ rfK бкрім, за вйнятком, бпріч, опрбче, з. о- 

прічно; к. тбго пбза тим, ще й, та й ще, г. о- 
прбче: ф'р да пак ще ж; к. усьгіго іншого 
понадусІм, пбза всім іншим.

КРІПАК, -АЦТВО, -АЧЧИНА > РАБ, -СТВО.
КРІПЙТИ скріплюва-; (трос) /за-/; с° зміцню-, 

(дружбу) поглйблю-, (підписом) стверджу-, 
засідчу-; к. д^шу окґ ті- сйлу в д.; я. /мн хто/ 
кріпить 1. с-и ♦, рідйй заФ. кріпйльник, кріп- 
лгір, пк кріпйльний, кріпчий, /мед/ ПОКРІП- 
НИЙ, снажлйвий, ©, 2. що зміцнює.

КРІПЙТИСЯ (мати витримку) тримі-, держі-, 
не підати духом, бй- лйхом об збмлю; я. /мн 
хто/ -иться 1./2. с-и ♦, 1. кріплений, скріп- 
люва-, 2. що не піда духом /б’є лйхом об 
з£млю/, настрбєний по-бойовбму;

УКРШЙТИСЯ: у. на думці переконітися;
ПОКРШЙТИСЯ (їжею) підживй-, підзапрі- 

ви-, під’їсти /попоїс-, перехопй-/ що 0;
ПОКРШНЙЙ (сік) кріпучий, покріпущий.

КРІПКЙЙ > МІЦНИЙ.
КРІС гвинтівка, карібін, з. кременівка, кресік, 

стрільбі, зн пукавка, піхкав-; & ви *на плеч£ 
/на ремінь, до стопй/ ♦!; ± РУШНИЦЯ.

КРІСЛО фотель; г. стілець, (царя) трон; (посла) 
пост, посіда, портф&пь; & кріс&шо, крісбльце.

КРІТ д. кертйця, кертйна; & (місце) кротбвище.
КРОВ кровйна, жґ крівця, юхі, к5шка, руді, маз

кі, пісока, калйнка, Є крів; (із с" моі) нащі- 
док, покоління; (гаряча) вдіча, темперімент, 
нбров, харіктер; п. крово(про,)литтгі.

КРОВНИЙ с° кр^в-, рід-, єдинокрбв-; (з крови й 
кости) з діда-прідіда, с° потбмственний; (зв'
язок) міцнйй, нерозрйв-; (кому) близькйй; 
(ворог) лк5тий, непримиренний, смертель-; (- 
образу) тяжкйй, глибб-; (- помсту) кривівий; 
(- породу) чистокрбвний.

КРОВОВЙЛИВ жґ нігла кров.
КРОВОЖЕР кровопйвець, кровопій, п’явка, па

вук; it. тирін, гнобгітель; & ж1 кровожера.
КРОВОЖЕРЛИВИЙ і КРОВОЖЕРНИЙ хй- 

жий, д. піжерний; п. жорстбкий, лк5тий.
КРОВОЗМІСНИЙ *Г ок кровоблудний.
КРОВОЗМІСНИК© к!* ок кровоблудник.
КРОВОЗМІШЕННЯ кГ ок кровоблуд.
КРОВОПЙВЕЦЬ вампір, п’івка, КРОВОЖЕР, 

кровопій, г. вамп.
КРОВО(ПРО)ЛИТТЙ душогубство, ок кроволй- 

в-; ± ВІЙНА.
КРОВОСПЙННИЙ кровотамувіль-, ма гемоста- 

тйч-, о. прбти кровотечі.
КРОВОССАЛЬНИЙ б. (- комаху) кровопйвчий; 

(- баньки) ма ок кровотяглий.
КРОВОТОЧЙТИ кривівитися; я. кровотбчить 

покйнутий ♦, пк кровоточйвий;
КРОВ’ЯНЙЙ з. крів’я-; (колір) ЧЕРВО-, (тиск) 

артерііль-; (ковбаса) кров’янка, з крбви.
КРОЇТИ > КРАЯТИ;

ВЙКРОЇ- (час) знайтй, вйбра- [~ мить чісу].
КРОК ступінь, фР п’ядь [ні на п’ядь]; (похід) хо

ді; п. дія, вчйнок; (тактичний) зіхід, маневр; 
к. уперед) пбступ, прогрес; & rf *крок-у-4; ви 
пбвннй к.! к? дбвший к.!, с°шйрше к.!. 
КР(ІКИ: пбрші к. першопочіткй, АЗИ.

КРОКВА & крбківка; rf *крбківкою (приклавши 
пучки лівої руки до пучок правої).

КРОКУВАТИ ступі-, (широким кроком) шугі-;
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я. /лі" хто/ крокує с-и /звйклий/ ♦, пк /ши
роко/ сягнйстий, /екскаватор/ двонбгий, но
гатий, © ступіючи.

КРОПЙВА жалйва.
КРОПЙТИ брйзка-, пбрска-, обпбрскува-, опрй- 

ску-, оббриіку-, скріплю-; е* бйти, вбиві-, (з 
кріса) стрілі-; я. /лґ хто/ крбпить с-и ♦, рід
йй поФ, кропйльник, (річ) кропйло, пк кропй- 
льний, © кропйвши.

КРУГ кружіло, кбло; (виднокруг) ОБРІЙ; (кругла 
ділянка) круговйна; (гончаря) верстіт; як r f 
навкбло, довкбла, округ, довкруж.

КРУГЛИЙ оФ; (- щоки) гладкйй, опісистий; (си
рота) цілковй-, пбвний; (рік) цілий, увбсь; (- 
число) рівний, заокругле-; & круглявий, круг
ленький, круглястий, круглбва-, круглуві-.

КРУГЛЙТИСЯ кругліти, круглішати.
КРУГЛІСТЬ круглоті
КРУГЛЙК колбда, /коротка/ кряж; (для бруку) 

(круглявий) кімінь, жґ дикір; д. млин.
КРУГОБІГ кругойдучість, rf кругообертіння, & 

кругоббіг; ± ОБІГ.
КРУГОБІЖНИЙ кругойдучий, (рух) коловйй, о. 

кблистий.
КРУГОВЕРТЬ > ВИР, КАЛЕЙДОСКОП, п. бу- 

рун [в буруні новйн].
КРУГОВЙД (широта уявлень) кругоглЯд, КРУ

ГОЗІР; (виднокруг) ОБРІЙ.
КРУГОВЙЙ ок поголбвний [кругові непрівда].
КРУГОЗІР (чий) духбвний світ, кругоглЯд, кру- 

говгід, ббрій, горизбнт, виднокруг, виднокб- 
ло, (науковий) ерудйція.

КРУГбМ (обступати) звідусіль, з усіх ббків; 
(все мовчить) скрізь, усібди; (щасливий) пбв- 
ністю, цілкбм; як rf* округ, круг.

КРУГООБЕРТАЛЬНИЙ б. у. кругобіж-, круго
йдучий.

КРУГООБЕРТАННЯ у. кругббіг, с° кругоббіг.
КРУЖАЛО > КРУГ; & кружілно.
КРУЖАТИ (мед) пй-; (колувати) КРУЖЛЯ-.
КРУЖҐАНОК (круг будівлі) ґал£рія, с° галерея, 

гі° балькбн, с° балкбн, ок опасіння.
КРУЖКОМА кружкі, кружкбм, кблом, навкру- 

жкй, (стороною) нівзбіч.
КРУЖЛЙТИ колуві-, г. оФ; (в танці) ОБЕРТА

ТИСЯ; (- чутки) ходй-, циркулюві-; (у виру) 
крутгі-; (їхати колом) колесуві-; (- кров у ті
лі) тектй, струмуві-; (мед) пй-; & кружелЯ-, 
кружі-; к. думкою навкбло чого обміркбву- 
ва- що\ я. /мн хто/ кружлй 1./2. звйклий /с-и/ 
♦, ©, 1. змушений поФ, пк кругойдучий, кру- 
гобіжний, о. у круговерті. 2. що п’є.

КРУК вброн; & крюк; к. крокові бка не вйдере 
гі° кулик кулика бічить зділеку.

КРУПОДЕРНЯ крупорушка, (пшона) піпонЯн-.
КРУТЙЙ (схил) стрімкйй, стрімчістий, крутопі-

дний, КРУТОБЕРЕГИЙ, урвйстий, прямовйс- 
ний; (шлях) узвбзистий; (- роги) закруче-; (- 
чоло) окрЄсле-, рельєф-; (скрут) не плів-; (- 
зміну) раптбвий, несподіваний, різкйй, відчу- 
тнйй; (норов) сувбрий, твердйй, не піддітли- 
вий; (вітер) рвучкйй, лк5тий; (захід) рішучий; 
(вислів) гбстрий, дошкульний; (- лайку) вул- 
ич-, брутіль-; (ребус) головокрут-, головол- 
6м-, морокуватий; (чай) міцнйй, насйче-; (- 
кашу) густий;

КРУТО (варити яйце) на твердо, на ♦; не к. 
рідко, м'яко [м. зварене я.], г німблодо; 0.

КРУТЙТИ (кого/ким) оберті-, верті-; (головою) 
хиті-, поверті-; (мотуз) сукі-; п, шахруві-, 
хитруві-, махлюві-; (на свій лад) викручу-, 
вихитрбву-, комбінувіти, крутійству-, ♦, як 
цйган сбнцем; (ким) верховбди-; (кіно) демо- 
нструвіти, прокручу-; (вус) /під-/; (цигарку) 
/с-/; фР /на-, за-/; (- вир) вирувіти; я. /мн хто/ 
крутить звйклий /с-и/ ♦, рідйй заФ, крутій, 
крутйльник, пк крутйльний, вертйль-, оберт- 
іль-, фР ґвинтовйй, ск крутй- [кругйголова], 
-крут [головокрут], -крутний [головокрут-], ©;

ПОКРУЧЕНИЙ покбрче-, (- ноги) покандзк5б- 
ле-, (не лише про зерно) покільче-, (шлях) 
кривулястий, ЗВИВИС-.

КРУТЙТИСЯ оберті-, верті-, верет^ни-; (в тан
ці +) кружляти, круженЯ-; (- воду) вируві-; (в 
хаті) метушйтися; (- шлях) ЗВИВА-, скручу
ва-; (без діла) вЄінта-, тинЯ-; (- плющ) ви-; & 
♦, як дзйґа /в'юн, посблений слимік/; я. /мн 
хто/ -иться с-и ♦, рідйй заФ; обертаний, кру- 
че-, вЄрче-, КРУТЬКО, вертун, пк верткйй, 
вертлЯвий, крутлй-, закрутистий, /шлях/ звй- 
вис-, кривулЯс-, ©;

КРУТНУТИСЯ од окрутнутися.
КРУТ/ІЙ шахрій, ошукінець, махлЯр[й], плутя

га, гд -Яр; о* лицемір, вертій, ~йхвіст; р. ~ькб;
КРУТІЙСТВО шахрійс-, ошукінс-, крутнЯ, 

плутнЯ; брехлйвість, лицемірство; (в суді) 
круганйна 0; & д° *крутійствувати;

КРУТІЙСЬКИЙ шахрайський 0; нєчЄсний.
КРУТИЙ > КРУТІЙСТВО; & кругнява.
КРУТО/БЕРЙГИЙ -гбрий, -Лрий, -ббкий, КРУ

ТИЙ; & -бережний.
КРУТЬКО пострибун, вертун, дзйга, як і. непо- 

сидк5щий,р. крутій.
КРУЧА урвище, стромовйна, стрімчік, бЄскет, 

крутоЯр, крутосхйл, крутйзна, крутбвина, бб- 
лаз; (берег) з6 крутобережжя; р. кручіЯ, вир.

КРУЧЕНИЙ /сФ/, зсука-; (шлях) ЗВИВИСТИЙ, 
не прямйй; (- зілля) виткйй; (- сходи) ґвинто
вйй, спірільний; (волос) р. кучерЯвий; © схй- 
блений, ненорміль-, о. не всі дбма в кого.

КРУШЙТИ > ТРОЩИТИ;
ПОКРАШЕНИЙ розтроще-, /по/.
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КРЯЖ (гірський) пасмо, хребет, низка гір; р. па
горб, узвишшя; (з дерева) д. кругляк.

КРЙКАТИ кракати, крюкати; & дк прокрякати.
КСЬОНДЗ > СВЯЩЕНИК.
КУБ правильний шестигранник; м. третій степ

інь числа; жґ кубометр; (для води) бак, каз
ан; & 4ик, (на петлиці) ф. Фар; ± КВАДРАТ.

КУБЛИТИСЯ (- птахів) порпа-, гніздй-; жґ ку- 
пчи-; (- дим) клуботав & викублювати /за-, 
по-/; я. -иться 1. с-и ♦, загніжджуваний, (піс
ок) накублю-, напбрпу-, нагромаджу-/, ©, 2. 
я. клубочиться;

ОКУБЛИТИСЯ стати сімейним /господарем/, 
с° завести сім’ю /господарство/.

КУБЛО (звірів) лігво; (птахів) гніздо; п. оселя, 
дім, родйна, рід, нащадки; (злочинне) кйшло; 
& кубельце, кублище.

КУВАТИ викову-, р. кути; (коня) підковував (в 
закови) /за-/; (скриню) /о-/; (долю) формува-, 
творй-; (як зозуля) кукува-, викуку-, кукати; 
я. /мн хто/ ку£ 1./2. с-и ♦, ©, 1. з-й викува- 
/під-/, коваль, ковач, пк кувальний, для кува
ння, ск -кбв [зброєкбв], 2. що кукає, зозуля, пк 
І голосі зозулячий, © знай куку та куку;

СКУТИЙ /за-/, закайданений, скбва-; /ви-/;
СКУТІСТЬ зв’язаність 0.

КУДЕЛЯ (прядиво) кужіль; (на голові) кучма, 
копиця, кудла.

КУДЙ(?) у яке місце? в якім напрямі? (якою дор
огою) куцою?, д. де [де ти йдеш?]; ж? Ф-нЄб- 
удь [щоб ♦ не влізти]; як ч, далеко, незрівня
нно, знач-, [♦ легше]; к. твої діло! що нази
вається, хоч ♦, хіба-ж-так!, е” я тобі дам! [ко
ні я тобі д.!]; к. хочеш /-ете/ (іти) на всі чо
тири сторони; к. як ск якнай- [к. як не до р і
чі як-найнедоречніше]; к. мііти, тудгі й дитя
♦ коз-і, туди й вовк, ♦ голка, туди й нитка.

КУДИ-ІНДЕ не сюди, куди-інше, в інше місце; 
куди-небудь; де-інде, десь-інде.

КУДИ-НЕБУДЬ кудись, куди(сь)-інде, куди- 
будь, будь-куди, аби-куди, хай куди, куди хо
чете /-еш/; де-небудь, десь, де-інде.

КУДИСЬ не знати /невідомо/ куди, хтозна-куди, 
/  кудись там; десь, не зніти де, хтозна-де; 
кудись-то кудись таки.

КУДЛАЙ кудлань, патлань, кудлач, патліч, р. 
куйовда.

КУДЛАТИ > КОШЛАТИ;
РОЗКУДЛАНИЙ /с-/, розкбшл-, розпатл- /за-, 

по-/, не(за)чеса-, розкучма-, розкучмле- /по-/, 
розчухра-, скуйовдже-, розкубле- 0.

КУДЛА[С]ТИЙ патла-, КОШЛА-, волоса-, вол
оха-, пелеха-; розпатланий, скуйовдже-.

КУДЛИ патли, патлі, кудлі.
КУЖІЛЬ > КУДЕЛЯ.
КУЗЕН брат у перших, двоюрідний брат, г.

стрийчич; & кузінок.
КУЗИНА сестра у перших, двоюрідна сестра; & 

кузинка.
КУЗНЯ г. коваль-; (героїв) п. школа, у 7 горнило.
КУЗОВ (вантажівки) короб.
КУЙОВДИТИ КОШЛА-, кудбвчи- скуйовджув

ав (сніг +) крути-, місти; я. Імн хто/ куйгів- 
дить радий покошлати, мастик /ставши/ ~;

РОЗКУЙОВДИТИ розкудбвчи-, розкбшла-, 
розпатл а-, розкучма-, розтріпа-, розкубли-.

КУЙОВ/ДИТИСЯ кошлатіти, кострубаті-; (в ба
гні) порпатися; (коло печі) пбра-; (- думки) ро
їв я. -иться с-и ♦, кошланий, кудла-, ~да, ку
длань, кудла, кудлай, патлач[нь], пк кошлат
ий, кудла-, патлі-, кострубі-, кустра-, кучма-.

КУКСА кикіть, кикоть, ма протез.
КУКУРІКАТИ & дк заФ, проФ, од кукурікнути.
КУКУРІЧИТИСЯг. кокоши-, задирі-, заводи-;

ЗАКУКУРІЧИТИСЯ впасти в раж;
ЗАКУКУРІЧЕНИЙ забісбва-, зацикле-, затя

тий, твердолобий.
КУКУРУДЗА а. маїс; жґ пшеничка, пшінка, з6 

кияхи, кияшкй, качани.
КУЛАК г. п’ястук; (як довбня) д. кулай; (військ) 

угруповання; & кулача, кулачок, кулачище, 
кулацюр[г]а, з6 кулаччя.

КУЛЕМЙТ скоростріл, г. машинбвий кріс.
КУЛІНАРІЯ > КУХОВАРСТВО.
КУЛІНАРНИЙ: кулінарна кнгіга г. стравбпис.
КУЛІСИ мн лаштунки; ± ШИРМА.
КУЛЯ сф^ра; (до кріса) о. дев’ять грам, /розрив

на/ дум-дум; д. милиця; & кулька; ± ЯДРО.
КУЛЙСТИЙ круглий, сферичний, б. кулеподіб-.
КУЛЬ (соломи) околот, снопок; & кулик.
КУЛЬБАБА кок-сагиз; & кульбабка.
КУЛЬ/БАКА, -БАЧИТИ > СІДЛО, СІДЛАТИ.
КУЛЬГАВИЙ кривйй (на ногу), кривоногий, д. 

кулявий; як L кульга.
КУЛЬГАВІТИ: що /мн хто/ -гівіс (вже) майже 

кульгавий /скульгавілий/;
СКУЛЬГАВІТИ /по-/, окриві- /с-/; що -гівів 

скульгавілий /по-/, скульгавлений /по-/, Й.
КУЛЬГАТИ шкандиба-, шкутильгй-, КРИВУ- 

ЛЯ-, крива-, припада- /наляга-/ на ногу, о. за- 
гріба- вбік (ногою); (поволі йти) клига-; п. 
хибува-, відстава-, с. ♦ на обидві ноги; я. /мн 
хто/ кульпі 1. с-и ♦, кульга, кривуля, пк кри
вйй, КУЛЬГА-, кривоногий, кривенький, 2. 
що шкандиба.

КУЛЬКА (повітряна) буль-, бульбаш-.
КУЛЬМІНАЦІЯ переломна точка, о. дев’ятий 

вал, переломний пункт /час/, найвищий зліт; 
ла (точка найбільшого напруження) кульмі
наційний момент; ± АПОГЕЙ.

КУЛЬТ обряди, обрядовість; (особи) п. обож
нювання, боготворі-, поклоні-.
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КУЛЬТИВ/УВАТИ (живі організми) розводи-, 
(рослинність) вирбщува-; (звичаї) плека-, ви- 
плекува-, запроваджу-, насаджу-, розвивати, 
відрбджува-, сприя- розвитісу; я. /мн хто/ ку
льтивує с-и ♦, радий вирости-, зійнятий виро
щуванням /розведенням/, (річ) ~атор, дряпік, 
пк вирощувальний, ~ацій-, для —ації.

КУЛЬТУРА цивілізіція; (культурність) освіче
ність, вихован-; (виробнича) рівень, ступінь 
досконілости; (бобова +) с? рослина.

КУЛЬТУРНИЙ © цивілізова-, освіче-, вихова-; 
(світ) (високо )розвине-; (вплив) цивілізацій-; 
(виноград) не дикий, культивований.

КУЛЬТЙ кйкіть.
КУМ (для батьків дитини) хрещений батько, 

(для хрещених батьків) бітько дитини; н3 кум!
КУМЕ! (!) ф. гблубе! бріте! чоловіче!

КУМА (батькам дитини) хрещена міти, (хре
щеним батькам) міти дитини; & кумця, ку- 
міся; кумо! (!) ф. голубко! сЄстро! тітко!

КУМАТИСЯ бути куміми; (приятелювати) во
дитися, зні-, н1. лигі-, Із ким! тягі-, волочи-, 
вія-; я. ілґ хто/ -ється с-и ♦, рідий по4, охо
чий до кумання, майбутній кум, ж1 майбутня 
кумі, ©.

КУМЙДІЯ курйоз, чудасія, сміховина, ± ДИВИ
НА; (!) ф. УМРЕШ!, кумедія (та й годі)!

КУМЙДНИЙ смішний, коміч-, курйоз-, (дивний) 
дивовиж-, чудерніцький; (!) умреш який!

КУМЙКАТИ ф. пЄтра~, микити-, шнйпори-, ва- 
ри- головою; ± РОЗУМІТИ;

ДОКУМЙКАТИ д оглупатися, дотумкати 0;
ПОКУМЕКАТИ (над чим) пошолбпа- 0;
РОЗКУМЕКАТИ розчбвпа-, розшолбпа-, роз- 

чума-, утну-, розібрітися в, ЗРОЗУМІТИ.
КУМЙР ідол, божество, божок, напівбог, © п. I- 

кбна; (поганський) боввін, ідолище, божище.
КУМІВСТВО ок приятелізм.
КУМКАТИ крек(о)тіти, крякати, крюкати, кві- 

кати, р. крумкати, пф кум!; що кумка с-и ♦, 
кумкало, квікало, скрекотун, кряка, кряківка, 
© знай кум та кум, кумкаючи.

КУМПОЛ жн (голова) довбешка, макітра.
КУНДЕЛЬ (вівчарський пес) чабанка, с° вівчірка.
КУНЙТИ дріма-, (сидячи) юпова- носом, лови- 

окунів; покунюва-; д'к = що дріма (сидячи).
КУПА вброх, кучугура, бурт(а), д. копиця, р. на- 

віл; (велика) горі; (людей, речей) гурт, група; 
& куп(оч)ка, о. купа і три оберЄмки; при ку
пі в одному місці, все різом.

КУПАТИСЯ бріти купіль; (у сяйві) опроміню
ватися чим; (у розкошах) розкошувати; (в чи
їй крові) проливі- чию кров; & ок викопувати
ся, да купатоньки, купці; к. в люббві жити в 
любовному оточенні; я. Імн хто/ -ється ку
паний, звиклий /с-и, любитель/ ♦, рідий с+,

пляжник, купіль-, купілець, о. на купінні, ©;
СКУПАНИЙ: мов с. як у воду опущений.

КУІІЙ у. переділ, переділка.
КУПЕРВАС сйній кімінь, г. вітрібль, с° (мід

ний) купорос.
КУПЕЦЬ комерсінт, крімір, торгівець, н£ генд

ляр; з. покупЄць; & купчина.
КУПИНА (на болоті) горбик, з6 купиння, куп’я; 

з. у? кущ.
КУПИТИСЯ КУПЧИ-; (до кого) горну- серцем.
КУПІВЛЯ купувіння, з. куп ля, купно [купно- 

прбдаж], (одноразова) покупка, /щоденна/ г. 
зікупи; (масова) закупівля; & сґ *некупівля.

КУПІЛЬ (вода) купе ля; (дія) купіння, купанка; 
(посуд) вінна, г. купільник; ц. купільниця;

КУПЕЛІ (теплі) води, джерела.
КУПЛЕНИЙ: к. і перекупле- неріз /прбда-/.
КУПЛЕТ (вірша) строфі;

КУПЛЕТИ (веселі) коломийки, триндички, к" 
частівкй.

КУПЛЯ КУПІВЛЯ; з. покупка, г. зікупи.
КУПУВАТИ купля-, к" придбаві-, набуві-; (одяг 

до свят) справля-; (матерію) набирі-; (кого) 
підкупбвува-, підплічува- кому/кого\ жн ду
ри-; (робити закупи) г. іти на зікупи; я. /мн 
хто/ купує с-и ♦, рідий придбі-, (по)купЄць*, 
пк купівельний, з. купецький, о. на зікупах, ©.

КУПЧИТИСЯ скупчува-, купи-, юрми-, збирі-, 
збиві-, громіди-, роєм рої-; я. /мн хто/ -иться 
с-и ♦, змушений сФ, купче-, скупчува-, грбма- 
дже-, згроміджува- /на-/, збйва-, збйра- доку
пи, пк роїстий, © купчившись; гі° скупчений, 
згромадже-, збитий.

КУПЮРА (цінний папір) грошовий знак, банк
нота, облігація; (у тексті) викреслене.

КУРВА в. > ПОВІЯ; & курвочка.
КУРГАН могила; f  (на кордоні) нісип; п. узви

шшя, горб.
КУР’ЄР як і. посильний /роз-/; ± ПОСЛАНЕЦЬ.
КУР’ЄРСЬКИЙ (потяг) спішний, скбрий.
КУРИЛЬНИЦЯ прилад для курення /де дим пе

реходить крізь воду/, (на Сході) кальян.
КУРЙРУВАТИ з" у. опікуватися /дк за-/, бути 

куріт/ором: я. /мн хто/ опікується с-и ♦, з-й 
заопікува-, зійнятий опікою /ніглядом/, опі
кун, ~ор, пк ~ський, опікуйсь-, © опікуючись.

КУРИТИ (димом) димі-, кади-, курі-; (пил-) по
роши-; (тютюн) пали-, смали-; (люльку) тяг
ти, потягі-, смокті-, пйхка- /д. пика-/ чим; (с- 
пирт) гні-; & покурюва-; к. тиміяім /с° фім- 
іім/ кому гримі- сліву, виспівува- хвалу, воз
величу- кого; я. /м4 хто/ курить 1. що пілить, 
с-и ♦, рідий запали-, курець, курій, раб тю
тюну, © куривши, курячи, 2. що порошить.

КУРИТИСЯ (димом) куріти, дим/і-(ся), -уві-; 
(парою) паруві-; (тліти) жеврі-; (на безвіт-
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pi) стешітеся; я. -иться 172. с-и ♦, ©, 1. по- 
крйтий курявою, запорбшений, пк КУРНИЙ,
2. що ~йть, повйтий мш, пк ~нйй, курнйй, ~у- 
вітий, ~овий, димучий, димлянйй, фР задйм-
ЛЄ-.

КУРІННИЙ (хор) с° батальйбнний.
КУРШНЙЙ с° командир батальйбну, комбат.
КУРІНЬ халабуда, повітка; (на пасіці) катріга; 

(для чабанів) колйба, буда; (намет) шатрб, з. 
куща; п. халупа, хйжа; вй батальйбн.

КУРІПКА & куропітва.
КУРІТИ КУРИТИСЯ; (- сніг, куряву) кушпели

ти, кушпотіти.
КУРЙОЗ і -ЗНИЙ > КУМЕДІЯ і КУМЕДНИЙ.
КУРКА (з курчатами) квбч-; (що несеться) не- 

суч-; & куроч-, курчі, г. куря, пк *курячий.
КУРНЙЙ (шлях) порошнйй /д. -хнйй/; (що ди

мить) дймнйй; /чадить/ кіптявий, чаднйй; & 
куряний, курявий.

КУРНЙК півнйт-, (клітка) з. кбєць; & курничбк.
КУРС (судна) напрям, шлях; (політики) настанб- 

ва, напрямок; (навчання) пр£дм£г, дисциплін- 
а, наука; (у виші) г. студії; (лікування) процед
ури, цикл процедур; (валюти) вартість, ціні;

КУРСИ (певного фаху) шкбла [к. водіїв /чу- 
жйх мов/ = шкбла водіїв /чужйх мов/].

КУРСАНТ слухіч курсів, (військових шкіл) f  ка-
Д *г.

КУРТИЗАНКА а. полюббвниця, с. повія.
КУРТЙНА > ЗАВІСА.
КУРТ/КА жакйт(ка>, в“ френч, м° кітель; & -очка.
КУРЯВА пилюгі, пилібка, (як стовп) кушпелі, 

жґ кбпіт.
КУСАТИ фр відкушува- /роз-, пере-/; ф. ЇСТИ, 

да гім(к)а-; (допікати кому) підкушува- кого; 
(- комах) ті-, жілй-, житі-, гргіз-, Фея; (лікті) 
гргізти; я. /мн хто/ кусі с-и ♦, з-й укусй-, ку- 
сіка, пк КУСЛИВИЙ, куск5чий, т. кусільний, 
© кусіючи, кусівши;

ВКУСЙ- /У-/(себе за язик) вкуситися 0; що 
вкусило кого що нашпигуві- /накрупі-/ кого;

РОЗКУСЙ-: п. пізна- /зрозумі-/ (rf* кепське).
КУСАТИСЯ (- бліх) КУСАТИ; (між собою) грй- 

зтися; (- дорогу річ) дброго коштувіти; я. /мн 
хто/ -ється с-и /звйклий/ ♦, ©, і./пк —♦ я. куса 
+ зубітий.

КУСЕНЬ шматбк, кусбк, кавілок, (великий) кус; 
(хліба - ще) скйб(к)а, /із шкуринкою/ окрієць, 
окрійчик; (сукна) с° відріз; & кусник.

КУСЛЙВИЙ кусібчий; (- слова) дошкульнйй, 
колібчий, їдкйй, щипучий.

КУТ (у хаті) кутбк, д. вугол; (прихисток) житлб, 
притулок; (глухий) зікуток; (у селі) кінець; 
(місцина) місцевість, стороні, край, /з одною 
флорою/ урбчище; & кутик; ні в к. ні в двбрі 
ні в тин ні в ворбта, ні в п’ять ні в дев’ять.

КУТАТИ (замотува-) укутува-, угорті-; (- тум
ан) укриві-, оповиві-; я. /мн хто/ кута звйк- 
лий /с-и/ ♦, рідйй заФ, ©.

КУТИЙ (у пута) заФ, о4 чим; (у колодки) забй-,
 ̂(чим) кбваний.

КУТНІЙ (зуб) зід-, крій-, г. чер^н-; (кут) пбкут-.
КУТОВЙЙ (на розі) наріжний, кутній, (в кутку) 

куткбвйй.
КУТбК (у кімнаті) КУТ, д. вугол; (сімейний) 

житлб, притулок, вбгнище; (села) кінець; (мі
сцина) місцевість, стороні, ббласть; (глухий) 
зікуток; & пк * куткбвйй.

КУХАР куховір, кулінір, кухмістер; (в артілі) 
кашовір; (на судні) кок, (в ресторані) шеф.

КУХАРЮВАТИ кух(ов)іри-, кашовіри-, р. ку- 
лініри-; дк накуховіри-; я. /мн хто/ кухарібє 
розкуховірений, мастік /с-и/ ♦, рідйй поФ, 
КУХАР, куховір, кашовір, (на судні) кок, пк 
кухарський, куховірсь-, ©.

КУХОННИЙ кухшіний, Xа кухонний.
КУХНЯ куховір-; (готування їжі) КУХОВАРС

ТВО; (дієтна) мешб, стріви; (політична) ма- 
хініції, шіхри-міхри, ок закулісся, закуліси; 
(виборів) мехініка.

КУХ/ОВАРСТВО кухар-, кулінірія, ~арювіння.
КУХОВАРСЬКИЙ & куховірний; -ірська кнй- 

 ̂га г. стравбпис /п6 переписи/.
КУХОЛЬ (дерев'яний) кінва, конівка, конбвка; 

(металевий) квірта, з. карвітка; & кухлик.
КУЦАК (низькорослий) куцін, курдупель, КАР

ЛИК; (сатана) куций, дідько; (втятий кріс) 
обріз, обрізін.

КУЦИЙ куцохвбстий /без-/; (хвіст) корбткий, 
обрубаний; (одяг) короткопблий; Омалорбс- 
/низько-/, малйй; (талан) нетриві-, коротко- 
чісний; (закон) обмаже-, невсеосіж-, недос- 
тітній; як L дідько; & ♦, як зіячий хвіст.

КУЧЕР візнйк, фірман, хур-, машталір, погбнич, 
поганійло; (балагули) з. балагула; вй їздовйй.

КУЧЕРІ м" льбкони, (штучні) буклі, р. кудрі; & 
кучерики.

КУЧЕРЙВИЙ (волос) р. кручений; (вислів) пиш- 
номбв-, закрутистий; (почерк) карлючкуві-; (- 
хмари) хвилгіс-; (дуб) густолйс-, розкішний.

КУЧЕРЙВИТИ завиві-; я. /мн хто/ кучерявить 
с-и ♦, рідйй за*, зійшітий завйвкою, (річ) за- 
вивіло, пк завивільний, кучерйвчий, © куче
рявивши.

КУЧЕРЙВИТИСЯ вй-, завиві-; & кучергівіти.
КУЧМА (бараняча) шіпка; (скошланий волос) 

копйця, куделя; (буча) колотнеча.
КУЧУГУРА (тирси +) купа; (снігу) зам£т, нам- 

&ту (поперек дороги) перемет; (піску) дібна.
КУШТУВАТИ (їжу) прббува-, знімі- /брі-/ прб- 

бу з чого; (горе) зазнаві-; я. /мн хто/ купляє 
с-и ♦, рідйй поФ, відббрець прбби, © для прб-
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би, куштуючи;
СКУШТУВАТИ ок пригубити 0;
РОЗКУШТУВАТИ розсмакуві-, ф. розплямк- 

а-; & д. розкуша-.
КУЩ (рослина) корч, д. крак; (гурт підприєм

ств) с° об’єднання, а. картель;
КУЩІ чагарі, чагарнйк.

КУЩУВАТИЙ корчуві-, корчіс-, кущйс-, (- па
шню) врунйс-.

КШТАЛТ ббраз, фбрма, вигляд, штиль, стиль, 
штаб; (із <? на) зразбк, взірець), манір, подб- 
ба; ± ЛАД.

КЮВЕТ рівчік, каніва.

Л

ЛАБЙТИ ліпи; (пастка) тенета; (скрутне стан
овище) л&цата, безвихідь, скрута, глухйй кут.

ЛАБІРЙНТ заплутані ходй, з якйх віжко знайти 
вгіхід, фР гі° павутгіння; (інтриг) п. незбагнен
не плетиво, нерозв’язінний вузол; ± НЕТРІ.

ЛАБУЗНИТИСЯ (до кого) лестй-, ПІДЛАБУЗ- 
НЮВА-, підл^щува-, ф. латі-, стелгі- (лист- 
бм) п£ред ким; д! ЛЕСТИТИ; ± ЛАТАТИСЯ.

ЛАВА1 лівка, ослін, (у школі) пірта; ви шерега, 
ряд, лінія; ви шик, с° стрій; (у шахті) вйбій; ви 
в -ві збірка! к" в лінії шикуйсь!; в -ві руш! ^  
в лінії руш!; спіти в ліву! к* сті- в лад!;
 ̂ЛАВИ с° ряди.

ЛАВА2 (вулкана) ° вйверження; (рухома маса) 
лявіна, 0у лавйна.

ЛАВЙНА, Xа ЛЯВІНА (снігова) обвіл; її. суціль
ний рухбмий пбтік /міса/, (людей) навіла.

ЛАВИНОПОДІБНО к. як лявіна.
ЛАВІРУВАТИ петлі- (на всі ббки), маневруві-, 

обмині- гбстрі кутй /рйфи/; (уника- біди) ВИ
КРУЧУВАТИСЯ, /з великим ризиком/ балянс- 
увіти на л£зі ножі, еквілібруві-; я. Імн хто/ 
лявірує звйклий /с-и/ ♦, в’юн, крутйхвіст, ха- 
мелебн, пк лявірувільний, © лявіруючи.

ЛАВР (Р рід вічнозелених дер^в /кущів/; & пк 
*Фбвий;

ЛАВРИ (символ перемоги) лаврбвий вінбк /гіл
ка/; (переможця) успіх, сліва, визнінні; фР 
плодй успіху [пожиніти ♦]; спочиві- на -ах 
обм&кувитися досягнутим.

ЛАВРА > МАНАСТИР.
ЛАУРЕАТ ^  ЛАВРЕАТ (конкурсу) перембж- 

ець; (премії) як і. нагорбджений чим.
ЛАГИ м" (під штабель) проклідини Іод -ина/.
ЛАГІДНИЙ (- вдачу) сумйр-, тйхий, не норовй- 

стий /норовлйвий/; (голос) шовкб-; (до кого) 
ніжний, ласківий, доброзйчлй-, прйязний, 
дружній; (клімат) м’якйй, не різкйй; (кінь) 
рахмінний; п° с* лігідь- [лігідь-ніч];

ЛАГІДНІСТЬ п° лігідь 0.
ЛАГОДИТИ (шкоду) ладні-, направля- /під-/; 

(тертя) усуві-, ліквід(бв)уві-, залігоджува-; 
(дефект) виправлі-, ліди-, ремонтуві-, полі- 
годжува-; (віз) готуві-; (у похід) збирі-, лашт- 
уві-; (біль) угамбвува-; яс* виготовлі- [н. 
труну]; & лігодитися; я. лігодить 1. що ре
монтує, 2. що готує, 3. що ладить1;

ОБЛАГОДИТИ (хату +) опорядйти 0.
ЛАГУНА > ЗАТОКА, ОЗЕРО & х? лягуна.
ЛАД порядок, упорядкбваність, злігодже-, орга- 

ганізбва-, узгбдже-; (держави) устрій, систе
ма, режйм; (у сім'ї) мир. злігода, згб-; f  буд- 
бва, структура; му стрій, тонільність; з п ман
ір, копйл [на свій ♦]; ф. склад, зміст; дія [стіі- 
ти до ліду бу- готбвим до дії]; ± КШТАЛТ;

ЛАДбМ іс-, зрозуміло, до діла /ладу/; лігодк- 
ом, без свірки, мирнЗнько, с° полюббвно.

ЛАДЙН (на що) охбчий, згбдний, готбвий, схй- 
льний, з діб-; здітен, згбден, зугірен, 3. готів.

ЛАДИТИ (шкоду) ЛАГОДИ-, ЛАДНА-; (в доро
гу) збирі-, споряджі- /ви-/; (між собою) жй- 
у згбді /без чвар/; л? настрбюва-, стрбї-; я. Імн 
хто/ лідить 1.-3. с-и ♦, 1. рідйй залігоди-, пк 
злігідний, несварлйвий, © жйвши без чвар; 2. 
що ремонтує, 3. що готує;

ЛАДИТИСЯ готува-, збира- 0;
ЗЛАДЖЕНИЙ (- сім'ю) збитий 0.

ЛАДНАТИ ЛАГОДИ-, упорядкбвува-; (в дорогу) 
готуві-; (що до чого) припасбвува-; (лави) 
шикуві-; (на працю) з. наймі-; (струни) наст- 
рбюва-, стрбї-, ліди-; я. ладнії 1. я. ремонту- 
є, 2. я. готує, 3. я. найма;

УЛАДНАТИ /В-/ улігоди- /по-, за-/, з. загодй-; 
(що) упорядкуві-, налігоди-, ді- ріду чому; ± 
УЛАГОДЖУВАТИ.

ЛАДНИЙ (зовні) гір-; (день) сбняш-, погід-, по- 
гбжий; (митець) дббрий, впрівний; (голос) 
гармоній-; (рух) злігодже-; & ладн&ький.

ЛАДУВАТИ готуві-, лаштуві-, лігоди-; (віз) ва- 
нтіжи-, наладбвува-; (кріс) /за-/, заправлі-, с° 
заряджі-; я. /V  хто/ лад^є с-и ♦, з-й наванті- 
жи-, ладівнйк, вантіж-, навантіжувач /за-/, пк 
ладівнйй, навантіжуваль- /за-/, © ладуючи.

ЛАДУНКА ладівнйця, патронтіш, с° патрбнна 
сумка.

ЛАЗ, ЛАЗІВКА проліз; & лазбк;
ЛАЗИ, ЛАЗІВКИ ходй-вйходи 0.

ЛАЗАРЙТ > ЛІКАРНЯ.
ЛАЗИТИ плазуві-, пбвза-; (вгору) виФ, ліз-; (чер

ез що) переФ, (куди) заФ; У* ходй-, (без діла) 
тинятися; я. /м" хто/ лазить звйклий /с-и/ ♦, 
рідйй вйліз-, лазькб, плазун, лазій, (на дере
ва) лазун, о* лізильник, пк повзучий, ІкущІ 
плазу-, Ібур'янІ сланкйй, © лізивши, лізячи.

ЛАЗНЙЧКА, ЛАЙДАК > ВАННА, БУРЛАКА.
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ЛАЙКА лихослів’я, лихомбвство, мн прокльони, 
с. матюки, матюччя, матючня, ев найтяжчі 
слові; (дія) ліяння, клятьба; & грім-лійка.

ЛАЙЛЙВИЙ обрізли -; (жанр) лихомбвний, ли- 
хослів-, пашквіль-; © сварливий, злоязйкий, 
чорноротий, с. матюклйвий.

ЛАКЕЙ лаки[у]за, слуга; холуй; підлабузник, 
прислуж-, /ви-/, вислугач, поплент-; де* льокай.

ЛАКЕЙСТВО лак£йщина, а. сервілізм
ЛАКЙЗА > ЛАКЕЙ.
ЛАКІТКА > ЛАСОЩІ; г. принада.
ЛАКОНІЧНИЙ короткомбв-, (спів) СТИСЛИЙ, 

корбткий, ляпідірний; (титул) однослів-.
ЛАКУВАТИ; ЗАЛАКОВАНИЙ заличкований.
ЛАМАНИЙ ломлений; (гріш) щербатий.
ЛАМАНІСТЬ (ліній) ламанйна.
ЛАМАТИ ломи-; (на дрізки) трощи-, розтрбщу- 

ва-, переламував (хліб) /роз-/; (гілля) /об-/; (я- 
зик) /на-, ви-/; (кого) /у-/, умовля-; (речі) руй- 
нуві-, псува-, нйщи-; (закон) порушува-; л. 
голову суши- /сміжи-, морбчи-, довб і-/ г.; л. 
тонкі дргіва перебива- чфез коліно; я. /мн 
хто/ ламі с-и ♦, згодний /змуше-/ зломи-, ла- 
міч, ламій(ло), ж. ламійстер, пк лбмчий, ло- 
міцький, с. руйнівний, т. ламіль-, ломйль-, 
ск -лім [криголам], ламій- [ламайслово];

ПО»»»: п. зуби it. не мі- успіху, зазні- невдічі;
ЛАМАТИСЯ: л аміл ось /-ись +/ ломлено; я. 

ламівся с-и ♦, з-й зломи-, пк ЛАМКИЙ.
ЛАМКЙЙ ламучий, крихкий, ламливий; (голос) 

переривчастий, нерівний, зривистий.
ЛАМПА світильник; (електрична) лямпа розжа

рювання, жарівка, /на сто свічок! стовітка; 
(на тичці) торшер; & лямпочка; до лгімпоч- 
чки до одного місця, г. до фійки; & лямпйна.

ЛАМПАДА (у побуті) каганець; п° світильник, 
світоч; & лямпідка.

ЛАМПАС > НАШИВКА; & (убраний в одяг з 
лямпасами) *облямпасений.

ЛАН поле, нива; (праці) р. галузь, сфера; & »ок.
ЛАНДШАФТ пейзіж, краєвид.
ЛАНЕЦЬ ланцюга, обідранець, гольтіпіка, без- 

штінько, лахмітник, шарпік, старець; бідір.
ЛАНКА (ланцюга) кільце, (стебла) колін-; (при

ладу) вузол; (в'язка) зв’язка; (в гурті) груп-, 
осередок, клітина, підрозділ, сектор, сЄкція.

ЛАНТУХ мішок, міх; © ВАЙЛО, незгріба; & 
лантушйна, лантушйсько.

ЛАНТУХУВАТИЙ мішкува-, (одяг) бахмі-, о. 
ніче вкрадений.

ЛАНЦЮГ д. ланець, з. ретязь*; (речей) ряд, лі
нія, шнур; (спогадів) сувій; & ланцюжок;

ЛАНЦЮГИ кайдани, п. неволя, рібство.
ЛАПА д. ліба; (живих істот) стопі, ногі; (люд

ська) f  рука, ногі; & лаписько, ліпка; діти 
на ліпу підплатйти;

ЛАПИ > ЛАБЕТИ.
ЛАПАТИ міца-, торкі-, обліпува-, обміцува-; 

(втікача) хапі-, лови-, д. лапі-;
ЗЛАПАТИ вхопй-, поцупи-, злови-, спіймі-;
ЛАПНУТИ лапонути 0.

ЛАПА^С^ТИЙ к" лапоподібний; широколапий; 
(-листя) листітий, широколйс-; (сніг) лапчіс-.

ЛАПІДАРНИЙ (стиль) стислий, корбткий, ла
конічний.

ЛАСИЙ (харч) смачний; (кусень) сліснйй, при- 
нід-, спокусливий; (на що) охочий до, запо- 
падливий до, схильний до, с. жідіб- чого.

ЛАСИТИСЯ (із заздрістю) зазіхіти, р. ласуві- 
тися, ваби-; що ліситься = що зазіха.

ЛАСІЙ > ЛАСУН.
ЛАСКА доброті, добрість, ласків-, до-брозйч- 

лив-; (вияв любови) ніжн-, пЄстощі, ми-лувін- 
ня, голубле-, пестуві-; (сильних) милість, 
увіга, добродійство; п. послуга, г. прислу-; 
будь л.! будь(те) дббрий[-і]! с. колй Віша л.!; 
з Бгіясої -ки з Божого попусту; з ласки своєї 
© будь ласка [скажіть з л. с. скажіть, б. л.!].

ЛАСКАВЕЦЬ доброчйн-, добродійник; ф'р ко
ханець.

ЛАСКАВИЙ НІЖНИЙ, ЛІГІД-, голублйвий, ПЄСТ- 
лй-; (люб'язний) прйязний, привіт-; (І) вели- 
кодуш- [4 піне!]; & ласкав^нький; будьте -і- 
ві зробйти © зробіть ліску /з ліски Вішої/!

ЛАСКАВО (дуже) лістівкою; 0.
ЛАСО аркін, петля, зішморг.
ЛАСОЩІ мн солодощі /сміко-/ [торти, тістечка, 

галві /халві/, рахіт-лакум], р. лаг[к]омйни, 
марципіни, хвйги-мйґи, (морожені) морози
во; од лікітка, смаковйдло.

ЛАСТАТИЙ (у ластовинні) ластовйнча-, весня- 
нкуві-; & ластовй-.

ЛАСТИТИСЯ пести-, ліщи-, примйлюва-, ф. 
латі-; ок приподобля-; (запобігати перед ким) 
упаді- коло кого.

ЛАСТІВКА & ластівочка, ластів’ятко, ластове
ня; лістівкою (припадати) аж он як ласківо.

ЛАСТІВЧАНИЙ лістівчин, ластів’ячий, ластів- 
чі-, ластів’яний, ластовй-.

ЛАСТОВЙННЯ (на обличчі) веснянки.
ЛАСТОВЙТИЙ веснянкуватий, ластітий.
ЛАСУВАТИ (солодким) солодйтися, усолбджу- 

ва-; (чим) смакувіти що; я. /мн хто/ ласує с-и 
/звиклий/ ♦, охочий по», ласій, ЛАСУН, ласо
люб, пк лісий до, ласовйтий, © ласуючи.

ЛАС/УН ~ій, ~олюб(ець), (гурман) смакун, лаго- 
мйнець; (хтивий) любострісник; & »ч-, »ець.

ЛАТА (одяг) лахманйна; & дошка; & літ-;
ЛАТИ ліхи, лахміття, (лицаря) пінцер, обладу- 

нок.
ЛАТАНИЙ пере», по», роз»; & »-перелатаний.
ЛАТАТИ (одяг) зашиві-, залітува-, накладі- лі
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ти, р. латкува-; (не одяг) лагоди-, направля-; 
я. /мн хто/ латі с-и ♦, з-й за4, зайнятий ла
танням, латач, залатув-, латгільник, пк лата- 
льний, ск полатай- [полатайхата], ©.

ЛАТАТИСЯ підлещува-, підлабузнюва-, підши- 
ва-, примйлюва-, запобігати ласки; (до чужої 
слави +) присусіджуватися, підлатува- /при-/; 
що латається = що підлещується;

ПІД444 /при-/, підкоти-, підстосува-, розстели- 
листбм перед ким, д. приматкоббжи- 0.

ЛАТИФУНДІЯ > МАЄТОК.
ЛАТКА (землі) клапоть [латочка снігу]; л. на ла

тці руб руба позиває.
ЛАХИ дрантя, рам’я, фантя, ЛАТИ, ЛАХМІТТЯ; 

& лахмани.
ЛАХМАННИК ганчірник, лахміт-.
ЛАХМАНУВАТИЙ багатий на лахміття.
ЛАХМІТТЯ дрантя, манаття, ЛАХИ, лахмани, 

лахмання, канцур’я; (одяг ще) рам’я, руб’я, 
веретище; & адранки.

ЛАШТУВАТИ ЛАДНА-, готува-, споряджа-; 
(що до чого) припасбвува-; (людей) шикува-; 
(кобзу) настрбюва-, строї-; я. /мн хто/ лаштує
1. що готує, 2. що споряджа.

ЛАШТУВАТИСЯ ладна- 0; я. Імн хто/ -ється 1. 
що -ється, 2. с-и ♦, опоряджуваний /ви-/, 
лаштб-, риштб-, лагоджений.

ЛАШТУНКИ мн куліси.
ЛАЯТИ свари-, мили- гблову, бра- на зуби, кор

ени-, кобени-; (язиком) клясти, проклина-; 
лихослови-, обкида- /обклада-/ найгіршими 
словами, батькува-, матюка-, матіркува-; (га
ньбити) паплюжи-; л. на всі заставки /бб-/ ♦ 
на чім світ стоїть; я. /мн хто/ ліє с-и ♦, з-й 
виФ, лайливець, пащекун, чортопхай, чорний 
рот, пк ЛАЙЛИВИЙ; © лаючи, лаявши;

ВЙЛАЯТИ облихослбви- 0.
ЛАЯТИСЯ свари-, гриз-; (гидко) матюка-, розп

ускати язика (мов халяву); я. /мн хто/ -ється 
звйклий /с-и/ ♦, сварун, пк сварлйвий, заідли-, 
©, ± хто лає;

ПОЛАЯТИСЯ поггірка- 0; од лайн^ися 0.
ЛЕБІДЬ & лебедиця, лебідка, пк *лебедій.
ЛЕВ цар звірів, мт гриф; & Фгіця, 4еня, Фчук.
ЛЕВАДА > ЛУКА.
ЛЕВЕНЕЦЬ юнак, молодець; Iе гайдамака.
ЛЕВОВИЙ лев’ячий, б. левйний; (пай) п. найбі

льший; (- шевелюру) пишний.
ЛЕГАЛІЗ/УВАТИ дозволя-, зніма- заборону, уз- 

акбнюва-, робгі- легальним; я. Імн хто/ -ує с- 
и ♦, з-й узакбни-, ~£гор, узакбнювач, © ~ую- 
чи.

ЛЕГАЛЬНИЙ дозволе-, не заборбне-, узакбне-, 
закон-, не підпіль-, фР конституцій-.

ЛЕГЕНДА міт, с° міф, фантазія, вигадка, (по
ширений переказ) повір’я; ± ФІКЦІЯ

ЛЕГЕНДАРНИЙ (з легенд) мітичний; (сам леге
нда) славет-, уславле-; (нереальний) вйгада-.

ЛЕГІОН (римський) загін війська; (велике число) 
море, хмара, сйла-силенна, сила, безліч;

ЛЕГІОНИ військ^, полчища, орди.
ЛЕГІНЬ і ЛЕҐІНЬ > ПАРУБОК.
ЛЕГІТ (вітру) повів, подув; ок вітрець.
ЛЕГКИЙ не важкйй; (- сукно) тонкйй, с° ефірн

ий; (одяг) літній, не теплий; (- споруди) вгіто- 
нчений, ажур-; /рухи/ плавкий, плавний, ірац- 
ій-, ірацібз-, м’який; (гумор) не важкйй; (- ді
ло) прбстгій, не складнйй; /працю/ не мозоль-; 
/музику) несерйбз-; ® слабкий, незначнйй, не- 
поміт-; (вітер) легкокрйлий, (сон) неглибок
ий, не міцнйй, (- кару) не суворий; /недугу/ не 
загрозливий; /зброю/ рухлй-, маневрб-, опера- 
тйвний, с° маневре-; & ♦, як сон /вітер/;

ЛЕГКО не важ-, завйграшки, д. латво, о. як по 
маслу, як по нотах, без перешкод, раз плю
нути, як з горгі бігти; (танцюва-) граціозно, 
плав-, плавко; (без ускладнень) просто; (без 
напруги) вільно; ® не дуже, трохи, злегка; фР 
з успіхом [я з успіхом дав рйду].

ЛЕГКОВАЖИТИ дія- /ставитися до чого/ лег
коважно, не надава- значення, с. вітрогони-, 
ф. дурйти світом; (загрозу) нехтува- /малова- 
жи-/; я. /мн хто/ легковажить схильний /с-и/ 
♦, вітрогон, шалапут, пк ЛЕГКОВАЖНИЙ, о. 
вітер у голові в кого, © нехтуючи що.

ЛЕГКОВАЖНИЙ несерйбз-, шалапут-, р. лег- 
кодум-, легкодуш-, вітрогон-, о. з вітром у го
лові; (- дію) необачний, бездум-, нерозважли
вий, нерозсудли-; (зміст) пустйй, неглибок
ий; (смак) непостійний; (твір) беззмістбв-.

ЛЕГКОВІРНИЙ > ДОВІРЛИВИЙ.
ЛЕГКОДУХИЙ нерішучий, невольовйтий, без

вільний, с. боязкий, полохлйвий, плохий; як 
L боягуз; р. легковажний, г. легкодушний.

ЛЕГШАТИ става- легшим /н° легше/;
ПОЛЕГША- (кому) ста- легше; (на душі) від

ливну)- на серці, відлягтй на с. /б. від серця/.
ЛЙДАР лед&цо, нероба, лежень, оббййбік /-бб- 

ка/, лежебок, м’яло, лінюх, лббур(яка), лобо
тряс, жґ валяка, як і. ледачий; (гуляка) гуль- 
тяй, гульвіса; & ледацюга, з6 ледач.

ЛЕДАРЮВАТИ БАЙДИКУ-; о. лежня справля
ти, рахувй- зорі; я. /мн хто/ ледарібє с-и /звй
клий/ ♦, розледащений, ЛЕДАР, пк ЛЕДАЧ
ИЙ, лінйвий, © ледарюючи.

ЛЕДАЧИЙ лінйвий, лежеббкий; (негідний) не
путящий, непутній; (- річку) млявий, повіль
ний; & ледащий, ледачкуватий.

ЛЕДАЩІТИ с. розбещуватися, пуска- берега; & 
ледачіти; я. /мн хто/ ледащіє с-и ♦, розледа- 
чений, розледащілий, ©;

ЗЛЕДАЩІТИ /роз-/, розлінуватися; що зле-
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дащів зледащілий /роз-/, розледачений, Й;
РОЗ Ж  гд злінивіти /роз-/.

ЛЕДАЩО ЛЕДАР, л. посмітюха, (грішне) лотр.
ЛЕДВЕ насилу, тільки-тільки, що [л. не скаже 

т.-т., що не с.], міло [л. не сто літ міно не сто 
л.], фР л£две-л£две, ледь-л^дь, л£цве-не-л£д- 
ве, слабко, п° ледве-ледь; (живий) ледь, за4; 
(з ч. не) трбхи /міно/ (що) не [міно не вмер], 
за малим не; с? як тільки, тільки-но [л. минув 
рік тільки-но м. р.]; & л£две що /= ледве чи/.

ЛЕДЕНЙТИ холоди-, морози-, заморбжува-, 
скбву- кригою, проймати холодом; я. леден
іють що сковує к., з-й заморбзи-, пк(воду) льо
довий, крижаний, холод-, як лід, /морозі цуп
кий, І жах! несвітсь-, /кошмар/) моторошний, 
жахливий, ок морозячий3 (сум) льодувігий.

ЛЕДЕНІТИ крижані-, братися кригою, (т? /- рі
ку!) зашеретбвува-; (з жаху) заклякати, ціле
ні-, завмирі-; я. /мн хто/ леденіє с-и ♦, мійже 
укритий кригою, укриваний к., щораз цупкі
ший від морозу, напівзаледенілий-, напівобм- 
ерз-, (з жаху) мійже закляк- /заледені-/, ©.

ЛЕДЬ > ЛЕДВЕ; кн л. чутно (мовив) тихо-тихо, 
тихесенько, тихо-тихісінько.

ЛЕДЬ-ЛЕДЬ с° г. туй-туй, що [т.-т. що не впав 
не в.], у. тільки-тільки [т.-т. що не впав].

ЛЕЖАНКА лежання.
ЛЕЖАНКА лежак, зп шезлбнґ; ± ТАПЧАН.
ЛЕЖАТИ (недбало) валятися; п. ледарювати; (- 

одяг) обляга-, сиді-; І шлях/ проходи-, проляг- 
а-, тягнутися, простягі-; ІполеІ просте ля-; /се
ло/ розташбв/ува-. бути ~аним; /обов'язь) зав
исі-, І на кім! г. спочиві-; л. кіменем на чий- 
ому сірці гніти- кого; л. облогом к" ♦ мертв
им капіталом, (- лан) не засіюватися, не вико- 
ристбвува-, гуляти; я. /мн хто/ лежить 1. леж
ачий, простертий, простягну-, розкладений 
/по-/, звйклий ♦, ЛЕДАР, лежень, валяка, © 
ЛЕЖМА, лежачи, (нав)л£ж(ач)ки, 2. ~ваний;

ПЕРЕЛЕЖАТИ: я. -ав перел&каний /-алий/;
ЗАі»»СЯ: я. -ався (за)л&кілий, (за)л^жаний;
ЛЕЖАЧКИ і ЛЕЖМА лежачи, навлежачки, 

л^гма, лігма, ліжма.
ЛЕЖЕНЬ > ЛЕДАР.
ЛЕЗО вістря, гостряк; (шаблі) клинок.
ЛЕЙТЕН/АНТ ляйте-, у. чотір; (молодший) 

хорунжий; (стар-) поручник; & ♦ик, ф. ~аша.
ЛЕКСИК/А (плотарів) арґб, (злодіїв) жарґбн, 

(мов) словесні форми, слова, вислови, мовні 
звороти, словниковий склад; (міста) ~бн.

ЛЕКСИКОЛОГ словникар, словознівець.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ словникарство, словознів-.
ЛЕКСИКОН запас слів, лексика; з. словник.
ЛЕКЦІЯ (публічна) бесіда, (шкільна) година, с° 

урок; (кому) наука, пересторога.
ЛЕЛЕКА > БУЗЬКО; & (мале) лелечі, лелеченя.

ЛЕЛІТИ блищі-, виблйскува-; (барвами) пере
дивітеся, мінитися.

ЛЙМЕНТ > КРИК.
ЛЕМЕНТУВАТИ > КРИЧАТИ; & лементіти.
ЛЕМІШКА саламіха, © квіша, МАРУДА.
ЛЙП > БРУД.
ЛЕПРОЗОРІЙ у. прокаж&іьниця.
ЛЕПСЬКИЙ хорбший, добрий, гірний.
ЛЙПТА внесок, пай, о. глек на капусту [ось моя 

л. ніте й мій г. на к.; ніте й мої п’ять, щоб 
було десять].

ЛЕСТЙВИЙ улесли- /під-, об-/, обласний, окґ 
підхлібливий, підлазистий, підхлібний; (- сло
ва) медовий.

ЛЕСТИТИ (кому) облещува- /у-/ кого, підлащу
ватися /підсипі- /порошком/ до кого, о. кури
ти тиміям Іс° фіміім/, співі- дитирімби /с° 
дифі-/, сипа- комлім&гги, світи- в очі; (з мет
ою одурити) підпускі- ляси; я. /мн хто/ лест
ить с-и ♦, з-й o6f, ЛЕСТУН, підлесник, пк 
ЛЕСТИВИЙ, улесли- /об-, під-/, щедрий на 
лестощі, © облещуючи;

УЛЕСТЙТИ кого/кому /по-/ кому, /під-/ 0.
ЛЕСТЙТИСЯ лісти-, підлещува-, підлабузню- 

ва-, підсипі-, лабузни-, ф. латі-; що -иться = 
що підлещується.

ЛЕСТОЩІ підлабузництво, запобігіння, д. лест- 
ки.

ЛЕСТУН підлесник /об-/, ПІДЛАБУЗ-, лизун, 
(запобігач ласки) забігійло.

ЛЕТ (по)літ; з пташгіного літу з висоти літакі; 
на лету спбхвату.

ЛЕТАРГІЯ хворобливий сон, жм сплячка; п. не
рухомість, бездіяльність, апітія.

ЛЕТІТИ лину-, п° журавлі-; (не раз) літі-; (згори 
вділ) піда-, (над чим) ширя-, (- води ІвділІ) 
струмі-, збігі-, /різкої жбуха-; (хутко рухати
ся) мчі-, вітром нестися, ф. чкурити; (- час) 
мині-, збігі-, тікі-, як вода з долоні, (- дні) 
сходи-; (- звуки) розлягітися; (поштою) о. пе- 
ресилі-; & ♦ навздогін вітрові, н° Фея [туди 
летйться чфез мбре]; я. /мн хто/ летить лету- 
[ю]чий, з-й по4, літун, (камінь) кинутий, пк 
крилітий, п. (скоро)минущий, швидкоплин
ний, о. на крилах, у л£гі, у повітрі, в польоті, 
ск -латний [низькол^т-], © линучи, ± що літа;

ПОЛЙТІТИ (з роботи) ф. бу- звільненим.
ЛЕТКІЧКА листів-, прокляміція !с° прокла-/.
ЛЕЩАТА нірти, с° лижі, г. сбвги [гусеничні сб- 

вги], г. ф. дошки.
Л Ж А ^ непрівда, брехня.
ЛИБОНЬ нібито; мібуть, здається, десь (мабуть 

/певно/); чого доброго, грішним ділом.
ЛИГАТИ ковті-, глиті-, поглині-, к* закбвтува-; 

(харчі) запихітися чим; д~* = що ковта;
ВІДЛЙГ(НУ)ТИ 1. потеплі-, н° (- мороз) від
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пусти-; (- ґрунт) відтіну-, розмфзну-; 2. від
вологну-, відволбжитися: в. на сірці полЄгш- 
а- на с.; -гігло на с. б. відлягло від серця; я. 
відлгіг відлиглий, відволог-, відволожений 0.

ЛИГАТИСЯ нс води-, кумі-, зні- (як лисі коні); 
± ТОВАРИШУВАТИ; я. /мн хто/ -ється звик
лий /охочий, с-и/ ♦, радйй /готбвий/ з4, ©;

НАЛИГАТИСЯ > НАПИТИСЯ.
ЛЙЖВИ м" ковзанй, ковзанці; с° лижі.
ЛЙЖІ > ЛЕЩАТА.
ЛИЗАТИ злгізува- /об-/, жм лйз(ь)ка-; (рану) зал- 

йзува-; зн цілуві-; & дк по~, і. п° *лизь [лизь 
блйскавки]; я. /мн хто/ лиже с-и ♦, радий об4, 
лизіка, ЛИЗУН, пк лизільний, лизучий, ©.

ЛИЗАТИСЯ облизува-; зн цілуві-; п. підлабуз- 
нюва-.

ЛИЗУН лизоблюд, підлабузник, блюдолиз, мис- 
колйз.

ЛИК /  обличчя, лице, образ, в. пика.
ЛгіКО луб, лубок; & (взуття з лика) *личаки.
ЛИМАН > ЗАТОКА.
ЛЙНВА кодбла, мотуз, с° каніт; (залізна) трос.
ЛЙНУТИ леті-; (хутко) мчі-, нестися; (небом) 

пливти, (- воду) р. хляну-; (- звуки) луні-, роз
лягатися; (- вісті) шйри-; (в небо) спині-; (се
рцем) пориві-; (думками) заноси-, відбігати; 
(- час) мині-, збіга-; (до кого) горнутися, ту- 
лгі-, припадати, жґ лгіпну-; & пролині-, дк 
на4; л. думками мча- на стрілі думки; л. ду
мками до кого мча- думками до; я. лине 1. я. 
летить, 2. я. мчить, 3. я. лунає;

ПОЛЙНУТИ понестися, помчати 0.
ЛИНЯТИ блякну-, вицвіті-, знебарвлюватися; 

ф. (забиратися) іти собі [линяй!]; я. /мн хто/ 
лингі с-и ♦, радйй зі, щоріз безбарвніший, пк 
линющий, майже злинялий, ок линя-, ©;

ВЙЛИНЯТИ: що -няв вйлинялий, 0; 0;
ЗЛИШІ- звіятися, піти собі, змоті- вудочки 0.

липкйй липучий, липкувітий, чіпкий, глей- 
кйй, с° клейкий; (до праці) беручкий, охбчий.

ЛЙПНУТИ прилипа- приліплюватися; (- мух) о- 
бліплювати /обсіді-/ що; (до кого) горнутися, 
тули-, о. ♦ листочком; я. /мн хто/ лііпне с-и ♦, 
з-й при4, прилипайло, пк липучий, ЛИПКИЙ, 
бер(уч)кйй, ©;

В ЛЙП(НУ)ТИ (у що /н. вікно/) /при-/ до чого;
в., як біб у болгіто потріпи- в халепу, уско- 
чи- (вйще халяв).

ЛИС (самиця) лисйця; © хитрун, луківець; & 
лисеня(тко), з6 лисичня.

ЛЙСИЙ голомозий, голомшйвий, шолудй-, плі- 
ШЙ-, ГОЛОГОЛО-, лйсий, як коліно; і. лисун, ли
сік, боса голові; (горб) голий, не порбс-; (- 
хутро) обліз-; & лисівий.

ЛЙСІТИ губй- волос, ставі- лйсим; (- голий ре
льєф) порожні-,виднітися, виді ля-; я. /мн хто/

лгісіє с-и ♦, (вже) мійже ЛИСИЙ /облйсілий/, 
щоріз лисіший, і. лисік, ЛИСУН, голомбзь- 
ко, пк напівлйсий, голомозий, лисівий, голо- 
мшй-, © от-бт вже лисий, лисіючи;

ОБЛгіСІТИ /ви-, по-/ 0.
ЛИСК глянець, глянс, блиск; (зовнішній) лоск, с. 

ШИК, пйшність; & пблиск.
ЛИСНІТИ вилйскува- /по-/, блищі-, відсвічува-, 

сяя-, д. лищі-; & лиснітеся, лиснй-; я. лисніє 
с-и ♦, фР залиснілий, пк лискучий, лиснк5-, о. з 
полиском /лиск-/, ©.

ЛИСТ (живий) листок, з6 лйстя(чко); (писаний)
ж. епістоля, /короткий/ цидул(к)а, піра слів.

ЛИСТАТИЙ широколистий, лапітий.
ЛИСТКОВИЙ #с* (пиріг) переклідений.
ЛИСТІВКА прокляміція, летючка, листок, афі

шка, о. метелик; (поштова) кіртка, попггів-; 
& и* *листівкбвий [н. пейзаж] = мальовнйчий.

ЛИСТОВНИЙ (відпис) письмовий, пйсаний; 
(зв'язок) кореспонденцій-; (архів) епістоляр-.

ЛИСТОНОША поштір.
ЛИСТОПАД (місяць) падолйст, д. кбпень; п. о- 

сінь; & (явище) п° листбпідь.
ЛИСТУВАННЯ кореспонденція.
ЛИСТУВАТИСЯ: що -ується листувальник, ко

респондент, по’язаний листувінням. ©.
ЛИСУН лисік, ббса голові, як і. ЛИСИЙ.
ЛЙСЯЧИЙ лисичий; (- вдачу) хитрий, луківий, 

с. підступний.
ЛИТВІІН литовець; ї  білорус, поліщук.
ЛИТИ лля-, (враз) жбуха-; фР наливі- /за-, об-, 

пере-, роз- +/; (світло) випромінював (запах) 
видихі-; (звук) шйри-; (- дощ) лйтися, пері
щити, хлюпа-, ціди-; (литво) відливі- /ви-/; & 
лй- лйвом /лйвма/; я. /мн хто/ лгіє с-и ♦, рідйй 
ви4, виливальник /за-, пере- +/, ливар(ник), пк 
ливнйй, виливіль- /за-, пере- +/, ливущий /за- 
+/, © лиючи, ливши;

ЛИНУТИ (- дощ) вдіри-, (- кров) шугну-, (- во
ди) жбухну- 0.; що линув 0 .

ЛЙТИСЯ (- воду) лля-, струм(ен)іти, струмуві-, 
біг- цівкою; !запах! пахті-, тхну-; !звук/ лйну-, 
снувітися; /світло! розливі-; /мову/ текти, лу
ні-, /піт +/ котйтися; що ллються с-и ♦, роз- 
лйваний /на- про-, ви- +/, пк струмливий, лив- 
кий, розливанний, фР розлйтий [сто розлйтих 
з моря озЄр], © струмуючи, лившися.

ЛИТКА жйжка.
ЛИТТ5І (річ) литво, відливок, (дія) відлйвка.
ЛЙХВА відсоток, процент; п. надлишок; (заня

ття) лихвірство; фР перебір.
ЛИХВАР позикодівець, кредитор, жґ позичій- 

ло, зн лупій, дерій.
ЛИХЙЙ злйй, сердитий, лю-, КЕПСЬКИЙ; (- дії) 

недобрий, погіний, непохвіль-; (- харчі) не- 
якіс-, неповноцін-; (час) важкий, тяжкий; як
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і  дідько, чорт, нечистий; & с. ♦, як собака.
ЛИХО горе, біда, нещастя, о. удар долі, страш

ний суд; (тривале) бідування, поневіря-, ЛИ
ХОЛІТТЯ; & лишенько.

ЛИХОДІЙ р. лиховод; (ворог) уР враг, супостат; 
±ЗЛ9ЧИНЕЦЬ.

ЛИХОЛІТТЯ лихі часи, лиха година, чорні дні; 
пб злигодні, негаразди.

ЛИХОМАНКА гарячка, трясця, пропасниця, 
трясучка, д. зимниця; ± МАЛЯРІЯ.

ЛИХОМОВНИЙ злоязйкий, злорікий, чорноро
тий, с. матюкливий, гидкий на язик.

ЛИХОСЛОВ злоріка, лайливець, чорний рот, г. 
лихослівник, непристой-, як і. злоязйкий.

ЛИХОСЛОВИТИ злорічи-, грішй- язиком; (ги
дко) сйпа- чортами, гйдко лаятися, матюка-; 
(кого) батькувати, лая-, обража-; я. /мн хто/ 
лихослбвить с-и ♦, з-й наФ, ЛИХОСЛОВ, ла- 
йлйвець, чорний рот, пк ЛИХОМОВНИЙ, чо
рноротий, гидкйй на язйк, о. з лайкою на ус- 
тйх, з лихгіми словами, © (гидко) лаючись.

ЛИЦАР витязь; п. герой, звитяжець; ± КОЗАК.
ЛИЦАРСЬКИЙ шляхетний, зп благорбд-; п, гер

ойський, козаць-.
ЛИЦЕ обличчя, р. вид, писок, твар, зн сурло, мо

рда, мармиза, пика, д. щока; п, зовнішність, 
образ, с° імідж; (явища) суть, єство, характер; 
(дому) перед, фасад, фронт, чоло; (землі) пов
ерхня; (сукна) верх, лицьовий бік; & личко, 
лйчень-; ск пк *-лиций [*сухолиций /сіро-/]; 

лиця д. щоки; 0.
ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ чолб-в-чолб.
ЛИЦЕМІР лукавець, облудник, к? фарисей, ха

мелеон, дволикий Янус f  святенник, святий 
та божий; (комедшнт) к? удавальник.

ЛИЦЕМІРИТИ криви- душ&о, лукави-, фарисе- 
йствува-, о. крути- хвостом, хамелеони-; що 
лицемірить = що лукавить.

ЛИЦЕМІРНИЙ нещирий, лукавий, криводуш
ний, двоєдуш-, фарисейський, фальшивий; (- 
співчуття) удаваний; ± ПІДСТУПНИИ; 

ЛИЦЕМІРСТВО фальш, нещирість 0.
ЛИЦЮВАТИ перелицьбву-, г. лгічити; я. Імн 

хто/ лицібє с-и ♦, з-й переФ, лицювальник, пк 
лицювальний, ©.

ЛИЦЙТИСЯ > ЖЕНИХАТИСЯ.
лицьовгій зовнішній; (бікІ споруди!) перед-, 

фронтальний, чоловий, р. фронтовий, ІодягуІ 
верхній; & лицевий.

ЛИЧИНА машкара, маска; п. фальшива зовніш
ність, о. овеча шкура; л. погань, нечисть.

ЛЙЧИТИ н° (кому) пасува-, г. лицюва-; (бу- при
стойним ще) випада-, пристава-, годитися, 
подобати; що личить пк належний, пристой-, 
належитий; личило при ста-.

ЛИЧКУВАННЯ > МАСКУВАН-, ПОКАЗУХА.

ЛИЧКУВАТИ > МАСКУ-; дк при4 /заФ, під♦/ 0.
ЛИШАТИ 3af, зоставля-, не бра-; (кого) покид- 

а-; (у спадок) відпйсува-, заповіла-; л. бстор- 
онь що абстрагуватися від /відходити/ від чо
го; лишгі! облиш!; я. Імн хто/ липні с-и ♦, з-й 
покйну-, змушений залити-, © лишаючи;

ЛИШИТИ позосііви-, (на кого) спустй- [не 
мала на кого с. дітЄй] 0.

ЛИШАТИСЯ заФ, зостава-, не зникати, існуві- 
далі, ма- [що мені -іілось діяти? що я мав
д.?], (кому) припада-, діставатися; (без чого) 
позбува- чого; пф (риска) [факт -ється факт
ом ф. -  фактом]; л. у хвості пасти задніх, від- 
става-; був і -ється /лишиться/ був і є /буде/; 
нічгіго не лишалось кому не мав іншої ради 
/більше чого робгіти/ хто; я. /мн хто/ -ється 
звиклий ♦, з-й лишй-, (за)лише-, залиш^нець, 
остан-, © і далі [і д. там], пк залишковий;

ЛИШИТИСЯ: що -йвся позосталий, 0.
ЛИШЕ сГ тільки, вйключно; «#. тільки /лише/ но, 

щбй- [щ. тоді], фР аж [аж потім дав]; л. опісл- 
й ок аж [аж вйявилося]; л. тільки аж [дістйв 
метрів аж півтора].

ЛИШОК зайвина, НАДМІР, р. лйшка; (в обра
хунках) решта.

ЛИШТВА дошка, планка; (на дверях) д. налич
ник; (взір вишивання) с° гладь; (облямівка на 
одязі) обшивка.

ЛІБЕРАЛ вільнодумець, не консерватор, зн лів
ак; (невимогливий зверхник) к" потурільник.

ЛІБЕРАЛЬНИЙ вільнодум-, не консерватйв-; 
фР лівий, зн лівацький; п. м’якосердй, м'яко
тілий, занадто толерантний; ± ПРОҐРЕСИВ-.

ЛІБЕРАЛЬСТВУВАТИ вдава- ліберала, грати
ся /ши-/ в ліберали; я. Імн хто/ лібер&іьствує 
с-и /схильний/ ♦, радий уда- ліберала, пк 
(псевдо)ліберальний, f  такий ліберал, що ну, 
усім лібералам ліберал, ©.

ЛІБЕРІЯ і ЛІВРЙЯ > ПЛАЩ.
ЛІВАК ліберал; жн шахер-махер.
ЛІВИЙ лівобічний; п. лібераль-, зн лівацький; О 

лівак; ф. дещо незаконний, напівзлочйнний 
[ліве замгівлення лівак]; (зиск) тіньовйй.

ЛІВИЦЯ ліва рука, шульга; (у партії) ліве кри
ло, ліва фракція.

ЛІВООБЕРТАЮЧИЙ>\ лівобіжний, лівокрут-.
ЛІВОРУЧ зліва; наліво, уліво, лівббіч, в ліву ру

ку; р. лівою рукою; (наказ волам) соб, цоб.
ЛІГА об'єднання, АСОШЯШЯ.
ЛІГАТУРА (у стопах) домішка; ма нитка (в’я

зати судини); (на письмі) складна літера.
ЛІГВО р. кубло; (вовче) вовківня, (ведмеже) ба

рліг, баруля, г. Гавра; & лігвище, легбв-.
ЛІД > КРИГА; (у стосунках) хблод(ність); & 

(простір під кригою) *підльоддя.
ЛІДЕР провіднйк, керівнйк, проводйр, (переста-
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рілий) геронтокріт; (у спорті) передовик, як
і. ведучий; & ж1 лідерка.

ЛІДЕР/СТВУВАТИ, ~У- с° лідйру-, ходи- в ~ах, 
бу- ~ом, вести перед, завдава- тон, трима- ві
жки, іти в пфших лавах, ВЕРХОВОДИ-; я. 
/мн хто/ ~ує с-и ♦, звйклий ходи- в --ах, лідер, 
флагман, пк ~ський, передовий, провіднйй, а- 
вангард-, ст перший, чемпіон, на першому мі
сці, в чолі (змагань), ск лідгіруй- [л-й-піртія].

ЛІЖКО постіль, постеля, ж. сексодрбм, (морсь
ке) койка, у? ложе, одр, р. одрйна; (розкладне) 
розкладач[й]ка; (тюрмне) нари, /в хаті/ піл; 
& ліжечко, д. ліжнйця; пк *(при)ліжковйй.

ЛІЗТИ вліза- /за-, у- +/; (як плазун) повзтй, плаз- 
ува-; (назад) рачкува-; (згори) зліза-, злази-; 
(куди) /у-, за-, про-/; (вгору) /ви-/, вилізі-, дер
тися, п’яс-, тер^бка-; (на що) наповзати, нала- 
зи-; (на кого) пер-, напира-, пхатися; (- орди) 
насува-, сунути; (- хутро) облази-, обліза-; 
(крізь що) проступа- назовні; (з-під чого) вип- 
овза-; (зі шкури) пнутися; (до кишені) запуск
ати /суну-/ руку; п. втручатися, чіпля-, набри
дати; (в амбіцію) вдаватися; л. в голову вви
жатися; л. в пузгір безпідставно обурювати
ся; не л. в гбрло кому бути гидким /неприєм- 
н-/, нуди-, відверта-, верну- [її верне від м’яс- 
а]; я. /мн хто/ лізе с-и ♦, з-й у4, пролаза, пк ул
ізливий, влазистий, © влізаючи; 

вліз- /У-/ (куди) втеребкатися, (вгору) /с-/ 0; 
ПОЛІЗ- /у-, за-/ 0; п. на лоб (- очі) ліз- рогом.

ЛІЙ товщ, жир, тлущ; (у голові) п. глузд, клепка.
ЛІЙКА (для поливання) поливай[ч]ка.
ЛІК 1. лічба, рахуба, рахун/ок [не в л. не до мс- 

у]; число [до ліку святйх], кількість; (дія) об~ 
/під~/, лічення; 2. (від хвороби) ЛІКИ.

ЛІКИ медикаменти, е. зілля; (рідкі) мікстура, за
ливання; (од віку) еліксйр [од віку нема ліку], 
(од усіх недуг) панацея, бальзам; (від отруї) 
антидбт; & од лік.

ЛІКАР доктор, ж. ескулап, ок медик, уР врачу- 
ватель, зн коновал; (народній) знахур; (нутря
ний) терапевт, (дітей) педіятр; (костоправ) 
хірург; (зубний) дентгіст; (тварин) ветеринар; 
(водолікар) гомеопат; (рядовий /у лікарні/) ор
динатор; (призначений лікувати) закріплений 
/відповідаль-, родйн-/ ♦; & лікарчук.

ЛІКАРНЯ (з ліжками) шпиталь, лазарет, с° гос
піталь, стаціонар, г. лічнйця; (без ліжок) ам
булаторія, поліклініка; (дослідча) кліні-; (пер
шої помочі) медпункт; (оздоровча) санатбрія; 
(психіятрична) психФ, ф. психушка.

ЛІКАРНЯНИЙ к" у. шпиталь-, шпиталевий, гос
пітальний, лазарет-, стаціонар-.

ЛІКАРСЬКИЙ лікарів; (- процедуру) лікуваль
ний; (- поміч) медйч-.

ЛІКАРСЬКИЙ (- зілля) цілющий, лікувальний,

гой-.
ЛІКАРЮВАННЯ (фах лікаря) лікарство.
ЛІКЙРу. мед-винб, гі° налйвка.
ЛІКВІДУВАТИ <Ґ/ндк (партію) розпуска-; (хиб- 

и) усува-, позбуватися чого; п. знйщува-, нй- 
щи-, убиві-; (борг) сплічу-, вирівню-; я. /мн 
хто/ ліквідує с-и ♦, з-й з4, ліквідатор, для лі
квідації, пк ліквідаційний, © ліквідуючи;

(3)ЛІКВІДУВАТИ (прорив) ф. залатати 0.
ЛІКОТЬ & лікти(чо)к; блйзько л., та не вкус

иш є в глеку молоко, та голова не влізе; & 
♦міжліктя.

ЛІКУВАЛЬНИЙ гой-, цілющий, лікарський; (- 
зілля) лікарсь-; (- ліки) помічнйй, г. лічнйчий.

ЛІКУВАННЯ гоє-, зціля-, цілйтельство, р. гой 
[шуків собі гою].

ЛІКУВАТИ гбї-, ЗЦІЛЯ-, вилікбвува-, вигбюва-, 
уР цілй-, р. курува-, лікарюва-, е. відшіпту-; я. 
/мн хто/ лікує, с-и ♦, з-й вйФ, ЛІКАР, (відпові
дальний за лікування) закріпле- /відповідаль-, 
родйн-/ лікар, (лікар-^лікувальник, пк лікува
льний, гой-, цілющий, для лікувіння, /- ЗІЛЛЯІ 
лікарський, ©.

♦♦♦СЯ 0; я. -ється с-и ♦, гоєний, лікбва-, виго
нь, виліко-, пацієнт, г. лікуванець, пк хворий.

ЛІЛЙЯ крин, с° лілія.
ЛІЛІПУТ > КАРЛИК.
ЛІМІТ гранйчна кількість /норма/; ± ГРАНИЦЯ.
ЛІНГВІСТ мовознавець, філолог; (знавець сла

вістики) славіст, /арабістики/ арабіст, /гінду- 
їстики/ гіндуїст, /гебраїстики/ гебраїст, /ба
гатьох мов/ поліглот.

ЛІНГВІСТИЧНИЙ мовознавчий, філологічний; 
мов- [мгівні фікти лінгвістичні ф.].

ЛІНИВИЙ > ЛЕДАЧИЙ; & лінькуватий; не роб
ив хібі ♦ робили всі, кому не ліньки [не хо
див хібгі ♦ ходйли всі, кому не ліньки];

ЛІНИВО & (неохоче) злінйва 0.
ЛІНІЙКА (на папері) лінія, рйска.
ЛІНІЙКА (кресляра /трикутняІ) косйнець, /мір

яти кути/ транспортер; фР шнур [по шнуру].
ЛІНІЯ (на папері) рйска, ліній-; (обличчя) рйса; 

(межова) межа, кордон, гранйця, рубіж; (реч
ей) ряд, ланцюг, шнур; (залізниці) колія, пол
отно; (трамваю) маршрут; (предків) родовід, 
генеалогія, (маминого /татов-І роду) гд плеч- 
е; (шляху) траса; (політики) курс, напрям, на
станова; (занять) галузь, сфера, фах [пішов 
по науковій лінії]; (руху кулі) траєкторія; м. 
як і. пряма; фР край [передова лінія фронту].

ЛІНОЩІ мн (риса вдачі) лінйвство, лінйвість, фР 
ліньки, неохота, д. лінь, жґ баглаї [б. вкйнул- 
ись /напали/]; (неробство) ледарство, байди
кування, ледарюва-, лінува-.

ЛІНЧУВАТИ чинй- самосуд; д! СТРАЧУВА-.
ЛІНЬКИ лінйво, неохоче, з неохотою; пР° не хб-
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четься; як L ЛІНОЩІ; кому не л. робив роб
ив кбжен всякий /всяке, хто хоче/, не робив 
хіба лінивий; > ЛІНИВИЙ.

ЛІПИТИ виліплюва-; (образ) п. твори-; (вдачу) 
формува-; (А з Б) зліплю-; (на що) /на-/; (ком- 
у) /при-/, приклею-, чіпляти; (до чого) тули-; 
(робивши) партачи-; (- дощ) періщи-, тараба- 
ни-, лупи-; я. /мн хто/ ліпить с-и ♦, згодний 
з4, ліпляр, ліпило, ліпак, ж' ліпашка, пк ліпи- 
льний, ок ліпчий, ск ліпи- [ліпйшишка], ©;

ВЛІПИТИ (догану) загилити 0;
ЗЛІПИТИ п. стулити докупи 0;
ПРИЛІПЙТИ (до муру пострілом) пришй-.

ЛІПКИЙ чіпкий, беручкий, ± ЛИПКИИ.
ЛІПНИЙ: ліпні вііроби ок ліпЄники.
ЛІПШАТИ краща-, поліпшуватися, покр&цува-; 

що ліпшає = що кращає.
ЛІПШИЙ кращий, д. луччий; & сп (як)[най]ліп

ший [скрізь добре, а вдома найліпше].
ЛІРА струнний музичний струм^нт; п. муза.
ЛІРИЧНИЙ поетйч-, елегій-, пісЄн-; (спів) емо

цій-, зворушливий; (голос) співучий, задуше
вний, о. сріб-; (танець) елегант-, грацібз-.

ЛІРНИК > МУЗИКА.
ЛІС (вирубаний) пбруб, (сосновий) бір, сосняк, 

соснина, хвоїна; (дубовий) дубняк, дубина; 
(листяний) дібрбва; (в яру) байрак; (малий) 
гай, переліс(ок); (на низині) луг; (непролаз
ний) нетрі, пуща; (північ-) тайга; (тропіч-) 
джунглі; (одвіч-) пра4; (на будову) дерево, де
ревина; (чого /перепона/) (шпалерна) стіна; & 
♦ок, підФ, nprif, передлісся;

ЛІСЙ бори 0; & лісйща.
ЛІСІВНИК побережник, зп лісник; як і. гайовий, 

лісничий.
ЛІСІВНЙЦТВО з" лісництво, г. лісничівка.
ЛІСОВЙЙ д. лісний; (горіх) лісковий; (порослий 

лісом) лісистий.
ЛІСОВЙК житель лісу, ок партизан; мт гайовйк, 

щезник; р. лісівник.
ЛІСОПИЛЬНЯ тартак, с° лісопильний завод, лі

созавод.
ЛІТ політ, ЛЕТ, літання, (птахів) ширя-, шуга-, 

пурха-.
ЛІТА м н > ЛІТО.
ЛІТАК аероплян, о. залізний /сталевий/ птах; (лі

тальний апарат) о. повітропл^в; (без мотор- 
а) плян ер; (військовий) о. крилата смерть.

ЛІТАТИ (тк раз) леті-; (- птахів) пурха-; (в небі) 
пл£ва-, ширя-, (з шумом) uiyrd-; (- звуки) лун- 
а-, розлягатися; ІвістіІ шйри-; (думкою) пере
носи-, сягати; п. мча-, ганя-, гаса-, біга- стріл
ою; & виліта- /за-, в-, під-, пере-, при-, про- 
+/; я. /мн хто/ л іті с-и /звиклий/ ♦, рідйй по4, 
розлітаний, окрйле-, літун, летяга, легкокрйл, 
(апарат) ЛІТАК, пк лету[ю]чий, літальний,

крилатий, швидкокрилий, легкокрй-, (птах) 
пурхлйвий, фР піднебесний, о. на крйлах, у 
леті /польоті, небі/, ск авіо- [авіочбвен], ©;

ОБЛІТАТИ2 швидко облЄті- [♦ країну], попе- 
реліта- 0; (літак) вйпробува- (в лЄті).

ЛІТЕПЛИЙ > ТЕПЛИЙ.
ЛІТЕПЛО тепла вода; я. помірне тепло /теплінь, 

теплоті.
ЛІТЕРА буква; (давнього письма) гієрогліф; 

(крива) кривулька, закарлючка.
ЛІТЕРАТОР ПИСЬМЕННИК, майстер слова 

/пера/, г. літерат; (у пресі) ПУБЛІЦИСТ.
ЛІТЕРАТУРА письменство, словесність; (крас

на) белетристика, (поетична) поезія, /об'єкт 
вивчення! поетика; (злободенна) публіцисти-; 
(на певну тему) джерела; (фах) письменниц
тво; (товар) книжки; & (біблійна) висока ♦.

ЛІТЕРАТУРНИЙ (стиль) мистЄць-, артистич
ний, с° художній; (хист) письменницький; (- 
мову) узвичаєний, унормбва-, норматив-, не 
жаргон- /діялЄкт-/, кнйж-.

ЛІТНИЙ, зп ЛЬОТНИЙ (костюм, склад) летун- 
ський; (- погоду) о. крилатий; л. вишкіл аві- 
овйшкіл; льгітиа справа аеронавтика.

ЛІТНІЙ р. літош-; (день) тЄплий, гарячий; О у- 
же немолодий, у літах, ф. підстаркуватий 
/при-/, підтоптаний, доходжйлий, підстарий, 
г. підстарший; (вік) передпенсійний.

ЛІТО найтепліша nopd року;
ЛІТА рбкй; (людини) вік; фР старість [♦ обсіл- 

и]; (лихі) часй; не по літііх г. понад свій вік 
[н. п. л. мудрий п. свій вік м.].

ЛІТОПИС хроніка; (життя) історія, біографія, 
життєпис.

ЛІТОПЙСЕЦЬ хронікЄ[а]р.
ЛІТУВАТИ жй- літо; & дк відлітува- /пере-/.
ЛІТУН пілот, авіятор, с° льбтчик; (непосида) пе

рекотиполе, перелітний птах.
ЛІТУРГІЯ ц. обідня відправа /служба Божа, Бо- 

гослужба, Богослуження/, к. обідня.
ЛІФ бюстгальтер, у. стіник.
ЛІФТ > ПІДОЙМА.
ЛІХТАР & ліхтарик, д. ліхтарня.
ЛІЦЕНЗІЯ (на вивіз товару) дозвіл; ± ПРАВО.
ЛІЦИТАЦІЯ > АВКЦІОН.
ЛІЦИТУВАТИ г. продав^- з торгів /авкцібну/.
ЛІЧБА лік, рахунок, рахуба, лічення; з. аритме- 

тика.
ЛІЧЙТИ числи-, рахувй-; підрахбву- /на-, ви-/; 

(rf6 з ч. не) /у-/, брати до увйги; (за кого) ма- 
/вважа-/ за; я. Імн хто/ лічить с-и ♦, з-й /зму- 
ше-/ порахувй-, рахівник, (прилад) лічйль-, пк 
лічйльний, рахувйль-, © лічивши, лічачи.

ВІДФФФ: ви відлічй! к!* на перший, другий роз
рахуйсь!

ЛОБ чоло; (у речах) перед, передок, фронт; Q в.
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♦ур(яка); & ^бк, ♦йсько; твердий л. упертюх; 
непоступливий; на лббі у кого (не) написано 
зверху /ззовні/ (не) вйдно /поміт-/.

ЛОБОВЙЙ лобний; (- атаку) фронталь-; (удар) 
прямйй, прямолінійний; (деталь у машині) 
передній; ± ЧОЛОВИЙ.

ЛОБОДА (одне стебло) лободйна; & лобідка, 
лободенька, лободочка.

ЛОБОТРЯС і ЛОБУР лобас, лобуряка, в. лоб; 
& з6 лобурня.

ЛОВЕЛАС > ЗАЛИЦЯЛЬНИК
ЛОВЕЦТВО мисливство, звіроловство.
ЛОВЕЦЬ (звіра) мисливець, звіролов; (риби) ри

балка, риболов; (княжий) вловчий.
ЛОВЕЦЬКИЙ мислйвський, (звіро)лбвчий.
ЛОВИ полювання, ловитва, ловля, ЛОВЕЦТВО; 

(риб) рибільс-, риболовля, к. (вй)лов; & вФ.
ЛОВИТИ (на лету) хапі- (ж. за хвіст); (звіра) 

розкиді- тенета на; (погляд) перейма-, (рибу) 
виловлюва-, (вудкою) вуди-; (людей) схоплю- 
ва-, д. ліпі-, г. ймй-, (довго) переслідува-, га
нятися за; (вухом) вловлювати; (на ділі) зас- 
туку-, заставати, заскаку-; (мить) використб- 
ву-; л. на чому присікуватися до чого; л. себі 
на думці підсвідомо помічі-; л. себі на чім 
п. за собою що; я. /мн хто/ лгівить зайнятий 
ловом, с-и ♦, з-й зФ, ловець, пк ловчий, лову-, 
ловйльний, /прилад/ для лову /ловлення/, ск 
-лов [краболбв], © ловйвши, ловлячи;

ЗАЛОВЙТИ /під-, при-/ 0;
ЗЛОВИТИ спійма-, г. при»; з. на місці злочи

ну запопас- на гарячому.
ЛОВЙТИСЯ: л. на гачгік ф. купуватися [він ку- 

пйвся на лестощі].
ЛОВЧЙТИСЯ: 3»»» с° /при-/, у. добріти хйсту 

/спбсобу/ [добери хйсту при велйкому дрйс- 
ту, щоб штінів не закаля-], г. успосббитися.

ЛОГІКА прівила /наука/ мйслення; (життя) за
кономірність; пб здоровий глузд, розсудлив
ість, послідовн- /логічн-, злігоджен-/ думок; 
онґ спосіб мйслення [жіноча логіка].

ЛОГІЧНИЙ розум-, резон-, послідбв-, злагод- 
же-, розсудливий; (вираз) перекон-, стрункйй.

ЛОЖЕ > ЛІЖКО; (смертне) Божа постіль, одр; 
(ріки) підложжя, РІЧИЩЕ; & пів4, лбжисько.

ЛОЖКА (велика) ополбник; ® малі кількість, ± 
КРАПЛЯ.

ЛОЗ/А окґ різка, дубець; (зарості ~и) ~няк, 
~йння; (верболіз) шелюгі, з шелюжйння; & 
~йна, ~иняка.

ЛОЗУНГ (вислів) гісло, зіклик, р. клик; (на
друкований) плякіт; & Xа льбзунґ.

ЛОКАЛЬНИЙ місцевий, тутешній; (вжиток) 
вузькйй, обмежений; & д? льокільний.

ЛОКОН кучерик, зікруток; & Xа льбкон.
ЛОКШЙТИ кришйти, дрібно сіктй /рубіти/.

ЛОМ (річ) жґ залізяка; (металевий) брухт; (су
хе гілля) сушняк, хмиз, вітролом.

ЛОМАКА > ДРЮК; & ломацюга.
ЛОМИТИ ЛАМА-; (- сон) долі-, боро-, налягі-; 

(в костях) нй-, болі-, судоми-; (ціну) прави-; 
я. /мн хто/ лгімить 1. я. лама + ск ломй- [ло
миніс], ломний- [карколомний], 2. (- біль) гі° 
я. судомить, 3. я. /мн хто/ прівить ціну, с-и 
правити ціну, з-й заправи- ціну, ©;

ЗЛОМИТИ ЗЛАМАТИ 0.
ЛОМИТИСЯ ламі-, трощй-; (куди) лізти напрб- 

пуд, ПЕР- /-ся/; (крізь що) пробиві-; (під ва
гою) вгина-; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, рідйй 
пробй-, лбмус, ло[а]млений, ламі-, трбще-, пк 
ламучий, ламкий, крихкий, ламлйвий, розлб- 
мистий /за-/, © ломившись;

НАЛОМИТИСЯ підкува-, напрактикува-.
ЛОМОТА > БІЛЬ.
ЛОМУС дібелень, ЗДОРОВАНЬ, зп амбал.
ЛОНО (жіноче) груди, перса; (матері) утроба; 

(сім'ї) оточення, коло; (вод +) поверхня; фР 
надра [в лоні землі]; (природи) тло; & лбнце.

ЛОПАТА рискіль, зіступ.
ЛОПАТИ тріскатися, ЛОПА-; (жадібно їсти) в. 

запихі-, тріскати, умині-; г. стука-, грюка-; я. 
Імн хто/ лопа 1. що лгіпається, 2. що /мн хто/ 
запихіється, звиклий /с-и/ запихіти-, жерун, 
зажфя, © уминіючи.

ЛОПАТИСЯ лускати(ся), тріскати(ся); (- кору) 
репати(ся); /бомбу/ розривітися; /струни/ 
рві-; /одяг ще/ розлізи-; я. -ється схильний 
/с-и/ ♦, розтріскуваний, розріпу-, розлуску-, 
(бутон) розпуку-, (терпець) остійній, ©.

ЛОПІТ тріпотіння, трепет, п° трепт. (крил) хляп
ання, (об що) ляпа-, с. стукотнява.

ЛОПОТІ[А]ТИ (ногами) тупотЦі]-; (- одяг) шел
есті-, шерехті-; /прапор/ с° пліскітися, (з 
шел-естом) шелепотіти; (крильми), тріпоті-, 
хля-па-; (язиком) ляпа-, торохкоті-, базіка-, 
/щось недоріке/ белькоті-; я. /мн хто/ лопо
тать звй-клий /с-и/ ♦, лопотун, п лопотлйвий, 
лопотіб-чий, © лопотівши;

ЗАЛОПОТІТИ: аж залопотать аж луні піде.
ЛОПУХ & з6 лопушйння, лопушшя; пк *лопуш- 

ий, *лопухбвий, *лопушйний.
ЛОРД (в Англії) тйтул дворян [герцогів, маркіз-, 

ґріф-, вікбнт-, барон-].
ЛОРНЕТ монокль; с° лорнет; ± ОКУЛЯРИ.
ЛОСКІТ лбскітка, лоскотіння.
ЛОСКОМ безлідно, жужмом, купою.
ЛОСКОТАТИ (нерви) збуджува-, (самолюбств-

о) тіши-, підігріві-; & залоскбчува-, д. лис- 
коті-; од лоскотну-; я. /мн хто/ лоскбче звйк- 
лий ♦, з-й заФ, лоскотун /ж1 -уха/, пк лоскіт- 
лйвий, лоскітний, ©;

ЛОТІК г. ринва.



лояльний 206 ЛЮБИТИ

ЛОТОКЙ (у млині) канали, жолоби.
ЛОЯЛЬНИЙ правослуш- /законо-/, законослух- 

ня-; (до влади) не опозицій-, відца- чому; (до 
кого) кор&ст-, доброзичливий;

ЛУБОК (кора) луб; (народній) їй картинка, обра- 
збк; (воза) короб, д. васіг, кузов;

ЛУБКИ мн віз /сіни/ з луб’янйм коробом; (на 
зламаних кістках) шини, лещата.

ЛУГ (ліс на низині) лужина; (заплавний) ЛУКА; 
х . гідроксид металу; (прати) i f  попіл, зола.

ЛУДА полуда, більмо; (на металі) емаль /х* ч. 
рід/, г. емаля; їй омана, брехня.

ЛУЗАТИ луска-, розлузува-, розкушува-, розлу- 
щува-, розгриза-; (кукурудзу) лущи-; я. /мн 
хто/ лузі с-и ♦, з-й роз4, лускіч, лускун(чик), 
лузун, пк лускучий, © лузіючи.

ЛУЗГА я. шумовиння, полова [словесна л. с. п.].
ЛУКА оболонь, запліва, пасовисько, сінбжіть, 

с° луг; (при садибі) левіда.
ЛУКАВИЙ хитрий, нещи-, ЛИЦЕМІРНИЙ, єх

ид-, с. підступ-, криводуш-, зрадливий; (погл
яд) грайлй-, сповнений лукавства; (задум) не
честивий, гріховний, гріш-; & д'к *злуківле-.

ЛУКАВИНКА У (в очах) у. бісики; з луківин- 
кою (погляд) шельмуватий, з бісиками.

ЛУКАВИТИ хитруві-, лицеміри-, крути-, кри
ви- душ&о, г. лицемірствува-; (викручувати
ся) крути- хвостом; я. /мн хто/ луківить с-и 
/звйклий/ ♦, сповнений лукавства, лукавець, 
лицемір, крутій, У* фарисей, пк лукавий, лице
мірний, криводуш-, с. підступ-, ©.

ЛУКАВСТВО луківість, хитрощі, лицемірство, 
фарисей-.

ЛУНА відголос, відгомін, відлуння, відгук, резо- 
нінс, відляск, відлунок, виляски; фР сліва.

ЛУНАТИ звучі-, гучі-, брині-; (дзвінко) дзвені-; 
(- луну) котитися, розлягі-, розкбчува-, розлу- 
нювати(ся); (різко) розтинітися; (у голові) 
зберігі-, не зникіти; я. луні розлун/юваний 
/від-/, повен звуків, с-и ♦, пк ~истий /від-/, ро
зкоти-, дзвінкий, лункий, звучний, відлун-, 
стодзвбн- /-лун-/, о. крилатий, із звуком /зву- 
чінням/, ск -звукий [громозву-], -звучний [ти- 
хозвуч-], -голбсий [щироголб-], © лунівши;

ВІДЛУНАТИ: що відлунів відлуналий 0;
ПРОЛУНАТИ (- наказ) впіс- [впав накіз]; 0.

ЛУНАТИК у. сновида, снобрб-, к* сомнімбула.
ЛУНАТИЧНИЙ сомнамбуліч-, ок сновидський.
ЛУНКИЙ дзвінкий, голосний, гучний, гомінкий; 

(оглушливий) ляский, ляскучий, стозвукий; 
(спів) розложистий, розлогий, ок розгонис
тий, розкбтис-.

ЛУПА збільшувальне скло, з. сочевиця; жґ лупі.
ЛУПА (з насіння) лузгі; (риб'яча) лускі.
ЛУПАК с° слінець.
ЛУПАТИ > КЛІПАТИ.

ЛУПАТИ колупі-, відколупува-, віддирі-, відби
ві- /роз-/, ламі-, розкблюва-, колб-.

ЛУПИТИ (шкуру) здирі-, облуплюва-, білуві-; 
(кукурудзу) лущи-, лузі-; (ціну) дер-, прави-; 
ф. ЛУПЦЮВА-; (- дощ) періщи-, ліпи-, Іу вік
но! тарабіни-; (пироги) Тс-, умині-; (очі) вилу- 
плюва-; я. Імн хто/ лупить с-и ♦, рідйй обФ, 
лупій, дерій, обдиріч, облуплюв-, пк сг лущи
льний, шеретуваль-, © лупивши;

ВЛУПИ- вдіри-, угрі-, учисти- [♦ позі вуха].
ЛУПЦЮВАТИ туза-, БИТИ, духопели-, дубі- 

си-, прі-, хвої-, п. частуві-, о. лічи- р£бра, ла
ті- боки, даві- лупки; я. Імн хто/ лупцібс 
стівши ♦, змушений віддубіси-, лупиндя, ще
дрий на стусани, пк штурхоббчний, ©.

ЛУСК і ЛУСКІТ лускання, тріска-, лбпа-, лу- 
щ і-; о* тріск(іт).

ЛУСКА (риб'яча) лупі, лушпі; (соняшника) луз
гі; (на воді) п. блискітки; (оболонка чогось) 
шкаралуща, лушпиння; & лусочка.

ЛУСКАТИ ♦ся, лбпати(ся), тріскатися), репати- 
(ся), лущіти; (батогом) ляска-; (горіхи) лузі-; 
аж л. з бажання (зробити) аж тремті-; я. Імн 
хто/ луска с-и ♦, з-й роз4, лускун(чик), пк 
лускучий, лускальний, ©.

ЛУСЬ! гряк! геп! телепсь! трах! бебех!; брязь! 
хрясь! трісь!

ЛУТКА (дверей) д. косяк; (вікна) підвіконня.
ЛУЧИТИ цілитися; влучіти.
ЛУЧЙТИ є дні-, браті-; з’єднува-, злучі- /спо-, 

р. по-/.
ЛУШПА (риб'яча) лускі, лупі; (картопляна) лу

шпайки, лушпиння.
ЛУШПАЙКА лушп(ан)йна; (яйця) шкаралуща, 

шкаралупа; ± ЛУШПА.
ЛУШПИННЯ (цибулі) ок кожушок.
ЛУЩИТИ ЛУЗА-, розлущува-; л. би-; (гроші) р. 

лупи-; (ґрунт) розпушува-; & вилущу-, ви- 
лузу-; я. Імн хто/ лущить с-и ♦, з-й обФ, лу
щильник, пк лущильний, © лущивши;

ВИЛУЩИТИСЯ: я. вилущився вйлушок.
ЛЮБА, ЛЮБАС(КА), ЛЮБКА, ЛЮБКО > 

КОХАНЕЦЬ / КОХАНКА.
ЛЮБИЙ (серцю) дорогий, близький, як і. кохан

ий, любчик, дуся; (друг) милий, люблений, & 
люб’язний; (гість) приєм-, жаді-; & 0;

ЛЮБО мило 0; & любісінько.
ЛЮБЙТЕЛЬ амітор, нефахівець, дилетінт, (чо

го) охочий /лісий/ до чого, фР трбхи [трбхи 
фірмер]; (зірок естради) обожнювач, ф. фан.

ЛЮБЙТИ кохі-, (симпатизува-) подоба-, р. ні- 
виді-; (душі не чу- в кім) умирі- за ким, БОГ
ОТВОРИ- /божестви-, оббжнюва-/ кого; (ма- 
потяг до) полюбля- що, кохітися в; (гру) ці- 
нувіти, шануві-; & (любовно описува-) вил- 
юблюва-; л. як сіль в оці не ♦, ненавиді-; я.
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/мн хто/ любить /не кохає/, любитель чого, 
відданий серцем чому, сповне- любови до, 
закбха- /залюбле-/ у, пк люблячий, о. усім се
рцем у чім, (підпис у листі) з любов’ю до, © 
любивши; я. лібблять люблений; ± я. кохає;

ВІД»»» 1. відби- любку, 2. переста- люби-;
ПО»»» приста- душею, прикипі- серцем, упо

доба-, У* возлюби- 0.
ЛЮБ/ЙТИСЯ кохі-, г. ~уві-, р. подоба-; (на ві

ру) ділити ложе; (- друзів) товаришува-; я. 
-иться = я. кохасть-; кого ~иться кого ~лять;

З»»» /по-/, покоха- /с-/, закрутити любов; (ком- 
у) припіс- до вподоби /смаку/, сподобатися, 0 ;

ПОЛЮБИТИСЯ запасти в серце 0;
РОЗ»»» 1. стати »»». 2. переста- »»». зосоружі- 

ти, набридну- [світ розлюбився].
ЛЮБОВ кохання, любощі, любість, д. люба, лю- 

бві, е* близькість, інтимн-; (любовні взаємин- 
и) роман, інтрига, ок фіглі-миглі, амури; (не і- 
нтимна) прив’язаність, відда-, повага, поша
на, шаноба; (до чого) цікавість, інтерес, прис
трасть, потяг; е* (із с1 моя /мій/) симпатія, па
сія, кохана, (у)любленка, коханий, (улюбле
нець; аи ненависть, не»; л. сліпі -  доведі до 
попі п° кохання не запобіжиш зрання.

ЛЮБОВНИЙ з. любос-; (погляд) закбха-, ніж-, 
тіплий; (- пригоди) романтичний, амур-; (- 
ставлення /до кого/) сердеч-, /до чого/ дбай
ливий; & полюбовний.

ЛЮБОЩІ кохіння, любов; (любування) песто
щі, милувіння, любовні ліски.

ЛЮБУВАТИСЯ (чим) мил уві-, втіші-, чаруві-; 
(собою) пиші-; г. кохі-; & з. любувіти на що; 
я. /мн хто/ -ється с-и », зачудований /зачар- 
ова-/ чим, задивле- на що, © любуючись на.

ЛЮБ’ЯЗНИЙ любий, привітний, ласківий, ува
жний, к* обхідливий; ± ЧЕМНИЙ, ҐРЕЧ-;

ЛЮБ’ЙЗНО1 ласківо 0;
ЛЮБ’ЯЗНЙЙ & любий, милий;

ЛЮБ’ЙЗНО2 (упадати) о. лістівкою; 0.
ЛЮД люди, народ, міси, населення, людність; 

пб ПРОСТОЛЮД; ± НАРІД.
ЛЮДИНА людські істота, (живі) душі; (окрем-

а) особа, індивід, персона, о. вінець творіння, 
цар природи, ж. тварина звички, ф. гаврик 
[їх було сім гівриків]; фР голові [гаряча г.]; 
(одн-а) чоловік, жінка; )Р ч° Муж, ж' Невіста, 
Жоні; (печерна) пітекантроп, троглодит, неан
дерталець; незігнінна л. »-скеля; & *звіро».

ЛЮД/И (як до довкілля) робітники, селяни, па
рафія-, віря-, вірні, f  кріпаки, пани +; (людці) 
~иська, дрінтя, жужіль-сміття; не як л. © не
схожі на людей, вовкувіті, диваки, /роблять/ 
через голову; & ~енята, ~ці, над», мавпо».

ЛЮДИНОПОДІБНИЙ к. ЛЮДОПОДІ6-, ЯК ЛЮДИ.
ЛЮДНИЙ велелюд- /багато-/, столикий, стого

ловий; ги заселений /на-/, залюдне-.
ЛЮДНІСТЬ населення, народ, люди, люд; з. 

людство; ± НАРІД.
ЛЮДОЖЕР людоїд, канібіл, к" антропофаг, мт 

песиголовець, д. сироїд; & людожерець.
ЛЮД/СТВО ~ське плім’я /рід, ж. кодло/, усі 

люди (землі), з. ~ськість, ~ність, чоловіцтво.
людський людяний, гумін-, цивілізова-, о. з 

Богом у животі; (одяг) пристойний, поряд-- 
людськість людяність, гумінн-, гуманізм; 

3. людство.
ЛЮДСЬКИЙ належний /властивий/ людям; на

родній; (- речі) чужий, не свій; (як до довкілл- 
я) селянський, громідсь-, сусідсь-, кріпіць- + .

ЛЮД/ЯНИЙ гумін- [чуйний, увіж-, щирий, до
бросердий], -олюбний,/ чоловіколюб-; р. ~-.

ЛЮДЯНІСТЬ гумінність, гуманізм, людськість, 
людолюбство, людолюбність, с° людинолю
бство, У* чоловіколюбство.

ЛЮК отвір, відтулина; (накривка отвору) ляда, 
покришка, дверцята.

ЛЮЛЯТИ > ЗАКОЛИСУВАТИ,
ЛЮЛЬКА (дитяча) колиска, люля; (мотоцикла) 

с° коляска; (на тютюн) г. фійка.
ЛЮМБАГО с° простріл, п° напад радикуліту.
ЛЮПУС ма (туберкульоза шкіри) вовчік, вов

чий лишій.
ЛКІСТРО > ДЗЕРКАЛО; & люстірко.
ЛЮТИЙ (звір) ярис-, хижий, злий, злющий, кро

вожерний; Q безжаліс-, жорстокий, жорсто
косердий, нещідний /Є безпо-/; (доведе- до 
люті) розлюче-, розгніва-; (біль) тяжкий, ша
лений; (мороз) страшен-, шпаркий; фР хіба-ж- 
такий; як и (місяць) лютень; ± СЕРДИТИЙ.

ЛЮТЙТИ гніва-, серди-; я. /мн хто/ лкотить з-й 
роз», роз’ятрювач, злобитель, пк злобливий, 
© гніваючи;

РОЗ»»» (кого) розсатани-, збуди- звіра в кому 0.
ЛЮТИТИСЯ > ЛЮТІТИ.
лютіти сатані-, ярі-, лютитися, г. іритуві-; ± 

СЕРДИ-; (- стихії) шаленіти, ЛЮТУВА-; я. 
/мн хто/ лютіє щоріз лютіший, майже роз
лютілий, © лютіючи;

РОЗЛЮТІТИ: що розлютів розлютілий 0, 0 .
ЛЮТУВАТИ (на кого) гніватися, ЛЮТІТИ, с. 

ШАЛЕНІ-, скажені-, о. рві- й меті-, кипі- ки
пнем, (у безсиллі) скреготі- зубіми; я. /мн хто/ 
лютує с-и », розлючуваний, гі° розлюче-, пк 
лютий, яросливий, оскаженілий, с. звіролю- 
тий, © лютуючи.

ЛЮТЬ гнів, злість, лютість, лютощі, розлюче
ність, г. іритіція, фР раж [зайти в раж]; (дія) 
лютувіння; л. бері кого розлючується хто.

ЛЮФА (кріса) дуло, цівка, с° ствол.
ЛЮЦЙФЕР сатані, диявол, дімон, біс, дідько, 

враг, нечистий, луківий, лихий, кн Мефістоф-
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ель, супостат; л. нелюд, людожер; Xй люцгіп-.
ЛЯГАТИ (спа-) іти, вкладатися, з. облягй-, д. ля- 

говй-; (- покоси) падати; /тінь/ заляга-; /ніч/ 
настав^-; (на серце) обтяжу- що; (ниць) розп
ростиратися; (- фарбу) наклад^-; (до лікарні) 
кл^с-; (- шлях) тягну-, просте ля-; (між А і Б) 
пролягати; я. /мн хто/ ляггі кладений, нак
лала- /по-/, с-и ♦, згодний /змуше-/ лягти, ©;

ЛЯГТЙ (в постіль /раптом/) звалитися; 0; як 
лгіже кгірта як складуться обставини;

ВИЛЯГТИ пашню) /по-/; ± ПОЛЯГАТИ.
ОБЛЯГТИ: о. груди лягти каменем на г. 0.

ЛЙДА (на отворі) покришка, дверцята; (отвір) 
люк; (на скрині) віко; (відкидна) полиця, с° 
прилавок.

ЛЯК страх, жах, с. переляк; з -ку з переляку.
ЛЯКАТИ страх/а-, жаха-, д. пуди-; настрйшува-, 

/за-/, залякува-, переполошува-, полбха-, пол
оши-, сія- страх, наганя- жйху /холоду, ~у/, я. 
/мн хто/ лякіі схильний /с-и/ ♦, з-й наФ, повен 
~у, ~ач, -бвище /~опуд, ~іття, к* жупел/ для 
кого, пк ~опудливий, жахлй- /страшний, кош
мар-, мзнбс-, ~овйтий/ для кого; ©;

ПЕРЕЛЯКАТИ перепудити 0.
ЛЯКАТИСЯ страха-, жаха-, настрашува-, с. то

ропіти, д. пудитися; (чого) боя-; (- коней) ха- 
рапуди- (- тварин) полбха-; я. /мн хто/ -ється 
с-и /схильний/ ♦, страшко, боягуз, страхопо
лох, повен страху, пк лякливий, страшлгі-, по- 
лохли-, полохкйй, боязкий, страшкий, /кінь/ 
торопкий, харапудливий, ©;

ЗЛЯКАТИСЯ /на-/, набрй- страху, г. стхірити 
0, ± СТОРОПІТИ;

ПЕРЕЛЯКАТИСЯ /з-, на-/, перепуди-, перест
раши-, набра- /натерпі-/ страху; (- коня) сха- 
рапуди-; & ♦ на смерть; що перелякався 
ПЕРЕЛЯКАНИЙ, о. з душею в п’ятах, Й;

ЗЛЯКАНИЙ /пере-, на-/, сполбха- /пере-/, спо- 
лбше- /пере-/, настраше- /пере-/ (- коней) сха- 
рапудже-;

НАЛЙКАНИЙ /з-, пере-/, наполбха-, настрах- 
а-, настраше-, переполбха-, нажаха-, перест- 
раше-, наполбше-; (- коней) схарапудже-;

ПЕРЕЛЯКАНИЙ /НА-/ сторопілий, ні живий 
ні м£рт-; & ♦ на смерть 0.

ЛЯКЛЙВИЙ БОЯЗКИЙ, полохливий, легкодух
ий, страшкий, (кінь) харапудливий, торопкий;

ЛЯКЛИВО пблохко 0.
ЛЯЛЯ > ДИТИНА.
ЛЯЛЬКА іграш-, цяць-, забав-; маріонет-, сліпе 

знаряддя, виконавець чужої волі; & лялечка.
ЛЯЛЬКАР цяцькар, іграшкар; & *ляльковбд.
ЛЯЛЬКОВИЙ іграшковий; п. маріонетко-.
ЛЯМІВКА, ЛЯМУВАТИ > ОБ*, ОБЛЯМОВУ-.
ЛЯМКА (наплечника) шлейка; п. осоружна слу

жба /праця/ [тягнути лямку].

ЛЯП > ЛЯПСУС.
ЛЯПАЛО > БАЗІКАЛО; & лепетя.
ЛЯПАС ляпанець, полйчник, лящ, в. (по)мордас, 

намордень, п’ятірні, п’ятерйця.
ЛЯПАТИ хляпа-, д. льбпа-, пф ляп; (- краплі) па- 

да-, (часто) ляпоті-; (на що) обляпува- /за-, 
на-/ що; (по плечі) /по-/, (додава- ляпавши) 
/при-/; (таїну) /ви-/, виббвкува-; (по чому) 
вдаря-; (ногами) лопоті-, тупоті-; (в долоні) 
пласка-; (язиком) ляска-, ббвка-; я. /мн хто/ 
ля'па 1. схйльний /с-и/ ♦, ляпало, © лопаючи,
2. я. ляскає, 3 я. партачить, 4. що бовкає, 
бб[е]вкало, бовкун, ляскотун, © бовкаючи;

ВИ»»» вйплеска- /-ещу/-ещеш/, вйбовкну- 0;
ЛЯПНУТИ од (додавши щось) приляпну- 0.

ЛЯПІС ма пекельний камінь, нітрат срібла.
ЛЯПСУС помилка, промах, с° упущення, прб- 

машка; & ляп.
ЛЯРВА в. лахудра, шльбндра, шльбха, мандрьо

ха, шміра, ПОВІЯ, в. курва.
ЛЯСКАННЯ ляскіт), ляскотня, ляскбтнява, (ча

сте) ляскотіння; (х)ляпа-, цбка-, клаца-, вйл- 
яск /пГ мн вйляски/; (батогом) цьвохкання.

ЛЯСКАТИ пф лясь!, лясь-лясь!; (часто) ляс
коті-, (раз-у-раз) виляскува-, /батогом/ /по-/, 
цьвбх(к)а-; (в долоні) плеска-, р. кляска-; (зу
бами) клйца-, цбка-; (- грім) гримі-; (- пост
ріл) луна-; з" стріля-, /звідусіль/ обляскува-; 
(язиком) ббвка-, ляпа-; я. /мн хто/ лйска с-и 
♦, р£цгій лясну-, ляск^от^ун, плескун, пк ЛЯС
КУЧИЙ, лопотю-, бахку-, ляпотлйвий, ©;

ЛЙСНУТИ (пропас-) н° кавкну-, гавкну-, піти 
прахом, npondc- [гроші ляснули] 0.

ЛЯСК(ІТ) > ЛЯСКАННЯ і ЛЯЩАННЯ.
ЛЯСК/УЧИЙ, ~ЙЙ ~отлйвий, тріскотлй-, тріс- 

кучий, бахку-; з'п криклйвий, ГОЛОСНИЙ.
ЛЯСЬ! трісь! ляп! бах! беб£х! клац! грюк!; лусь! 

хлясь! с. лулусь!
ЛЯЧНИЙ р. страшнйй, жахливий, д. страшкгій; 

переполошений; г. боязкйй.
ЛЯЩАННЯ ляскіт), (часте) ляскотіння; клаца-, 

тріскотнява; (солов'я) щебетання, виспівува-, 
тьбхка-.

ЛЯЩАТИ (- звук) луна-, пронгізливо звуча-, с. 
розкочуватися, розляга-; (у вухах) дзвеніти, 
віддаватися; (- луну) відлунювати; (від сміху) 
заходитися /заляга-/ сміхом; (- солов'я) щебе
тати, тьбхка-, виспівува-, с° заливатися.

ЛЬОДЯНЙЙ > КРИЖАНЙЙ гд ледовитий, о.
ХОЛОДНИЙ ЯК ЛІД.

ЛЬОДОВЙЙ (- воду) дуже холодний, крижанйй; 
& ЛЬОДЯНЙЙ, льодйстий, льодовй-.

ЛЬОДОВЙК (на суходолі) глетчер; (плавучий) 
АЙСБЕРГ.

ЛЬОДОВНЯ льодовник, льодівня, льоднйця, д. 
льбдник.



льох 209 МАЙСТЕРНИЙ

ЛЬОХ погріб, д. к£пер; (на скарб) підземелля;
(тюрма) яма; (підвал) пивнйця.

ЛЬОХА (поросна) свиня, к* свиноматка.

М

МАБУТЬ певно, здається, (оче)вйдно, напев- 
не[о], десь (♦), либонь, ма’ть, г. відай, запев
не, фР виглядає, чи не [Н., м., піп Н. чи не п.].

МАВЗОЛЙЙ УСИПАЛЬНЯ; ± НАГРОБОК.
МАВПА (самець) мавпій; (найбільша) орангу

танг; (людська копія) шимпанзЄ; © насліду
вач, мавпун, епігон; (гидкий образ) потвора, 
почвара, гидка личина, ж1 гергепа, некрасу- 
ня; & малпа, мавп у ля, мавпуся, мавпусенька.

МАВПУВАТИ (кого) насліду-, копіювати; пере
дражню-, пародіювати; я. /мн хто/ мавпує с-и 
/звиклий/ ♦, наслідувач кого, епігон, мавпун, 
зн мавпа, пк мавпувальний, © мавпуючи.

МАВПУВАТИЙ к* мавпоподібний.
МАВПЯЧИЙ мавпйний.
МАГ (біблійний) жрець; (чаклун) чарівник, ха

рактерник; ф. ілюзіоніст, штукар.
МАГАЗИН комора, гамазей, склад, склеп; с° 

крамниця.
МАГІСТРАЛЬ головний шлях; (шлях сполучен

ня) артерія*; т. головні лінія; д£ магістраля.
МАГІСТРАЛЬНИЙ (напрям) головний, основ

ний, найважливіший.
МАГІСТРАТ муніципалітет, міські упріва /рі- 

да/, а. ратуш (а).
МАГІЧНИЙ (- коло) чарівний, зачарова-; (вплив) 

неперебор-, чудодій-.
МАГІЯ чіри, чаклунство, чарівництво, тайно- 

знавство, магізм; пб штукірство; (щось нез
розуміле) темний ліс, темна ніч.

МАГНАТ вельможа, можновладець; великий зе
млевласник /капіталіст/; ± ЦАБЕ.

МАГНЙТ морське залізо; с° магніт.
МАГНЕТЙЧНИЙ притягаль-, (при)віблйвий.
МАГОМЕТАНИН > МУСУЛМАНИН.
МАДМУАЗЙЛЬ > ПАННА.
МАЕСТРО > МАЙСТЕР.
МАЄСТАТ г. величність, велич.
МАЄТНИЙ багатий, заможни[і]й, грошовитий, 

<? забезпечений, о. з достатком, f  імущий.
МАЄТНІСТЬ МАЙНО; з. МАЄТОК, землево- 

лодіння.
МАЄТОК (панський) f  економія, фільварок, по

сілість, посілля, р. маєтність; (велике земле
володіння) лятифундія; з п добро, майно.

МАЖОР м? бадьорий лад /тон, тональність/; ги 
бадьорий настрій, п° радість, бадьорість.

МАЖОРНИЙ V  у ключі мажор; ги бадьорий,

радісний, сонцелюб-, життєрідіс-.
МАЗАНИНА квацянй- /ляпа-, базґра-/.
МАЗАТИ масти-, шмаруві-, вимізу-; (глиною) 

/об-, під-, роз-/, ± ШПАРУ-; (на що) намазу-; 
(отвір) /за-/; (хату) білити; онґ брудни-; (ква
чем) квіця-, д. ґвадзя-, зП мазюка-; (дитину) 
розп&цува-, міза- звфху пирогбм; (ціляючи) 
хйби-, промахуватися, ф. промазувати; я. /мн 
хто/ мгіже звйклий /с-и/ ♦, рідйй намастй-, 
мазій, мазальник, мастиль-, (річ) мастгіло, 
мазйло, шмаровидло, пк масткий, мастйль- 
ний, мазаль-, © мажучи, мазавши;

ПРОМАЗАНИЙ (квачем) прокваця- 0.
МАЗАТИСЯ (брудом) бруднй-; (фарбою) фар- 

бува-, (гримом) гримува-; (- фарбу) бра-, при
липати, лгіпну-, приставі-; ги підлещуватися, 
латі-; & вимізува- /об-/; я. /мн хто/ -ється с-и 
♦, мазаний, міще-, вимізува- /об-/, смарова-, 
пк масткйй, бер(уч)кйй, калькйй, МАЗКИЙ, 
мазючий, ©.

МАЗКЙЙ мазючий, беркйй, беручкйй, чіпкйй, 
масткйй, с° маркий, п° ЛИПКИЙ, ЛІПКИЙ.

МАЗУН улюбленець, пестун, мазій, мамій, мі- 
мин синок, білоручка, пестій; & мазунчик.

МАЗКІКАТИ у. квіцяти, д. квецяти, ґведзяти.
МАЗЬ масть; (до губ) поміда.
МАЙБУТНЄ майбуття, майбутність, прийдеш

нє, прийдешність, зівтрашній день, п° май- 
буть, прийдешшя; як і. завтра, з. будучині, 
будучність, будущина, прййшлість.

МАЙБУТНІЙ прийдеш-, У7 грядущий, з. будуч
ий, прййшлий; (- покоління) наступний, по
том-, зівтрашній; & *без4, і. *безмайб)о,ник.

МАЙДАН ПЛОЩА; (на муштру) пляц; (базар
ний) тбржище; & 4чик, *£ць; & пк ♦♦ний.

МАЙЖЕ сливЄ, (за)міло /трохи, (за)ледве, безм
аль /міло, чи/ не, о. ніче /ніби/ аж [дід ніче 
аж зрадів дід мійже з.], к. аж [сйній аж 
чорний], фР за п’ять хвилин [з. п. х. лікар].

МАЙНА! (команда вантажників) додолу!
МАЙНАТИ спускіти стрілу кріну.
МАЙНО добро, маєтність, влісність, пожйток, 

мн пожйтки, речі; зн манітки, маніття, мізе
рія; (нерухоме) нерухомість, (рухоме) рухом-.

МАЙОНЕЗ > ПРИПРАВА.
МАЙОРІТИ (ген-ген) маячи-, маячі-, боввані-, 

мрі-; (перед очима) миг(о)ті-, мигі-, мерехті-, 
мелькі-; (- прапор) мая-, лопоті-; я. майоріє 
с-и ♦, гі° забовванілий, замаячі-, о. немов у 
туміні, ніби щось маячіє, ©, 2. що лопотить.

МАЙСТЕР (чого і на що) [♦ на дбтепи]; (знавець 
діла) ми(с)тЄць, мастік, о. золоті руки, с° умі
лець, (видатний) артйст, віртуоз, д. майстер
ник; & (майстер церемонії + (!) маестро.

МАЙСТЕРНИЙ удітний, умілий, досвідчений,
з. мисливий; (- руку) впрівний; (виріб) доско
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налий, мистецький, жґ мудрбваний, с. філі- 
ґран-, тонкий, витончений; (музика) віртуоз-.

МАЙСТЕРНЯ г. робітня; (кравецька) ательє; 
(мистецька) студія, малярня.

МАЙСТРУВАТИ виробля-, роби-, р. лагоди-; 
онґ теслюва-; & дк вй~; я. майструє навчений 
/с-и/ ♦, з-й з», майстер, пк майстровитий, ©.

МАК & мачок; мачком рясно [м. насипано].
МАКІВКА (маків) голівка; п. вершок, верхівка, 

верхів’я, верховина, вершина; (храму) БАНЯ; 
(голови) щолопб(чо)к, (гори ще) р. щовб; ± 
ШПИЛЬ.

МАКІТРИТИСЯ (у голові) паморочи-; (- голову) 
іти обертом; світ -иться кому жуки гудуть у 
чиїй голові.

МАКЛЕР посередник, фактор; КОМІВОЯЖЕР.
МАКСИМАЛЬНИЙ найбільший; (тиск) найви

щий; (на межі) межовий, (по,)гранйчний, ок 
порбгбвий; ± КРАЙНІЙ.

МАКСИМУМ найбільша величина /кількість/; 
як r f найбільше, максимально.

МАКУЛАТУРА паперовий брухт; (- літерату
ру) писанина, базіранйна; ± МОТЛОХ.

МАКУХА (олійна) вичавки, жмаки; © ВАЙЛО, 
ні риба ні м’ясо, ні Богу свічка ні чорту ко
черга; & макух, з. жмакуха.

МАЛАХАЙ БАТІГ; (хутряний) шапка-вушанка.
МАЛЕНЬКИЙ > МАЛИЙ.
МАЛЕЧА з6 малята, малі діти, дрібнота, дроби

на, г. малеч; молодші школярі.
МАЛ/ЙЙ і ~ЕНЬКИЙ невели(Ч)-, незначнйй, да 

манюній, мацюпісінький, мацюпулень-, ма- 
цюнь-; (- річку) недовгий, неширокий, негли- 
бб-; (на зріст) невисб-, низький; (гурт) нечи
сленний; (- дітей) ~олітній; (дощ) нетрива
лий, несильний; (факт) неважливий, дріб
ний, -означ-, неістот-, другоряд-, f  ~оваж-, 
(розум) бід-, нікчем-; як і. манюня, мацюпул- 
я, крихітка, кришеня, мізинчик; & ~им-4, ~ес- 
енький, ~есеч-, (з жестом) отакусень-; з ~6го 
до старого з ~бго ~ку до старого ’станку;

МАЛО небагато, трбхи, не гурт, скупо, негус
то, небагацько, незначно, по /на/ пальцях по
лічити /пере-/, як кіт наплакав, як з цапа мол
ока; (у діжці) на дні; (духу) обмаль, недбсить; 
(бувати) рідко, нечасто; (жи-) недовго; (з нст
ч. не,) ледве /трбхи, малощо/ не [м. не вмер]; 
& ♦-♦, малувато; м.-м. не трохи-трохи не; м. 
не ок аж [мова масна аж улеслива]; м. того ба 
навіть, навіть більше, с° більше того [я ліг -  
м. того -  заснув я ліг, -  навіть більше -  зас
нув]; не м. й не багато > БАГАТО.

МАЛИНОВИЙ (- варення) з малин; (колір) тем- 
ночервбний; (дзвін) приємний.

МАЛІСТЬ незначна кількість, фР ДРІБКА, дріб
ниця, с. ніщо.

МАЛІТИ меншати, зменшуватися;
ЗМАЛІТИ здрібніти 0.

МАЛОВАЖНИЙ зг поганенький.
МАЛОВІДОМИЙ з вулиці; д! ВІДОМИЙ.
МАЛОГРАМОТНИЙ напівграмот-; ± АНАЛЬ- 

ФАБЕТ.
МАЛОДІЙОВИЙ поганенький.
МАЛОЗНАЧНИЙ малодійовий, неважлй-, дріб

ний, неістот-, другоряд-, малоцін-, зг мало- 
важ-, о. дрібного калібру; & беззначний.

МАЛОЛІТНІЙ неповноліт-, недоліт-, недорос
лий, жґ малий; (розум) дитячий.

МАЛОМОВНИЙ МОВЧАЗНИЙ, небалакучий, 
неговіркий; як L нембва, мовчун.

МАЛОПОЖИВНИЙ (харч) поганенький.
МАЛО-ПОМАЛУ поступово, не враз, не одра

зу; потроху; з бігом часу.
МАЛОПОМІТНИЙ непоміт-, пересіч-, звичай-, 

жґ сірий, с° рядовий.
МАЛОСИЛИЙ малосильний, недужий, кволий, 

слабкий, слабосилий, немічний, недолугий; 
(хоровитий) слабовитий; ± ЗНЕМОЖЕНИЙ.

МАЛОЩО (з нс ч. не) ледве, трбхи, мало [ма
лощо не вмер].

МАЛЮВАННЯ > МАЛЯРСТВО.
МАЛЮВАТИ (речі) фарбува-; (обличчя ще) ґри- 

мува-; (світ) змальбвува-, зобража-, відтвбр- 
юва-, віддава- в лінії, (пером ще) описува-; (в 
уяві) вимальбвува-, уявля-; я. !мн хто/ малює 
звиклий /с-и/ ♦, з-й на4, маляр, художник, ма- 
люваль-, пк малювальний, фР де змальовано 
[твір, де з. голод], © малюючи, малювавши;

РОЗМАЛЬОВАНИЙ мальований, розписа- 0;
МАЛЮВАТИСЯ (здаля) вимальбвува-; (грим

ом) іримува-, фарбува-, (помадою) краси-; 
(на лиці) відбива-, виказува-; (в уяві) уявля-, 
увижа-, поставати в уяві; 0; я. /мн хто/ -сться 
с-и ♦, радий заіримува-, мальований, іримб-, 
фарбо-, вирізьблю- в уяві, пк красивий*, ©.

МАЛ/ЮК маля, ~а дитина, дитя, МАЛИЙ; (не у 
школі) дошколя, (у школі) молодший школяр.

МАЛЮНОК образбк, д. малево, б3 мальбвання, 
(у книзі) ілюстрація; (на тканині) візерунок, 
взір; (природи) зображення; ± КАРТИНА, О- 
БРАЗ; & малюночок, зн мальовй(Х)ло.

МАЛЮСІНЬКИЙ > МАНЮНІЙ.
МАЛЯР (на будові) фарбар (стін, помешкань).
МАЛЯР мистець, зп художник, р. артист; (ікон) 

богомаз, к? іконописець; (фарбар) маляр.
МАЛЯРІЯ ма болотна пропасниця, п6 трясця, 

пропасниця, ЛИХОМАНКА, трясучка.
МАЛЯРСТВО р. мальбвництво, с° живопис; (а- 

маторське) малювання.
МАЛЯРСЬКИЙ мистець-, артистичний, с° жи

вопис-.
МАЛЬОВАНИЙ по^ /роз-, на-/, д. барв-; (оздоб-
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ле-) ЦЯЦЬКОВА-.
МАЛЬОВАННЯ > МАЛЮНОК.
МАЛЬОВНИЧИЙ (пейзаж) гарний, картин-, 

привабливий, ок листівко-; (стиль) образ-, ар
тистам-, кольорит-, аркодуж-; ± ПАНОРАМ-.

МАМА > МАТИ; & мамуся, мамун(ц)я, мамця.
МАМИН мамусин, мамцин.
МАМКА годувальниця, нянька; & пк * мамчин.
МАМОНА злий дух, дух користолюбства; ги жа

доба, ненасить, зажерливість.
МАНА привид, примара, мара, манія; їй ілюзія, 

омана; е. навіяння, наклика-; фР чортівня, чо- 
ртовин-, чортовина [що за мана?]; г. принада.

МАНАСТЙРУ7 обитель; (митрополичий) лавра; 
(католицький) абатство.

МАНАТКИ (особисті речі) манаття, пожиток, 
мізерія, с° пожитки, р. гармидер.

МАНДАТ уповнов&кнення, доруче-, f  грамота; 
(документ) посвідчення, свідоцтво, ліцензія; 
& д'кг. *умандатбваний /= з мандатом/.

МАНДРІВЕЦЬ мандрівник, су турист, ок обхо- 
дисвіт, н1 вояжер; (подорожній) подорожан
ин, д. подорожник; (піший) ПЕРЕХОЖИЙ; & 
п° мандрівнятко; ± ПАСАЖИР.

МАНДРІВКА подорож, (на гастролі) турне, н1 
вояж; (піша) ходка; фР дорбга [їй випала д.]; 
(стала) мандрування, подорожі, МАНДРИ;

МАНДРИ блукання, блуканина, циганське жи
ття 0.

МАНДРІВНИЙ ок обходйсвітній, б3 мандрбва- 
ний, д. мандруючий; (театр) пересувний, ф. 
бродячий; (вогонь) блудний, с° блукаючий; (- 
життя) кочовий, неосілий, бездбмний; (піш
ки) ПЕРЕХОЖИЙ; & мандрівничий.

МАНДРІВНИК > МАНДРІВЕЦЬ.
МАНДРУВАТИ подорожува-, справля- мандри, 

блука- за морем, топта- шляхи, (кіньми, воз
ом) геліжитися; (пішки) не близький світ топ
тати; (з краю в край) кочува-, блука- (у світ
ах), н[ тинятися /носи-/ (по світу), волочи-, 
(згубивши дорогу) блуди-; ж. іти, їха-, руша-; 
(з рук до рук) передаватися; я. Імн хто/ манд
рує охочий /звйклий, с-и/ ♦, змушений ПОФ, 
мандрівнйк, МАНДРІВЕЦЬ, подорожанин, пк 
МАНДРІВНИЙ, подорожній, о. на колесах, © 
носйти по світах [мандрує хто носить по с. 
кого]; ± КОЧОВИЙ;

ПОМАНДРУВАТИ вдаритися в мандри, пітгі 
у широкий світ 0.

МАНЙВР «* тактичний хід; (дипломатичний) 
КРОК; жґ виверт, викрут, хитрощі, викрут
ас, комбінація, хід конем, н[ махінація;

МАНЕВРИ вй тактичні навчання; (політиків) 
хитрува-, комбінації, ходи; (паротяга) фор
мування поїздів.

МАНЕВР/УВАТИ ЛАВІРУВАТИ, обминати ри

фи /гострі кути/, петля- на всі боки, (хитрую
чи) вивертатися, викручува-, (ризикуючи) ба- 
лянсувати на лбзі ножа; (чим /н. кбштами/) 
маніпулюва-, комбінува- що; я. /мн хто/ ~ує 
с-и ♦, з-й по4, зайнятий ~ами, ~ув4льник, пк 
~увальний, ~бвий, о. у /на/ --ах, © ~уючи.

МАНЕНЬКИЙ д. малень-; & ман£сень-, маню
сінький; ± МАНЮНІЙ.

МАНЕРА і МАНІРА штиб, мода, п. почерк, з. 
манорія; (нахил) звичка, р. звичай, заведен- 
ція; (поведінки) стиль, характер, з. штиль;

МАНЕРИ спосіб триматися, // вихватки 0.
МАНЖЕТ г. зарукавок.
МАНИТИ ВАБИ-, нади-, приваблюва- /з-/, зама- 

нюва-, спокуша-; (рукою) клика-, під клика-, 
зва-; я. /мн хто/ манить с-и ♦, з-й приваби-, 
спокусник, (птах) вабець, пк принадний, ман- 
кйй, вабливий, привабли-, принадли-, спокус- 
ли-, манли-, ©.

МАНІВЕЦЬ кружний шлях; глуха стбкка; п. 
хибний /гріхбв-/ шлях, шлях падіння.

МАНІВЦЕМ і МАНІВЦЯМИ кружнгім /хиб-/ 
шляхом; tu натяком, натяками, натякаючи.

МАНІЖИТИСЯ маніри-, кривля-, розвбдити це
ремонії; р. панькатися; я. /мн хто/ -иться 1. 
що маніриться, 2. с-и ♦, розманіжений, охо
чий до любощів, ©.

МАНІЖНИЙ > МАНІРНИЙ.
МАНІКЮР (на нозі) педи-; & д'к *наманікюрений
МАНІПУЛ/ЮВАТИ роби- ~яції In. махін£-/, ко- 

мбінува-, крути- на всі боки; я. Імн хто/ ~idc 
звйклий /с-и/ ♦, ~ятор, (базарний) ґешефтяр, 
пк ~яційний, ~яторський, для ~яцій, ©.

МАНІПУЛЯЦІЯ процедура, операція; (шахрай
ська) МАХІНАЦІЯ.

МАНІР кшталт, зразбк, взір, взірець, штиб, ко
пил, спосіб; д! МАНЕРА.

МАНІРИТИСЯ МАНІЖИ-; церембни-; я. /мн 
хто/ -иться с-и /звйклий/ ♦, кривляка, ж‘ ма
нірниця, пк МАНІРНИЙ, о. з манфами, ©.

МАНІРНИЙ маніж-, церембн-, е. дзиґльова-, с. 
тон-, світський, зп цйрліх-манірліх.

МАНІФЕСТ > ЗВЕРНЕННЯ.
МАНІФЕСТАЦІЯ процесія, демонстрація; (па

тріотизму +) ги вйяв, свідчення.
МАНІЯ психічна хвороба; п, пристрасть, потяг, 

захоплення, закбх£-.
МАНІЯК > БОЖЕВІЛЬНИЙ.
МАНКУВАТИ нехту- /легковажити/ що, ухиля

тися від, с° манкірувати; що манк^є = що 
нехтує що.

МАНЛИВИЙ ВАБЛИ-, привабли-; (- надію) спо
кус ли-.

МАННА > ЇЖА.
МАНСАРДА > КІМНАТА.
МАНТАЧИТИ > ГОСТРИТИ.
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МАНТЙЛЬЯ нікидка; & мантилька.
МАНТІЯ довгий ПЛАЩ; (пурпурова) багряниця, 

порфіра.
МАНУСКРИПТ рукопис, (друкований на маши

нці) машинбпис, /на комп'ютері/ електрбпис.
МАНУФАКТУРА (стадія виробництва) реміс

ництво, рукбмесло; (виробня) фібрика; пб ма
терія, тканина, матеріал.

МАНЮНІЙ д“ мацюпісінький, мацюпуле-, ма- 
нюсі-, (з жестом) отакусі-, к" крихітний.

МАНЮНЯ мацюпуля, крихітка, кришеня, мі
зинчик.

МАНЙК опудало, о доробал о; привид, приміра; 
р. стітуя, фігура.

МАРА привид, примара, привиддя; (сонна) сно
виддя; Е. нечиста сила, відьма; & мірище, 
марюка, марбвище; ± ДУХ, МАЯЧНЯ;

МАРИ1 мрії, мірення, п° сни.
МАРАЗМ занепад, розклад, загнивання; (духов

ий) падіння; & д° *маразмувіти.
МАРГІНЕС (книжки, зошита) поле, б^рег.
МАРЕВО, х? МАРИВО міраж, к" фіта морґіна, 

± ІЛЮЗІЯ; (у спеку) сухий тумін; (твір уяви) 
видиво, марі, привид, примара, привгіддя.

МАРЕННЯ мрія, сон, МАРИ1; (у гарячці) маячн
ії, маячіння, маяче-, галюцинація; (дія) мрія
ння.

МАРИ2 > НОША.
МАРИНУВА/ТИ (харчі) гі° кваси-, р. м£жи-, 

(м'ясо) души-; (справу) затрймува-, зволіка-; 
я. Імн хто/ маринує с-и ♦, з-й наФ, ~льник, пк 
~льний, для ~ння /кваше-/, ©; не м. мблодо- 
сти і кріси не міти надаремно сфця в руках;

МАРИНОВАНИЙ гі° кваше-; & за*; марино
ване м’ясо душенина.

МАРИТИ мрія-, п° сни-, будуві- казкові замки, 
заходи- в хмару; (в гарячці) маяч/й-, блудгі- 
словами; я. /мн хто/ марить 1. я. мріє, 2. я. 
~гіть, с-и ♦, ~нгік, пк ~лйвий, ~нйй, © у ~чні.

МАРИТИСЯ н° ввижі-, привйджува-, верзтися, 
(у сні) сни-, явля-, к" уявля-, ок примірюва-, ± 
З ДАВА-2; я. -иться привй джуваний, уявлю- 
ва-, пк примір-, хим£р-, нереіль-, примірли- 
вий, живий у снах /мріях/, ©.

МАРЮНЙТКА лялька; (в чиїх руках) пішік, 
сліпе знаряддя, виконівець чиєї волі.

МАРКА (поштова) г. значок; (фірми) знак, тав
ро; (вина +) ґатунок, сорт; ф? вигляд, прйвід 
[під міркою пбмочі].

МАРКҐГНИЙ невдовбле-, сумний, невеселий; 
страшний, МОТОРОШНИЙ.

МАРМУРОВИЙ з мірмуру; (колір) білий; (- чо
ло) гладкий.

МАРНИИ дар£м-; (- працю) зійвий, безкорис
ний; (сумнів) безпідстів-; (- діло) незначний, 
пустий; (- славу) суєтний;

МАРНО о. як горбхом об стінку, фР собіці під 
хвіст 0; & мірно-дірма.

МАРНЙЙ квблий, худгій, мізфний; © блідйй.
МАРНІТИ худну-, мізерні-; (зовні) блйкну-, в’я- 

ну-, миршаві-, спаді- з лиці; (геть) прив’яд- 
і-, сохну-, засихі-, тіну-, (- зело ще) шбрскн- 
у-, чучвері-, ч^врі-; м. д^хом підупаді- на ду
сі; я. Імн хто/ марніє с-и ♦, щоріз марніший 
/хирні-, мйршаві-/, напівзмарнілий, мійже за- 
чеврі- /змйршаві-, пошбрск-/, © марніючи;

ЗЖ  вгіхудну-, спіс- з тіла, звЄстйся /перепіс-/ 
на смик /свічку/, вйснажи-, д. знгідіти, (на ви
ду) по4, жґ злиня-; (- зело) зів’я(ну)-, всбх- 
(ну)-, І славу! підупіс-, І край І /зане-/ 0; що 
змарнів ЗМАРНІЛИЙ, Й;

ЗМАРНІЛИЙ вихуд- 0.
МАРНО/ЛібБСТВО і /-СЛАВСТВО/ често-, 

славо-, порожній гонор; ПИХА, ГОРДИНЯ.
МАРНОСЛАВНИЙ к" често люб-, закоха- у се

бе, самозакбха-, самозаліббле-.
МАРНОСЛІВ’Я к* теревені, базікання, (пусті) 

балаканина, мірні слові /балачки/.
МАРНОТА суєті, мірність, суєтність.
МАРНОТРАТ(ЕЦЬ) марнотратник, перевідник, 

тринькало, розтринькувач, проциндрюв-.
МАРН/ОТРАТИТИ тринька-, розтринькува-, 

цйндри-, проциндрюва-, (майно ще) ~уві-, га- 
йнуві-, переводи-, пускі- за вітром; я. /мн 
хто/ -отрітить звиклий /с-и/ ♦, з-й розтрйнь- 
ка-, МАРНОТРАТ, пк ~отратний, не економ-, 
розтрітливий, f  щедрий, © тринькаючи;

МАРНОТРАТНИЙ > я. марнотратить.
МАРНУВАТИ МАРНОТРАТИ-; (вроду) губи-, 

занапащі-; (час) гія-; я. !мн хто/ марнеє с-и 
/звиклий/ ♦, з-й зФ, МАРНОТРАТ, пк перевід- 
ливий, марнувільний, © + я. марнотратить;

ЗМАРНУВАТИ /про-/; (час) здармуві-, згай- 
нуві-, прогія- /з-/; (сили) збіви-, звести /пер- 
е-/; (гроші) розтрйнька-, процйндри- 0.

МАРНУВАТИСЯ (даремно) переводи-, гайну- 
ві-, марнотрати-, іти на прбпасть, тріщі- по 
всіх швах, сходи- на пси, приладі- пилом; (- 
землю) лежі- облогом; (- економіку) ЗАНЕП- 
АДА-; я. -ється 1. що занепаді, мійже зане- 
палий /змізерні-/, знеейлюваний, висніжу-, о. 
на межі занепаду, 2. що витрачіється мірно, 
марнотрічений, марнований, гайно-, витрічу- 
мірно, розтрйньку-, проциндрю-.

МАРОДЙР > ГРАБІЖНИК.
МАРУДА © ВАЙЛО, тихоплів, м’яло, тюхтій, 

мамула, телепень; & марудник.
МАРУДИТИ (тягнути) зволікі-, воловоди-; му

чи-, томй-; р. вередуві-; д'к = я. зволіка.
МАРУДИТИСЯ воловоди-, вовтузи-; нудьгуві- 

ти, о. не знахбди- собі місця; не м. бріти бикі 
за рбги; я. /мн хто/ -иться звйклий /с-и/ ♦, ма-
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руда, марудник, забара, загайко, пк МАРУД
НИЙ, марудливий, забарли-, воловодистий, ©.

МАРУДНИЙ (- працю) забарний, загай-, клопіт
ливий, морочли-, копіткий, мурашиний, н? ча- 
сожер-, працемісткий; © повільний, неква
пливий; (виклад) неціка-, нудний, нудот-.

МАРЦИПАН пічиво;
МАРЦИПАНИ делікатеси, пташине молоко, 

хвйґи-мйґи, г. смаколики; ± СМАКОЩІ.
МАРШ маршування; (військ) похід, !од А до Б! г. 

перемарш; (сходів) коліно, прогін, с° проліт.
МАРШ! (!) гайда! геть! гетьте! забирайся! /-ай- 

тесь!/; фР ходи! /-іть!/ [м. спати!].
МАРШРУТ курс, (в один край) рейс; ± ШЛЯХ.
МАРШ/УВАТИ (іти маршем) г. маширува-, с° 

-ирува-; ж. іти, ходи-; я. /мн хто/ -ус с-и 
/звиклий/ ♦, покликаний про4, ~овик, ~уваль- 
ник, пк ~овйй, жувальний, о. на марші, ©.

МАСА (тіла) пб об’єм, обсяг; ф> кількість речо
вини; (як гора) моноліт, махйня; (чого) безл
іч, море, хмара, навал, фР купа;

МАСИ широкий загал /-рокі кола/, кн сбнми.
МАСАЖ (тіла) розтирання, розмина-.
МАСИВ (гірський) плято, (лісовий) суцільний 

ліс; (будівель) скупчення, забудова-; ± ШАР;
МАСИВИ (лексики) ок шари 0.

МАСИВНИЙ (обсягом) здоровен-, здоровез-, ве- 
личез-, прездоровий, с° об’ємистий, г. обій- 
мис-; (вагою) ваговй-; (грубиною) грубезний; 
(що займа всю площу) суціль-, моноліт-; © 
великий, важкий, дебелий.

МАСКА личйна, машкара; (учасник маскаради) 
маскарадник; (облудна зовнішність) о. овеча 
шкура; (від газів) протигаз.

МАСКАРАД баль масок, костюмований баль, з. 
машкарада, х? маскарада; (святковий) карна
вал; ги передягйння, маскува-, камуфляж, с. 
блеф, окозамилювання.

МАСКУВАННЯ личкувгі-, г. оборона, (на показ) 
показуха, о. димова заслона /завіса/, фР фіго
вий листок.

МАСКУ В А/ТИ хові- від очей, (зле кращим) ли- 
чкува-, заличкову-; ги прихбву-; замаскову-; 
я. /мн хто/ маскує звиклий /с-и/ ♦, з-й заФ, для 
~ння, зайнятий -ям, ~льник, пк -льний, ©;

МАСКУВАТИСЯ убирати /одяга-, натяглі-/ ов
ечу шкуру /личину/ 0; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, 
радий за♦, маскований, замаскову-, личко-, 
заличкову-, убйраний в овечу шкуру.

МАСЛАК > КІСТКА; (хабар) п. шмат гнилої 
ковбаси; & з6 маслаччя.

МАСЛИНА (кущ) олив^ин^а, (плід) оливка.
МАСЛО: як по мгіслу (іти) д. як на шнурку.
МАСЛОСВЯТТЯ ц. соборування, елеопомаза-.
МАСЛЯНКА (молочна) сколотини, одвіяне мо

локо; (посуд на масло) мас(ель)нйчка, (на ма

стило) мастильниця.
МАСНИЙ жир-, прожире-, прооліє-, промасле-, 

в олії /міслі/, д. масляний; (- землю) м’який, 
родючий; (голос) улесливий /об-/; (- очі) хти-; 
(жарт) солоний, пікант-, непристбй-, циніч-, 
сороміцький, візниць-; & *масногубий.

МАСОВАНИЙ (вогонь) зосередже-, шкваль-.
МАСОВИЙ велелюдний /багато-/; (часопис) по- 

пуляр-, пошире-, загальнодоступ-, народній; 
(терор) широкозакрбє-, поголов-.

МАСОВКА масове дійство.
МАСТАК (нащо) майстер, н[ хлюст; (у чім) ми- 

(с)тець, віртуоз; (дока) спрйтна голова, к" 
спрйтник, ок спритняр, о. підкутий (на всі 
чотгіри), ± ЗНАВЕЦЬ.

МАСТИЛО шмаровйд-, МАСТЬ, р. масло; (пах
уче) крема, с° крем, мазь; & мастйво; ± МАЗЬ.

МАСТИТИ змащува- /ви-, у-/, змазува- /ви-/, 
шмарува-, (хліб) маза-, намазува-, г. смарува-; 
(хату) обм&цува-; (брудом) бруднй-, забруд- 
нюва-, (лоєм) масльони-, масли-, (олією) олії-; 
п, підплачува-, дава- хабаря, улещува-; я. /мн 
хто/ мастить 1. я. маже, 2. звиклий /с-и/ ♦, 
покликаний зФ, мастильник, пк мастильний, 
зм&цуваль-, смаруваль-, для зміщення, ©;

НАМАСТЙТИ (хліб) г. посмарувати 0.
ПОаа»: олією по серцю п. кого улести-, дого

ди- кому.
МАСТЬ 1. (тварин) колір, забарвлення; ги поро

да, категорія, розряд; однгії -сти волос-у-вбл- 
ос; 2. мазь, мастило, шмаровидло; (для коліс) 
коломазь; (косметична) крбма, с° крем.

МАСШТАБ, у? МАШТАБ (на мапах) мірило; 
(робіт) п. розмах; (світовий) значення;.

МАТАДОР тореадор, бикоббрець.
МАТЕРИК континент, суходіл; (шар землі) під

ґрунтя.
МАТЕРІАЛ речовина, сировина; пб ткани-, ман

уфактура, матерія, текстиль; (суду) д£ні, ві
домості, факти; (ілюстраційний) ілюстратив;

МАТЕРІАЛИ документи [н. сесії].
МАТЕРІАЛІ/СТИЧНИЙ атеїстич-; © вузькоп- 

рактич-, КОРИСЛИВИЙ; (світ) користолюб
ний, перейнятий <узмом, г. зматеріялізбва-.

МАТЕРІАЛЬНИЙ фР не духовий !с° духовний/; 
(світ) реаль-, речовий, речовинний, предмет-, 
фізйч-; (- забезпечення) життєвий, життьов
ий; (стан) фінансовий.

МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ: м. -на 
особа відповідаль- за майно, заручник майна.

МАТЕРІТИ; В ~ ~  /У-/ змужні-, вилюдні-, доро- 
стй свого розуму; підрости /з-/; ± МУЖНІТИ.

МАТЙРІЯ фя об’єктивна реальність; субстан
ція, матеріал, речовина; пб тканина, текстиль, 
матеріял; /бесіди/ т£ма; Іу вавці! гній; & пк 
♦матер’яний, *матфчатий.
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МАТЕ[І]РНІЙ материн, материнський, жґ мам
ин; (- мову) рідний; І форму І л£ первіс-, с° ви- 
хіднйй; п. незіпс^ий, неспотвбрений, щйр- 
ий, перворбдний, традицій-, ± ПИТОМИЙ.

МАТИ1 і. у 7 родйтелька, р. порожденниця, пб не
ня, ненька, (!) МАМА, паніматка; (під час по
логів) (по)роділля, поліжнйця; (нерідна) мачу
ха; (Божа) Матір; & матінка, матуся, д. мат
ка; м. могі! мамо рідна!

МАТИ2 д° посілі-, володі-; (од кого) дістава-, о- 
держува-, отрймува-; (що робити) муси-, бу- 
змушеним /повйн-/, ♦ намір, гада-, передбача- 
[я маю написа-], збиратися; (зиск із чого) вин
осити, видістава-; фР ста- [чого б я мав серди
тися]; (з прк за) вважй- [ма- за злодія]; м. в 
(згідній) кишені кого/що володі- ким/ чим\ м. 
в полі згіру не спуска- з ока; м. до стгілу все 
не ♦ проблем з харчами, не грйзтися х.; м. зуб 
(на /проти/ кого) трима- камінь за пазухою; 
м. клепку в голові м£- щось у довбешці; м. 
місце відбуватися, © заверну- на що [далі за
вернуло на занепад]; м. на ув4зі ма- на думці 
/оці/; м. слбво ♦ право голосу; м. у свгіму ро
зпорядженні г. ма- до вйббру; м. уявлення 
про все бу- скрізь у сЄбе вдома; м. щгістя 
спійма- Бога за бороду, вйтяг- щасливу кйрту 
/білет/; не м. й гадки що робити не уявля-; 
не м. найменшого /зеліно-/ поняття ні сном 
ні духом не знгі-; не м. нічого спільного з 
чим і блйзько не лежа- коло чого; мгієш! фР 
раз! [І тут -  раз!]; і ось мгієш і нарешті /аж 
ось/ маєш; я. !мн хто/ м& посідач /власник/ 
чого, пк багатий на що, маєтний, наділе- ІфР 
обтяже-/ чим, о. з чим [я. мас майбутнє з 
майбутнім], з чим на руках [з капіталом на 
p.], з чим на шйї [з боргами на ш.], з чим на 
утрйманні [з дідом на у.], rfK при [при гро
шах], © маючи, мавши.

МАТИ ЗГЛЯДЬ ма- серце, ма- Бога в с^рці /жи
воті/; бу- милосердим до /для, супроти/ кого, 
МИЛОСЕРДУВА-; (поблажливо ставитися) 
дава- пільгу /полегшу/; (!) боятися Бога [бійт
еся Б.!]; м. з. на кого м£- /виявля-/ милосердя 
до кого; я. /мн хто/ мас з. готовий зглянутися, 
милосердник, пк МИЛОСЕРД(Н)ИЙ, поблаж
ливий, вибачли-, мйлости-, г. вйрозумілий; ± 
МИЛУВАТИ;

ЗГЛЯНУТИСЯ змйлува-, ЗМИЛОСЕРДИ-, д! 
ЗГЛЯДА-; о. ♦ на сльози, пітй на поблажку.

МАТИ НАМІР ма- на оці /дум-/, збйратися, по- 
рива-, міря-, настав ля-, думати, с. ПРАГНУ-, 
к. ма- (думку) [я мав нгімір зайтй я мав з.]; ± 
НАСТАВЛЯТИСЯ; я. м& н. НАСТАВЛЕН
ИЙ, ріше-, готовий, з наміром /думкою/, ©.

МАТИСЯ чу- [як ся маєш?]; мати місце [малась 
воля]; м. бути передбачатися, мусіти бу- [тут

малось бути весілля]; дгібре м. бути маєтним 
[за його тягнуть руку, бо він добре мається]; 
мгілося було та й було.

МАТОВИЙ неблискучий; (- світло) тьмяний, 
неяскравий; (на виду) блідйй; (голос) приглу
шений; (- скло) непрозорий, укрйтий матом.

МАТРАЦ (набитий соломою) сіннйк, (пуховий) 
перйна, ст мата; & матрацик.

МАТРИКУЛ ш к залікова кнйжка; Xа матрйкуля.
МАТРИМОНІАЛЬНИЙ у. шлюбно-сімйй-, за- 

міжницький, ± ШЛЮБНИЙ.
МАТЧ змагання, зустріч, р ч мачт; (з шахів) турнір
МАТЮКАТИСЯ: я.-ється звйклий ♦, чорний 

рот, пк матюкливий, ©.
МАФІОЗЦО] член мафії, п. гангстер.
МАФІЯ > КЛІКА, ЗГРАЯ, КАМАРИЛЬЯ.
МАХ (рукою) помах /вй-/, змах; (колеса) оберт; 

одним -ом однйм ударом /замах-, рйп- +/.
МАХ/АТИ мая-, метля-, жґ виха-; (руками) ви- 

махува- /по-, роз-/, розкида-, (ногами) балам- 
ка-; ф. іти, їха-, рухатися; я. /мн хто/ розм
аханий, звйклий /с-и/ ♦, радий ~ну-, -альник, 
(за)~айло, пк ~альний, т. /- крило/ -'■овйй, © 
/чим/ мах-мах;

МАХНУ- (пером) черкну-, (куди) ПОДАТИСЯ 
0; м. крйлами г. роз4 к.; махнй! скоч!; -ніі 
рукою! не звертай уваги!, ем плюнь і розітрй!

МАХИНА оиґ к" колос, ха махйня; (- будівлю) 
озія; © слон, одорббало.

МАХІНАЦІЯ шахер-мгіхер, ґешефт, оборудка, 
(спекулятивна) комбінація, опера-, ШАХРА
ЙСТВО; (дії ще) шахрування, махлюва-.

МАХЛЮВАТИ шахрувй-, шахраюва-, махбри-, 
махляри-, обмахбрюва-, п. об’їжджа-; (на всі 
боки) комбінува-, крутй- (як цйган сонцем); 
я. /мн хто/ махлігіє звйклий /с-и/ ♦, з-й обмах- 
бри-, скорий на шахри, ошуканець, махляй, 
махляр, шельма, шахрай, пк шахруватий, мах- 
льовй-, ©; ± ДУРИТИ;

ОБМАХЛЮВА- обшалапути- 0; ± ОДУРИ-.
МАХЛЙР > ШАХРАЙ.
МАХОМ умйть, мйттю, ВМАХ, вдух, враз, с. 

ПРОЖОГОМ, о. раз-двгі і в дамках /і готово/.
МАЦАТИ лапа-, налапува-, намацува- /об-/, д. 

маця-, мацькува-, пф мац, лап; я. /мн хто/ мгі- 
ца звйклий /с-и/ ♦, мацальник, мацькб, лапко, 
мацькало, пк мацальний, ©.

МАЦЮПУЛЯ > МАНЮНЯ, КРИХІТКА; з'" ку- 
цак, курдупель, куций, прйземок.

МАЧУХА нерідна мати.
МАШИНА механізм, (саморушна) автомат, ро

бот; (самохід) авто, автомашйна; f  паротяг; 
(виборів) п. система, кухня; & з6 машинерія.

МАШИНАЛЬНИЙ (рух) несвідомий, мимовіль
ний, автоматйч-, механіч-.

МАШИНОПИС ок друкбпис, електрбпис.
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МАШКАРА МАСКА; (потворне обличчя) по
твора, почвара.

МАЯК світоч; л. дороговказ; f  вартова вежа.
МАЯТИ (на вітрі) майорі-, лопоті-, стяг) ок 

шумува-; /тіні/ проноситися, метля-, мигті-, 
скака-; /комах/ літа-; /вітер/ повіва-; (чим) 
маха-; тк 3 ос маячі-, боввані-; я. м&с2 с-и ♦, 
розмаюваний, розвію-, п° розвіяний, розмія- 
(вітром), пк /стяг /лопотливий, лопотючий, ©;

МАЙНУТИ (чим) махну-; (в очах) мигну-, бли
сну-; (в думці) сяйну-; (- час) пролеті-, швид
ко мину-; (кулею) полеті-, помча-, побіг-; 
(втек-) чкурну-; (- вітер) повія-, війну-; я. 
майнув промайнулий, проб лис-, пролеті-, 0 ;

ПРОМАЙНУТИ прозирну-, промигну-, про- 
мая-, (намить) промигті- 0.

МАЯТНИК вагадло.
МАЙЧЙТИ 1. маячі-, боввані-, майорі-, видні- 

тися, мріти, д. манячи-; (мелькати) миг(о)ті-, 
майорі-*, скака-; (в уяві) ввижатися; (- світ
ло) мерехтіти; 2. (в гарячці) мари-; що маячіє 
забовванілий, замаячі-, пк /крізь що/ прозиру- 
щий*, о. немов у тумані, ніби щось маячіє, © 
бовваніючи, 2. я. /мн хто/ марить2.

МАЯЧНЯ (в гарячці) маячіння, маяче-; (у сні) 
маре-; (бридня) безглуздя, нісенітниця.

МАЯЧНИЙ маячливий; (- ідею) божевільний, 
дикий, нестямний, безум-, маніякіль-.

МГУ! умгу!
МЕБЛІ мн (цілої кімнати) обстановка, ГАР

НІТУР; & р. мебля, з. мебіль.
МЕБЛЮВАТИ (мешкання) у. обставляти.
МЕГЕРА мт богиня помсти; п, сварлива жінка, 

фурія, яга, ВІДЬМА, з. язя.
МЕД г. мід; (розведений) ситі; (квітів) нектар; 

(на устах) улесливість; & медок, (кислий) ки- 
сломед.

МЕДАЛЬ (відзнака) знак, жетон, зн бляха.
М£ЦИК к" медичний працівник, ф. білохалат-;

МЕДИКИ о. люди в білих халатах.
МЕДИКАМЕНТИ ЛІКИ, лікувальні засоби.
МЕДИЧНИЙ (препарат) лікуваль-, гой-; (- по

міч) лікарський.
мвдовйй з медом, на меду; (запах) духмяний; 

(колір) золотавожовтий; (смак) солодкий; (- 
слова) облесливий, МЕДОТОЧИ-, занадто 
люб’язний; щасливий [♦ місяць]; & мед
яний, медйстий, медвяний.

МЕДОТОЧЙВИЙ (- слова) облесливий /у-/, со
лодкий, солоденький, масний, нещирий.

МЕДСЕСТРА (сестра-)жалібнйця, к. сестра.
МЕДУЗА у. морське /водяне/ серце.
МЕЖА (лінія) гранйця, кордон; (між ланів) об

міжок, /су-/, д. межнйк; п. край, грань, ПРУГ, 
кінець; (швидкости) ЛІМІТ, поріг, стеля;

МЕЖІ рямці, рамки 0.

МЕЖОВИЙ (знак) fрозмежувальний, ок розме- 
жовчий; (стан) г. критичний, о. на грані.

МЕЖУВАТИ (землю) розмежбву-; (з чим) межу- 
ватися, притира- /прилягати/ до, сусідува-, 
сусіди-; я. /мн хто/ межує с-и ♦, покликаний 
роз4, межувальник, пк МЕЖОВИЙ, межува
льний, для межування, ©.

МЕЗАЛЬЯНС нерівний ШЛЮБ.
МЕЗОНІН (у будинку) півповерх, надбудова, ок 

піддашшя; & ха мезанін.
МЕЛАНХОЛІЙНИЙ меланхоліч-; (вигляд) зажу- 

ре-, засмуче-; (настрій) сумнйй, тужлйвий.
МЕЛАНХОЛІЯ туга, смуток, (глибокий) сум; 

нудьга, нудьгування, сплін, с° хандра, ма (г)і- 
похондрія.

МЕЛІОРАЦІЯ (боліт) осушування; (пісків) за
воднення.

МЕЛОДІЙНИЙ мелодгіч-, милозвуч-, приЄм- 
(на слух); (мотив) наспівнйй.

МЕЛОДІЯ (пісні) мотгів, голос, наспів, г. Hjh'a, 
ц. глас; (звуків) співзвуччя, співзвучність.

МЕЛОДРАМАТИЧНИЙ > ЕМОЦІЙНИЙ.
МЕЛЬКАННЯ (світла) переморги /прб-/, морги, 

мерехтіння, блйма-, (рук) метляння, перемах, 
ок стомахи, © міх-мах 0; ± МОРГАННЯ.

МЕЛЬКАТИ (- світло) проблгіскува-, БЛИМА-; 
пф мельк!; (в очах) перебіга-, СКАКА-, МАЯ-, 
МЕТЛЯТИСЯ, ± МАИОРІТИ; я. мелькі 1./2. 
с-и ♦, ©, 1. пк мерехкий, блимкий, мигтючий, 
мерехтливий, блим(кот)ли-, МИГОТЛИ-, /- вогн- 
і/ блискотли-, проблискуватий, 2. я. скаче /пк 
стрибучий, о. міх-міх в очіх;

МЕЛЬКНУТИ > МАЙНУТИ / > МАЯТИ/.
МЕЛЬНИК мірошник, млинар.
МЕМОРІАЛ > ПАМ’ЯТНИК.
МЕМОРІАЛЬНИЙ пам’ятний, пропам’ят -^ в і-

КОПОМ-.
МЕМУАРИ спогади, спомини.
МЕНДЖУВАТИ (rf6 кіньми) гендлюва-, торгув

ав с? спекулюва-; & вименджовува-; я. /мн 
хто/ менджує с-и /звйклий/ ♦, зайнятий мен- 
джуванням, менджун, гендляр, пк гендлярсь
кий, © менджуючи.

МЕНЕ, МЕНІ > Я.
МЕНТ > МИТЬ і МІЛІЦІОНЕР.
МЕНТАЛЬНІСТЬ г. розум, інтелект, розумові 

здібності; псйхіка, душевний склад.
МЕНТОР > НАВЧИТЕЛЬ.
МЕНТОРСЬКИЙ (тон) докторальний.
МЕНШ(Е) не так [м. серйозно не т. с.]; тим не 

м. б. однак, проте, а втім, такй [я таки з’їм].
МЕНШАТИ зменшуватися, ітй на спад, спада-, 

дрібні-; (обсягом) малі-; (виявом) слабша-; (у- 
бува-) потаха-; (- біль) попуска-; я. мінша с-и 
♦, щораз менший, зменшуваний /при-, по-/, ©;

ПОМЕНШАТИ зменшитися, змаліти 0.
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МЕНШІСТЬ мЄніпа частина; (етнічна) менши
н і  с° нацменшість.

МЕНШОВАРТІСТЬ неповноцінн-, нижчість.
МЕРЕЖА (рибальська) сіть, сітка, І велика! не

від, /мала/ вблок; ги плетиво, переплетення; 
(шляхів) систіма, комплекс; (закладів) усі за
клади [м. шкіл]; (електронна) ІнтернЄт; (аген
турна) уся агентура; ± ПАВУТИННЯ.

МЕРЕЖАНИЙ > ЦЯЦЬКОВАНИЙ.
МЕРЙЖА[И]ТИ роби- мережку; (нитками) ви- 

шивй-; (на дереві) різьби- узбри; (землю) пер
етин а-, перерізува-, края-, (слова) писй-, виво
ди-; я. /мн хто/ меріжить звиклий /с-и/ ♦, по
кликаний /з-й/ поФ, мережальник, прикрашу- 
вач, оздоблю-, пк мережчатий, оздббчий, ©;

ЗАМЕРЕЖИТИ оздбби-, прикраси- 0;
ПЕРЕМЕРЕЖИТИ переснувати 0;
ПЕРЕМЕРЕЖЕНИЙ розмерЄжений 0.

МЕРЙЖИВО мережка; ги павутиння; (думок) 
плЄтиво.

МЕРЙЖКА мереживо; вишивка.
МЕРЕХТІННЯ блимання 0; & п° мерехт.
МЕРЕХТІТИ (- світло) блима-, миг(о)ті-; (від- 

бива- світло) ряхті-, поблйскува- /ви-/; (- оч- 
і) блискоті-; /зорі/ морга-, вимбргува-; (перед 
вічми) сновигі-\ (- ягоди) рябі-, рясні-; (аж 
ген) маячи-, маячі-; я. мерехтить с-и /схиль
ний/ ♦, пк /- світло/ тріпотливий, блимли-, 
МЕРЕХТЛИ-, мерехкий, © + що мелька1.

МЕРЕХТЛИВИЙ миготли-, мигтючий, блиско
тливий, ряхтли-, блимкий, блимливий.

МЕРЗ(ЕНДТИ загруза- у гріхах; (трати- люд
ську подобу) паскудитися, паскуднішати; я. 
/мн хто/ мерезіє с-и ♦, загрузлий у rpixdx, зас
моктуваний гріхами, нездгіт- збутися вад /по
років, гріхів/, ©;

ЗМЕРЗЕНГГИ: що -нів змерзенілий 0, Й.
МЕРЗЙННИЙ (відворотній) гидкий, бридкий, 

огидний, потвбр-, стервбз-, мерзосвітній, ги- 
досвіт-; (вчинок) підлий, мерзотний, гидбт-, 
негід-, гйдський, паскудний.

МЕРЗЛИЙ замЄрз- /про-, пере-/; що взявся кри
гою /льодом/, обмерзлий, обледені-; © зак
ляк-, задубі-, закоцюб-; & мерзлуватий.

МЕРЗЛЯК змерзляк, змерзлюх, мерзлятина, о. 
паршиве порося.

МЕРЗЛЯКУВАТИЙ; пf  -ЯКУВАТО мЄрзько.
МЙРЗ(ПУ)ТИ замерз^-, о. кл£ца- зубами, р. мор

озитися; (- землю) дубіти, /тіло ще/ коцюб
ну-, клякну-, заклякй-; ± ХОЛОНУ-; я. /мн 
хто/ мЄрзне с-и /покинутий/ ♦, морбжений, 
змбрюва- морбзом, змерзлюх, МЕРЗЛЯК, пк 
мерзлякуватий, о. паршиве порося, в обіймах 
холоду, на холоді /морозі/, ©;

ЗМЕРЗНУТИ с. ♦ на кістку 0; я. змерз змЄрз- 
лий + МЕРЗЛИЙ, 0.

МЕРЗОТА паскудство, плюгів-, мерзенність; (у- 
тілена) нЄчисть, ПОГАНЬ, нЄгідь; © МЕРЗ
ОТНИК, негід-, паскуд-, паскуда, поганець, 
ПАДЛЮКА, лайдак.

МЕРЗОТНИЙ > МЕРЗЕННИЙ.
МЕРЗОТНИК > МЕРЗОТА; з. шевлюга; л. ПА

ДЛЮКА, о* паразгіт.
МЕРКАНТЙЛЬНИЙ дріб'язково-ощадливий, 

корйсли-, скупий у дрібницях; торговельний, 
комерцій-, гендлярський.

МЕРК(ТІУ/ГИ мЄрх(ну)-; г£сну-, згаса-, померк- 
і- /при-/, темніша-, блякну-; (трати- силу +) 
слабну-, слабша-, —зника-, послаблюватися; 
СМЕРКАТИ, поночі-, темні-; (- очі) тьмяні-; 
я. міркне с-и ~ приречений згйсну-, щораз 
тьмяніший, майже згаслий /ПОМЕРК-/, пк за- 
гасущий /в-/, гаснучий, ©;

ПОМЕРК(НУ) /при-/, потьмяні(піаК потьм
аритися; помЄркло в очгіх хитнувся світ в о.; 

ПОМЕРКЛИЙ зггіс-, змЄрк-; (погляд) поть
марений, примерклий 0; ± ТЬМЯНИЙ.

МЕРСІ > СПАСИБІ.
МЕРТВИЙ неживий, померлий, у 7 бездиханний, 

р. мерлий, е* покійний; (- рослину) сухий, зас
охлий; (од утоми) знесилений, стбмле-; (- ба
рви) мертвбт-, блідий, тьмяний; /місто/ по
рожній, спорожнілий; /машину нерухомий, 
завмерлий, /тишу/ безгомінний, абсолютний, 
/красу/ бездуш-, безжив-; (сон) непробуд-, 
міцний, мертвецький.

МЕРТВИТИ убивй-, умертвля-; (- стихії) дйха- 
смЄртк>; (позбавля- благ життя) притлумлю- 
ва-, пригнічу-, заглушу-; я. /мн хто/ мертвгіть 
с-и ~, з-й у^, пк мертвбт-, мертвущий, мертво- 
духий, мертвенний, /- тишу/ могиль-, /смор
ід/ труп-, о. з пбдихом смерти, ©.

МЕРТВІТИ завмирй-, к" омертвіва-; (- руки) ні- 
мі-, тЄрпну~, ціпені-; (- світло) мерхну-, згас- 
d-, блякну-; (- думку) застиг^-; я. мЄртв!є на
півмертвий, м^йже мертвий /мрець, труп/, на
півтруп, © с-и ~, от-бт буде мертвий; 

ЗМЕРТВІТИ задереві- 0; вмЄр~; онґ зомлі-, 
знепритбмні-; (раптом) заклякну-, заціпені-; 
(на виду) зблідну-; (- село) вилюдні-*; я. зме- 
рвів змертвілий 0, 0 :

ОМЕРТВІТИ /з /, г. /за /.
МЕРТВОТА мертвйзна, мертвенність, мертвот

ність, нерухбм-; п. інертн-, бездіяльн-, застій.
МЕРТВОТНИЙ МЕРТВИЙ; (спокій) мертвен

ний, безжив-, заціпенілий; (вплив) мертву
щий; (- нудьгу) роздергіротий.

МЕРТВЙК мрець, труп, ев небіжчик, покійник, 
як і. МЕРТВИЙ, помЄрлий, неживий, мерлий, 
покійний; ги живий труп.

МЕРТИ вмирй- /по-/, гину-, кона-, (від мору) ви- 
мира-; (- серце) /зав-/; (- тварин) здиха-; дк У-
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МЕРТИ /ПО-, б° попо-/; я. /мн хто/ мре по
кинутий ~, мрущий, /живий, хований з ме
ртвим! співмрущий; + що умнра.

МЕРЩІЙ хутчій, швидше, д. метчій; чимшвйд- 
ше, якомбга швид-, якшвйд-; негайно; дуже 
швйдко; (!) не ггійся /-тесь/! не барись /-іть- 
ся/! повертайся /-тесь/!

МЕСНИК помстйтель, відомстй-, р. мстйвець.
МЙСТЙ (мітлою) замітати /під-, об-/; (звідки) 

/ви-/; я. /мн хто/ мет£ с-и ~, з-й ви» /за-, під-, 
об-/, метільник, замітгійло /ви-, під-/, пк меті- 
льний, замітгіль-. cm. замітаючи.

МЕТА ціль, фР потреба [на іншу -ту на і. потр
ебу]; (для вправ) мішань; п. згідум, нгімір, 
плян, (життя) зміст; постгівити (недосяж
ну) - tV  о . задгі- плгінку (зависоко).

МЕТАЛЕВИЙ металічний; (звук) дзвінкйй, (гол- 
ос) бездушний; ± ЗАЛІЗНИЙ, СТАЛЕВИЙ.

МЕТАЛУРГ ок залізорбб, Xй металюрґ.
МЕТАМОРФОЗА і МЕТАМОРФОЗИ > ВИ

ДОЗМІНА і ПЕРЕТВОРЕННЯ.
МЕТАТИ кида-, вфга-, жбур ля-, швирггі-; (ку

ди) закидгі- /ви-/; (вгору) /під-/; (іскри) /роз-/, 
розсипгі-; не мечіть перлів піред свиньми 
не кладіть помаргінчів свиням -  вони мгітим- 
уть їх за картбплю; я. /мИ хто/ метгі с-и ♦, з-й 
метну-, метгільник, кйдаль-, пк метгільний, ки- 
даль-, ок вергучий, для метгіння, © метгіючи;

РОЗМЕТАТИ розкйда-, розкйну-, (вітром) ро- 
змахгі- 0; & ндкр! розмбгувати(ся).

МЕТАТИСЯ бй-, як рйба об лід; ббрса-, кида-, 
телесувгі-, ґйдза-, д. шамотгі-, о. не знаходити 
сббі місця; (з боку в бік) шгірпатися; (у ліжку) 
перевертгі-, верті-; (у сні) жахгі-; (від вітру) 
хитгі-, гбйдгі-; р. метгіти; я. /мн хто/ минеться 
с-и ♦, розтелесбваний, зашамбта-, фР розпані- 
кбва-, охбпле- /пойнятий/ пгінікою, (погляд) 
розбіганий, пк метушливий, безлгідний, хао- 
тйч-, о. як несамовгітий, як ґедзем укушений, 
сам не свій, © борсавшись 0;

МЕТНУ- (бігти) кину-, порснути; (куди) збіг- 
а-, злітгі-, мотнутися; (на ©) накину-, напгісти.

МЕТАФОРА ббразний /мовний/ зворбт, гі° пе- 
ренбсне знгічення, у3 троп, фігура мбви.

МЕТЙЛИК (комаха) метіль; (летючка) листівка, 
проклямгіція; (книжчина) брошурка, кнйжеч-; 
(річ одягу) бант /замість кравгітки/.

МЕТЙЛИЦЯ заметіль, сніговійниця, сніговиця; 
(з вітром) хуртовина, ЗАВІРЮХА, ВІХОЛА.

МЕТЕОР > ЗІРКА; (яскравий) болід; як м. (ру
хатися) з космічною швидкістюо.

МЕТИКОВАНИЙ метикувгітий, кмітливий, тя
мущий, тямовйтий, підку- (на всі чотири); (на 
чому) досвідчений /практикбва-/ у чім.

МЕТИКУВАТИ міркувгі-, дума-, мізкувгі-, муд- 
рувгі-, розміркбвува-, розкидгі- головбю /мізк-

гіми/, ф. кум£ка-, микйти-, варй- голбвою, (на 
чому) знгітися, розумі-; (прикида- в голові) об- 
міркбвува-, об думу-; & дк з. прирозумі-; м. на 
всі бгіки підхбди- з усіх ббків, аналізувгі-; я. 
/мн хто/ метикує с-и ♦, з-й розчбвпа-, розумгі- 
ка, тямуха, о. з головбю (на плечах), бистрий 
на рбзум, пк муд-, розумний, кмітлгівнй, по- 
кмітли-, доггідли-, кеб£гли-, тямущий, тямов
йтий, д. доскбцький, доскбцько-допитгіць-, ©.

МЕТИС (суміш рас) мішанець, нечистокрбвний, 
ф. нечистокрбвка; (напівчорний) мулгіт; (сум
іш порід) гібрйд.

МЙТКА (риби) в’язка; (дітей) вйводок, рій.
МЕТКЙЙ провбрний, мотбр-, спрйт-, уторбп-, 

сквгіп-, звин-; (- рибу) рухлйвий; (швидкий) 
прудкий; (у скруті) кмітливий, виггідли-, ви- 
нахідли-, бистрий на рбзум, ПРОМІТНИЙ.

МЕТЛЯТИСЯ (на вітрі) мгіяти, майорі-, лопот- 
і-, с° розвівгітися; (в русі) погбйдува-; (хили- 
та-) теліпгі-; (- шлях) гадк5чи-, кривуляти; я. 
-ється с-и ♦, розмгіхуваний, розбалгімка-, роз- 
теліпа-, незакріпле-, пк верткий, хилиткий, ба
лам кучий, ©;

ПОПОМЕТЛЙТИСЯ (в очах) притер- /попо-/, 
набрйднути, надокучи-; я. -гівся в очгіх (обр
аз) попотфтий /у-, пере-/, обжи-, набридлий 
/о-/, надокучливий.

МЕТОДЙЧНИЙ послідбв-, систематйч-; що слі
дує повній методиці; ± РЕГУЛЯРНИЙ;

МЕТОДИЧНО п’ ядь за п’яддю, крок за крбк- 
ом 0.

МЙТРИКА > СВІДОЦТВО.
МЕТРОПОЛІТЙН метрб, підземка.
МЕТРОПОЛІЯ > ДЕРЖАВА.
МЕТУШЙТИСЯ (хапа-) (ша^моті-, мотля-, біг- 

ати (висолопивши язйка), гасгі-, о. крутитися, 
як муха в окропі /сироватці/; (у хаті) пора-, 
товктися (як Мгірко в п&спі); (біля чого) кло- 
потгі-, комаши-, крутй-; я. /м* хто/ -йться за- 
біганий, звйклий /с-и/ ♦, п* МЕТУШЛИВИЙ, 
біготлй-, сум’ятли-, потовкучий, ©.

МЕТУШЛЙВИЙ хаплй-, з. комашлй-, потовку
чий; (рух) безлгідний, хаотйч-; (норов) неврів- 
новгіже-, неспокій-; & метушкий.

МЕТУ ШИЙ (біганина) руханйна, (за)мотанина, 
шамотня, (за)крутанйна, заметушня, ок крут- 
нява, д. ворушня, с. СУМ’ЯТТЯ, пгініка, со- 
дбма, р^йвах; (пуста) буча за онучу, буря у 
склянці води; (в юрбі) штовханина, шарпани
на; & метушіння, метушливість, метушнява.

МЕФІСТОФЕЛЬ дух сумніву, д^мон, спокус
ник; ДИЯВОЛ.

МЕФІСТОФЕЛЬСЬКИЙ > УЩИПЛИВИЙ.
МЕХАНІЗМ АПАРАТ, пристрій, прилад, (вели- 

кий) машина; (державний) лад, система, уст
рій; (війни) мехгініка; (думання) процес; (ви
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борів) кухня, закуліси; (реакції) х. перебіг.
МЕХАНІКА наука про рух і рівновагу (кінетик- 

а, стіти-, динімі-J; (твору) структура, будо
ва; (чого) закуліси, кухня, підклад, механізм.

МЕХАНІЧНИЙ (жест) МАШИНАЛЬ-; (підхід) 
механістйч-, неглибокий, поверховий.

МЕЧ двогбстра холодна зброя минулого, (вузь- 
колезий) (меч-)кінчік, (крицевий) меч-гартб- 
ванець, шібля-гартбванка, шабля, палаш, & 
шпіга, ха шпада, мт меч-самосік, її. зброя; м. 
відплати кіра; гострйти м. на замишля- 
прбти кого; Дамгіклів м. постійна небезпека; 
& *меч-рйба, *рйба-меч, *мечоніс /= рибка/;

МЕЧІ (прожектора) промені; м.-шаблі п° 
збрбя.

МЕЧЙТ і МЕЧЙТЬ > ХРАМ.
МЕШКАНЕЦЬ (дому) (по)жилець, з. комірник, 

с° квартирант; (краю) жйтель.
МЙШКАННЯ (приміщення) nof, житло, КВАР

ТИРА; (стале) домівка, оселя, господа, ф. 
кгішло; (розкішне) хороми, палати, апарта
менти; (місце осідок; (дія) проживання.

МЙШКАТИ прожива-, г. замашку-, ок задбмовл-
юватися; (безвиїзно) домувати, (на квартирі) 

квартирува-; ± ЖИ-; я. /мн хто/ м&пка заме
шкуваний, мешканець, жилець, квартирант, 
фР поселений, г. замешкалий, о. на квартйрі, 
© мешкаючи, замешкавши;

ЗАМЕШКАТИ задбмитися 0; що замешкав 
зам&икал(н)ий, 0 .

МЖЙТИ і МЖЙЧИТИ імжй-, мрячй-, д. мигй- 
чи-, о. сія- (як крізь сйто); я. мжйчить с-и ♦, 
пк мрячний, о. із мрячкою, ©.

МЖЙЧКА мжа, імжі, мрячка, д. мигйчка.
МИГАВКА (в небі) спалахи, сполохи, блискавй- 

ця, зірниця; (каганець) блймавка.
МИГАТИ > МОРГАТИ;

ПРИМЙГАТИСЯ попометля- в очіх, попому- 
лити очі, п, набй- оскому, г. збудені- 0.

М ИГОТІТИ блйма-, блйска-, р. мелька-, пф 
миг, мельк; (в думці) спалахува-; (в очах) ме- 
рехті-, ряхті-, рябі-, скака-, (- іскри) проскаку- 
ва-; я. миїтйть 1. я. блима, 2. я. морга;

МИГ(0)НУТИ (- думку) сяйнути 0.
МИГЦЕМ прйторком, д. нітик-, нагляд ці; (ба

чити) краєм ока, д. мелькома; р. мйттю.
МЙГИ жести, жестикуляція, знакй, р. пантомі

ми, жґ кйви, морги, з6 міміка.
МІОДЗЙННИЙ найменший, наймолодший; (па

лець) мі(и)зйнець.
МИКАТИ (волосся) рва-, скубтй; (смика-) тбрг- 

а-, шарпа-, сіпа-; я. /мн хто/ мііче 1. с-и ♦, з-й 
на*, микальник, пк мйкальний, ©, 2. я. смика.

МИЛИЙ хороший, симпатйчний; (голос) приЄм-; 
(у стосунках) люб’язнйй; (світ) дорогйй; (се
рцю) коханий, любий, як L солодятко; & мил-

е(се)нький; 
мило приємно 0. 

мгілиця костур, жґ куля.
МИЛІСТЬ (до кого) прихйльн-, (дужого) ліска; 

(милосердя) помйлування; (полегша) полегк
ість, зглядь; (милосердність) доброчйнство; 
р. приємність; з. любов, кохання; & мйлость; 

МИЛОСТІ о. золотйй дощ 0.
МИЛО & мйлини /= мильна вода/.
МИЛОВАРНЯ милярня, с° миловарний завод.
МИЛОВЙДИЙ (- жінку) гарненький; с° мило

видний, зп милолйций.
МИЛОЗВУЧНИЙ ГАРМОНІЙ-; (голос) щебег- 

лйвий, приємний, солодкий, солодкозвукий.
МИЛОСЕРД(Н)ИЙ доброчйн- /-дій-/; мйлостй- 

вий; жаліслй-, співчутлй-, з Богом у с£рці.
МИЛОСЕРДУВАТИ ма- Бога в с£рці /животі/; 

(над ким) МА- ЗГЛЯДЬ /милосердя/ до; фР 
жалува- /жалі-/ кого, співчува- кому, милосЄ- 
рдитися над ким; & милосердствувати; я. /мн 
хто/ милос^рдує с-и ♦, милосердник, пк МИ
ЛОСЕРДИЙ/мйлостйвий/до, ©; 

ЗМИЛОСЕРДИТИСЯ (над ким) змйлува-, 
змйлостй-, зласкави-, ЗГЛЯНУ- на кого, пож- 
аіти кого; фР пожалитися [пожілься, Боже! 
помйлуй, Господи!]; ± ОПІКУВАТИСЯ.

МИЛОСЕРДЯ співчуття, жалість, жаль, співчу
вання, співчутлйвість, г. вйрозумілість, з. ми- 
лосердіє, фР уболівання за когої що; (зглядь) 
мйлість, ласка; & милосердність.

МЙЛОСТЙВИЙ доброчйнний, добродій-, мило
сердний; (- долю) поблажливий, вибачли-; 
фР ласкавий [будьте мйлостиві!].

МЙЛОСТИНЯ[А] (старцю) Є давання, хавту- 
pfaj, о. ласківий хліб /гроші/, фР простйбіг, с° 
подаяння /зн подачка/, п. маслак, кістка.

МИЛУВАТИ жалі-, щадй-, дава- пільгу, ю. АМ- 
НЕСТУВА-; (смертника) дарува- життя ком- 
у; я. /м" хто/ міілує звйклий /с-и/ ♦, з-й поща- 
дй-, милостивець, пк МИЛОСТИВИЙ, © мй- 
луючи, милувавши.

МИЛУВАТИ ГОЛУБИ-; (око) тіши-, звеселя-, 
рідува-; я. /мн хто/ міілує с-и /звйклий/ ♦, пк 
пестливий, голублй-, лагідний, ніж-, щедрий 
на ласку /пестощі/, ©.

МИЛУВАТИСЯ голуби-; (у чім) коха-; (чим) 
любу/ва-. -вати на що; я. /мн хто/ -сться ско
рий /лас-/ на- пестощі, голублений, милбва-.

МИЛЬНА БУЛЬБАШКА > БУЛЬКА.
мильний мйляний; (колір) темносірий; (- ду

мку) помилковий.
МЙМО пРк повз, побіля, попри; r f попри, не зва

жаючи на [мймо ЇЇ сліз]; м. того, що попри 
те, що, дарма що, не зважаючи на те, що.

МИМОВІЛЬНИЙ ненавмйс-, спонтан-, стихій-; 
(мусовий) вймуше-, (бездумний) несвідомий;
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♦♦♦HO МИМОХІТЬ 0, фР сам /-ма, -ме, -мі/ 
(собою) [рукі м. потяглася рука сама п.].

МИМОВОЛІ > МИМОХІТЬ.
МИМОЇЗДОМ проїздом, наїздом.
МИМОХІДЬ по дорозі, мимобіжно, проходом 

/мимо-/, на мимохбді; (недбало) хапцїм, ПО- 
ХАП-, хапки, хапком^, ПОСПІХОМ; (сказа
ти) між іншим; (дізнатися) краєм вуха /ока/.

МИМОХІТЬ несамохіть, мимоволі, ненароком, 
МИМОВІЛЬНО, підсвідомо, само собою; ок 
невласновільно, ненавмисно, (проти волі) не 
хотівши, недоброхіть, р. знехотя.

МИМРИТИ харамаркати, слебезувати, д. мирка
ти; БУБОНІТИ; я. мимрить = я. бубонить.

МИН/АТИ (в русі) /про-, по-, об-/, обходи- стор
оною, випереджа-; (кого) іти повз кого\ (лиги- 
а- без уваги) збува- мовчанкою, пропускав (- 
час) ~атися, збігати, сплива- /у-/, лину-, леті-, 
проліта-; І термін/ вибігав /період часу! закін
чуватися, кінча- [~ає ніч]; ІлітаІ сповняв я. 
/мн хто/ мин4 звиклий /с-и/ ♦, згодний /з-й/ 
мину-, пк МИНУЩИЙ, © ~аючи, ~авши;

МИНУ- (враз) піною збіг- /пере-/ 0; не м. лиха 
кому не збутися біди, недобре кінчить хто.

МИНАТИСЯ (- час) МИНАТИ; (без кари) мина- 
безк£рно; (- епоху, плоди +) відходи-, кінча
тися, закінчував (- гріш, їжу) витрачав (з чо
го) г. вмирати, відходи- у засвіти /інший світ/.

МИНУВШИНА минулість, колиши-, давні часи, 
о. перегорнута сторінка, як і. минуле, колиш
нє вчораш-; (близька) вчорашній день, як і. 
вчора; (далека) ДАВНИНА, старовина.

МИНУ/ЛЕ > МИНУВШИНА; & -вшість, -лість.
МИНУЛИЙ колишній, дав-, п. вчораш-, с. дав- 

нєколйш-, давноминулий, прамину-; (факт) 
пережитий, Іоце збутий! попередній; (матч) 
останв р. перейшлий & проминулий.

МИНУЩИЙ недовговічний, ТЛІН-; (вік) смерт-; 
(час) плин-, скороминущий, швидкоплинний, 
п° летучий; & проминальний;

МИНУЩІСТЬ проминання; тлінність 0.
МИР 1. згода, злагода, лад, з. сумгір; відсутність 

війни; (пакт) мирна угода, /на час ще! пере
мир’я, замирення; (примирення) розмир; (при
роди) тиша, спокій; 2. з. світ; (хрещений) лю
ди, громада, народ; ц. світське життя.

МИРИТИ (ворогів) примиря- /за-/; я. !мн хто/ 
мирить с-и ♦, радйй по^, миротворець, пк ми
ротворчий, примирливий, злагідли-, мировий, 
для примирення, © миривши.

МИРЙТИСЯ примиря- /за-/, годи-, іти на миро
ву; (з чим) звикатися, толерувати що\ я. /мИ 
хто/ -иться с-и ♦, радйй по^, (з чим) що звик
ає до, с-и звикати, пк звиклий;

3 ~ ~  (з чим) /за-, при-/ 0; що -ився звиклий.
МИРНИЙ (час) не воєн-; (люд) цивіль-; (- полі

тику) миролюбв (- вдачу) сумир-, невойовни- 
чий, неаґресивний; (намір) миролібб-, не во
рожий; (- життя) спокійний, тихий; (- спів
життя) дружній, злагідний.

МИРШАВЕЦЬ шйбздик.
МИРШАВИЙ слабосилий, иезда-, хворобливий, 

непоказний, незугар-, плохий, недолугий; (- 
річ) поганенький, жалюгідний, непаргід-, жґ 
затруше-; (волос) рідкий, облізлий, (- рослини 
ще) заниділий, квб-; & миршавенький.

МИРШАВІТИ марні-, худну-, мізерні-, в’яну-, 
сохну-, чучвері-, чеврі-; (- зілля) засиха-, шбр- 
скну-; я. миршавіє = я. марніє.

МИРЙНИНз. селянин, громадянин; ц. парафія
нин, вірянин, г. парохіянин, як і. вірний, бог- 
оміль-, с° віруючий.

МИСКА (велика) миса, таз, ЧАША, (неглибока) 
полумисок; (ниркова) ма порожнина; & мис- 
чи-, мисочка /= блюдце/, мисча, да г. мися.

МЙСЛЕННЯ о. дар думати [цятинка -ру д.].
МИСЛЙВЕЦЬ ловець, звіролов, (на морського 

звіра) звіробій, з. ловчий, як і. мисливий; ги 
гонитель, переслідувач;

МИСЛЙВИЦЯ ЛОВЧЙНЯ 0.
МИСЛИВСТВО ловец-, полювання, звіролбвс- 

тво, (в)лбви.
МИСЛИВСЬКИЙ ловець-, звіролбвсь-, ловчий.
МИСЛИТИ дума-, міркува-, розміркбвува-, (гли

боко) АНАЛІЗУВАВ (ма- намір) збиратися; р. 
бажати; уявля-; (під ким кого) розумі- [кажу 
біс, мислю Юда]; розумно м. ма- голову на 
плечах; я. /мн хто/ мислить с-и ♦, з-й ви^, і. 
інтелектуал, /  мислитель, пк головатий, мис
лячий, тямущий, о. з головою, рв мислення 
[непересічного м.], фР з мисленням [з логіч
ним м.], ск -думний [глибокодум-], -дум-(ець), 
[тугодум, інодумець], © мисливши.

МЙСЛИТИСЯ (видава-) здава-, уявля-; (накрес- 
люва-) передбачав що -иться 1. я. мбже /міг/
6)frii, мйслений, 2. я. передбачається.

МИСЛЬ > ДУМКА.
МИСТЕЦТВО образотворчість, з. штука; (умін

ня) майстерність; м. вимагає жертв успіх не 
любить ледачих.

МИ(С)ТЕЦЬ майстер, мастик, с° умілець, с. вір
туоз, артист, (!) маЄстро; & мистюк, ж1 мист- 
киня.

МИСТЕЦЬКИЙ ОБРАЗОТВОРЧИЙ, с° худож- 
ній; (- гру) артистичний, майстер-, віртуоз-.

МИТАРСТВА > ПЕРИПЕТІЇ.
МЙТИ промиві- /об-, ви-, від-, пере-, у-/; (слізь

ми) полива-; я. /мн хто/ мііє звиклий /с-и/ ♦, 
покликаний /радий/ ви^ /об-, у-, від-, пере-, 
про- +/, мийник, вимивака /у-/, пк мийний, 
промиваль- /пере- +/, промивний /ви- +/, для 
миття, ск -мий [посудомий], -мийний [вовно
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мийний], © миючи, мивши;
ПОМЙТИ (геть усе) повимиві-, г. /поз-/ 0;
МЙТИСЯ вмива- 0; (потом) облива-; я. /мн 

хто/ -ється с-и ♦, змушений вгіФ, МИТИЙ, 
вимиваний /від-, з-, об-, пере-, у-, про- +/, пк 
вимивний /про- +/, © миючись;

МИТИЙ вйми- /об-, про-, пере-, під-, від- +/.
МИТНИЦЯ > ЗАСТАВА.
МИТО > ПОДАТОК.
МИТРОПОЛИТ Князь Церкви, Владика.
МИТТЄВИЙ (рефлекс) блискавичний, негай-, 

моментіль-; & миттьовий.
МИТТЮ вмить, враз, ВМАХ, в дух, міхом, (одн

им) дух-, прожог-, як стій, у блим /мит/ ока, 
раз -  і там, в цю хвилину /секунду/, блиска
вично, моментіль-, в один мент /одну мить/.

МИТЬ мент, момент, з. мет, б3 мит; (період часу) 
секунда, хвилька, часинка, мйтька.

МИША & мишка, мишеня, з6 мишва.
МИШАК арсен, с° миш’як.
МИШАСТИЙ (вигляд) пацюкува-; (колір) сірий.
МІГРАЦІЯ переселення, (птахів) переліт, (чого 

іншого) переміщення.
МІГРЕНЬ головний біль; & х0 мігр^ня.
МІГРУВАТИ переселятися, переміщі-, переліт

ати; ± МІГРАЦІЯ; я. /мн хто/ мігрує звйклий 
/с-и/ ♦, згодний /змуше-/ переселитися, мігр
ант, перелітний птах, пк міграційний, мігрув
ати»-, кочовий, непосидющий, ж. тут-і-там- 
ний, і. мн тут-і-тами, ©.

МІД/НИЙ (з жовтої міді) мосяж£вий, с° латун
ний; (колір) червоножовтий, ~явий; & ~яний.

МІДЯК мідна монета; (безцінь) гріш, копійка;
МІДЯКЙ дрібні монети, дрібняки, з6 мідь.

МІДЬ спиж, (жовта) мосяж, с° латунь; (звуки 
труб) дзвін; п. мідяки, дрібняки, мідні гроші.

МІЖ межи, меж; (людей) сфед, поміж, помежй; 
(собою І вибрати!) проміж /з-проміж/ себе; 
між нгімн не для чужих вух.

МІЖ- межи- [міжріччя межиріччя].
МІЖГІР’Я межигір’я; (вузьке й глибоке) ущели

на, провілля, розколина, д. верт&іа.
МІЖЗОРЯНИЙ міжплянбг-, КОСМІЧ-, д. між- 

простір-.
МІЖНАРОДНИ[І]Й міжнаціональний /інтер-/, 

вселюдський; (з'їзд) світовий, усесвітній.
МІЖЦАРІВ'Я^, безкоролів’я.
МІЗАНТРбП і МІЗАНТРОПІЧНИЙ > НЕ

ЛЮД і НЕЛЮДСЬКИЙ.
МІЗЕР (мізерна кількість) о. сльози.
МІЗЕРІЯ (- платню) гроші, копійки; (власні реч-

і) манітки, манаття, пожиток; п. бідність, уб
озтво, міздре-, жалюгідність, мізфн-, нікче- 
м-; (безцінь) дрібниця, дріб’язок; © нікчема.

МІЗЕРНИЙ дуже малий, манюній, жм не який 
[там робота не які]; (скарб) убогий, злиден

ний; (харч) скупгій; (твір) неглибокий, пус
тий, беззмістбвний; ® незначний, мушй-; 
(дух) жалюгід-, нікчем-, су£г-; (- тіло) мало
силий, кво-; (наслідок) прикрий;

МІЗЕРНО мушино [мушино малий] 0;
МІЗЕРНІСТЬ МАЛІСТЬ 0 & мізерота.

МІЗЕРНІТИ > МИРШАВІТИ.
МІЗІІННИЙ > МІНІМАЛЬНИЙ; & б’мизйнний.
МІЗЙНЕЦЬ Iff МИ-/ мізйнний палець; & мізи- 

нчик, *підФ /= підмізинний палець/; ± 
МІ(И)ЗИННИЙ.

МІЗКУВАТИ розуміти, тгіми-, (у чім) розуміти
ся на чім; я. !мн хто/ мізкує с-и ♦, обтйжений 
(роз)думами, сповне- роздумів /дум/, у розду
мах про, пк розмисловий, медитативний, ©.

МІКРОБ бактерія, бациля !с° бацила/, мікроор
ганізм, г. животника.

МІКРОСКОПІЧНИЙ (обсяг) украй малий, ма- 
лйм-малйй, ж? манюсінький(-манюсінь-), 
мацюпісінь-, мацюпулень-; (- аналіз/у!) сягу- 
щий найменших дрібниць, скрупульозний.

МІКСТУРА і МІЛЕДІ > СУМІШ і ПАНІ.
МІЛИНА мілково[і]ддя, (при березі) обмілина, 

к. обміль, (замулена) замулисько; як і. МІЛ
КЕ; & мілкбвині, д. мілоч.

МІЛІЦІОНЕР як і. міліцейський, жґ міліцій, г. 
міліціянт, зи поліцій, жґ мент, лягавий.

МІЛКЙЙ неглибокий, плиткий; (- тарілку) пле
скатий, с° плоский; & мілЗнь-, мілкуватий;

МІЛКЕ як і. мілині, мілковині, мілководдя;
МІЛКО неглибо-, плит-, горобцеві по коліна 0; 

м.плівати не виявляти знань (досвідів).
МІЛКОВІДДЯ > МІЛИНА.
МІЛКОВОД(Н)ИЙ мілинний, неглиббкий, МІЛ-.
МІЛКОПЛАВНИЙ (- судно) мілководний.
МІНА (лиця) вираз, н[ ґриміса; (зброя) фугіс, бо

мба; (підводна) торпеда; (підземний хід) ПІД
КІП, катакомба; F обмін, міньба, виміна.

МІНАРЕТ > БАШТА.
МІНИТИСЯ міня-, змінюва-; (виходити з рівно

ваги) губити витримку /самовладу/, пасіюва-; 
(- світила) затемнюватися, меркнути; (барва
ми) гра-, вигравати, полиску-, перлйтися, пе
реливі-; я. міниться 1. я. змінюється, 2. я. 
меркне, 3. я. переливається.

МІНІМАЛЬНИЙ (як)наймЄнший, дуже малий; 
(тиск) найнйжчий; ^мізинний.

МІНІМУМ найменша /мізинна/ величині /кільк
ість/, крійня межі мілости; гР (щонаймен
ше, мінімально; & ♦-мінімісимум; до мініму
му (звести) ок близько до нуля.

МІНІСТР, МІНІСТЕР > УРЯДОВЕЦЬ.
МІНІАТЮРНИЙ дуже малий, крихітний, мізи- 

н-, манюній.
МІНЛЙВИЙ непостійний, нестілий, змінний 

/пере-/, хисткий, щоріз інший; (- барви) пе-
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реливистий, веселковий, грайли-, переливча
стий, переливний; (- погоду) перепадистий.

МІНОВИЙ ВИМІННИЙ.
МІНОР му журливий лад /тон, тональність/; п. 

сумний настрій.
МІНОРНИЙ (тон) тихий, ніжний, сумовитий; 

(настрій) смутний, невеселий, журливий.
МІНУС м. знак віднімання; п. вада, ґандж, недо

лік, г. недотягнення.
МІНУТА м. 1/60 ґрідуса, 60 секунд; & п. мину- 

та /= хвилина/ [в остатню тяжкую минуту].
МІН/ЯТИ обмінюва- /ви-, за-/, заФ, інакши-, (ка

дри) заміщі-; (ціни) змінюва-; (гріш) /роз-/, 
(чеки) /ви-/; (наказ) переінакшу-, ф. перетаку-; 
я. Імн хто/ ~я с-и /мастак/ ♦, радий по4, ско
рий на міньбу, --яйло, пк ~яльний, © ~яючи; 
діла не ~яс не робить погоди /різниці/, лишає 
без змін; & ♦, як циган коні /= ♦ без ліку/;

ПОМІНЯТИ: п. платівку з’їха- на інші рейк- 
и; п. шпалери зп змінити декорації;

РОЗМІНЯТИСЯ: що -siвся розміняний, 0.
МІНЬБА обмін, г. виміна; f  міна.
МІРА мірило, критерій, фР рівень; (дія) міряння; 

& мірка; не в такій -рі (зіпсуто) не аж так 
нідто; чЄрез -ру аж занадто, (гудити) аж он 
як, (гніватися) хіба ж так; вііщою -ою який 
щонайякіший [в. -ою чЄсний щонайчесні- 
ший]; деякою -ою сказати б; повного -ою до 
гаразду; рівною -ою нарівно; ± ДОЗА.

МІРАЖ МАРИВО; & пк *міражЄвий.
МІРЙЛО критерій, міра, еталон, о. пробний кам

інь, р. мірка; (політичних обставин) п. баро
метр; (намапі) маштаб, с° масштаб.

МІРКА (одягу) рбзмір^и); (вівса) міра; (у млині) 
мірчук; р. мірило, критерій.

МІРКУВАННЯ (дія) дума-, метикува-; ° думка, 
переконання, погляд, ок мірковання.

МІРКУВАТИ МЕТИКУ-, розміркбву-; думати, 
аналізува-, обмірковува-, кн теоретизува-; ж* 
розумі-, усвідомлюва- дума- собі; я. Імн хто/ 
міркує с-и /схильний/ ♦, згод- обдума-, пк ро
зсудливий, розваж-, розмйс-, ©, + що мізкує;

ПОМІРКУВАТИ о. погрітися думками 0.
МІРНИЙ рівномір-, розміре-, ритміч-; (прилад) 

МІРЧИЙ; (у мові) стриманий, поміркова-; (- 
якість) помір-, перЄсіч-, середній.

МІРЧИЙ вимірний, вимірюваль-, міряль-, мір-.
МІРЯТИ виміря- /об-, за-, про-/, вимірюва- /об- 

+/, (взуття) /при-/; (оком) /з-/; (шлях) долі-; 
(звіра) ці ля-; & дк попоФ; я. /мн хто/ міря зви
клий /с-и/ ♦, згодний /змуше-/ вй4, зайнятий 
виміром, вимірювач, міряльник, вимір-, пк мі
ряльний, мірйль-, вимірюваль-, мірчий, вимі- 
рчий, ск мір- [мірвода], -мір [тепломір], ©; м. 
на чию мірку ♦ /натягі-/ на чий копил;

ВИМІРЯ- (кріс/фР проти кого!) спрямбвува-;

МІРЯТИСЯ (силою +) змага-, тяга-; it нама- 
га-, силкува-, пробувати; м. очгіма ламати 
погляд очЄй; я . /мн хто/ -ється с-и ♦, радий 
/готовий/ поФ, міряний, вимірюва- /з-, об-/; ± 
я. змагається.

МІСИВО (рідке ) каша, кваша; (густе) тісто; (на 
шляху) грязюка, болото, багнюка.

МІСЙТИ (густу масу) вимішува- /пере-/; е* би-; 
м. болото брьоха- по болоту; я. /мн хто/ міс
ить с-и ♦, радий виФ, місильник, пк місиль
ний, © місивши.

МІСІО/НЕР ПРОПОВІДНИК; г. -нар /мн -арі/.
МІСІЯ (чия) обов’язок, повинність; (лицарська) 

завдання, доруче-; (дипломатична) представ
ництво; (історична) призначення, відповіда
льність, (фанатично усвідомлена) мігіянство.

МІСНИЦТВО кн у. парафіяльщина.
МІСТ (нехитрий) кладка; (на плаву) понтон; (над 

прірвою) віядук; it (між народами) (взаємо)- 
розуміння /по-/, д. підлога, not; & ♦(оч^ок;

МІСТОК (щоб зійти з судна) м° трап 0.
МІСТЕР > ПАН.
МІСТИТИ мі- /кри-*, хова-, вміща-/ в собі; & 

/роз-/, розміщува-; (у пресі) вміща- /по-/, пуб- 
лікува-, оприлюдню-; містить рГ може вміс
ти-; я. /мн хто/ містить с-и ♦, рідйй /згодний, 
готовий/ уФ, наповнений /насиче-/ чим, о. із 
вмістом, пк багітий на, rfK з [з малою кіль
кістю чого], ск -вмісний [залізовмісний], -нос- 
ний [нафтоносний], ©.

МІСТИТИСЯ, знаходи- 0; розміщі-, розміщу- 
ва-; (у чім) гнізди-; (в голові) вміщі-, вкладі-; 
(у пресі) публікуві-; я. -иться /у книзі! уміще
ний, Ів балоні! накіча-, /у пляшці! налитий, пк 
наявний /присутній/ у чім.

МІСТИФІКАТОР > ОКОЗАМИЛЮВАЧ.
МІСТИФІК/УВАТИ замилю- очі, забивіти бі- 

ки, вводи- в оману /блуд/, г. пускі- бліхмана; 
я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й заби- біки, охочий до 
~іцій, ~ітор, пк ~аційний, ©.

МІСТИЧНИЙ таємничий, загадковий, незбаг
ненний.

МІСТКИЙ (дім) просторий; (короб) уклідис- 
тий, с° ємний, /просторий/ розлбжис-; (Ф і 
малий) портативний.

МІСТО д. город, уР град, (головне) столиця, 
центр; (портове) порт, ІбезмитнеІ пбрто-фрі- 
нко; & містЄчко, протомісто.

МІСЦЕ місцина, (збору) пункт, фР ніша [займіти 
нішу]; (на землі) місцевість; (дії) арена; (теп
ле) посіда; (мокре) пляма; (у тексті) цитіта, 
уривок; (вільне) вакінсія; (своє) становище; 
м. нещісної події ♦ горя; м. прощі /поклоні
ння/ п. мекка; небезпечне м. бермудський 
трикутник; до однгіго -ця до лямпочки Ід. фЄ~ 
йги/, до ненізваного місця; & місцинка;
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МІСЦЯ периферія, провінц- [вісті з місць] 0.
МІСЦЕВИЙ тутешній, льокальний, ма перифе- 

рій-; (житель) тубіль-, автохтон-, абориген-, 
І тих місць/ тамтешній; (вислів) діялектний.

МІСЦЕВІСТЬ (дачна) околиця, район, зона, ± 
ТЕРЕН, КРАЙ, МІСЦЕ; & місцина.

МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ у. осідок, а. резиден
ція, ок знаходите, (житло) домівка.

МІСЯЦЬ (на небі) супутник Землі, нічне сві
тило, ж. циганське сонце, /новий/ молодик; (у 
календарі) гР* 30 днів, гі° чотири тижні; & мі
сяченько, місячик, півмісячик; до місяця (чи
тати) с° при місячнім світлі.

місячний ( -  ніч) п ° місяцесяйний.
МІТИНГ збори, віче, схід, збірка.
МІТИНГУВАТИ палко обговорю-, кидати зак

лики, виступа- із закликами; я. /мн хто/ мі
тингує с-и ♦, радий поФ, горлань, крикун, уч
асник мітингу, мітингар, розмітингований, (- 
юрбу) розбурха-, ©.

МІТИТИ значй-, познача-, карбува-; (тавром) 
таврува-, (маркою) маркува-; (людей) штемп- 
ува-; (ста- ким) волі-, шитися /мости-, ЦІЛИ
ТИ/ в [♦ в попи]; з, ма- намір; я. /мн хто/ мі
тить 1. с-и ♦, радий позначй-, маркер, кар- 
бівнйк, значйль-, пк значйльний, карбуваль-, 
©, 2. я. пошивається;

МІЧЕНИЙ .у. (по)значе-, карббва-, маркова-.
МІТЛА помело, (хатня) віник, (безлиста) дерк

ач, (витерта) зн шкрібачка; небесна м. онґ 
комета, жґ хвостата зірка, зірка з деркачам.

МІФ, jc* МІТ легенда; ги казка, вигадка, фантазія, 
нереальність, ж. на вербі груші.

МІФІЧНИЙ легендар-; п. вигада-, фантастич-, 
нереаль-, казковий; & ха мітйчний.

МІХ мішок, лантух, (малий) торба; (шкіряний /на 
воду/) бурдюк.

МІЦНИЙ жґ кріпкий; (союз) нерозривний; (фіз
ично) витривалий, дужий, сильний; (будовою) 
кремезний; (духово) стійкий, непохитний, не- 
схит-, незлам-; (голос) лункий; (- слово) твер
дий, надійний; (сон) глибокий, непробудний, 
твердий, р. товстий; (мороз) дошкульний, цу
пкий; (розчин) насичений, концентрбва-; (за
пах) різкий, терпкий; (господар) замбжни[і]й; 
& міцненький, міцнющий;

МІЦНО (стати на ноги) твердо, (в'яза-) як пу
повиною, (держати) мов залізом 0; & ♦-♦.

МІЦНІТИ міцніша-, дужча- 0, зміцнюватися, на- 
бира- сил(и), вбива- в пір’я, обростати пір’
ям, с. могутні-, д. кріпша-; я. /мн хто/ міцніє 
с-и ♦, щораз міцніший /сильні-, здорові-, крі- 
п-, тверд-, тверді-, дужчий/, ©;

ЗМІЦНІТИ вбитися в силу, скріпи- на силах.
МІЦЬ міцність; (фізична) сила, снага, з. міч; (ду

хова) стійкість, незламн-, непохитн-; уР мог-

утн-, могуття.
МІШАНИНА суміш(ка), мішан- ф. міш-, ж. ві- 

негрета, к4 конгльомерат, о. усього потроху, 
трбхи того трбхи сьб-; (з мов) суржик, койне; 
(пісень +) попурі; (барв +) мозаїка; (нелад) 
безладдя, каша, плутанина; ± АМАЛЬГАМА.

МІШ/АТИ розмішува- /ви-/, (з чим) змішу-; (ка
шу) розколочу-, (карти) перемішу-, переплу- 
ту-; (не тк рідину) колотити [наколоти- горо
ху з капустою]; (плута- А з Б) не розрізня-; 
(кому) б. заважа-; я. /мн хто/ мііші с-и ♦, пок
ликаний /радий/ роз4, -альник, ~айло, пк в і
льний, для розмішування, ©, ± я. заважа;

МІШАТИСЯ (між думок) плута-, лізти, (- зап
ах) перемішуватися; 0.

МІШЕНЬ (стрільця) ціль; (об'єкт кпин) козЄл 
відпущення, г. жертвенний козел.

МІШКУВАТИЙ лантухува-, (одяг ще) бахма-, 
©ВАЙЛУВАТИЙ.

МІШМА вперемішку), всуміш; ± ЖУЖМОМ.
МІШОК міх, лантух, торба, (для оброку) р£пт- 

ух; (дорожній) сак, /із замком/ саквояж; (по
вітряний) порожнина, /в атмосфері/ яма; (під 
оком) набряк; ви оточення, кот&і, зашморг.

МІЩАНИН городянин, г. зн міщух; п. обиват
ель, філістер, зн салогуб.

МІЩАНСЬКИЙ провінційно-цирульниць- 0.
МЛА ІФ, мряка, морок, темінь, темрява; (негода) 

мжичка, мряч-, туман, г. млака; (од диму) се
рпанок; ги дикість, дикунство, безкультур’я.

МЛИВО (дія) молоття, помЄл ; (змолоте зерно) 
борошно, мука, д. меливо.

МЛИН (ручний) жбрна; (вітря-) вітряк; (водя- /з 
наливним колом!) з. коречник, корчак, корич
ний ♦, /що діє тк весною/ з. вешняк, (руханий 
кіньми) топчак; (на крупи) драч, крупорушка 
/-дерня/; & ♦о(чо)к; ♦♦івка /♦ і околиця/.

МЛИСТИЙ ІФ, туманний, мряч-, сльотавий, сльо- 
тли-, сльотяний, замряче-, затуміне-.

МЛІСТЬ млбсть, млосність, с° розслабленість; 
(солодка) знемога, (зо)мління, с. заласся.

МЛІТИ умліва- /за-, зо-, розі-/, непритбмні-, зав- 
мира-; (від бажань) ковта- слину; /болю +/ 
знемага-; /лестощів/ тану-, (- руки-ноги) т£рп- 
ну-, затерпа-; /серце/ в’яну-; к? /кашу/ упріва-; 
я. /мн хто/ мліє 1 що умліва, с-и ♦, готовий 
уф, огортаний млостю, напівзомлілий, майже 
зомлі- /непритомний/, ©, 2. я. тане, я. розчу
люється, 3. я. упріва.

МЛОЇТИ н° (серце) п’яни-, с° томи-; н° нуди-; я. 
млбїть 1. пк МЛОСНИЙ, млоїстий, виснаж
ливий, кИ томли-, © с-и ♦, 2. я. нудить;

ЗАМЛОЇТИ 1. зануди-, 2. защемі-; під серцем 
замлоїло засмоктало під серцем.

МЛОСНИЙ запаморочливий; (- пахощ) п’янлй-, 
п’янкий, п’янючий; (- спеку) нестерпний, за-
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душливий, душний.
МЛЯВИЙ нежва-, неактивний, небадьорий, вай

луватий, нешвидкий, неповороткий, оспалий, 
(напівсонний, о. мов неживий; (погляд) не
виразний; (рух) лінйвий, повільний; (промінь) 
тьмя-, неяскравий.

МНОГО-р. > БАГАТО-.
МНОГОБІЧНИЙ кн рясногран-, розгалуже-. 
многовбдий повноводий.
МНОГОГРІШНИЙ грішний-прегрішний.
МНОГОТА рясноті безліч; різноманіття.
МНОЖИТИ (кількість) збільшувати, примнож- 

у- /на-, роз-/, (числа) /пере-/; (фавну) розпло
джу- /на-/; я. /мн хто/ мнгіжить звйклий /с-и/
♦ з-й /змуше-/ по4 примножувач /роз-/, роз
плоджу-, м. множник, пк множильний, збіль- 
шуваль-, розмножувала, © множивши;

МНОЖИТИСЯ збільшува- 0; (плоди-) розмно- 
жува- /на-/, наплоджува- /роз-/; (- числа) пе- 
ремножува-; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, множе
ний, перемножува- /при-, на-, роз-/, розплод
жу-, збільшу-, ©;

НАМНОЖИТИСЯ: я. -ився намножений 0.
МОБІЛІЗ/УВАТИ підійма- на ноги; (до армії) 

приклика-, с° призива-; (сили) напружува-, 
приводи- у стан поготівлі /готовости/, призб- 
йрува-; & ~6ву-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, покли
каний з4, зайнятий ~ацією, пк ~аційний, ©;

ЗМОБІЛІЗУВАТИ (сили) напружи- 0;
ДЕМОБІЛІЗУВАТИСЬ жн дембельну-.

МОВ (? немов, ніби, наче, неначе, як, буцім, 
(не)мовби, н£чеб, неначебто, (не)мовбито, ні
бито, буцімто, г. гейби.

МОВА мовлення, говоре-, р. річ /у. жива ♦/, о. 
мовна стихія, ж” розмова, бесіда, балачка, 
гугір-; (місцева) говір-, діялЄкт, г. біпак; (нев- 
тямна) шварганйна; (поширена штучна) есп
еранто; (виступ) ПРОМОВА; (чужі мови) ні- 
мщйзна, польщйз-, францужчй-; (мафії ССС- 
Р) новолексика; немгі мови не може бути м.

МОВЕЦЬ мовлянин, носій мови.
МОВИТИ говори-, казі-, пуска- пару з уст, (на 

вічу) промовля-, (басом) баси-, р. мовля-, к" 
висловлюватися; я. мбвить = я. говорить;

ПРОМОВИ- (басом) пробаси-, од басону- 0.
МОВЛЕННЯ жива мова; ск -мовство [кисломов- 

ство, дурномовство, хитромовство +].
МОВЛЙВ ч. мовляли, мовляють; так би мовити.
МОВНИК (викладач мови) словесник; пб мово

знавець; ± ФІЛОЛОГ.
МОВОЗНАВЕЦЬ філолог, ЛІНГВІСТ, п6 мов- 

ник; & словознавець, пк ^мовознавчий 0.
МОВЧАЗНЙЙ небалакучий, неговіркий, малом

овний /невеле-/, небагатослів-, немов-, ску
пий на слово, мовчущий, мовчакув£тий, него- 
ворк5чий; (німий) безгомінний, безгуч-, ні-

мот-, безмов-; (- згоду) без слів; ± НІМИЙ.
МОВЧАН мовчун, немова, д. мовчак.
МОВЧАНКА (дія) мовчання, німува-; (безголос

ся) безгомі-, німота, німотність, ок безвідгук, 
безвідповідь; (мертва) тиша; фігура мовча
ння замовчування.

МОВЧАТИ не говори-, німува-, о. справля- /гра- 
в/ мовчанку, трима- язик за зубами, не розту- 
ля- рота, пари з уст не пуска-, трима- рот на 
клямці, дк в рот водй набра-, прикуси- язик; (- 
що) не розказува- про, критися з чим; (не вис- 
ловлюва-) не давати волі язйку, трима- думки 
при собі; (- чуття) не виявлятися; п. не про
тестувати, (покірно) терпі-, зноси-; & ♦, як 
риба /камінь/; (!) мовчати! (цить) мовчи!, 
прикуси язйк! мовчи!, -іть! цить /-те/!; я. /мн 
хто/ мовчить с-и /звиклий/ ♦, мовчу[а]н, пк 
мовчазний, безсловес-, безмов-, німот-, нім
ий, мовч(а)куватий, мовчущий, © когб оса за 
язйк вкусила, німуючи; що мовчав дгісі досі 
мовчазний;

ПОМОВЧАТИ придержа- язйк(а) 0.
МОВЧКИ гР без слів /слова/, мовчазно, без

мовно, німо, не кажучи ні слова; (беззвучно) 
безгуч-, безгомін-, безголбс-; (без галасу) по
тихеньку, тихо, тихЄнько, (тишком-)нйшком; 
п, без протесту, покірно; ± АНІ МУР-МУР.

МОГИЛА яма, гріб, вічна домівка, остання при
стань, (спільна) жн братуха, (давня) кургйн; (я- 
ма) гробовище; (місце) поховання; ги смерть; 
іГ  кінець, гаплйк, капут, каюк; & могилка.

МОГИЛКЙ > ЦВИНТАР, КЛАДОВИЩЕ.
МОГИЛЬНИЙ гробовий; (пам'ятник) нагроб

ний, намогйль-; (холод) мертвущий; (- тишу) 
мертвий, непорушний; (голос) глухий, за4; 
(морок) суціль-, непрогляд-.

МОГИЛЬНИК © гробар, погребар, погрібник; 
(що) кладовище; (жук) мертвоід, гробарик.

МОГОРЙЧ (питво) пиття, ф. випивон; (у тор
зі) частування, пригоща-; ги платня, ХАБАР.

МОГТЙ бу- здатним /год-, спромож-/, спромага
тися, міти силу; умі-; © пф у силі [якбіі він 
міг якби в його силі]; я. /мн хто/ мгіже пк 
спроможний /-жен/, гбд- /-ден/, здат- /-тен/, 
зугар- /-рен/, зданий, фР майстер, знавець, © 
маючи змогу /силу/, мігши;

ЗМОГТИ здужа-, здолі-, потр&ш- 0; не (з)міг 
вийти з дива f  роззявив рот(а).

МОГУТНІЙ можни[і]й, с. всеФ, всеможний, все- 
сйль-, стосилий, (дужий) буйноси-; (дух) міц- 
нйй, сйль-, стокрйлий; (владар) всевладний, 
можновлад-; (дуб) велетенський, кремезний; 
(- зелень) пиш-, буй-; (- враження) разючий, 
приголомшливий; (вияв чого) потужний, хібй 
ж такий, аж бн який; & надмогутній.

МОГУТТЯ могутність, можи-, всесйла, п° мог-
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уть; (влади) всевладдя, всевладність, можнов- 
ладн-, можновладство 0; (військове) потуга.

МОДА з. завід, ж. заве ден дія; (нащо) захоплен
ня чим, закбхі- у що /у чім/; п. манфа, звич
ка, ф. поведенція.

МОДЕЛЮВАТИ > КОПІЮВАТИ.
МОДЕЛЬ взірець), зразок, копія; (мод) станд

арт; (авта) тип, марка; (книги) мак£г; (сукні) 
крій; © натурник, ж1 /-ниця/, моделька.

МОДЕРНИЙ новітній, найсучасніший, новомо
дний, новочас-, найновіший, ф. модний.

МОДЕРНІЗ/УВАТИ усучасню-, підновлю- /дк 
підновити/, /о-/; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, радий у- 
сучасни-, для ~ації, зайнятий -ією, ~атор, 
усучаснювач, пк ~аційний, © модернізуючи.

МОДЙСТКА г. моднярка.
МОДИФІКАЦІЯ (дія) перетворення, (видозмі

на; (наслідок) РІЗНОВИД.
МОДНИЙ (одяг) найсучасніший, ново*; (♦ і 

примітивний) фр конва(е')єр-; (романс) попу- 
ляр-, пошире-, (вираз ще) крилітий; (крам) 
ходовий; (звичай) прийнятий, заведений.

МОЖЕ вст може бути, можливо, жґ мо’; (а що, 
як) а що, коли, ануж, чей, ач£й, г. чень.

МОЖЛИВИЙ здійсненний; припущ^н-, дозво
лену припустимий, с° мислимий; г. п° евен
туальний; (суперник) потенцій-; (терпимий) 
прийнятний [н. варіянт]; ± НІЧОГЕНЬКИЙ;

МОЖЛЙВЕ як і. здійсненне, ймовір- 0;
МОЖЛИВО МОЖЕ, ДЕСЬ 0, жґ гляди, 

/дивись/ [і, гляди, доучиться до інженера]; м., 
що й так нехій ніби й так; хіба це м.? як то 
таке може бути?

МОЖЛЙВІСТЬ змбга, шанс, з. можність, р. мб- 
га, к* потенція; (оказія) нагода; за -ости к? 
коли є нагода, при нагоді.

МОЖНА вільно, дозволено, не заборонено; мо
жливо; & к. мож; не м. зась.

МОЖНИШЙ могутній, с. всембжний, всемогут
ній; (маєтний) замбжни[і]й; д. можливий.

МОЖНОВЛАДЕЦЬ вельможа, владоможець, г. 
можновлідник; (над краєм) володар, владика, 
самодержець, самовлад-; (багатством) плут
ократ, олігарх; & всевладець, к. владець;

МОЖНОВЛАДЦІ f  піртер; 0.
МОЖНОВЛАДНИЙ вельмож-, володар-, воло

дарський, всевладний, владомбж-.
МО(І,)ЗОК орган мислення, розумовий апарат; 

(кістковий) шпіг; (гурту) п, ядро, центр, о. 
мозковий трест; п. розум, глузд, інтелект.

МОЗОЛЬ нагнітка, ха мозоля.
МОЗОЛЯСТИЙ (з мозолями) мозбляний, мозб- 

лявий, мозолистий, р. мозольний.
МОЗОЛЬНИЙ (- працю) важкий; (тяжко за

роблений) мозольбваний; р. мозолястий.
МОКАТИ мачіти.

МОКТИ (на дощі) мочитися; я. /лґ хто/ мбкне 
с-и /покинутий/ ♦, напіввймоклий, фР мбчен- 
ий, © мокнучи, мокши;

НАМОК(НУ/ГИ /за-, роз-, ви-, під-, про-/; що 
намгік намоклий /за-, роз- 0/, 0 .

МОКРИЙ (- дрова) сирий, намочений; (- підло
гу) вологий; (день) дощовий; & заФ, мокре- 
[ісі]нький, мокруватий, мокрібщий, і. жґ 
♦мокруха /= мокре діло = убивство/.

МОКР/ІСТЬ сир-, волог-, вбгк-, ~інь, Чот^ча; 
(- погоду ще) сльота, оті; & (~ий одяг+) ~яччя.

МОКРІТИ зволожуватися, сиріти, с. намока-; я. 
мокріє с-и /покинутий/ ♦, щораз мокріший, 
вже майже мокрий, напівмокрий, ©;

ЗМОКРІТИ: я. -ів змокрілий, 0.
МОЛ ще хвилеріз; ± ГРЕБЛЯ, ПРИСТАНЬ.
МОЛЕБЕНЬ > БОГОСЛУЖБА.
МОЛЙТВА (дія) моління; (щоденна) отченіш; 

їй нотація, догана, мораль; ± ЗВЕРНЕННЯ.
МОЛЙТИ блага-, дуже /Хрйстом-Ббг-/ проси-, ♦ 

слізьми /слізно/, ем так проси-, так проси-, па- 
да- в ноги кому; (Бога /за кого/) молитися за; 
я. молить с*моли- [молибога]; + що блага.

МОЛИТИСЯ казати /дія-/ молитву, клас- /би-/ 
поклони, руки до Бога простяга-; їй блага-, 
МОЛИ-; (на кого) боготворй- /оббжнюва-/ 
кого, умира- за /захоплюватися/ ким; я. /мИ 
хто/ -иться с-и ♦, отченашник, МОЛІЛЬ-, бо
гомолець,), молибога, пк молящий, богоміль
ний, f  святий та божий, ск моли- [молибогу], 
©; ± ВІРЯНИН.

МОЛИТОВНИЙ (тон) тихомир-, упокбре-, по- 
кір-; (погляд) благаль-.

МОЛИТОВНИК молитвослбв, збірка молитбв; 
(з календарем святих) ц. полустав.

МОЛИТОВНЯ молель-, молитовний дім; ± БО
ЖНИЦЯ.

МОЛІЛЬНИК богомол(ець), с. спасенник, & 
молитвенник + я. молиться.

МОЛОДЕЦТВО нестримна хоробрість /завзят
тя, сміливість, відвага/; (показне) бравада, хи
зування; юнацькі роки, юнацтво, молодість.

МОЛОДЕЦЬ юнак, парубок, хлбпець-Ф с. коз
ак, н1 зух, хват; (завзятець) смілив-, с. відчая
ка, відчайдух; & молодчик; м. прбти овіць, а 
прбти молодця' -  сам вівціі фальшивий ге
рой; кбжен м. на свій взірець кожен дуріє, 
як сам знає.

МОЛОДЕЦЬКИЙ хвацький, за(по)взятий, зухо- 
ва-, бравий, відважний; (- пісню ще) загонис
тий, задирис-, задирливий;

МОЛОДЕЦЬКИ буйнйсто ♦; & по-Ф.
МОЛОДЕЧИЙ юнацький, молодіжний, р. моло

дечий; © хвацький, МОЛОДЕЦЬ-.
МОЛОД/ЙИ юний, не старий; (- літа) юнацьк

ий, молодечий; /зорю/ новий, новонарбджен-
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ий; (фахівець) ж. новоспече-; як L НАРЕЧЕ-,
е. князь; (дуб) літорослий; (- сало) свіжий; & 
МОЛОДЯВИЙ, ~£[юсі]нький, ~шень- г. -юсь- 
кий; м. та борзий молодий та ранній;

МОЛ ОД/І нарЄчЄні, ~ята, новоженці, ~ожбни.
МОЛОД/ЙК (в небі) ~йй місяць, місячний серп; 

(на землі) парубок, ~ий чоловік; нарЄчЄний.
МОЛОДИ/ТИ роби- мпим, підмолоджува- /од-/; 

я. ІлҐ хто/ -гіть с-и ♦, з-й відф, пк ~ильний, ок 
відмолоднйй, для відмолодження, ©.

МОЛОДИЦЯ >ЖІНКА.
МОЛОДІЖНИЙ молодечий, юначий, юнаць

кий, к* ювенільний.
МОЛОДІСТЬ юність, молоді /к5ні/ літі, о. цвіт 

життя; & молодощі.
МОЛОД/ІТИ ~ша-, става- ~шим; (душею) воскр- 

есі-, підноситися духом; & дк по4 /з4/; я. /мн 
хто/ ~іс с-и ♦, щораз ~ший, пк ~явий, ©; м. 
літами ♦ проти літ;

ПОаяд /з-/ 0; я. помолодів помолоділий, 0 .
м о л о д н й к  (- худобу) дбріст; (- ліс) молодий 

ліс /дерева/; (на груші, вишні +) пагін; с° мо
лодь, /  дбріст.

МОЛОДЦЮВАТИ геройству-, виявляти герой
ство.

МОЛОДЯВИЙ молодистий, с° моложавий.
МОЛОДЬ юнь, юнацтво, молоді люди /гблови/, 

юнаки й дівчіта, р. молоднеча, молодята, з. 
чЄлядь; (нове покоління) дбріст; & мблбдіж.

МОЛОКО (матері) покорм; (кисле) кисляк; (ро
слин) сік; it. сивина; (вапняне) т. розчин; ± 
НАБІЛ.

МОЛОКОСОС з” шмаркач, сопляк, жовторбтик, 
жовтодзьббик, щеня, цуценя, пискля, д. пар- 
шук, як і. жовторотий.

м б л о т  (ковальський) кувалда, (клепати косу) 
клепало, (дерев'яний) довбня, Імала! довбеш
ка, І столярна! киянка; & молотб(чо)к; між 
-ом і ковадлом між Сцйллою і Харйбдою.

МОЛОТИ (що) перемелюва-, (на жорнах) жор- 
ни-; п. клепа- /теліпа-, плеска-, ляпа-/ язиком, 
патика-, шеретува-, сікти язиками, точи- язи
ки, теревени-, пласти сухого дуба; я. /мн хто/ 
м&іе с-и /мастак/ ♦, з-й роз4, мельник, млин- 
dp, р. мелій, пк м&лючий, розмбль-, ск -м&ль- 
ний [борошном&гсь-], ©;

МЕЛЕНИЙ /роз~, пере~/, (роз)мблотий /по-, 
пере-/.

МОЛОТЙТИ (збіжжя) змолбчува- /об-, ви-/; п. 
би-; (жадібно їсти) умина-, тріска-, ЛОПА-; 
я. /л#" хто/ молбтить с-и ♦, з-й обФ, МОЛОТ
НИК, пк молотильний, для молотьби, ©;

ВЙМОЛОЧЕНИЙ молочений 0;
РОЗ~ з С Я (- язик) набрати обертів.

МОЛОТНИК молоти[і]льник.
МОЛОТОК > МОЛОТ.

МОЛОТЬБА (дія) молотіння, молоття, (врож
аю) обмолот, д. молбча; (сезон) Пилйпівка.

МОЛО/ЧНИЙ (жир) з ~ка; (- їжу) на ~ці; (пос
уд) на мсб; /худобу/ дійний, с. на дйво ♦; /тел
ят/ годбва- ~кбм; (пункт) ~ч£рський; (брат) 
годований одною матір’ю; (колір) білий; (- 
скло) мйтовий; м. цукор лактбза; М. шлях 
Чумацький ш.;

МОЛСІЧНІ (зуби) п£рші, первйнні.
МОЛКІСКА у. м’якун.
МОМЕНТ мить, мент; (життя) етйп.
МОМЕНТАЛЬНИЙ блискавич-, МИТТЄВИЙ; 

± НЕГАЙНИЙ;
МОМЕНТАЛЬНО вмить, як стій, (♦ + швид

ше) фР мерщій, з. притьмбм 0 + МИТТЄВО.
МОНАРХ самодержець, самовладець; цар, ко

роль, цісар, імператор, а. богдохін /с° богди
хан/, мікадо, хан, шах, падишах, султан, ка
ган, н&ус, фараон; & ж1 монархиня.

МОНАРХІЯ цйрство, королів-, цісар-, імпфія, 
ханство, султанат, каганат; ± МОНАРХ.

МОНАХ ЧЕРНЕЦЬ; п. самітник, відлюд-.
МОНГОЛОПОДІБНИЙ К* МОНГОЛОЇД-, МОНГО- 

листий, ок монголосхбжий.
МОНЕТА (мідна) мідяк, (срібна) срібняк; з6 

гроші, жґ бікси, баксбта.
МОНОГРАФІЯ наукова розвідка /прйця/.
МОНОЛІТ суцільна брила; п. одноцілість, одне 

ціле; (колос) АЙСБЕРГ, 
монолітний суцільний; п. міцно згуртбва- 

/об’єдна-, збрата-, злютбва-/; ± ЦІЛІСНИЙ.
МОНОПОЛІЯ (виробнича) трест, концерн, кар

тель, синдикат, пул; & монополь.
МОНОПОЛЬНИЙ (- торгівлю) безконкур^нт-.
МОНОТОННИЙ однотбн-, однозвуч-; (- жит

тя) одноманіт-; п, нудний, нудбт-;
МОНОТОННІСТЬ ок монотбнія 0.

МОНСТР > ПОТВОРА; & ж1 монстрйня.
МОНТ/УВАТИ складі- /збирй-/ докупи, ± ПРИ- 

ПАСОВУВА-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й з4, 
-ер, ~увальник, ~£ж-, пк' ~увальний, ~аж-, ©.

МОНУМЕНТ ПАМ’ЯТНИК, (на гробі) нагрббок.
МОНУМЕНТАЛЬНИЙ велич-, ґрандібз-; (твір) 

ґрунтбв-, змістбв-, глибокий (змістом).
МОР пбшесть, епідемія, моровиця, р. помір; (го- 

лодовий) голо домбр; & прйморок.
МОРАЛІЗУВАТИ > НАПУЧУВАТИ;

ДЕ—~СЯ розпсячи-, розсвинячи-.
МОРАЛЬ (норми поведінки) £гика; (у байці) по

вчання, вйсновок; л. нотація, напучення, на- 
поумле-, п. молитва; сґ аморальність.

МОРАЛЬНИЙ (кодекс) етичний; (стан) духо
вий /с° духбвний/, психіч-; © доброзвичай-.

МОРГ трупарня, як і. покійницька; з. міра землі.
МОРГАННЯ кліпа-, мига- 0; & прбморги.
МОРГАТИ (очима) кліпа-, лупа-, мига-, підмбр-
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гува- кому/на кого, (у відповідь) відмбргува-, 
(- світло) блима-, гг морг, блим; я. /мн хто/ 
морггі розмбрганий, звйклий Ф, радий мор
гну-, моргун, кліпко, пк моргучий, моргослі- 
пий, (- світло) мерехтливий, миготли-, блим- 
кий, © моргаючи, знай морг та морг; що не 
морггі незмйглйвий;

ПРОМОРГАТИ прокліпати 0;
НАМОРГАТИСЯ /роз-/, по поморгати; що -гів- 

ся (досхочу) розмбрганий /на-/ (д.),
МОРГУН (джиґун) > ЗАЛИЦЯЛЬНИК.
МОРДА (не іно тварин) пйсок, (свиняча) ргіло; 

(людська) в. ПИКА; & мордяка.
МОРДАТИЙ пикатий, пискатий.
МОРДУВАННЯ мука, страждання; катува-.
МОРДУВАТИ мучи-, КАТУВА-, тортурува-, о. 

залива- сала за шкуру кому, топй- лій з кого; 
(не дава- спокою) хвилюв£-, тривбжи-; я. /мн 
хто/ мордує с-и /поставлений/ ♦, з-й замучи-, 
кйт(юга), мучйтель, розпина-, лютий звір, ма
йстер тортур, інквізгітор, пк (звіро)лютий, мо- 
рдувальний, © мордуючи.

МОРДУВАТИСЯ мучи-, побива-, страждй-, заз- 
наві- мук, світу білого не бачи-; хвилювати
ся, потерпати, пережива-; (над чим) гну- спгі- 
ну, горбаті-, гибі-; (з ким) вибиватися із сил; 
я. /мн хто/ -ється с-и /покинутий/ ♦, змуше
ний побива-, мордований, віч- терпеливець 
/страдник, бідар/, пк довготерпеливий, о. віч
но в біді, © я. світу білого не бачить.

МОРЕ о. цйрство Нептуна, морські стихія; п. 
маса, сила, безліч; ± ОКЕАН.

МОРЕПЛАВЕЦЬ мореходець, моряк, мт у 7 ар
гонавт, п° морепл£в.

МОРЕПЛАВСТВО мореплавання, навігація.
МОРЙТИ (мух) труї-; (до знемоги) виснажува-, 

вимучу-, висоту- /витягати/ жили; (працею) 
витруджува-, знесйлюва- /ви-/, вганя- в піт; 
(голодом) вимбрюва-; я. Імн хто/ морить с-и 
♦, рідйй заФ, морйльник, пк морйльний, ск мо
ри- [морйквас], © виморюючи;

ЗМОРЕНИЙ змуче-, стбмле- /в-, на-/, намбре-, 
змордбва-, вйснаже-, ухбрка- 0.

МОРІГ мурав(к)а, тр£в(к)а; & моріжок, муріг.
МОРОВИЙ пошесний, епідеміч-, зараз-.
МОРОВИЦЯ МОР; чума.
МОРОЗ (малий) ЗАМОРОЗОК; (ранішній) недо

світ; & морозець, морозонько, морозенко, мо
розяка, о. кип’ячий мороз;

МОРОЗИ холодгі, холод, холоднеча, студінь.
МОРОЗ/ИТИ холодгі-, охолбджува-, студгі-; н° 

трястгі, трусгі-, [ЇЇ трусить]; (харчі) заморбжу- 
ва-; (чуття) стргіму-; морозить (кого) дри
жаки пробирають, трясця трясе; я. /мн хто/ 
~ить с-и ♦, з-й заФ, морозильник, пк ~гільний, 
МОРОЗЯ-, мічий, льодуватий, ©.

МОРОЗЯНИЙ мороз-, ХОЛОД-; & морозбвий.
МОРОК темрява, мргіка, пітьма, темінь, р. пбте- 

мок, п° тьма; (безпросвітній) мла, імлі; (ве
чірній) сутінок, пргісмерк; (печерний) печер- 
ність; п. безпросвітність, безнадія.

МОРОКА заморока, клопіт, турбота, рахуба, р. 
турба, п° турбація; с. труднощі, з. обуза.

МОРОЧ/ИТИ завдаві- клопоту, хвилюва-, турб- 
ува-; (забива- баки) задурю-, дурити, туман- 
и-, збива- з пантелгіку, замгілюва- бчі, (голов- 
у) клопота-, заморбчува-; я. /мм хто/ ~ить с-и 
♦, з-й /рідйй/ заФ, заморбчувач, задурю-, зак- 
рутиголова, пк (за)~ливий, © мівши, за~уючи;

ЗАМОРОЧИТИ /по-, на-/, закруггі- гблову.
МОРОЧИТИСЯ мати клопіт, суши- гблову; (ко

ло чого) поратися, морокуві-, жґ розводи- з 
чим; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, змушений поФ, 
пк МОРОЧЛИВИЙ, © міючи клопіт.

МОРОЧЛИВИЙ клопітний, клопіткий, мороку- 
ватий, р. морбчний; (- задачу) крутгій, склад
ний, с° головолбм-; (- прірву) паморочливий; 
(- дитину) вибігли-, перебір ли-, вередлй-.

МОРСЬКИЙ (клімат) вологий, помірний, теп
лий, м’який; (офіцер) фльбтський Іс° флбт-/.

МОРХЛИЙ зморщений, зморшкуватий; (- зер
но) засбхлий у колосі, недорозвгінений.

МОРЩИТИСЯ змбрщува-, мбрхнути; (-довго 
мочене тіло) бабі-; (- плесо вод і п.) брижити
ся; я. !мн хто/ -иться с-и ♦, морщений, змбр
щува-, пк зморшкуватий, ©;

ЗМОРЩЕНИЙ (- лице) жґ побачений 0.
МОРЙК мореходець, мореплавець; (найнижчої 

ранги) матрос; (підліток) юнга.
МОСКАЛЬ великорос, росіянин, з. москбвець, 

москвгін, к. москва, л. каціп; л. вогік, солдат, 
г. жовнір; & москалик /-люга/, з6 москальня.

МОСКОВЩИНА & Росія, Великорбсія.
МОСКОВЩИТИ > РУСИФІКУВАТИ.
МОСТЙВИЙ (!) милости-, ласка- [м. пане!]; р. 

вельможний, іменитий, з. значний, с° зніт-.
МОСТИНА (у підлозі) дошка, з. мостниця; (в 

мості ще) мостовина.
МОСТ/ЙТИ вимбщува- /за-/; (міст) будува-; 

(шлях) брукува-; (А до Б) примбщува- /в-/; 
(гніздо) вгі-, звиві-; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, з-й 
заФ, ~ильник, пк ~ильний, © вимощуючи, 

мостйтися вмбщува-, угніжджува-; розміщ- 
а- /при-/; (шлях) брукува-; п. збира-, міти на
мір [мостивсь свата-], (у кого) міти-, пнути
ся, ЦІЛИ- [ц. в зяті]; (робити) волі-; (з нст 
щоб) пристосовуватися, примбщува- [Ф, щоб 
поживи-]; (- птахів) КУБЛИ-; я. Імн хто/ 
-иться 1. с-и Ф, р£ций уф, мощений, примб
щува- /у-, за-/, ©, 2. що кублиться1;

ПРИМОСТИТИСЯ /у /, приткну- 0.
мосйж жовта мідь, с° латунь.
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МОСЯЖЕВИЙ мусянже-, мосяжний, с° латун-.
МОТАНЙНА > МЕТУШНЯ; & замотанина.
МОТАТИ навива-, накручу-, намбту- /роз-, об- 

+/; (головою) хитати, шві-; (хвостом) маха-; 
(гроші) з" тргінька-, МАРНОТРАТИ-; я. /мн 
хто/ мотгі с-и ♦, радий на» /за-, об- +/, мо
тальник, намотуваль- /об- +/, пк мотальний, 
намотуваль- /об-/, ск мотай- [мотай-нерви 
звук], ©; м. на ус брати на замітку (д. розум);

МОТАТИСЯ хиті-, хилита-, теліпа- 0; (в кло
потах) метуши-, мотля-; р. ТИНЯ-; ± МЕТА
ТИСЯ; я. !мн хто/ -сться 1. я. теліпається, 2. 
я. метушиться, 3. я. тиняється;

ЗМОТАТИСЯ, МОТНУ- метну-, кину-, збіга
ти, о. злітй- 0.

мотив мелодія, наспів, ц. глас; (дії) підстава, 
спонука, причина, привід, пусковий механізм;

МОТИВИ мотивація, мотивування, мотивбва-.
МОТИВ/УВАТИ вмотивбву-, обгрунтову-, пода- 

вйти мотиви, г. узасадню-; р. випрйвду-; я. Імн 
хто/ -ус с-и ♦, з-й обґрунтувй-, узасіднювач, 
пк жувальний, ~ацій-, узасаднюваль-, для жув
ання, ©, ~уючи 0.

МОТЛОХ (у побуті) непотріб, негідь, покидь, 
жґ барахло, (тканий ще) ДРАНТЯ, ганчір’я, 
вер^ття, р. хаббття; (металевий) брухт; (друк
ований) макулятура; (- людей) набрід, шуш
валь, наволоч, потолоч, жужіль-сміття.

МОТОР двигун, рушій; & моторчик.
МОТОРНИЙ 1. (човен) г. моторбвий; 2. © про- 

мітнйй, сприт-, жвавий, енергійний, меткий, 
шпаркий, о. з шилом у сідниці; 3. (- функції 
м'язів) руховий,р. рушійний.

МОТОРОШНИЙ жаский, жахливий, маркітний,
г. макабрич-; (голос) замогиль-.

МОТОРОШНІСТЬ & мбторош.
MOTTO афоризм, (влучний /крилатий/) вислів; 

(до твору) епіграф; (чиє) девіз(а).
МОТУЗ линва, кодбла, с° канат; (з лози) ужва, 

вужівка; (для худоби) налигач; & МОТУЗОК, 
з6 мотуззя.

МОТУЗОК поворозка, швбр-, з. швір-, (з круче
них ниток) шнур, шнурок; & д. мотузка.

МОТУЗ/ЯНИЙ ~кбвий, шворко-, шнуровйстий.
МОГАМЕТАНИН > МУСУЛМАНИН.
МОЧАР > БАГНО.
МОЧЙТИ змбчува-, зволожу-; (коноплі) вимбч- 

у-; (шкури) /роз-/; я. /мн хто/ мочить с-и ♦, 
радий ви» /з-, за- +/, мочильник, пк мочиль
ний, с*мочи- [мочйморда], © вимочуючи;

ЗА»»» (дощем) о. засльози-; онґ закатрупи-;
РОЗМОЧЙТИ: р. язик4 (вином) /про-/ горло;
ПІДМОЧЕНИЙ (авторитет) підмитий;
МОЧИТИСЯ мокнути 0, (в рідині) кваситися; 

(до вітру) відправляти малу нужду, е* воду з 
себе пуска-, в. сця-; я. /мн хто/ -иться 1. пок

инутий », мочений, кваше-, 2. що відправля 
малу нужду, с-и ♦, в. сцикун; ± ВОЛОГНУТИ.

МОШКА з6 мошкара, мошва.
МРЕЦЬ > МЕРТВЯК.
МРІЙЛИВИЙ, м р ій н и й  © задума-, замрія-; ± 

ФАНТАСТИЧНИЙ.
МРІЙНИК фантазер, (письменник) фантаст, кн у- 

топіст, гі° романтик, п. Дон-Кіхбт.
МРІТИ боввані-, маячі- д. мрячи-; (- світло) ле

две світи-; (- зорі) мерехті-, блима-, миг(о)ті-, 
зорі-; н° світа-; р. мрія-; я. мріє1 1. я. бовва
ніє, 2. що зоріє, зазорілий, пк МЕРЕХТЛИ
ВИЙ, ©, 3. я. мріс2/> МРІЯТИ/;

ЗАМРІТИ зазорі- 0, (веселкою) загра-, засвіти
тися; з. на світ н° СВІТАТИ.

МРІЯ сон (а. стятої голови); (заповітна) бажан
ня, прагне-, жада-; (фантастична) химера;

МРІЇ мари, мріяння, марення, о. захмарні зім- 
ки; нездійсненні ♦ сподівання без надії.

МРІЯТИ мари-, сни- (вочевидь !с° наяву/), о. за
ходи- у хмару, багаті- думкою; (-що) бажа- 
/прагну-, жада-/ чого; я. /мн хто/ мріє2 с-и ♦, 
радий по», замріяний /роз-/, заколйса- /захбп
ле-, окриле-, полоне-/ мріями, мрійник, пк 
(сно)мрійний, мрійливий, о. у мріях /снах/, в 
полоні мрій, на крилах мрій, © мріючи;

ВЙ/МРІЯТИ /п° при-/, вимари-, висни- 0; (купу 
мрій) намрія-;

ПОМРІЯТИ (довго) /попо-/, попоснй- 0;
РОЗМРІЯНИЙ розмарений 0.

МРУЖИТИ(СЯ) жмурити(ся), щулити(ся);
МРУЖИТИ тк (очі) скали-, прискалюва-;
ПРИМРУЖИТИ (очі) прискали- 0;
МРУЖИТИСЯ тк мружити очі.

МРЯКА морок, пітьма, темрява, темінь, п° тьма,
д. пбмерки; (імла) мряковйнй, туман, мла; 
(дрібний дощ) мрячка, мжичка, сльоті

МРЯЧЙТИ (і)мжй-, мжйчи-, о. сія- (як крізь си
то); д. мріти; що мрячить = що мжичить.

МРЯЧКА > МЖИЧКА.
МРЯЧНИЙ із мрячкою /мжичкою/, (і)млйстий, 

туманний; (день) сльотавий, сльот(я)нйй.
МСТИВИЙ помстливий, лихопбмний; с° злопа

м’ятний, злопам’ятливий.
МСТЙТИСЯ (на кім, над ким) помща-, чинити 

помсту, відплачува- /віддячу-/ кому, квитати
ся з ким, платити ті£ю ж монетою; (аби на ко
му) зганя- злість /оскому/; дк по»; я. Імн хто/ 
-иться с-и », готовий по», захоплений /зай
нятий/ помстою, месник, мстйвець, У* помс- 
тйтель, пк мстивий, помстлй-, © помщаючись.

МУГЙКАТИ курника-, (під ніс) (стйха) наспіву
вати; & вимугйку-.

МУГЙР неотеса, хам(лб), мудь, мужик, гевал, 
мурло, мурми-, ЛОБУР, (з козаків) f  гніздюх; 
& »яка.
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МУДР/ЕЦЬ мудра голова, f  ~агель, розумака, о. 
Соломон, як і. ~'ий; (вчений) мислитель, філо
соф, У  любомудр; & ~ій, ~ун, ~ак, мудрик.

МУДР/ИЙ розумний, досвідне-, метикбва-, п° 
сивоФ; (ребус) хований; (хід) виваже-; (вирок) 
Соломбнів; (- очі) проникливий, провид-; 
(твір) змістовний; ?  хитрий, хитроФ; & ♦, що 
аж, ~£нький, преФ, ~ющий, -увитий, ~оголб- 
вий, дорослої; аж-аж-аж-який-4;

МУДРО розумно, вміло, майстерно; хитро, лу- 
ківо; обачно, розсудливо, з розумом 0;

ЗАМУДРО (кому) не чийого розуму діло; 0.
МУДР/ІСТЬ (житейська) досвід, практика; & 

м>щі, -ота, ж. ~ація, (мудре, що аж) преФ.
МУДРОВАНИЙ (стиль) мудрий, мудруватий, 

карлючкувй-, викрутас-; (одяг) вишуканий; 
© хитрий, хитромудрий, виверткий.

МУДРУВАТИ вимудрову-, розумувати, МЕТИ- 
КУ-, ф. крутити, мудри-, химери-, філософув
ав (хитро) хитрува-, ок крутійству-; (фанта- 
зу-) вигаду-; (над чим) роздуму-, обміркову
ймо; & перемудрову-; я. /мн хто/ мудрує 1. с-и 
♦, з-й вгіФ, МУДРЕЦЬ, мудрагелик, пк (хит- 
ро)мудрий, © мудруючи, 2. я. роздумує;

ВЙМУДРУВА- ВИГАДА-, (зиск) викрути- 0.
МУЖ (державний) уР діяч; (у шлюбі) р. чоловік.
МУЖВА з6 зн мужицтво, мужики, селяни, г. хло

пство, хлопи; ± МУЖИК.
МУЖИК селянйн, г. хлоп, фР Івгін; зИ селюк, се- 

л&іко; р. чоловік, мужчина; з6 мужикота.
МУЖИКУВАТИЙ мугиристий, дядькувігий.
МУЖНІЙ стійкий, хоробрий, безстрашний, від

важ-, сміливий, рішучий; (юнак) змужнілий,
з. вилюдні-; мужня (жінка) одружена.

МУЖНІСТЬ рішучість, хорббр-, відвага, сміли
вість; (зрілість) змужнілість.

МУЖНІТИ зрі-, ставй- мужнім, о. доходи- літ, 
дорост£- (свого розуму), з. маторі-, (- неї) ма
терні-; п. міцні-, розвиватися, п. нарощувати 
м’язи; я. /мн хто/ мужніє с-и ♦, дедалі муж
ніший, (вже) майже змужнілий /зматорі-, вй- 
людні-/, © мужніючи, стаючи мужнім;

ЗМУЖНІТИ вилюдні- 0; (- дівчину) ста- на 
порі; що змужнів змужнілий, 0 .

МУЖЧИНА > ЧОЛОВІК.
МУЗА лГ (одна з дев'ятьох Муз) гі° богиня ми

стецтва; (поета) (джерело) НАДХНЕННЯ; п. 
поетична твбрчість [муза Шевченка].

МУЗЕЙ сховище реліквій /пам’яток історії/, (не 
сталий) виставка, вистівчий сальбн /зіиа/, 
(картин) картинна ґалфія; ± ПАНТЕОН.

МУЗЕЙНИЙ з муз&о, належний муз&о; (- річ) 
п. старовин-, рідкіс-, к? раритет-.

МУЗИКА (поезії) гармонія; он? оркестра, с° ор
кестр; фР клопіт [от і вся музика].

МУЗИКА музикант; (на) /кобзу/ кобзар, /скрип

ку! скрипаль, /ліру/ лірник, /цимбали! цимба
ліст, /піяніно/ піяніст, /бандуру/ бандурист; 
(оркестри) оркестрант; (сольовий) соліст; он? 
орк£стр(а); & музйчка;

МУЗИКИ е. гулянка, гулі, забава, танці.
МУЗЙЧНИЙ (рід) музи кіль-; (голос) мелодій-.
МУКА страждання, біль; фР к£ра [одні м. з ким 

сущая кірахто]; м. мученицька сибіри;
МУКИ катування, мордува-, тортури, р. кату- 

ші; (витончені) ♦ Тантала, Танталові ♦; душе
вні (сердіч-) м. ♦ серця.

МУКА борошно, мливо, меливо; (худобі) дерть; 
п. порошок, крупка; & мукич-, мукйця, rf *де 
борошно, там і порошно.

МУЛ 1. намул, глей, наплйнок; 2. > ОСЕЛ.
МУЛИСТИЙ > МУЛКИЙ.
МУЛИТИ1; ЗАМУЛИТИ вкрити мулом;

ЗАМУЛИТИСЯ взя- мулом 0; я. замилився 
замулений, і. замулисько, 0 ;

ЗАМУЛЕНИЙ: -ене місце замулисько.
МУЛКИЙ мулистий, замулений, грузький, гле

юватий, глейкий.
МУЛЛА > СВЯЩЕНИК.
МУЛЯР (на будові) каменяр.
МУЛЯТ > МЕТИС.
МУЛЯТИ, МУЛИ-2 (- тверде ложе) дави-; (- 

чобіт) т£р-, тисну-; ги непокої-, докучй-, наб- 
рида-, турбува-, гніти-, не дава- спокою; м. 6- 
чі (по)трапля- на очі, фР попометлятися в оч
ах; не м. оч^й кому г. уступитися з оч£й; я. 
муляє 1. с-и ♦, пк мулький, ©, 2. що докуча;

ПОПОМУЛЯТИ /на-/; п. очі попометлйтися в 
очах, ПРИМИГА- /> МИГАТИ/.

МУЛЬКИЙ той, що муляє /твердйй, шорсткий, 
шкарубкий, цупкий/.

МУМІЯ 1. забальзамований труп, ги ©шкіра й 
кості, сухар сухарем, 2. (оксид заліза) ф£рба; 
& пк *(ультра)муміястий.

МУНДИР френч, м° кітель; & д. мундур
МУНДШТУК цигарочник; (на цигарках) г. наус-.
МУШЦИПАЛІТЙТ > МАГІСТРАТ.
МУНІЦИПАЛЬНИЙ міський, комунальний.
МУР (будівлі) стіна; (круг чого ще) загорожа, /о-/.
МУРА/ВЛЙСЬКО ~ШНИК, ~ВЛИЩЄ, ~ШИЩЄ, —'В- 

ник, ком&н-, д. ~шня, ~ковина, ~влйння; (лю
дське) стовпище, здвйг.

МУРАШИНИЙ мурашковий, д. муравлиний; 
-ина пріця виснажлива /гі° Сизйфова/ праця.

МУРА/ШКА ~ха, ~вель, (лісогриз) терміт; р. 
комаха, комашка; & д. ~вка, з ~шва, ~шня;

МУРАШКИ: м. /-іхи/ бігают по тілу зішпори 
поза шкурою ходять, сироти проступили.

МУРАШНИК > МУРАВЛИСЬКО,
МУРИЙ (масть) муругий, попелястий, темносі- 

рий /сіробурий/ з плямами; (- шкіру) смагля
вий, брунатний; & муруватий.
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МУРИН негр, африканець, f  мавр, як і. чорний.
МУРКАТИ (- людей) бурка-; & мрука-, помурку- 

ва-, (у відповідь) відмуркувати(ся); дР муркну-.
МУРКІТ муркоті[і]ння; & пбмурк.
МУРКОТА[І]ТИ (- кота) мурка-, мурча-, ворко

ті-, мрука-, пф мур-мур; (під ніс) мурмоті[і]-.
МУРЛЙ і МУРМИЛО > МУГИР.
МУРМОТА[І]ТИ > БУБОНІТИ, МИМРИТИ.
МУРОВАН/НЯ (кам'яна будова) ~иця, з. мурів- 

ля, (дім ще) кам’яниця; (камінне) викладка.
МУРУВАТИ вимурбву-, зводити, будува-, спор- 

уджу-; фР замурбвува-; я. /мн хто/ мурує с-и 
~, з-й споруди-, будівник, будівель-, спору- 
джувач, будівничий, пк будівельний, будів
ний, © муруючи.

В Ж  (у мур) гд вмасти-;
ВМУРОВАНИЙ (у мур) вмащений;
МУРбВАНО! с° залізно!

МУСИ[І]ТИ бути зобов’язаним /змуше-, приму- 
ше-, повйн-/, мати [я маю йти]; я. /мн хто/ му
сить змушений, повинен, к" зобов’язаний, фР 
що має /мн хто міє, що міють/ [всі, хто має 
відпочивати], © мусячи, мусивши;

МУСИТЬСЯ (зробити) належить.
МУСКУЛЯСТИЙ жилавий, м’язистий, м’язуві-.
МУСКУЛАТУРА > М’ЯЗ.
МУСУВАТИ #с" (чутки) бра- на язик(й), перети- 

рі- на язиках, (стало) човпти, (перебільшую
чи) роздмухува- кадило; я. /мн хто/ мусує с-и 
♦, рідйй взя- на язйк, роздмухувач кадила, ©.

МУСУЛ(Ь)МАНИН (вірний ісляму) мохаммед- 
і-, чалмонбсець, с° магометінин, зн бусурмЄн.

МУТАЦІЯ > ЗМІНА.
МУТгіТИ і МУТНИЙ > КАЛАМУТИТИ і КА

ЛАМУТНИЙ.
МУТРА гійка.
МУХА (вбивця) цєцЄ; & мушка, з6 мушві, мушня.
МУЧ/Е НИК стрід-, стражден-, /-іль-/, г. ^ень.
МУЧЕНИЦЬКИЙ стрі/д-. ~ждаль-, ~жд енний.
МУЧИТЕЛЬ кат, розпинітель; (супостат) гно- 

бйтель, дЄспот, тиран; ф. варйвода.
МУЧИТИ завдаві- мук, катуві-, розпині-, мор- 

дуві-, замучува-, брі- на муки, заливі- сіла 
за шкуру; (морально) крія- сфце /душу/, тяг- 
тй душу з кого, смокті- /ссі-/ сфце; (- думки) 
турбуві-, хвилюві-, не даві- спокою /покою/ 
кому, жґ муля-; (пити кров чию) тиріни- ког- 
о, варй- воду з; (голодом) морй-; я. /мн хто/ 
мучить с-и /охочий/ ♦, мучйтель, розпині-, 
кат(юга), (у побуті) варйвода, пк катівський, 
катувільний, мордувіль-, замучуваль-, ІзубІ 
болючий, /біль/ гризу-, ©.

МУЧИТИСЯ страждіти, зазнаві- мук, КАРАТ
ИСЯ; (перти як віл) мордуві-, вибиві- із сил; 
(душею) карі- в душі, нестй тягар у серці; (з 
ким) мі- біду з; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, му

чений, мордбва-, катова-, тортурбва-, відда
на муки, мученик, стрід-, пк страждений, до
вготерпеливий, © страждаючи;

НАМУЧИТИСЯ намордуві-, набідуві-, наст- 
ражді-, попомучи- 0;

ПЕРЕМУЧИТИСЯ 1. /з-, на-/, стоми-, намо- 
рй- /з-/, намордуві- /пере-/, 2. /від-/; 0. 

МУШКЙТ > РУШНИЦЯ; & мушк<*гик.
МУШЛЯ черепішка; & мушель-, пк *мушельний.
МУШТРА (військова) муштрувіння, вйшкіл; 

(служба) д. муштрівина.
МУШТРУВАТИ школи-, вишкблюва-, вимушт- 

рбвува-, тренуві-; п. навчі- /при-/; ж. вихбв- 
ува-; я. /мн хто/ муштрує с-и ♦, покликаний 
вйФ, муштрувальник, тренер, пк муштрувіль- 
ний, тренувіль-, вйшкільнйй, © муштруючи.

МЧАТИ біг- /їха-, леті-/ стрілою, леті- на крй- 
лах, ♦ на повній пірі; (конем) (гоном) гні-, 
гні- (як вітер), з. улягі-, р. тюпічи-; (- час) 
лЄтом леті-, лйну-, мині-, збігі-; я. /мн хто/ 
мчить с-и /звйклий/ ♦, пк летючий, шпаркий, 
швидкйй /гон-/, як вітер, фР крилітий, ок нав- 
завідний, © з вітром навзіводи;

ПОМЧАТИ погні-, полеті- стрілою 0;
ПРИМЧАТИ /до-/, пригнітися 0.

М’ЯЗ мускул; & г. м’язень;
М’ЯЗИ з мускулятура.

М’ЯЗЙСТИЙ жилавий, МУСКУЛЯСТИЙ.
М’ЯКЙЙ не твердйй, не цупкий; (тілом) крих

котілий, ніжний, пухкйй, крихкий; (віск) еля- 
стйчний, пругкйй; (волос) тонкйй, шовковий, 
шовковйстий; (тон) приємний, не дратівлй- 
вий; (звук) тйхий, приглушений; (рух) пові- 
ль-, плавкий, с° плівний; (обрис) розплйвча- 
стий, невиразний; (норов) поступливий, під- 
дітли-, лігідний, м’якосердий; © добрий, се
рдечний, чутлйвий, (погляд ще) ніжний; (до
кір) чем-, ввічливий, не різкйй; (вирок) не су
ворий, побліжливий; (клімат) морськйй, по
мірний, тЄплий; (- меблі) пружйнний, пружй- 
новий; & м’якЄ(се)нький, м’якісінький;

М’ЯКО (варити яйце) на м’яко.
М’ЯКОСЕРДИЙ м’якйй серцем + М’ЯКИЙ (©).
М’ЯКОТІЛИЙ > М’ЯКИЙ (тілом).
М’ЯКУН І? молюска, с° молюск.
М’ЯКШАТИ ставі- м’якшим, м’якну-, розм’як

шуватися /з-, по-/; лагідніти; (- зуд) легша-; я. 
/мн хто/ м’якша с-и ♦, рідйй поФ, щоріз м’я- 
кший, пом’якшуваний /з-/, полегшу-, и*=%, ©;

ПОМ’ЯКШАТИ відтіну- /п° відтЄплі-/ сфцем, 
відсфдитись, злагідніти, зм’якну- 0.

М’ЯКШИТИ зм’якшува- /по-, роз-/, розмині-; 
(серце) розчулюва-, злагідню-, уласківлю-; 
(гіркоту) посліблю-; (звук) л1 палаталізува
ти; я. /мн хто/ м’якшить с-и Ф, з-й not, пом’
якшувач, злагідню-, уласківлю-, пк м’якшй-
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льний, пом’4кшуваль-, для (пом'якшення, ©.
М’ЯСАР різник, с° м'ясник; & *м’ясірня, пк 

♦м’ясірський.
М’ЯСЙСТИЙ (- тіло) тілис-; (плід) соковй-, (- 

губи) розквісис-, п’явкуві-.
М’ЯС/О (свіже) свіжині, (молоде) МОЛОЖЙТИ-, 

(смалене) смаляти-, (коняче) коняти-, конина, 
кобили-; (куряче) куряти-, (їжа) ~иво; (на ко
стях) м’язи; (цілого звіра) туша; (кавуна) м’я
куш; & ~цЄ, пк ск *-м’ясий [червоном’ясий]. 

М’ясоїд м’ ясожЄр.
М’ЯСОРУБКА п, війна, кровопролиття; табір 

смерти.
М’ЙТИ тйсну-, стискі-, розмині-, р. м’яшкури-, 

(солому +) мерви-; (одяг) вимина-; (папір) 
бгі-, жмака-; (слова) розтяга-, витискі- з се
бе; я. /мн хто/ мне с-и ♦, рідйй розі4 /вй-/, 
м’яльник, жмакало, р. бгач, (річ) м’яло, пк 
м’яльний, бгіль-, ск -м’яка [кожум’яка], © 
мнучй; я. мнуть розмйна-, розмйнатий 0.

М’ЯТИЙ бганий, (папір) (по)жмака-, (- солому) 
(з)мЄрвле-; фР розмйна-, розмйнатий 0, & вй4 
/розі-/; м’ііте місце м’ятина /прим’яти-/, (м’я
тий) рівець;

ЗІМ’ЙТИЙ зібганий, зіжмака-, зжужмле- 0.
М’ЯТИНА ум’яти- /при-/, бганка, м’ятий рівець.
М’ЙТИСЯ вимина-; п. (нерішуче) Bard-, муля-, 

тертися-Ф, в. микули-; (не квапитися) гія-; 
(біля кого) тф-, крутй-, ошива-; я. /мн хто/ 
мніться с-и ♦, лЄгко М’ЯТИЙ, з-й ♦, пк м’я- 
(т)кйй, глевкйй, глйзявий, © нерішучий, о- 
глядистий, невпевнений, не зна, на яку сту
пити, ні в сих, ні в тих, © мнучись, м’явшись.

М’ЯЧ б3 опука; & м’ячик.

Н

НА фР під [н. липень під л.], над [(піти) н. мбре 
над м.]; аж н. на самісіньку [зліз аж на гбру].

НА! берй! візьми! держи! маєш! на тобі ось, от;
НАТЕ! беріть! 0; н. вам ось, от.

НАБАВКА (платні) накидка, надвишка; (ціни) 
націнка; (додаток) наддаток.

НАБАВЛЙТИ (ціну) підвйщува-, підноси-; (пла
ту) збільшува-; (крок) наддава-; (сили) /до-/; 
я. /мн хто/ набавлгі с-и ♦, згодний /змуше-, 
рад/ набави-, набавляч, пк набавний, ©.

НАБАГАТО (з нст d1 краще, швидше +) багато, 
значно, кудй, далеко, геть то [куди краще].

НАБЕРЕЖНИЙ надбережний /по-, при-/.
НАБИВ/АТИ напиха-, натбптува-, напакбву-, на- 

товкмачу—; (кишеню ще) наповню-; (голову) 
забивати, начиня-; (люльку) г. наклад а-; (об
руч) насаджува-; (кріс) с° заряджі-, зг ладува-; 
(підбори) підбива-; (брилу) /роз-/; (у землю)

/за-/, вганя-; н. оскбму оскоми-; я. Імн хто/ ~і 
с-и ♦, радий /з-й/ набй-, ~ільник, -іч, пк наби- 
~ільний, -чий, ©;

НАБИТИ (міх) набгі-; (дичину) навбива-, (пик- 
у) натовктй, (ґулю) навари-; 0; що -ifв оскбму 
заоскбмлений;

НАБИТИЙ © побй-; (пакет) напханий, напа- 
кбва- 0; (людьми) перепбвне-.

НАБИВ/АТИСЯ напбвнюва- /-ня-/, напиха-, на- 
тбптува-; (з чим) НАПРОШУВА-; (куди) на- 
тбвплюва-, натискі-, наринати; & ♦, як осел
едців у діжку; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, ~аний, 
напакбвува-, натбптува- 0, пк -ний /ви-/, ©.

НАБИРАТИ /з-/, бра-, (воду) черпа-, (повітря) 
вдиха-; (висоту) забирі-, ширя- вйще й вище; 
(на працю) НАЙМА-; (шрифт) склад а-; (чис
ло телефону) накручува-, нацокува-; (мате
рію) купува-; (ваги) набува- що; (форми) 
прибира-; я. /мн хто/ набирі с-и ♦, радий 
/згодний/ набрі-, набирач, м* складач, пк на- 
бирільний, складаль-, набирущий, для набо
ру /складу/, зайнятий -ром /склад-/, ©;

НАБРАТИ: н., як бідний в тбрбу дісті- на го
ріхи.

НАБИРАТИСЯ (гостям) /з-/, сходи-; (сили) уб- 
иві- в сйлу /пір’я/; (на працю) найма-, вербу- 
ві-; (досвіду) навчі-, переймати /запозичі-/ 
що; (пива) НАЛИВАТИСЯ, д. набува-; (вод
ою) НАСИЧУВА-, насбчува-, просякати; н. 
сил ♦ на силі; я. -сться с-и ♦, набйраний, 
склад а-, пк наббристий, ©;

НАБРАТИСЯ (мулу) намули-; (бід) натЄрпі-, 
зазнати /на-/, набіг- лиха; 0; я. -вся біди по
краяний гбрем; н. чого, як жіба мулу перес- 
ити- чим; наберЄшся біди б. не відкидає-.

НАБІГАТИ (з розгону) наскакува-, натикатися; 
(- хвилі) накбчува-; ІбурюІ налітати; (військ
ом) нападі-; (на обличчя) покриві- що; (- спо
гад) вирині-, навертітися, /сльози ще/ з’явля-,
г. тйсну- до очЄй, виступіте; (на крик) збігат
ися; (- діла) нагромаджува-, набирі- /з-/, /воду 
ще/ натікіти; (на думку) спливі-, спаді-; (- лі
та) сповнятися; (кров'ю) наливі-; (- гулю) 
з’явля-, вискікувати, сіді-; /масив зелені/ нас
тупі-; я. /мн хто/ набіпі с-и ♦, набіганий, на- 
кбчува-, наскакува-, (зморшками) мбрще-, 
(кров'ю) налйва-, ©;

НАБІГТИ (лиха) набрітися, (пранців) пійміти 
що; (втрачене) знайте; (- свята) надійти, на- 
сті-; 0; що набіг набіглий /над-/, 0 .

НАБІЙ патрон; (гармати) гірматень, с° снаряд, 
(деінде) заряд; /  з6 (набої +) стрільнб.

НАБІЛ молочні продукти, молоко, з. дійливо.
НАБІЛО (переписати) нічйсто, остаточно, (по

фарбувати) у білий колір.
НАБІР ніборг, у борг, у кредйт, на віру, на
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слово.
НАБІР (дія) набирання; (набрані люди) попбв- 

не-, (висоти) ав забира-; (струментів) КОМ
ПЛЕКТ, (карт) колода.

НАБЛИЖАТИ /з-/, р. наближатися; (річ до речі) 
присувати; (дію) прискорю-; & наближу- /з-/; 
я. /мн хто/ наближу с-и з-й /поклика-/ на- 
блйзи-, наближувач /з-/, для наближення, ©.

НАБЛИЖАТИСЯ (до чого) /з-/, зближува- /на-/, 
(щор&) ближчати, добіга- чого [добіга- кін
ця], о. стоя- на порозі чого, (до землі) прила
ді-; (- дату) надходи-; (- смерть) бу- за пле
чима; я. /мн хто/ -ється с-и ~, наближуваний 
/з-/, вже (зовсім) близький, щораз ближчий, о. 
вже на підході, ©;

НАБЛЙЗИТИСЯ доступи-, приступити бли
жче 0, (тісно) підійти;

НАБЛИЖЕНИЙ (царя) ок прибічний; 0.
НАБЛЙЩЕНИЙ начищений до блиску.
НАБОЛІЛЕ як і. фР жалі [вилити ж.].
НАБОЛІЛИЙ (- тіло) змучений /на-/, намордб- 

ва-; (- душу) переболілий, пережитий; (- про
блему) назрілий, пекучий, болю-, накипілий.

НАБРИДАТИ /о-/, надокуча-, ДОКУЧА-, д. нас
тирюватися, г. навкучати, о. гриз- /скребти/ 
голову, ліз- осою в /межи/ очі, сиді- в печінк
ах, стирча- більмом в оці, стоя- кілком у гор
лі; (присутністю) муля- очі; я. Імн хто/ наб
рид і  с-и /звиклий/ причепа, іржа, сльота, 
смола, нудяр, пк набридливий /о-/, осоружли-, 
настйрли-, (на)докучли-, занудли-, (харч) ос- 
кбмний, ©; хто нікбли не набридяі завжди 
люб'язний;

НАБРІІДНУТИ осточорті-, (з)осоружитися, о. 
кишки прогрйзти, ок зосоружі-, р. остйгну-, 
розлюбйтися, г. н° навкучи-; що набргід НА- 
БРИДЛИЙ, 0.

НАБРЙДЛИВИЙ > ДОКУЧЛИВИЙ.
НАБРЙДЛИЙ насточортілий, огйд-, остоггід-, 

осточорті-, ок зосоружі-.
НАБРІД шушваль, наволоч, потолоч, негідь, не

чисть, покидьки, (людський) мотлох, сміття, 
непотріб, жґ сволбта, о* жужіль-сміття.

НАБРІХУВАТИ /об-/, наговбрюва-, зводи- на
клеп, напліта-, обмовля-, наклепува-; (потай) 
нашіптува-; я. /мн хто/ набріхує с-и ~, радйй 
набреха-, БРЕХУН, наклепник, оббріхувач, пк 
брехлйвий, ©.

НАБРЯК опух, пухлйна, пухляти-, пухленй-, на
бряклість, г. набреск.

НАБРЯКАТИ розпуха- /о-, на-/, бубняві-, с° на- 
буха-; (від вологи) роздиматися, розшйрюва-, 
роздува-; (- бруньки) набрбщува-, налива- (со
ком); я. /мн хто/ набряк^ с-и /покйнутий/ ~, 
щоріз пухліший, вже майже набряклий 
/розпух-, роздутий/, ©;

НАБРЯКНУТИ набучаві- 0; я. набряк НА
БРЯКЛИЙ, 0;

НАБРЯКЛИЙ набубняві-, набучаві- 0.
НАБУВАТИ дістава- ЗДОБУВА-, купува-, к» 

придбавати, д. придббву-; (працею) доробля
тися; (майно) наживати, накопйчу-, нагрома
джу-, ± ДБАТИ; (значення) набира-, (форми) 
/при-/; я. ілґ хто/ набувгі с-и ♦, спраглий /ох
очий/ набу-, (по)купець, призбгірувач, к? НА- 
БУ-, н1 загреба, пк набутливий, ©;

НАБУТИ надба- 0; що набув НАБУТИЙ;
НАБУТИЙ нажгі-, надбаний 0; (досвід) нагро- 

мадже-, накопйче-, здобутий, настараний.
НАБУВАЧ к* призбиру-, н1 загреба, раб мамони, 

нажив£тель, наживач, г. доробк£вич, фР заро
бітчанин.

НАБУТОК і НАБУТТЯ > НАДБАННЯ.
НАВАЖУВАТИСЯ (нащо) /з-, від-/, важи-, НА- 

СМІЛЮВА- /о-/, пуска-, надумува-; збира- з 
силою, набира- духу, мати /бра- на себе/ смі- 
лйвість; р. ма- намір, вирішува-, збиратися; я. 
/мн хто/ -ється насмілений, слбвне- відваги, г. 
ріше-, /. відчайдух, відчаяка, одчайдуша, пк о- 
дважний, рішучий, готовий (на все), зважлй- 
вий, © відкинувши страх, набравшися духу;

НАВАЖИТИСЯ надуматися 0.
НАВАЛА напад, уР вторгнення, нашестя, р. по- 

тб-па, з. н£хід, к* інвазія.
НАВАЛОМ зп купою, насипом; п° навально.
НАВАЛЮВАТИ (на кого) /з-/, наклада- /по-/; 

(чого) нагромаджува-, насип а-, накида-, накб- 
чува-; я. /мн хто/ нав&іює с-и ♦, радий нава- 
лй-, навалювач, накладач, пк навалювальний, 
ок навальний, ©;

НАВАЛЙТИ навйрга-, наверну- 0; (людей) н° 
насуну-, натйснутися.

НАВАЛЮВАТИСЯ: н. чбрним мішкбм застел
яти /покрива-/ чбрною хмарою.

НАВАЛЬНИЙ (нестримний) гінкий, прудкий, 
блискавйчний, ок цунам-, с° стрімкий, стрім
ливий; (смертоносний) нищівний; (- пашню) 
буй-; (гуркіт) сйль-; (- працю) невідклад- /те
рміновий/ і завальний; (крок) розгонистий, 
сягнйс-; (вітер) рвучкий, шпаркйй, поривча
стий, поривнйй, шкваль-; (- зиму) снігови-; (- 
хмари) густйй, грозовйй.

НАВАНТАЖЕННЯ навантага, тяг£р; з п заван
таженість; (обов'язками) обтяження.

НАВАНТАЖУВАТИ вантажи-, ладува-, заван
тажу-, (працею) обтяжу-; я. /мн хто/ наванта
жує с-и ♦, з-й навантажи-, вантажник, пк ван
тажний, навантажуваль-, ©.

НАВВИПЕРЕДКИ навзаводи, один поперед од
ного, наперегони.

НАВВЙПИНКИ струнко, вйструнчено, вйстру-
НЧИВШИСЬ.
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НАВДИВОВИЖУ напрочуд /-див/, на(пре)дйво, 
надзвичайно; дуже добре, чудово, хіба-ж-так, 
аж он як.

НАВЕРТ/АТИ /по-/; (гори) в^рга-, НАВАЛЮВ- 
А-, нагорта-; (бесіду) /з-/, міня-, спрямовува-; 
(на свій бік) прихиля-; (на віру) /с-/ до чого, с° 
оберта- в; (утрачене) НАДОЛУЖУВА-; (уб
ік) зверта-, (худобу) /за-/, (вину) спиха-, перек
лала-; (києм) би-; (тугу) наклика-, наганя-; н. 
до себЄ прихиля- /прив’язува-/ до сЄбе; я. !мн 
хто/ нагорті с-и ♦, радий /з-й/ нагорну-, ~ай- 
ло, нагортай-, нагромаджувач, пк нагорталь- 
ний, ~аль-, ск наверни- [навернй-душу], ©.

НАВЕРТАТИСЯ (на думку) спадати; н. на дум
ку лізти в гблову; н. на очі лізти в очі.

НАВЕРТОМ: одним н. одним наворот- /заход-, 
напад-, рип-, раз-/; ± НАСКОКОМ.

НАВЕРХ нагору /у-/; на вищий поверх; (у іиахт- 
і) на-гора.

НАВЕСНІ весною, (на початку весни) напровес
ні, (весняною порою) об весні; п° розквіта
ючи, у розквіті /сил/; & х? на весні.

НАВЗАВОДИ r f > НАВВИПЕРЕДКИ.
НАВЗАМІН r f в замін, в обмін, на заміну.
НА(В)ЗДОГАД i f  навдогад; (наосліп) навмання.
НАВЗДОГІН навздогінці, у догбню /догбнь/; 

(гукати) у спину.
НАВЗНАК r f навзнаки, ГОРІЛИЦЬ, горічерева, 

на спині, /падати/ крижем, трупом, на спину.
НАВИВОРІТ (одяг) догори сподом, сподом на

зовні; онґ навпаки, наопак, зідом наперед, 
назворбт, г. противно; & навідворіт.

НАВЙЛІТ r f > НАСКРІЗЬ.
НАВИСАТИ (над чим) висі-; (- загрозу) зависа-, 

висі- тінню; я. Імн хто/ нависа схилений /на
вислий/ над чим, (- загрозу) (цілком) реаль
ний, пк п° навйсливий, т. навіснгій, гі° навгіс- 
лий /з-, за-/, © нависаючи.

НАВИЧКА /з-/, ± ВИХВАТ-; (уміння) с° навик.
НАВІВАТИ (кому) навію-, гд вмовляти кого; (ду

мку +) урбюва-, наганя-, надиха-, наклика- 
/ви-/; (прохолоду) приноси-, (сніг) /на-/, намі- 
та-; (жах) прищеплюва-, вселя-; я. /мИ хто/ 
навіві с-и ♦, з-й навія-, навіювач, урбю-, інс
піратор, пк навіювальний, ©;

НАВІЯТИСЯ урбїтися 0; я. навіяно урбєний.
НАВІГАЦІЯ мореплавство /-плавання/, судно

плавство; судноводіння; (період) навігацій
ний сезон.

НАВІДЛІГ навідлі, навідліт, з-за плеча /плечей/, 
ок розгонисто, с° навідмах, з плеча.

НАВІДРІЗ рішуче, категорйчно, навідруб.
НАВІДУВАТИ г. навіщати; ± ВІДВІДУВАТИ;

НАВІДАТИ навістйти 0, завітати до кого.
НАВІДУВАТИСЯ (до кого) вчащати, навертати

ся, заходити, забіга-, відвідува- /на-/ кого; (ку

ди) ж? зазира- до чого; ± НАГЛЯДАТИ;
НАВІДАТИСЯ завітати 0.

НАВІЖЕНИЙ БОЖЕВІЛЬ-, слабйй на гблову, 
навіснйй; (- вдачу) неврівнов&ке-, нестрйма-, 
шале-, як L зайдйголова; (звичай) дйкий, без
глуздий.

НАВІЖЕНСТВО божевілля, шаленство; дур, 
дурість; & навіженість.

НАВІК навічно, навіки, НАЗАВЖДИ, ♦-віки, ♦- 
віків, навіки-віків.

НАВІСНИЙ зя (вогонь) ви у. крутйй.
НАВІСНЙЙ навіже-, БОЖЕВІЛЬ-; (крик) неса- 

мовйтий, шалений, дйкий; (ворог) ненавйс- 
ний, огйд-; т. начіпнгій, висячий.

НАВІСНІТИ божевблі-, втрача- рбзум, р. наві- 
жені-; (зі злости) шал(ен)і-; ± ХИЖІ-; я. на
вісніє = я. божеволіє;

ЗНАВІСНІЛИЙ оскажені-, осатані-, озвірі-; (- 
стихії) розбурханий, шале-; (клопіт) набри
длий, остогид-, осточорті-, обрид-.

НАВІТЬ аж (і) [я аж (і) чарку поставив], ба [сло
ва жарту, ба їдкого гумору], був [хоч би б. за
мовк], просто аж [п. аж сумно], © і то [я і то 
був ♦ я б.], і той, і та, і ті [діти і ті бігли], і 
[ховав, щоб не знав і де], й [не дім, а хто й 
зна що ♦ не дім, а х. з. щ.]; н. і ок аж [аж сю- 
дй чути]; н. не і не [і не глгінув ♦ не г.], не 
то що, а й Гне то що. а й не глгінув ♦ не г.]; а 
н. ба [не аж по смфті, ба зіраз]; і н. аж [і н. 
присів аж присів]; що н. аж [гнув, аж упав].

НАВІЧ (побачити) на власні бчі, особйсто; (при 
всіх) на очах, перед очйма, вочевидь, наочно; 
р. очевйдно; ± ВОЧЕВИДЬ.

НАВІЩО нащо /по-/, з якою метою, е* на біса, 
на (якого) дідька /яку хорббу, яку лиху годи
ну/; чому, для чого, з якої причйни /р£чі/, чо
го ради, чого це; н. пішов? і чого ото пішов?;

НАВІЩОСЬ нащось, пбщось, для чогось.
НАВІЮВАТИ > НАВІВАТИ.
НАВІЯННЯ (гіпноз) наклик, наклйка-, урбє-, 

прищ^пле-, нідих, к" сугестія; (дія) накли
кання, навіюва-, прищеплюва-, урбюва-.

НАВКИДЯ кидькома, навкйдь, навкйдьки, нав- 
кидяча, ок кйдьма.

НАВ(С)КІС скісно, & нав(с)косй, навкосяка, на- 
перекосяк.

НАВКОЛИШНІЙ /дов-, нао-/, навкружній, ок 
наокбль-.

НАВКОЛИШНЮЮ > ДОВКІЛЛЯ; & навкілля.
НАВКОЛІШКАХ (стояти) на колінах, укляк- 

(нув)ши; & навкблюшках.
НАВКОЛІШКИ (стати) навкблюшки, навко

лінки, навколінці, на коліна.
НАВКОЛО rf (де) навкругй /дов-, о-/, ДОВКО

ЛА, р. навкіл, навдбколо, окіл; i f K навкруг, 
довкруж, круг.
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НАВКРУГ(Й) > НАВКОЛО; (їхати) нівзбіч.
НАВЛЕЖАЧКИ > ЛЕЖАЧКИ.
НАВМАННЙ (без певности) наосліп, безбач, д. 

навгідь, п° навпопад; (будь-куди) світ-зіочі, 
куди бчі спіли; (гатити) як сліпий сокирою 
/без розбору/; (обирати) навздогід; (сліпма) 
навпомацки; & навмани, навманці.

НАВМИСНИЙ /у-, ЗУ-/, (із злим наміром) зло
вмисний, задуманий;

НАВМІІСНО[Е] /ЗУ-/, нарочито, свідомо; на 
зло, спеціально, ніроком, з рбзмисл-.

НАВОДИТИ (поліцію) /при-/; (на слід) скербвув- 
а-, спрямбвува-, (кріс ще) рихтува-, націлюв- 
а-; (слова) цитува-; (на думку) напроваджува-, 
наштбвхува-; (жах) виклика-, наганя-, завда- 
ві- чого; (міст) перекиді-, проклала-, спору- 
джі-; (на гріх) пгговхі-, спонукі-; н. блиск 
чисти- пір’я; н. дбвідки ш. збирі- діні, допи
туватись; н. лад опоряджі-, роби- /даві-/ л.; 
я. /мн хто/ иавгідить с-и ♦, рідйй навести, 
націлювач, пк навідний;

НАВЕСТИ напровіди- 0; н. порядок опоря
ди-, ді- лад Ір. гарізд/; н. біду > НАКЛЙКА-.

НАВОДНЮВАТИ (площу) затоплю-, заливіти; 
(ринок) переповню-; я. /мн хто/ навбднює с-и 
♦, згодний затопи-, навбднювач, затоплю-, пк 
повєнЄвий, для затбплення, ©.

НАВОЛОЧ з6 > НАБРІД; о3 ПАСКУДА, МЕР- 
ЗОТА, шкура.

НАВОРОТ (один цикл) зіхід, ніпад, ніверт, раз 
[одним різом], цикл, фР рип; другим -ом 
другим різом; ±НАВЕРТОМ, НАСКОКОМ.

НАВПАКИ (цілком протилежно) навиворіт, зі- 
дом наперед, д. назворбт, фР влісне, що [в., 
що не був], fa. противно; (у зворотньому на
прямі) навспік; (казати) всупереч, навідво- 
ріт, наперекір; гРк (у протилежному напря
мі), проти [навпаки сонця]; & з. ніопік, нав- 
пік; з точністю до навпакіі на 180°.

НАВПЕРЕЙМИ навперехрест, с° напереріз; (пе
ребиваючи одне одного) навперебій, навпере
бивки, один з-перед одного /другого/; онґ на
ввипередки, навперестриб.

НАВПЕРЕБИВКИ навперебій, перебивіючи од- 
нЄ одного, фР навперейми, наввипередки.

НАВПЕРЕБІЙ > НАВПЕРЕЙМИ.
НАВПЕРЕМІНКИ[КУ] навперемін, на зміну.
НАВПІЛ надвоє, наполовину, пополовині, пів- 

на-пів, р. вполовину, впіл.
НАВПОМАЦКИ навполапки, міцаючи, обміцу- 

ючи, сліпуючи; л. наосліп, навмання.
НАВПОЧІПКИ навкаряч- д. наприкуч-, пбчіп-, 

кузьком
НАВПРОСТЕЦЬ навпрожкй, навпрямець, нав

прямки, навпрямці, прямцем, прямим ходом, 
к. нівпрост, (казати) відвЄрто, просто, пря

мо, без церемоній /нітяків, викрутісів/.
НА(В)ПРОТИ насупроти, а. візаві; (їхати) на

зустріч; лР* проти.
НАВРОЧЕННЯ наслання, наклика-, е. урок(и).
НАВРОЧИТИ > УРОЧИТИ.
НАВРЙД навряд чи; сумнівно, щоб, годі повіри- 

ти, що, з. трохі лиш, к. чи й [чи й почув].
НАВСЙДЯЧКИ навсйдь-, сгідяч-, сйдьма, сидя

чи.
НАВСІБІЧ на всі боки, напріво, налі- взад і 

вперед.
НАВСКАЧ чвілом, учвал, навскбкй, навскочки.
НАВСКОСЙ навкоси, нівскіс, нівкіс(ь), навко

ся, жґ (нав)косякі, скосом.
НАВСПАК у противний бік, д. нівзворіт, к" у 

протилежному ніпрямі.
НАВСПРАВЖКИ (на)спрівді, дійсно, по-спрів- 

жньому, як належить; серйозно, не на жарт.
НАВСТІЖ нарбзтвір, нарбзтіж, отвором, набт- 

вір, о. на всю широчінь; л. (- душу) нарозх
рист; & ністіж, нівстяж, нівстежки.

НАВСТОЯЧКИ стбяч(к)и, навстбйки, на ногіх,
д. стбя; (навсторч) СТОРЧ.

НАВСУПЕРЕЧ всупереч, ністорч, накриво, на
супроти, с° наперекір, д. навкір(ки); (на зло) 
на збитки; и. дблі с° наперекір д.; и. стихіям 
щоб пЄкло засміялось /чортів колька взялі/.

НАВТІКАЧА навті[Є]ки, дріла, драпакі.
НАВТЯКЙ навтямки, нітяком, нітяками, натяк- 

іючи, навздогід буряків (щоб дали капусти).
НАВУШНИК (у телефоні) слухальце, (у шапці) 

кліпан; © шептун, стукіч, ФІСКАЛ; ± СЛУ
ХАВКА.

НАВХИЛЬКИ НАХИЛЬЦІ, к. хильки.
НАВХРЕСТ хрестом, хрест-нівхрест, вперехр- 

ест, р. (на)бхрест, к? хрестоподібно.
НАВЧАЛЬНИЙ с° учбовий; (рік) шкільний; фР 

педагогіч-.
НАВЧАННЙ учення, наука, вчиття, студії, с° 

учбба, з. учЄніє, д. учбі.
НАВЧАТИ (чого) вчи-, ф. підковува- (на всі чо

тири); (кого) школи-, n f  підучува-; (у школі) 
викладі-; (звірів) муштруві-; (виховува-) на- 
учі-, напучува-, напоумля-, с° наставля-; я. 
їм" хто/ навчі с-и ♦, призначений навчи-, 
НАВЧИТЕЛЬ, пк навчільний, © навчіючи;

НАВЧИТИ: віжко н. кого свбго розуму не 
встівиш кому;

НАВЧАТИСЯ школитися 0.
НАВЧЙТЕЛЬ нап^ник, напрів-, метр, с° насті- 

вник, з. мЄнтор; з. учитель.
НАВШЙР(ШКИ) на всю широчінь; завширшки.
НАВШПИНЬКАХ (стояти) на пільчиках; & 

навспинячки.
НАВШПИНЬКИ (стати) найшпйняч-, на піль- 

чи-, жґ навдйб-.
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НАВ’ЯЗЛИВИЙ зп > НЕВІДЧЕПНИЙ.
НАВ’ЯЗУВАТИ /при-, за-/, в’яза-; (роботу) нак

ида-, звілюва- на п л Єч і ; н . стосунки г. розви- 
ві- с.; я. /мн хто/ нав’язує с-и ♦, з-й /радий/ 
нав’яза-, в’язій, пк в’язальний, в’язучий, ©;

НАВ’ЯЗАТИ (аркан на роги) налигати; 0.
НАВ’ЯЗУВАТИСЯ о. віша- на шию, + НАПРО- 

ШУВА-.
НАГАДУВАННЯ /при-/,/?, нагад; (кому) пригад- 

ка, г. упімнення, з. упоминок; ± ПАМ’ЯТКА.
НАГАДУВАТИ /при-/, (кривди) випомина- (за 

що); (кого) скидатися на, мати багато спіль
них рис із ким; (що) вигляді- як що; ± ЗГА- 
ДУВА-; я. /мн хто/ нагідує с-и ♦, радий на
гаді-, для нагадування, пк схожий на, подіб
ний до, о. зовсім як [зовсім як мій дід], ©.

НАГАЙ > БАТІГ.
НАГАЛЬНИЙ (- діло) терміновий, негайний, не- 

відклад-; /запит/ (до)конеч-, пйль-, дуже пот- 
ріб-, настій-, пекучий; /смерть/ наглий, рап
товий, несподіваний; р. наваль-; & з. нагай-.

НАГАНА > НАТРУСКА; он? докір, осуд.
НАГАНЯТИ /наздо-/, нагони-; (хмари) громад- 

и-, зганя-; (на слизьке) /за-/; (страх) викли
кі-, завдава- чого; (згаяне) надолужува-; фР 
підганя- /ви-, про-, при-/; (ціну) підвищува-; 
н. нудьгу розводи- плачі; я. наганя 1. я. же
не + наганяйло, 2. я. надолужує.

НАГІНКА НАТРУСКА, ПЕРЕСЛІДУВАННЯ.
НАГЛИЙ раптовий, несподіваний, нагаль-, неп- 

ередбаче-; (- діло) невідклад-, негай-, термі
новий ок зненацьий.

НАГЛИТИ квапи-, підганя-, принукува-, підс- 
тьббу-, принаглю-; я. /мн хто/ ніглить с-и ♦, 
з-й при4, наглячий підганя йло, підгбнич, 
прискорювач, пк підгінчий, ок прискбр-, ©.

НАГЛУХО ф. наглушняк; ± ЩІЛЬНО, ГЛУХО.
НАГЛЯДАТИ1 /дк НАГЛЯНУТИ/ (кого) пиль- 

нува-, слідкува-, стежи-, спостеріга-, назира-, 
стоя- над душею, дивитися в чотири ока за, д. 
дозирати; (на що) погляді-; (до чого) /за-/ 
[наглянув до хати], навідуватися; я. /мн хто/ 
нагляді с-и ♦, змушений нагляну-, НАГ
ЛЯДАЧ, пк НАГЛЯДОВИЙ, пильнобкий, ©.

НАГЛЯДАТИ2 Ід* НАГЛЕДІТИ/ (місце) підшу
кувати, вибиріти /до-/.

НАГЛЯДАЧ дозорець, як і. дозорчий, (у ҐУЛАЗ- 
і) зн вертухай; з'" доглядіч;

НАГЛЯДАЧ т* підглядач, підглядник.
НАГЛЯДОВИЙ (суд) ніглядний, для нагляду.
НАГЛЯД ЦІ 1. нізирці, 2. з вигляду, 3. мигцем.
НАГНІТАТИ (газ) помпуві-, млин куві-; (галас) 

збільшу-; (атмосферу) розпілю-, п'° затрую-, 
робити духоту, роздуві- кадило; ± НАГНІ
ЧУ В А-; я. /мн хто/ нагніті с-и ♦, нагнітіч, пк 
нагнітальний, для нагнітіння, © нагнітіючи.

НАГНІ/ЧУВАТИ ~іта-, натискі-, натискува-, на- 
дівлюва-, тисну-, дави-, притискі-; я. /мн хто/ 
-чує с-и ♦, рідйй ^ги-, для ^гіння, ~чувач, пк 
давильний, натискіль-, © нагнічуючи.

НАГОВІР обмова, ніклеп, пеня; (нашепт) кі- 
верза, клявза, зп донос.

НАГОВОР/ЮВАТИ багіто говори- /оповіді-, 
розкізува-/; (на кого) зводи- ніклеп /пеню/, 
напліті-, плеска-, клепі-, обмовля- /оббріхув- 
а-/ когоу (таємно) нашіптува-, (текст) дикту- 
ві-; (проти кого) підбурюва-, підбиві-; я. /мн 
хто/ ~ює 1./2. с-и ♦, © моючи, 1. мовач, пк 
(на тасьму) ~чий, 2. що обмовля, звйклий /с- 
и/ обовляти, обмовник, наклеп-, пліткар, пк 
обмбвчий, наклепницький;

НАГОВОРИТИ: н. сім мішків гречіної во
вни наплести нісенітниць; 0;

НАГОВОРИТИСЯ /вй /, набаліка- 0.
НАГОДА (слушний час) окізія, випадок, можли

вість, шанс, тріп [під той т.]; міти дгібру -ду 
ма- /д? запопас-/ шанс; з -ди чого на знак; при 
-ді ок десь-колись; при кбжній -ді завжди.

НАГОДЙТИСЯ дк тріпи-, підверну- (під руку), 
р. навину-; (куди) нахопй-, надбігти, приспі- 
/на-/, примандруві-, д. налучйтися; (де) знай- 
тгіся, бути.

НАГОЛб (меч) напоготові; (стригти) під кор
інь; (все, всі) поголовно, геть чгісто, нічгісто, 
(не лише стригти) під машйнку.

НАГОЛОШУВАТИ кліс- ніголос; (звук) прити- 
скі- /на-, робй- ніголос, вдаря-/ на; (думку) 
підкреслюва-, виділя-; я. /мн хто/ наголгішує 
с-и ~, з-й наголосй-, наголошувач, для нагол
ошення, пк наголосбвий, акцентологічний, ©.

НАГОРІ вгорі, на пбвфхні, зверху, д. наверха, зп 
наверху; на вйщому поверсі.

НАГОРОДА вй4, У7 мзда, f  наділ; (у змаганні) 
приз; (заохота) премія; & д. надгорбда.

НАГОРОДЖУВАТИ /  /виФ/, преміюві-, даві- 
нагорбду, д. надгороджі-; я. /мн хто/ наго- 
роджує с-и ♦, згодний нагородгі-, нагорб- 
джувач, доручйтель нагороди, пк нагород
ний, преміяль-, для нагородження, ©;

НАГОРОДИТИ ущедрити 0.
НАГОРУ вгору, на пбвфхню, р. наверх; на ви

щий поверх, (у шахті) на-горі.
НАГОТА голизна, гблість, фР сором [прикрити 

с.]; п, непривабливість, незугірн-, непокізн-.
НАГОТОВЛЯТИ /під-/, наготбвлюва-, готуві-; 

(їжу) навірюва-; (кріс) нарихтбвува-; (роби- 
запас) запасі- /при-/; я. /мИ хто/ наготовля 
с-и ♦, з-й наготуві-, пк підготовчий /на-/, ©.

НАГРАВАТИ; НАГРА-: я. ніграно (сміх) нігр- 
аний, удіний, ± УДАВАНИЙ.

НАГРІВ гріття, нагрівання.
НАГРІ/ВАТИ /зі-, піді-, о-/, грі-; н. місце обжи
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вати ся; я. /мн хто/ гріє с-и ♦, з-й нагрі-, ~вач 
/о-/, -вальник, пк ~вальний /о-, ви-/, ~вний /о-, 
ви-/, огрійливий, огрівущий. для нагріву, ск 
-грійний [самогрій-], © гріючи;

НАГРІ- г. /за-/ 0; (руки) п. вмочи- п&льці; н. чу
ба упрі-, стомитися, попрацюва-, попороби-.

НАГРОБНИЙ (пам'ятник) намогйль-; (-слово) 
надгроб-.

НАГРОБОК нагробний камінь /пам'ятник, пли- 
т£1\ (споруда) мавзолей, /фараонів/ піраміда; 
з. епітафія; & надгрббок, надгробник.

НАГРОМАДЖЕННЯ накопичування, нагрома
джу-, призбиру-, примножу-; дк накопичення, 
надбання, примноже-; (предметів) скупче-, 
згромадже-; ма кумуляція; т. акумуля-.

НАГРОМАДЖУВАТИ навалюва- /насипа-, нак
лада-, накида-/ купою, купчи-, скупчува-, наз- 
бйрува-, горну- /гребти/ на купу, дба-, копич- 
и-; (сіно) згріба-, громади-; (фонди) накопич
увати, призбиру-, примножу-; АКУМУЛЮ-; 
я. /мИ хто/ нагромаджує с-и ♦, з-й нагрома- 
ди-, нагроміцжувач, накопичу-, пк громади- 
льний, ма кумулятйв-, для нагромадження, ©.

НАГРОМАДЖУВАТИСЯ (- крам) рости в гори; 
± НАКОПИЧУВАТИСЯ.

НАГРУДНИК 1. прикраса на грудях, 2. станик,
3. деталь збруї, 4. рятівний засіб на воді +.

НАД: над чим фР з приводу чого [сумує над 
пропащим часом].

НАДАВАТИ (що) дава-; (чин) присуджу-, присв
ою-; (сил) додавати; (землю) наділя- чим, г. 
/у-/ що/чого; (вигляду) напуска- на кого що; н. 
значення ♦ ваги; н. природній віігляд упри- 
роднюва-; н. тбну й кольору епосі формува- 
образ епохи; я. /мн хто/ надаї с-и ♦, готовий 
/з-й/ нада-, надавець /по-/, пк надавчий, ©;

НАДАТИ з. призначи-, постави-, настанови-, 
[♦ царя] 0; н. слгіво г. уділи- голос; не ♦ зна
чення ф. переступи-, як через скинуті штани; 
н° надалгі (вродитися) ж. втрапило.

НАДАЛІ у майбутньому, надальше, у перспек
тиві; наперед, на майбутнє, на майбутній час.

НАДАННЯ давання, надава-; (звань) присвоє-, 
присудже-.

НАДБАННЯ (дія) придбання, нажиття, набуття 
/здо-/, НАГРОМАДЖЕННЯ, здобува- /на-/; 
(надбане) здоб^ок /на-/, надбанок, о. добром 
набуте; (культури) спадщина, доробок.

НАДБЕРЕЖЖЯ узбережжя /на-, по-, при-/.
НАДБЕРЕЖНИЙ набережний /по-, при-/.
НАДБІГАТИ прибігати /під-, до-/;

НАДБІГТИ: що надбіг надбіглий 0, 0.
НАДБУДОВА (бюрократична) f  наріст.
НАДВЕЧІР перед вечером, д. над вечори.
НАДВИШКА НАБАВ- + фР зайвині [♦ розуму].
НАДВІР (куди) на подвір'я, на вулицю, назовні,

з приміщення /хйти/; ± НАЗОВНІ.
НАДВІРНІЙ (у дворі) дворовий; (вигляд) зовні

шній; (гук) вуличний, позах£тній.
НАДВІР’Я позахіття, все поза хатою; зовнішній 

світ; по -ір’ю надворі, на повітрі, не в хаті.
НАДВбРІ у дворі, не в хаті /приміщенні/, (із)зб- 

в-, по надвір'ю, на природі /повітрі, вулиці/.
НАДДНШРЯНЕЦЬ східній українець, східняк, 

жн совіт, f  малорос.
НАДДНІПРЯНЩИНА Східня /Велика/ УкраІ- 

на, f  Малоросія.
НАДДНІСТРЯНЕЦЬ галичанин, західняк, за

хідній українець, f  русин.
НАДЗВИЧАЙНИЙ винятковий, виїмко-, особ- 

лгі-, незвичайний, неповтор-, (твір) непере- 
верше-, феноменаль-, жґ хіба-ж-такйй, аж- 
бн-який, о. усім чому що [усім мурам мур]; ® 
крайній [крайні заходи], (вплив) могут-, (- си
лу) надлюдський, /якість/ чудбвий, знамени
тий; (з'їзд) позачерговий, екстрений; ± НЕ- 
ПЕРЕВЕРШЕ-; -на приггіда с° НП, ЧП (чор
това пригода), оказія;

НАДЗВИЧАЙНО страшен-, надзвйчай, НАД- 
ИВО, (змучений) до краю, без міри, хіба-ж- 
так, аж-он-як, що аж /аж-аж-аж/ [гарячий, що 
аж-аж-іж], хтозна-який [ніби він х.-я. дур
ний]; (гарний) збіса 0; ± НАВДИВОВИЖУ.

НАДЗЕЛЕНЬ (їсти) зеленцем, зазелень.
НАДЗЕМНИЙ по+; позазем- /-світній/, небесни- 

й, косміч-, міжзоря- /НАД-/, міжплян£г-, між- 
прбстір-; (світ) потойбіч-, замогиль-, загрбб-.

НАДЗОРЯНИЙ (за)небес-, НАДЗЕМ-, надзірній.
НАДИВО навдивовижу, напрочуд, напредиво, 

НАДЗВИЧАЙНО.
НАДИМАТИ /роз-, від-/, роздува-; (груди) ви- 

пина-, (губи) закопйлюва-; ± НАДУВАТИ.
НАДИРАТИ; НАДЕРТИ: н. вуха п. носом по

товкти, як кошеня.
НАДИТИ приваблювати, принаджу-, приманю-, 

манити, ваби-; (рибу) лови- (на принаду); я. 
надить = я. приваблює.

НАДИХ/АТИ, НАДИХУВА- наснажу-, ЗАПАЛ- 
Ю-, (серце) піддавати жару чому; я. /мн хто/ 
~а с-и ♦, з-й ~ну-, надхненик /с° натх-/, пк на- 
снажливий, ~ущий, запалю-, пориву-, п° тво- 
рчокрйлий, снаговитий, к. снажлйвий, гд по
риваючий, ск запали- [запали-душу пісня], ©;

НАД(И)ХНУТИ с° натхнути, 0;
НАТ(Д)ХНЕНИЙ наснаже-, окриле-, надих

нутий; & надиханий;
HAT (ДІХНЕННИЙ (- слово) пристрас-, вогне- 

н-, окриле-, стокрилий; (надихущий) запаль
ний, запалющий, с° надихаючий;

НАДИХАТИСЯ о. рости душею 0.
НАДІВАТИ > НАДЯГАТИ.
НАДІЙНИЙ (замок) безпеч-; © перевіре-, ВІР-
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НИЙ, ± БЕЗПЕЧ-, зп покладливий.
НАДІЛ г. пай, пійка, частка, г. уділ.
НАДІЛ (землі) ділянка, f  уділ; з. нагорода.
НАДІЛИТИ (чим) /об-, у- що/, даві- що; (за що) 

нагогорбджу-, обдарбву-; (землею) нарізати 
/надаві-/ що; (чим) фР постачі- що; н. вира
зністю увирізнюва-; я. /мн хто/ наділі! с-и ♦, 
рідйй /згбдний/ наділи-, наділяючий, наділю- 
вач /об-, розпо-/, пк надільчий, ©;

НАДІЛЕНИЙ (знанням) підкутай 0.
НАДІЯ сподівання, сподіванка; (нездійсненна) 

МРІЯ; (надійність) певність, упЄвнєн-.
НАДІ/ЯТИСЯ сподіва-, мати /покладі-, плека-/ 

~ю, о. сповнюватися ^ми, уР уповіти, f  жді- 
з моря погоди; (нащо) РОЗРАХОВУВА-; (на 
кого) покладатися (як на кам’яну гору); я. /мн 
хто/ мгіє ~ю с-и ♦, обнадіяний, спбвне- ~й, о. 
в ні, з © сподіваючись, міючи надію.

НАД’ЇЗДИТИ /ПІД-/ над’їжджі- /під-/, з’їжджа- 
тися, з’їзди-; д'к = я. під’їздить (під на над).

НАДЛІТАТИ /при-, під-/; (- звук) долині-; ги 
надбігі- /під-/.

НАДЛЮДСЬКИЙ (- зусилля) /не-/, надприрбдн- 
и[і]й, феноменальний, надзвичій-, аж би який.

НАДМІР надлишок, зайвині, г. пересіда, окґ 
гак, (невеликий) хвостик; ± ЛИХВА.

НАДМІРНИЙ г. пересід-; (- кількість) зайвин-, 
надлишковий; (тягар) непомірний; (- чемн
ість) подвій-.

НАДМІРУ нідмір, надмірно, непомірно, понад 
міру, ч^рез край, (за)нідто, аж занідто.

НАДМОРСЬКИЙ морський, понадмбр- /при-/.
НАДМОР’Я узбережжя мбря, морське узбереж

жя, с° примбр’я.
НАДНОРМОВИЙ по4, надобов'язко-, ± НАДМ

ІРНИЙ.
НАДОБЙТИСЯ; ЗНАДОБЙТИСЯ зді- /при /, 

пригоди- /з-/, стіти у пригбді.
НАДОВГО на дбвгий час.
НАДОКУЧАТИ НАБРИД-; (присуттям) крути

тися перед очима; я. надокучі = я. докуч а;
НАДОКУЧИТИ к. накучити 0.

НАДОКУЧЛИВИЙ ДОКУЧЛИ-, р. наврітли-; 
(спогад) настйрли-, налізли-, невідступний.

НАДОЛУЖ/УВАТИ (згаяне) наверті-, на(здо)г- 
аня-, здоганя- потяг, р. намагі-, натягі-; & на- 
долужі-; я. /мн хто/ надолужує с-и ♦, з-й /го- 
тбвий/ надолужи-, ~увач, пк ~ливий, ©.

НАДПРИР(ЗДНИ[І]Й надлюдський, незвичай
ний, незбагнЄн-, неземний, несвітній, несвіт
ський, НЕСОСВІТЕННИЙ, НАДЗЕМ-, фя 
трансцедентіль-.

НАДРИВ (у праці) перенапруження, нідмір зу
силь; (душевний) надсіда.

НАДРИВАТИ трбхи /роз-/; (сили) /під-/, перена
пружу-, перевантіжу-; (жили) надсаджу-, ув

ереджу-; (душу) шматувіти; (горло) рві-; я. 
/мн хто/ надриві с-и поклйканий /змуше-/ 
надірві-, рвач, надривіч, пк надривнйй /під-/, 
ок надривчий, с* надірви- [надірвй-душу 
крик], © надривіючи; ± ПЕРЕСАДЖУВАТИ;

НАДІРВАТИ (пуп) надвереди-, надсади- печін
ки/бебехи/ 0;

НАДРИВАТИСЯ д. /у-/, трбхи /роз-/; (на ро-бо- 
ті) мордуві-; (кричати) волі-, зіпі-; (шкоди- 
нутру) пориві- пуп, увереджуватися, під-ри- 
ві- /пере-/, НАДСАДЖУВА- 0; я. /мн хто/ 
-ється готовий перерві-, пк НАДСАДНИЙ, 
надсідистий, ІголосІ надривне-, ©.

НАДРО лбно, нутрб, утрбба;
НАДРА (земні) глибйни; копіл-, скірбй.

НАДСАДА (перенапруження) натуга; (пошкод
ження) надрйв, уверед.

НАДСАДЖУВАТИСЯ (на праці) мордуві-, ви- 
сніжува-, знеейлюва-, перериві- (надвбє); 
(горлом) воліти, зіпі-; (шкоди- нутру) НАД
РИВАТИСЯ, накладіти здоров’ям; я. над
саджується = я. надривається;

НАДСАДЙТИСЯ надвереди-, надсадити пе
чінки /бЄбехи/ 0.

НАДСАДНИЙ (- працю) увередливий, висніж- 
ли-, сутужний; (кашель) сухий, рвучкйй.

НАДСИЛАТИ висилі- /по-, за-/, елі-; я. надси- 
л і = я. посила.

НАДСЛУХАТИ /під-, при-/, надслухува-, прис- 
лухітися /до-/; я. ІлҐ хто/ надслухі с-и ♦, 
рідйй підслуха-, (до)слухіч /під-/, пк підслу- 
хбвий, ©.

НАДТО занідто, НАДМІРУ; © за + пк [н. ву
зький = завузький]; а нідто особлйво [а н. 
нгіні особлйво н.], а ще й [а ще й тут а нідто 
т.]; н., що тим більше, що; аж н. занідто.

НАДУВАТИ НАДИМА-; (вітрило) напині-; (за
мети) нанбси-, наміті-; я. !мн хто/ надувіі с-и 
♦, з-й наду-, зійнйтий дуттям, надувільник, 
пк надувільний, надиміль-, для дутггі, ©;

НАДУТИ (губи) напрйнди-, закопйли- 0;
НАДУТИЙ розду-; ги гордови-, пихі-, чванлй- 

вий, бундючний; (від кпин) насупле-, обрі
же-, сердитий; (стиль) нідто урбчйс- /пишно- 
мбвний/.

НАДУВАТИСЯ /роз-/, надимі- /роз-/, ду-; (як ін
дик) напиндк5чува-; (- жили) набрякіти; я. 
/мн хто/ -ється с-и ♦, з-й наду-, надуваний, 
надйма-, пк надувний + %, ©;

НАДУТИСЯ о. нажіби-, закопйлити /вйпну-/ 
губи, р. напйзитись 0.

НАДУЖИВАТИ /зло-/; (становищем) переги- 
ні- пілицю, перетягі- струну; д'к = я. зловж
иве.

НАДУЖИТТЯ над уживання, зловжива-, злов- 
життя, г. надужйток, с° перегин.
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НАДУМУВАТИ (що робити) вирішу-; (каверзу) 
вигоду-; (багато чого) думати-передуму-; н. 
собі ок матові- собі; я. надумує 1. я. виріш
ує, 2. я. задумує, 3. я. вигадує, 4. я. думає;

НАДУМАТИ намисли-; згаді- /при-/ 0.
НАДУМУВАТИСЯ вирішувати.
НАДХОДИТИ /при-, під-/, зближатися; (- дати) 

/на-/, наставати, наспіві-, І події ще/ насувати
ся; (вісті) напливати; (крам) прибуві-; я. на- 
дхгідить 1. надхбджуваний, що має надійти, 
(- суму) одержу-, отрйму-, (крам) прибу-, пк 
свіжий, /звідусіль/ звідусюдний, зусебіч-, (у 
власність) призначений бу- власністю, 2. я. 
підходить.

НАДЯГАТИ (одяг) /о-/, надіва-, (шапку, гамівну 
сорочку ще) накладі-, (взуття) назувати /у-/; 
(деталі приладів) приладнову-; я. Імн хто/ на- 
дягі с-и ♦, рідйй одягти, пк одягільний, у- 
бираль-, © одягаючи.

НАЖИВА ЗИСК, пожива, розжйва; (на рибу) 
(при,)віба, принада, с° наживка

НАЖИВАТИ (майно) набуві-, (працею) дороб
ляйся чого, (rf* дк) дбати, придбаві-, н1 греб
ти до сЄбе; (зиск) ма-, діставі-, здобува-, оде- 
ржува-, (ворогів) накликі-; (дітей) намнбжу- 
ва-, наплбджу-; (недугу) підхоплю-, дістават- 
и; я. /мн хто/ наживі с-и ♦, охочий набу-, з-й 
надбі-, дбаха, н1 загреба, о. у клопотах про, ©;

НАЖЙТИ (клопіт) налиті- /набратися/ чого, с. 
налиті- лйха; 0.

НАЖИВАТИСЯ (на чому) /роз-/, збагічува-, ба
гатіти, грі- руки, жґ набиві- кишЄні, г. по
пасітеся); я. Імн хто/ -ється наживаний, на- 
бува-, с-и ♦, радий нагріти руки, захбплений 
збагаченням, шукач наживи, пк НАЖИВН
ИЙ, для збагачення, ©;

НАЖЙТИСЯ (довго жити) попожити; (ща
сливо жити) дббре попожй-, зазні- щістя; 
(на чому) нагрі- руки; 0.

НАЖИВШІЙ нажитний, добром нажитий; на- 
жйваний, набува-.

НАЖИРАТИСЯ і НАЖИТИЙ > НАЇДАТИСЯ 
і НАБУТИЙ.

НАЗАВЖДИ назавше, навічно, НАВІКИ, на 
віки вічні, віднйні й довіку, жґ назівсіди, на- 
збвсім, без воротті, на вічне віддання, на все 
/нівсЄ/, к? безповоротно.

НАЗАД взад, не вперед; (глянути) г. позад сЄбе; 
(назворот) НАВСПАК, навідворіт; н. дорбги 
немі що сталося, то не від станеться; рокй н. 
минулими роками.

НАЗВА (речей) найменування, назвище, р. наз
висько, наймення, (книги ще) заголовок, тит
ул; (лайлива) прізвисько; ± ІМ’Я.

НАЗДОГАНЯТИ (кого) доганя-, спобігі-, наспі
ві-, пристига-, о. вгісі- на хвості у, наступа-

/насіді-/ на п’яти кому, зП настигі-, диха- в 
потилицю; ги НАДОЛУЖУВА-; я. Імн хто/ 
наздоганй с-и ♦, з-й наздогні-, переслідувач, 
завислий на хвості, щоріз ближчий до, о. уже 
на п’ятах у кого, ©;

НАЗДОГНАТИ фР допусти 0.
НАЗИВАТИ (дав- ім'я) хрести-,у7 нарікі-; (звер

таючись) звй-, іменува-, ВЕЛИЧА-, титулув- 
і-, клика-; (себе) відрекомендбвува-; (чим) у- 
важі-; (ціну) призначі-; я. /мн хто/ називі с-и 
♦, радий /з-й, змуше-/ назві-, пк називнйй, ©;

НАЗВАТИ найменува-, охрестй- 0; (гостей) 
наклика-, наскликі-;

НАЗВАНИЙ (син) нарЄче-, нерід-, с° прийом-, 
фР приймік, приймит.

НАЗИВАТИСЯ /про-/, носити ім’я, мі- ймЄння 
/нізву/; (ким) прибирі- ім’я /нізву/ кого /чо
го/; р. зголбшуватися; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, 
рідйй назві-, звіний, назива-, нарЄче-, титул- 
бва-, о. на ім’я, під іменем /нізвою/, ©;

НАЗВАТИСЯ відрекомендувітися 0.
НАЗИРАТИ1 !<? НАЗИРНУТИ/ спостерігати; 

(знай) позирі-, погляді-; (за ким) /на-/, (як ня
нька) /до- кого/; жґ навідуватися; я. назирі 
= я. нагляда.

НАЗИРАТИ2 / д к НАЗЙРИТИ/ приглядітися;
НАЗЙРИТИ (кого, що) угледіти 0.

НАЗИРЦІ і НАЗИРЦЕМ (за ким) нізирком, на
гляд-, ніглядці, слідом; (ходити) хвостбм; 
(потай) крадькомі.

НА ЗЛО на збитки; & на злість.
НАЗОВНІ (куди) надвір, на поверхню, з примі

щення /хіти/; ги на люди; (де) (їз)збвні, збко- 
ла, нізвЄрх, з лиця, збвнішньо; ± НАДВІР’Я.

НАЗРІВАТИ з" (- події) /ви-/, насувітися; я. на- 
зріві (- кризу) що /ви-/, с-и ♦ /ви-/, мійже ви
зрілий /на-/, (- події) щоріз блйжчий, вже не
далекий, цілкбм реальний, ©.

НАЗУСТРІЧ нівстріч, навпроти, насупроти.
НАЇВНИЙ недосвідче-, дитин-, ‘зелЄ-‘, довірли

вий, нехитрий /без-/, небитий, простакуві-, f .  
рожевощбкий; (сон) невинний, (гурт) дитсад- 
ківський;

НАІВШСТЬ дитйнність 0.
НАЇДАТИ (пику) відпасі-; я. /мн хто/ наХда с-и 

♦, рідйй наїсти, ©;
НАІСТИ: н. пузо відпіс- пузо, запузіті-.

НАЇДАТИСЯ (сито) насищі-, в. нажирі-, напи- 
хі-, о. напихіти тЄльбухи, ♦ - міло не лусну-; 
я. /мн хто/ -ється с-и /звйклий/ ♦, рідйй наїс-, 
жерун, ©; я. не -єгься ненітлий, ненасит
ний, ненатлен-, ненаситець, ненаситимий, ні
коли не ситий;

НАІСТИСЯ налупй-, набуха-, налбп-, натрі- 
ск- /об-/, натЄвк>, набЄхк-, дббре попоїсти 0.

НАЇДОК > ЇЖА; (міра ситости) сйтність, по
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живність, тривність, кР живильність; ± ХАРЧ.
НАЇЖАЧУВАТИСЯ настовбурчува-, наїжува-, 

ошкіря-, ощиря-; ги с£рди-, гніва-; я. /мн хто/ 
-ється с-и ♦, щораз більше наїжачений, наїж- 
ачува-, ощирю-, настовбурчу-, ©;

НАЇЖАЧЕНИЙ настовбурче-, наїже-; п. сер
дитий; (внутрішньо) насторожений.

НАЇЖДЖИЙ приїжджий /за-/, прибулий, о. на
плившій; (не місцевий) чужий, не тутешній.

НАЇЗД приїзд /гР* раптовий/; (ворога) напад, на
літ; з. здвиг, стовпище.

НАЙ- за все /всіх/ [найдужче дужче за все; най
краще кр&це за всіх] і.т.д. з усіма rf —► rf.

НАЙМАНЕЦЬ наймит; д! ВОЯК.
НАЙМАНКА & найняття, НАБІР, вербунок, 

вербування, с° найом, ± НАЙМИ.
НАЙМАТИ (на працю) бра-, прийма-, набира-, 

вербувй-, ряди-, договбрюва-, єдна-, /за угод
ою/ підряджа-, контрактував (дім) винайма-; 
(кому що) здава- в оренду, /кого/ віддава- в 
нійми; я. /мн хто/ найма ставши ~, згодний 
/змуше-/ найня-, наймач, набирач, вербуваль
ник, пк наймальний, вербовчий, ©;

НАЙМАТИСЯ (на працю) вербува-, ставати 0; 
(на строк) іти в найми;

НАЙНЯТИСЯ гд станути на дні.
НАЙМИ (дія) наймитування; (у наймача) служ

ба /праця/ на строк, жґ строк.
НАЙМИТ найнятий робітник, строкар; (жінка) 

наймичка; & наймиток, наймитюга.
НАЙМИ/ТУВАТИ бу- наймитом, ж1 ~чкува-.
НАЙПЙРШЕ головні, основні, найголовніше; 

r f  перше, по-перше /Xа поперше/, насамперед, 
передусім, щонайперше, перш за все.

НАКАЗ з. розказ, жґ з£гад; (совісти) fповелі
ння; (писаний) розпорядже-, постанова, г. за
рядження; (як порада) припис; (виборців) на
станова, вказівка; ± ДИРЕКТИВА; жду Ва
шого наказу! ви f  на послух!

НАКАЗОВИЙ імперативний, (тон) категоричн
ий, безапеляцій-.

НАКАЗ/УВАТИ дава- наказ /розпорядження, ко
манду/, розпоряджатися, уР веліти, повеліва-, 
пб каза-, загадува-; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, радий 
повелі-, (повелитель, командир, ~од&вець, пк 
~бвий, /тон/ владний, КАТЕГОРИЧ-, ©.

НАКИДАТИ1 /дк НАКИДА-/ кида-; (шкіц) роби- 
начерк, начерка- /-чфкува-/, шкіцува-; я. /мн 
хто/ накиді с-и ♦, покликаний накида-, нак- 
идайло, накидальник, пк накидальний, ©.

НАКИДАТИ2 /дк НАКИНУ-/ (хустку) напина- 
/дк нап’ясти, напну-/, (аркан) наклада- /наді- 
ва-/ кидькома; (платню) набавля-, підвищу- 
ва-, збільшува-; (праці) до дава-; (латку) наш
ивав ги (думку) нав’язу-; я. /мн хто/ накидгі2, 
с-и ♦, змушений накину- /набави-/, накидач,

накладач, © накидаючи, накинувши, раз-два і 
вже нап’яв.

НАКИДАТИСЯ Ід" НАКЙНУ-/ кида-, напада- 
ти, атакував (на їжу) допадатися до; (з лай
кою) напада-, напосіда-, напуск^-, наскіпува-, 
накривати мокрим рядном; (з чим) напрошу
ватися, нав’язував я. /мн хто/ -ється с-и ♦, з-й 
/готовий/ накину-, накиданий, наклада-, на- 
пйна- /-тий/, пк накидний, ©, ± що напада;

НАКИНУТИСЯ: н. на кого (не лише дією) на
крити мов мокрим рядном кого; 0.

НАКИДКА безрукавий плащ; (на ліжко) покрі
вець; п. НАБАВКА; у накидку наопашки.

НАКИДОМ примусом, силою, силоміць, живо
силом, ґвалтом, волоком, силопихом.

НАКИП (на посуді) осад, навар; (на кипучій рід
ині) піна, шум(овиння, -овйна), пінява; (на 
душі) гіркість /-ота/, намул, іржа, післясмак.

НАКИПАТИ (в серці) збиратися, копичитися;
НАКИПІТИ (в душі) набрбстатися 0.

НАКЛАД г. (книжки) тираж;
НАКЛАДОМ коштом.

НАКЛАД/АТИ клас- (зверху); (руку на що) при- 
бира- до рук що; (лак) наноси-; (одіж) одягав 
(гриф) надпйсува-, (слід) залишав (місію) по
клад а-; (огонь) г. /роз-/; (здоров'ям) підрива- 
/надсгіджу-/ що; (головою) клас- що; я. /мн 
хто/ с-и ♦, радйй наклас-, ~ач /за-, по-/, па
льник, кладій, пк -альний, для накладання, ©;

НАКЛАС- (пенсне) почепи-, ж осідла- носа; 0;
НАКЛАДНИЙ накладуваний, накладе-;
НАКЛАДНА які. е? фактура, лист [перевізний 

лист]; ± ОРДЕР.
НАКЛЕЙКА > НАЛІПКА.
НАКЛЕП обмова, інсинуація, брехня, неправда, 

мн намови, наговори, фР пеня, )Р навіт; (у фо
рмі твору) паш(с)квіль.

НАКЛЕП/НИК обмов-, набр&а, кляв/у/за, кляу
зник, фабрикант ~ів; (таємний) ДОНОЩИК.

НАКЛЕП/УВАТИ зводи- наклеп /пеню/, обмов- 
ля-, наговорюва-, набріхува- /об-/, д. намовл
яти, (потай) нашіптува-; (косу) клепав я. /мн 
хто/ -ус 1. що зводить наклеп, с-и ♦, радйй 
оббреха-, мастак оббріхува-, ~ник, кляуз-, об
мов-, набр&а, пк кляузний, ©, 2. що клепле;

НАКЛЕПАТИ мс* попобити 0.
НАКЛЕЮВАТИ > НАЛІПЛЮВАТИ.
НАКЛИКАННЯ навіяння, наслання, (чарами) 

напуст, начаро(ву)вання, е. уроки.
НАКЛИКАТИ (кого) /с-/; (біду) насила-, напус

ка- (напуст), е. наврбчува-, (чарами) начаро- 
вува-, /собі/ напитува-, стяга-; (думку) НАВІ- 
ЮВА-; (за ким) приклика- /озива-/ кого; я. 
/мн хто/ наклик£ 1. с-и ~, з-й наклйка-, нак- 
ликач, пк накликущий, наврочливий, пк нав- 
рбчий, /бурю/ громоносний, 2. я. склика;
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НАКЛЙКА- наворожи- 0; (біду) навести, пере
йти дорогу з порожніми відрами; н. собі біду 
налита- собі біду.

НАКОЛЮВАТИ (худобу) нарізу-, колоти (бага
то); нашпйлюва-, наштрйку-, (узір) виколю-; 
я. /мн хто/ наколює 1./2. с-и ♦, з-й наколб-, © 
наколюючи, 1. що коле, колій, 2. що нашпи
лює, радий нашпилити, с-и /мастак/ нашпи- 
люва-, настрбмлювач, пк настрбмлювальний.

НАКОПИЧЕННЯ > НАГРОМАДЖЕННЯ.
НАКОПИЧУВАТИ нагромаджува-, копйчи-, го

рну- /гребти/ на купу, громади-, фР дба-, т. а- 
кумулюва-, (досвід) примножува-; скупчува-, 
(знання) набува-, (гроші) склада-, збива-, зби- 
pd-, назбирува- /при-/; я. /мн хто/ копичить с- 
и ♦, з-й зібра-, зайнятий збіркою /збором +/, 
збирач, складач, призбирув-, нагромаджув-, 
накопичув-, І гроші/ загнибіда, скнара, ок зби- 
вай-копійка, пк накопичувальний 0, громаді- 
ль-, т. кумулятив-, для накопичення /збору 0/ 
нагромадливий, накопйчли-; н. гргіші збива- 
копійку; н. засоби /кошти +/ нарощу- м'язи;

НАКОПИЧИТИ (гроші) насклада-; 0;
НАКОПИЧИТИ(СЯ) наснувати(ся) 0;
НАКОПИЧУВАНИЙ копйче-, нагромаджу

ва-, громадже- 0.
НАКОПИЧУВАТИСЯ нагромаджува-, копичи-, 

скупчува-, (поволі) набира- /з-/, призбирува- 
/на-/, примножува-;

НАКОПЙЧИТИСЬ призібра- 0, о. наснува-, 
(- досвід) © набути [у нас -ився дбсвід ми 
набули досвіду], (- зло) накипі-; я. -ився нак
опичений 0, 0 , (- зло) накипілий.

НАКОЧУВ/АТИ коти- на; (шлях) укбчува-, наї- 
жджу-, утрамббву-, уторбву-; (котком) прик
очу-, коткувати; (каміння) наверта-, навалюв- 
а-; (фарбу) наноси-, с° накатува-; (- хвилі) на- 
біга-, накочуватися /пере-/; я. /мн хто/ накгіч- 
ує 1 ./2. © накочуючи, с-и ♦, 1. радий накоти-, 
-ач, пк ~альний, 2. я. второвує, с-и торувати, 
поклйканий уторува-, пк торувальний;

♦♦♦СЯ 0; (- млу) насува-, /крик! наближа-; /жа
хи/ нагромаджува-, /хвилі/ набігати; /сон/ ово- 
лодіва-, охбплюва-, пойма-; (на кого /з лай
кою/) напада-, накидатися, накривати мокрим 
рядном; ± НАЛЯГА-; я. -ється 1./2. накочув
аний, 1. с-и ♦, пк накбтистий + %, 2. уторову
ваний, наїжджу-.

НАКРАДАТИ; НАКРАСТИ жн натйрити.
НАКРАПАТИ (- дощ) мрячй-, мжгічи-, сіятися 

(як крізь тонке сйто).
НАКРЕС/ЛЮВАТИ ги плянува- /програмува-, 

проєктува-/ наперед, (пунктиром) окреслюв- 
а-, накида-, робгі- начерк, начеркува-; ± КРЕ- 
СЛИ-; я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, з-й ~ли-, зайня
тий ~ленням, програміст, проектувальник, пк

програмувальний, проєктуваль-, ©;
НАКРЕСЛЮВАТИСЯ (- ідею) з’явля-, вима

льбвува-, пробива-, ф. викльовува-, фР закро- 
юва-, с° наміча-; /зміни/ прозирати, заходи- 0; 
я. -ється с-и ♦, накреслюваний, закрою-, на
черку-, пк пунктйрний, ©.

НАКРИВАЛО /ПО-/, покров, габа; пб укривйло.
НАКРИВ/АТИ /по-, за-/, кргі-; (- ніч) сповива- 

/о-/; (на гарячім) ловгі-, застукува-, заскаку-в- 
а-, захбплюва-; (вогнем) ви засипа-; я. /мн хто/ 

с-и ♦, поклйканий накрй-, для накриття, 
зайнятий -тям, ~ач /по-/, пк ~альний, ~нйй, ©;

НАКРИТИЙ крйтий 0; & 6а 'понакривані.
НАКРИВКА накришка, покришка.
НАКРИВО нерівно, криво; всупереч, наперекір.
НАКРИТТЯ (дія) накривання; (покрив) покрів

ля, намет, повітка, (над ґанком) піддашшя; 
(від сонця, дощу) покриття; (на стіл) куверт.

НАКРУЧ/УВАТИ /об-/, нам оту-, (волос) завива
ти; (вус) закручу-, крутйти; (на жорнах зер
но) намелюва-, молб-; (№ телефону) набира-; 
(дзиґар) заводи-; (кого) підохбчува-, під’юдж- 
у-, підштрйку-, нашпигбву-, НАСТРОЮ-, пі
дмовляти; & по^, (у творі) понавигаду-; я. 
/мн хто/ ~ує с-и ♦, поклйканий накрутй-, ~ув- 
ач, пк ~увальний, накрутливий, для ~ення, ©.

НАЛАГОДЖУВАТИ ЛАГОДИ-, упорядкбвув- 
а-, упоряджа-, нарихтбвува-, дава- лад, дово
ди- до ладу /діла/, ок наладжува-; ЛАДНА-; 
(стосунки) розвива-, г. нав’язу-; (реманент) 
рихтувати, готува-, лаштува-, споряджа-, лад- 
и-; (скрипку) строї-, настрбюва-; (оборону) за
безпечу-; я. /мн хто/ налагоджує с-и ♦, згбд
ний /з-й/ наладна-, направник, монтаж-, мон- 
тажйст, ладнач, наладнувач, д. інсталятор, пк 
лагодильний, © ладнаючи;

НАЛАГОДЖУВАТИСЯ ітй на лад, норма
лізуватися 0; (робити) збира-, мати німір;

НАЛАГОДИТИСЯ наміри-, мати намір 0.
НАЛАДОВУВАТИ вантажи-, навантажува-; я. 

наладбвує = я. навантажує;
НАЛАДУВАТИ р. наладнувати 0.

НАЛАЗЛИВИЙ невідчепний, (на)докучливий, 
настйрли-, набридли- /о-/, нав’язли- /у-/, на- 
s’язкуватий, уїдливий, с. осоружний.

НАЛЕЖ/АТИ (кому, до кого) (при)налЄжати(с- 
я); (кому) припадати, (- риси) бу- притаманн
им /властйв-/; (до гурту) бу- членом чого, зар
аховуватися, віднбси-, стосува-; я. /мн хто/ 
~ить 1./2. ©, 1. пк (при)~ний, (- риси) властй- 
вий, притаманний, у власності чиїй, як влас
ність чия, 2. зараховуваний, залічу-, відношу-.

НАЛЕЖИТЬ н° слід, потрібно, треба (буде), р. 
муситься; фР лйчить, годйться, випадає, под- 
обає [це ♦ пйти так]; (з ппр d1 вам, тобі) припа
дає; (з ппр с1 як) НАЛЕЖНО, як має бути, як
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завЄдено, належним чйном [кажй, як ♦]; тобі 
належить фР тво£ діло [тво£ діло -  ждіти];

НАЛЕЖИТЬСЯ: як н. як годи-, як має бути 0.
НАЛЙЖНИЙ приналежний; (- гроші) призніче-; 

(захід) потріб-, необхід-, відповід-, с. конЄч-, 
якйй потрібно /тр^ба/.

НАЛЙЖНО як міє бути, як у людЄй, як годгіть- 
ся /ведЄ-, заведено, прййнято, треба, нале- 
жить/; (робити) доладно, належним чйном.

НАЛИВ/АТИ (за шкуру) /за-/; (десь) /роз-/, роз- 
хлюпува-; (з чого) натбчува-; (куди) влива-, 
лгі-; (борщ) насипі-; (по вінця) запбвнюва-; я. 
/мн хто/ - і  с-и ♦, радий /поклйканий/ налй-, 
для ~іння, ~ільник, ~ійко, пк -альний, ок ~і- 
йчий, ~ущий, © ~іючи; я. ~ано НАЛИВНИЙ;

НАЛЙТИ уточйти 0.
НАЛИВШІЙ (плід) налйва-, налйвчатий, налй-, 

зрілий, стйг-, спі-, соковитий; (посуд) під рі
дину, (судно) під рідкйй вантаж, танкер.

НАЛЙГАЧ воловід, д! МОТУЗ.
НАЛІВО /у-/, ліворуч, у лівий бік /руку/; (де) 

зліва, з лівої рукй /боку/, ок лівббіч; (прода
ти) жґ нібік, не зовсім леґільно.

НАЛІГ г. погіна звичка; жйл-, слібість; схйльн-.
НАЛІПКА наклейка, етикетка, с° ярлйк, (прив'я

зана) бирка; & к. ніліп.
НАЛІПЛЮВАТИ наклею- /при-/, приліплю-, лі- 

пйти, клЄї-; я .  /м н хто/ наліплює с-и ♦, рідйй 
наліпй-, ліпйло, наліплювач, наклею-, пк ліп- 
йльний, клеїль-, ©.

НАЛІТ (орди) ніпад, ніскок, д. нілЄт; (плівка) о- 
суга, сута, /не йно на оці/ поволока, фР смуж
ка, /на овочах/ пушок, пилок, п. туман, /на гу
бах/ смагі, /на дні/ осад, /у посуді/ накип, ± 
ІРЖА; (слід) полиск, нітяк, штрих, прйсмак, 
тінь, нашарбвання, нашарува-, (фалшу) домі
шка; з нальбту з розтх5ну, з міху, з ніскоку.

НАЛІТАТИ (в русі) наскікува-, натикітися, на- 
пггбвхува-, напбрюва-; (збройно) нападіти; (- 
хмари) наступі-; /мух/ злітітися, прилітіти, 
(куди) /за-/; я. /мн хто/ наліті звйклий ♦, 
рідйй налЄті-, наскакуваний, напбрю-, напіс- 
ник, пк налітнйй, штурмовйй + %, © з ні
скоку, налітіючи;

НАЛЕТІТИ заатакувіти 0.
НАЛІЧУВАТИ нарахбв-; (у чім що) містйти, мі-.
НАЛЯГАТИ навілюватися, тйснути, дави-; (на 

ногу) кульгі-; (на кий) спирітися; (на що) до- 
паді- до; (- ніч) насуві-; /сон/ бріти, охбплю- 
ва-; /армію/ наступі-, натискі-, напирі-, с° ті- 
снй-; (з вимогою) ж? наполягі-, напосідітис- 
я, ± ДОМАГА-; я. /мн хто/ налягі с-и ♦, рід- 
йй налягтй, пк наполегливий, ©, ± я. напира.

НАМАГАННЯ спроба, силкувіння, старі-, ба- 
жі-, с. пориві-, прігне-;

НАМАГАННЯ мн зібіги, мірні силкувіння, с°

потуги; ок дерзіння, пбшуки; ± ЗУСИЛЛЯ.
НАМАГАТИСЯ СТАРА-, ВОЛІТИ, прббува-, 

докладі- зусйль, роби- зусйлля, силкуватися, 
міря-, п’яс-, пну-, сіп[к]а-, лізти зі шкури; & 
р. намагі-; я. /мн хто/ -ється готовий лізти зі 
шкури, докладіч зусйль, пк запопадливий, 
дбайлй-, ревний, старін-, /перед ким/ вислуж- 
ливий, © воліючи.

НАМАЦАЛЬНИЙ б. відчутнйй на дотик, ок нав- 
пбмацький;

НАМАЦАЛЬНО б. (нав)пбмацки, (нав)полап-.
НАМЙТ шатро, курінь, БУДА, будка, (на пасіці) 

катріга, р. напиніло, накриття; (снігу) замЄт 
/пере-/, кучугура; (чого) купа; (на ринку) ятка.

НАМИНАТИ (їжу) УМИНАТИ.
НАМИНАЧКА > БІЙКА.
НАМИСЕЛ г. нідум; рбздум, розмисел; (дія) 

обдумування /роз-/, обміркбвува-.
НАМЙСТО з. нашййниця, (коралеве) корілі, (з 

перлів) перла, (із самоцвітів) кольє; (з круг
лих намистин - пацьорів) пацьорки; & намис
течко, о3 намистина, намйстинка.

НАМИСТИНА прбнизка.
НАМІР зідум, бажання, зімір, потягнення, ок 

нідум, г. інтЄнція, ф. затія, зг постанова; мгіт- 
и н. НАСТАВЛЯТИСЯ; з -ом © настівлен- 
ий, жадущий.

НАМІРЯТИСЯ наставля-, міти німір /на оці, на 
думці/, хоті-, поривітися, міря-, лігоди-, ф. 
думати, к. мі- [я мав пітй]; (чим) заміритися, 
замахува-, націлюва-, ± НАВАЖУВА-; я. /мн 
хто/ мйе німір настівлений, ріше-, готбвий, 
о. з думкою /німіром/, © міючи на оці;

НАМІРИТИСЯ настіви-, взгіти собі думку 0.
НАМІТКА (на голову) покривіло, (весільна) фа

ті; (тканина) серпінок; (на очах) поволока 
/за-/, с° пелені; & німіточка.

НАМІЧАТИ > ЗНАЧИТИ, НАКРЕСЛЮВАТИ.
НАМНОЖУВАТИСЯ) > МНОЖИТИ(СЯ).
НАМОВА /під-/; (дія) намовляння /під-/, підбур- 

юва-, підбиві-, під’юджува-, підштрйкува-; 
жґ домбвлення; з -ви (діє) намовлений;

НАМОВИ ніклеп; умовляння.
НАМОВЛЯТИ /у-/; (до чого) /під-/, схиля-, наст- 

рбювати, настрЄнчу-, підбурю-, підбивіти, 
підштрйку-, під’юджу-, підцькбву-, наштбв- 
ху-, нашпигбву-, підшепту-, підкладати дров, 
підсипі- перцю, підливі- олії; (на кого) наго- 
вбрюва-, звбди- ніклеп; е. накликі- (лйхо); я. 
/мн хто/ намовлгі с-и , рідйй намови-, меткйй 
/скорий/ на підмову, НАМОВНИК, ©;

НАМОВЛЕНИЙ підіпЄптаний 0.
НАМОВНИК підбурювач, підмовник 0.
НАМОЛОТ умолот, вймолот.
НАМОРОЗЬ піморозь /прй-, зі-, по-/, д. пбвись.
НАМОТУВАТИ моті-, навива-, накручу-; я. /мн
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хто/ намбтує с-и ♦, згодний намота-, намоту- 
вач, мотальник, пк мотальний, намотуваль-, ск 
мотій- [мотій-собі-на-вус], ©.

НАМУЛ мул, глей, ніплинок, нібрідь; (на душі) 
гіркоті /-ість/, нікип, бсад, іржі, післясмік.

НАМУЛЮВАТИ (виразку на тілі) натирати.
НАНЙЗ унйз, вділ, додолу, г. надолйну /с° на 

долину/; на нйжчий пбверх.
НАНИЗУ внизу, г. надолйні /с° на долині/; на 

спбді; на нйжчому пбверсі.
НАНІВЙЦЬ внівець, нініщо; фР прахом, на прб- 

пасть [пішло на прбпасть /прахом/].
НАНОВО знову, щб раз; (починати) спочатку; 

(заново) по-новбму, інакше, на новий лад.
НАНОСИТИ (водою) /при-/, намивати; (землю) 

наношу-, нагромаджу-; (на мапу) позначати 
/за-, познічува-/ на чім; (фарбу) покривати 
чим; (шар чогось) наміщу-, накладати; я. Імн 
хто/ нангісить с-и ♦, рідий /з-й/ нанести, нан- 
ошувач, нагромаджу-, накладіч, наміщув-, 
позначу-, пк нанбшувальний, ок завдівчий, ©;

НАНОСНЙЙ (водою) намивнйй, намива-, на
митий, (ґрунт) нанбшува-, нанесе- 0; (- моду) 
привнесе-, запозйче-.

НАОДЙНЦІ сам-на-сім, на самоті, самотою, са- 
мбтньо, без свідків; (удвох) один-на-один, 
віч-ні-віч, ок бко-в-бко, в чотйри (5ка.

НАОСЛІП не бачивши, не дивлячись, НАВМА
ННЯ, сліпма, бсліп; (прожогом) стрімголов; 
(без певности) навпомацки; & на сліпо.

НАОСТАНКУ наостанці, наостанок, на закінче
ння, під кінець, наприкінці, о. під завісу; в ос
танній раз, востаннє, наостіннє.

НАОЧНИЙ зрймий, види-; (приклад) вимовний, 
прор^чистий, промовис-, яскравий, перекбн- 
ли-; (свідок ІчогоІ) присутній при чім;

НАбЧНО г. напозір 0; ± ВОЧЕВИДЬ.
НАПАД (наглий) набіг, ніїзд, ніліт, (поліції) на

скок; (нашестя) навіла, агресія, інвазія; (ка
шлю) приступ, (гніву) пароксйзм; (спазмів у 
роділлі) перейми; ст лінка, що атакує; фР на- 
ворот, ніверт, зіхід, рип, раз [за два нгіворо- 
тн /заходи +/ двома нападами].

НАПАДАМИ УРИВКАМИ, г. доривбчно.
НАПАД/АТИ атакуві-, НАКИДАТИСЯ, набігат-

и, наскакува-, напастува-; (нагло) наліта- шу
лікою; (з лайкою) 4ся; (- недугу) чіпля-, (- чи
ряки) висипати; (на слід) натрапля-, виявля- 
/знаходи-/ що; (- дощ) захоплюва-, застукув- 
а-; /настрійі ги пойма- /охбплюва-, бра-, опа- 
да-, нарина- на/ кого, оволодіва- ким; я. /мн 
хто/ ~а звиклий ♦, с-и атакуві-, радйй заатак- 
уві-, -ник, НАПАС-, агресор, ст напад, форв
ард, ок ~бвець, пк агресивний, ~истий, НАПА
СЛИВИЙ, ст ~о-, ~ущий, ~іючий, о. для -у 
/атіки, штурму, наступу/, в атаці, ©;

НАПАСТИ заатакува- 0, (- дощ) захопи- [нап- 
ів дощ]; (на кого) накрй- мбкрим рядном; 
примхи -ілн на кого узів одур кого.

НАПАДАТИСЯ > НАКИДАТИСЯ.
НАПАСЛИВИЙ агресивний; налазливий, НА- 

ПАСНИЙ, набридливий, ДОКУЧЛИВИЙ.
НАПАСШІЙ НАПАСЛИВИЙ, прискіпли-, уТд- 

ли-, причіпли-, ЗАДЕРИКУВАТИЙ, загонис-.
НАПАСНИК забілка, кривдник, к" напід-; (во

рог) загірб-, агресор.
НАПАСТЬ біді нещастя, горе, лйхо, кіра Ббжа, 

о. удар дблі; (невелика) прикрість, непри^мн-, 
пригода, хілепа, з. нападок, пеня; (наслана) е. 
ніпуст, напуск.

НАПАХЧЕНИЙ напаханий, зп надуше-.
НАПЕВНЕ напевно, безпер^ч-, безсумнів-, тбч-, 

неодмін-, мусить бути, допевне; обов’язкбво, 
(діяти) з повністю, упевнено, безпомилково; 
вст мабуть.

НАПЕРЕД уперед, не назід; (знати) заздалегідь, 
г. згори; (плати-) авансом; пфіпе ніж, зіки; 
rf* пфед [наперед ньбго пфед ним].

НАПЕРЕДІ спфеду; (кого) поп£р£ц(у).
НАПЕРЕДОДШ (події) на порозі; (якогось дня) 

прбти [прбти середи], під [під Різдво].
НАПЕРЕКІР > НАВСУПЕРЕЧ, НАВСПАК.
НАВПЕРЕМІНУ /на-/, навперемінку /на-, в-/.
НАПИВАТИСЯ (чого) набирі-, упиві- чим; я. 

/мн хто/ -ється с-и ♦, не від того, щоб напи
тися, мочйморда, ©;

НАПИТИСЯ надудли-, нажлукта-, налига-, на- 
смокті-, нализа-, насмйка-, нахлесті- 0; я. на
пився підпилий, підпитий, налиганий, зах- 
м£пе-, надудле-, rf НАПІДПИТКУ, Й.

НАПЙЛОК терпуг.
НАПИН/АТИ (вітрила) розпускі-, підійма-, /ві

тром/ надима-, надува-; (струни) натяті-; 
(жили) напружува-; (намет) стіви-, натяті-; 
(одяг) ОДЯГА-; я. Імн хто/ ~і с-и ♦, з-й нап’я
сти, ~іч, ~альник, пк -альний, (на себе ще) 
що накладі /одягі/, /хустку/ що пов’язує;

НАП’ЙСТИ: я. нап’яв нап’ятий, ніпну-, натя- 
гнут-, натягнений; напруже-, напругий; (одяг) 
одягнений, /хустку/ пов’яза-.

НАПИНАТИСЯ; НАП’ЙС- (д'горі) вйструнчи-.
НАПИНДНАЧУВАТИСЯ напрйнджува-, набун- 

дючува-; & пиндючи-, наіндйчува-; я. -сться 
= я. бундючиться.

НАПИРАТИ дави-, тисну-, пф-, натискі-; (на 
ворога) НАЛЯГА-, с° тісни-; (на кого) напосі- 
датися; (на що) наголошувати /підкреслю-/ 
що; я. /мИ хто/ напиргі с-и ♦, радйй /з-й/ на
пер-, настира, пк настирли-, НАПОЛЕГЛИ-, 
невідступний, напористий, ©;

НАПЙРТИ (людей) нагні-, н° збігтися, нати
сну- [наперло народу]; 0.
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НАПИС (на початку твору) епіграф; (на могилі) 
епітафія; (під чим) підпис.

НАПІВ- пів- [півгблосом шепоче].
НАПІВГОЛИЙ майже голий, (до)півгб-; напів- 

одягнений /напівроздяг-/, напівроздягнутий. 
н а п ів п р о д у к т  заготівка.
НАПІВСОННИЙ півсон-, недоспа-; оспалий, 

недоспа-; ги млявий, бездіяльний, байдужий; 
(- місто) тихий, безлюдний.

НАПІДПЙТКУ випивши, хильнувши, під чар
кою, під градусом; & напідпйтках.

НАПІЙ питво, пиття, (хмільний) трунок, (гидкий) 
пійло; (прохолодний) квас /у. сирівець/, лимо
н к а ) , кока-коля, морс, кефір, (хмільний) ГО
РІЛКА, вино, пиво, лік£р, джин, шнапс, ель, 
пунш, ром, іроґ, кокт^йл, нгтрута(-зілля);

НАПОЇ ВИНА, /  меди; ± АЛЬКОГОЛЬ.
НАПІРНИК (спідня) пошивка, насипка, г. на

сип; з. пен&і на пера.
НАПЛИВ/АТИ (- сльози) набіга-, натіка-; /тум

ан/ насуватися, наближа-; /хмари/ наступати; 
(на сонце) затуля- /закрива-/ що\ (- звук) доли
на-; /сутінь/ настава-, заляга-, спада-; /людей/ 
збиратися, сходи-; /спогад/ наринати, напов- 
за-, набіга-; (здаля) вирина-; я. с-и ♦, -ан- 
ий, пк ~нйй [-ний люд], о. щораз ближчий, ©.

НАПЛІ[Е]ЧНИК с° ранець, р. нарамЯнник.
НАПЛЮВАТИ: н. собі в гічі рідного батька з 

кашею з’їсти.
НАПЛЮВАЦЬКИЙ (- ставлення) свинський, 

плюваць-, ок шалапутсь-.
НАПОВЗАТИ нарині-, налізи-, насуватися, (- 

млу) напливати (хвилями); я. наповзі с-и ♦, 
насуваний, напбвза-, пк повзучий, плазови- 
тий, налазливий, © поповзом, пліз-.

НАПОВН/ЮВАТИ /за-, ви-, пере-/, (тісно) наб- 
ивй-, (що чим) напуска- у що чого; (чим) нас- 
гічува-, (водою) заводнюва-; (змістом) вкла
ді- що; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й -и-, ~ювач 
/ви-/, для ~ення, пк -ювальний, повнячий, ©;

НАПОВНЮВАТИСЯ виповнюва- 0;
НАПОВНЮВАНИЙ /за-, ви-, пере-/ 0.

НАПОГОТОВІ наготові, на сторожі, у стані го- 
тбвости; (під рукою) напохваті, д. напбхопі.

НАПОЛЕГЛИВИЙ настирли-, завзятий, упер-, 
настирний, напосідливий, с. невідступний, 
неухйль-, р. навратливий, с° напористий, о. 
не з клоччя; (вивчати науки) посидющий;

НАПОЛЕГЛИВО (напористо) з розгоном, 
розгонисто; 0.

НАПОЛОВИНУ пів-на-пів, ск напів- [напівс
он]; (з чим) НАВПІЛ; (глухий) частково, не 
збвсім.

НАПОЛЯГАТИ напосідати(ся), домагатися, ви
магати; (на чому) твердо стоя-, не відступати- 
(ся) від чого, напирати /натиска-/ на що; жґ

наляга-; н. на своєму і далі мости- своє; ± 
ОБСТАВА-; я. /мн хто/ наполяпі с-и ♦, зум
івши /з-й/ наполягти, настира, пк упертий, не
відступний, настир-, настирливий, наполяг
ли-, напосідли-, твердий у своїх вимогах, ©;

НАПОЛЯГТИ жм напертися, намогтися 0.
НАПОРИСТИЙ нахрапис-, упер-, загбнис-, нас

тупальний, напосідивий, ± НАПОЛЕГЛИ-.
НАПОРЮВАТИСЯ (на прикрощі) наражі-;

НАПОРб- нарази-, наткну-, налетіти, наскбчи- 
0; (на опір) зустрі- що.

НА(ПО)СІД/АТИ не даві- спочинку, навалюва
тися; (- комах) накида-; /орду/ напирати, наля- 
га-, с° тісни-; /недугу/ напада-, чіплятися, -а-; 
п. наполягати; /настрій/ пойма-, охбплюва-, 
обсіда-; я. /мн хто/ і. с-и ♦, з-й напосіс-, на
валюваний, пк -ливий, фР НАПОЛЕГЛИ-, ©.

НАПОСІДАТИСЯ не давати спочинку, насіда-; 
(- недугу) НАПОСІДА-; /настрій/ пойма-, ох
бплюва-; ги наполяга-; д. зазіха-; (з лайкою) 
НАКИДАТИСЯ;

НАПОСІСТИСЯ за(по)взя-, д. наріпи- 0.
НАПОТЕМКИ у темряві, поночі, потемки.
НАПОУМЛЯТИ і НАПОУМЛЕННЯ > НА

ПУЧУВАТИ і НАПУЧЕННЯ.
НАПОХВАТІ під рукою /руками/,/?, напбхопі, (- 

кріс) напоготів; ± НАПОГОТОВІ.
НАПОЧАТКУ > СПОЧАТКУ.
НАПРАВ А ремонт, лагодження; р. намова; з. на

прям.
НАПРАВДУ > СПРАВДІ.
НАПРАВЛЕННЯ с° (документ) мандат, ордер, 

путівка, лист; (дія) призначення, відрядже-.
НАПРАВ/ЛЯТИ /ви-/, лагоди-, ремонтуві-, дос- 

тосбвува- /при-/, ладна-, дава- лад, доводи- до 
ладу /діла/, п. лата- діри, ок наліджува-, (умо
ви) покріщува-; (ніж) гостри-; (проти кого) 
намовля-, ПІДБУРЮВА-; (на добру путь) на- 
ставля-, НАПУЧУВА-; з” СКЕРОВУ-, унапр- 
ямлю-, напроваджу- на, ПОСИЛАТИ, (кого) 
делеґува-, відряджа-, (на пост) признача-; я. 
/мн хто/ ~ля 1. с-и ♦, згодний /узявшись/ -и-, 
для ремонту, зайнятий -ом, -ник, ремонт-, 
монтаж-, ок ладнач, наладнув-, пк -ний, ремо
нт-, © -ляючи, 2. я. /мн хто/ скеогів/ує с-и 
жувати, з-й скерува-, пк керівний, напрямний, 
провідний, вказівний, дороговказ-, ви /у лаві/ 
чоловий, передовий, напрямкб-, © ^уючи.

НАПРАВНИК ремонтник; з. НАПУТНИК.
НАПРАВО (куди) праворуч, у правий бік /руку/; 

(де) справа, з правої руки /боку/, ок правббіч.
НАПРИЗВОЛЯЩЕ (лишати) на ласку долі, на 

Божу ласку, на гал ай-бал ай.
НАПРИКІНЦІ накінці, у кінці, під кінець, наос

танку, в останню хвилину, Є наскінчу; ± НА
САМКІНЕЦЬ.
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НАПРИКЛАД приміром, (як) от [от, хрін може 
бути ліком], для /до/ прикладу, от хоч би й, 
скажімо, візьмі-, взяти (хоча б) [взя- мені ♦, 
я]; як н. як он [як он дід], як ото [як отгі д.]; 
жґ оцЄ [н., хто посіє, його й... оце, хто посіє, 
його й...].

НАПРОВАДЖУВАТИ (злодія) НАВОДИ-; (на 
думку) наштбвхува-, спрямбву-, скербву-, с° 
направляти.

НАПРОТИ зг напрбсто.
НАПРОЧУД > НАВДИВОВИЖУ.
НАПРОШУВАТИСЯ напрбхува-, нав’язува-, 

набива-, накиді-; (на що) жадати /хоті-/ чого, 
(на образу) напитува- чого, викликі- що; (- 
висновок) мимоволі вирині- /виника-/; я. Імн 
хто/ -ється с-и /схильний/ ♦, радий напроси-, 
пк нав’язливий, причепли-, НЕ- ВІДЧЕП- 
НИЙ, учепистий, с. непозбутній, чіпкий, ©.

НАПРУГА натуга; о. вольтаж; (скупчення сил) 
напруження; ± ЗУСИЛЛЯ.

НАПРУГИЙ ніп’ятий, напнутий, напружений; 
(- гілля) пругкий, пружний, тугий.

НАПРУЖЕНИЙ НАПРУГИЙ, (рух) інтенсив
ний; (бій) запеклий, (- працю) загарливий; (- 
нерви) наструнений;

НАПРУЖЕНО в поті чола 0.
НАПРУЖ/ЕННЯ > НАПРУГА; (де) -еність.
НАПРУЖУВАТИ (тятиву) натяга-; (зір) ЗОСЕ

РЕДЖУВА-, з. висйлюва-, (жили, пам'ять) 
напина-; (голос) підноси-, підвищува-; (сили) 
збира-, мобілізува-, натужува-; я. /мм хто/ на
пружує с-и ♦, з-й /згод-/ напружи-, пк нап- 
ружливий, /м ’яз/ натяжний, для натягу, ©.

НАПРУЖ/УВАТИСЯ наструнчува-, о. доклада
ти /не щади-/ зусиль, роби- зусилля, с. ліз- із 
шкури, фР силкуватися, натужува-, ок пружи-; 
(душею) збуджува-, мобілізува-; (- м'язи) нап
ина-, /парус/ надима-; я. /мИ хто/ -ється с-и ♦, 
з-й ~и-, -уваний, наструнчува-, натяга-, щор
аз тугіший /пруг(кі)-, пружні-/, пк = %, ©;

НАПРУЖИТИСЯ: я. -ився напружений, НА- 
П’ЯТИЙ, й.

НАПРЯМ(ОК) керунок; (руху) курс; (творчос
ті4) лінія, спрямовання /с° -уві-/, спрямован
ість, п. фарвітер; (у науці) школа, течія, п уг
руповання.

НАПРЯМКИ r f просто (себе) /-лиць/, к напрям; 
ви н. кроком руш! к* просто ходом p.!

НАПРЯМЛЯТИ скербвува-, спрямбву-, зп нап
равляти; знґ напучіти, научіти.

НАПУВ/АТИ даві- пй-, по!-, напбюва-; (запах
ом) їй наповню-, насичу-; (вологою) зрбшу-, 
зволожу-; я. Імн хто/ - і  с-и ♦, з-й /рідйй/ на
пої-, ~ільник, напбювач, пк ~ільний, ©;

НАПОЇ- (до одуру) зали- вином по сімі бчі 0.
НАПУСК 1. напасть, наслання, ніпуст; 2. при

браний вйгляд, міска [напуск льояльности].
НАПУС/КАТИ (холоду) /в-/ що; (на лоб хустку) 

/с-/, насуві-; (брови) стягі-, ізсуві-; (бісів) на- 
силі-, нацькбвува-, накликі-; (вигляд на себе) 
надава- собі чого; я. /мн хто/ ~кі с-и ♦, з-й 
~тй-, зайнятий ~ком, пк ~кбвий, ~кальний, ©;

НАПУСТЙТИ 0; н. ману на кого обвія- кого 
чарівним туміном.

НАПУСКАТИСЯ > НАКИДА-, НАПАДАТИ;
НАПУСТИТИСЯ (як звір) визвіритися 0.

НАПУСТ > НАПУСК1.
НАПУТЛИВИЙ > НАПУТНІЙ.
НАПУТНИК НАВЧИТЕЛЬ, з" наставник, з. на- 

прів-; (духовний) душпістир.
НАПУТНІЙ (тон) повчільний, напутливий, на

падницький, м^нторсь-.
НАПУХАТИ > НАБРЯКАТИ.
НАПУЧЕННЯ напоумле-, напутнє слово, напут

ні слові, напуття, з. сувора; (згори) с° накічк- 
а; (дія) научання, напучува-, напоумля-.

НАПУ/ЧУВАТИ напучі-, научі-, напоумля-, по- 
вчі- /на-/ розуму, наставля- (на добру путь 
/рбзум/), направля- (на вірну дорогу), жґ на- 
прямля-, моралізуві-, ж. вставля- клепку, р. 
врозумля-; я. /мн хто/ ~чує с-и ♦, з-й ^ги-, на- 
вчйтель, -̂ тник, з. направ-, зп настів-, ментор, 
пк Гливий, напоумли-, повчільний, НАПУТ
НІЙ, ск напути- [-ти-душа, ~'гй-душу], ©;

НАПУТИТИ навести на думку 0.
НАПХОМ (напхано) як оселедців, затісно, загус

то, повно-повнісінько; (насипом) нітрусом; 
н. ніпханнй переповне-; ± ВЩЕРТЬ.

НАРАДА обмін думкіми; ЗАСІДАННЯ; (лікар
ів) консйліюм; (кардиналів) консисторія*.

НАРАДЖУВАТИСЯ ради-, рідити ріду, ф'р ду- 
мати-гадіти; ок змовлятися.

НАРАЖАТИ (на що кого) піддаві- ризику, сті- 
ви- під загрозу; (на небезпеку) штовхі- /пхі-/ 
на, стіви- /під став ля-/ під удір, стіви- перед 
чим; & наражува- на; я. /мн хто/ наражі на с- 
и /схильний/ ♦ на, готовий підді- ризику, з-й 
нарази- на, ©;

НАРАЖ/АТИСЯ (на що) наштбвхува-, нати- 
кі-, наскакувати, ок виставлятися, зп нариві-; 
(на халепу) натрапляти, става- перед загрозою 
чого, (на чийсь гнів) потрапля- під руку чию; 
(на ризик) ризикуві-, підставля- гблову; (на 
критику) підпаді- під, зазнаві- чого; & жува
тися 0; я. /м" хто/ -єгься с-и ♦, готбвий нара
зи- на, ~уваний на; пк наразливий на, ©;

НАРАЗИ- напорб- /нахбпи-, наскочити/ на 0.
НАРАЗ враз, ріптом, несподівано, зненіцька; 

(діяти) різом, заразом, одночісно, водночас, 
воднораз; фР зіраз же, відрізу; аж н. колй це 
(ріптом) [аж наріз він іде].

НАРАЗІ г. покищо; зіраз, під сучісну пору.
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НАРАХОВУВАТИ налічу-, начислю-, начислят- 
и; (в собі що) місти-, складатися з чого; (пла
тню) записувати на рахунок /конто/; я. /мн 
хто/ нарахгівує с-и ♦, радйй нарахуві-, рахів
ник, пк нараховчий, rf місткістю /рбзміром, 
обсяг-/ на [ббсяг- на сто сторінок].

НАРЙШТІ кін£ць-кінц6м, вр&пті(-решт); наост
анку, ок аж [аж одного дня], фР аж тепф, аж 
/і/ ось [і ось мієш!]; фР на додаток, на закін
чення, плюс до всього [лом, штир і ♦ вісь]; 
аж н. ось (вонб) к. аж ось [а лихо -  аж ось].

НАРИНАТИ хутко напливі- /наповзі-, набіга-, 
прибува-, нахлява-, насуватися/; (- спогади) 
заполонювати, налина-; ± РИНУ-; я. нарині 
с-и ♦, напливаний, наповза-, насува-, прибу- 
ва-, набіга-, пк нестримний, блискавич-, на- 
валь-, гінкий, стрімливий, ©;

НАРИНУТИ ок налинути 0.
НАРИС (проекту) начерк; (газетний) стаття 

(про живі фікти); & нарисок; *нарисгіст.
НАРИХТОВАНИЙ наланггова-, приготбва- /на-/; 

(кріс) націле-.
НАРІВНІ на одному рівні, ні вище ні нижче; ги 

на рівних /паритет-/ правах; р. нарівно
НАРІВНО (ділити) на рівні частки, рівно; (одна

ковою мірою) однаково.
НАРІД народність, націонільн-, нація, язик; (лю

ди) народ, загал, маси, люд; & праФ, народець.
НАРІЖНИЙ (принцип) найважливіший, найго- 

ловні-, найістбтні-.
НАРІЗНИЙ окремий, поодинокий, к" розрізне

ний; (- шляхи) різний, інакший, інший;
НАРІЗНО окремо, зосібна, порізно, нарбздріб 

/у-/; не різом; не одночасно 0; ± ПООДИНЦІ.
НАРІКАННЯ ремство, бідкання, ремствува-, 

жалі, скарги, з. ляментація.
НАРІК/АТИ (на кого) ремствува-, скаржитися, 

бідка-, жалі-, плака- [хай -кі на сйбе хай на 
с£бе плачеться], р. пеняти, приплакува-, д мі- 
жаль до кого; р. дорікі- кому; (ким) yf назив- 
і-, оголошу- /про-/; я. /мн хто/ ~і 1. с-и ♦, бід- 
кало, ~ай-, пк ремстивий, докірли-, осудли-, 
несхвальний, ~іль-, ~івчий, ©, 2. я. иазива.

НАРЕЧЕНИЙ (син) назва-; як L молодий, зару- 
че-, судже-, е. князь, (до сватання) жених;

НАРЕЧЕНІ МОЛОДІ, молодята.
НАРІСТ д. нарість, наросля; (на тілі) мозоля» 

дике м’ясо, (на корі дерева) наростень.
НАРІЧЧЯ говірка, діял^кт, г. балак.
НАРКОМАН морфініст, кокаїніст; стіти нар

команом жн підсіс- на наркотик.
НАРОД (нація) НАРІД, (люди) загал, маса, міси, 

люд; & зн народець.
НАРОДЖЕННЯ г. урбдини; п. постання, поява, 

виникнення; (любови) пробудже-, прокид.
НАРОДЖУВАТИ /по-, з-, в-/, роди-, привбди-

на світ; п. започаткбву-; (любов) будй-, вик
ликів я. /мн хто/ нарбджує з-й народгіти, ж1 
(по)роділля, поліжнйця, (по)родгітелька, мі
ти, пк родливий, плодлй-, родк5чий, ПЛОДК5-, 
фР мітірній, <Г -рбдний [живородний], -родя- 
щий [живородящий], ©;

НАРОДЙТИ спороди-; зн виплоди- 0;
НАРОДЖЕНИЙ /по-, з-/, зн сплбдже- 0.

НАРОДЖУВАТИСЯ родгі-, зрбджува- /в-/; ги 
поставіти, виника-, приходи- /з’являтися/ (на 
світ); (- чуття) пробуджував /день/ наставі- 
ти; я. /мн хто/ -ється народжуваний /по-, за-/, 
пк)Р (на)рожд£нний, ©;

НАРОДИТИСЯ д. знайтися, о. побічити світ, 
(- слово, пісню +) фР вйпурхнути

НАРОДНІЙ з” народний, людовий; (одяг) націо
нальний; (- свято) всеФ; /гуляння/ місовий; 
/добро/ людський, все4; (учитель) сільський; 
(вислів) живомовний, просторіч-, простомбв-.

НАРОДНІСТЬ НАРІД, плбм’ я; (мала) етнічна 
група, національна меншині /меншість/.

НАРОДОЗНАВСТВО етногріфія.
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ з" у. лібдність.
НАРОДОПРАВСТВО /-влідця/, демократія.
НАРОЗДРІБ /у-/; фР нірізно, не гімузом, окремо 

(одйн від одного).
НАРОЗХРИСТ розхргістано, розхриставшися; 

фР нівстіж [душі нарозхрист]; ± ЩИРО.
НАРОСТАТИ (на чім) /ви-/, (округ) /об-/, (- тра

ву ще) /по-/; /темпи/ /з-/; /відсотки/ нарощу
ватися; нагроміджува-, рости; & по+; я. нар
ості с-и ♦, нарощуваний, нагроміджу-, щор- 
із дужчий /вйщий, більший, (спад) глйб-/, пк 
ростучий, нестрймний, обваль-, ©; ростучий 
лайливий тон щоріз лайливіший тон.

НАРОСТОК га зп суфікс.
НАРОЩУ/ВАТИ (живіт) ростй-; (довжину) на

точував (силу) збільшував я. /мн хто/ ~ус с-и 
♦, з-й збільши-, ~вач, пк -вальний, © ~ючи.

НАРОЩУВАТИСЯ нарості- /ви-/; (- силу) рос
тй, зрості-, щоріз більша-; що -ється с-и ♦, 
щоріз збільшуваний /нарощу-, доточу-/, пк = 
%, ©; ± що нароста.

НАРТУЧУВАТИ б. у. живосріблити;
НАРТУТИТИ б. у. наживосріблити.

НАРУГА знущіння, поглум(ка), плювок у душу, 
р. поруга, збиткувіння; (насміх) кпйни, глузи, 
пбсміхи, глузувіння, кепкуві-, глум; (велика) 
ганьбі, несліва.

НАРУЧ (кому) на руку (ковінька); до речі.
НАРУЧНИКИ кайдінки.
НАРУЧЧЯ Є браслет; р. оберемок.
НАРЯД з. УБРАННЯ; (кінський) збруя; (на прац- 

ю) зігад, відрядження, призніче-, (письмовий 
ще) відомість; (на товар) ордер, замовлення; 
(збірка перед працею) с° рознарядка; (гурт)
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відділ, загін.
НАРЯДЖАТИ (куди) /від-, ви-/, посила-; (свят- 

о) споряджі-, влаштбвува-, організбвува-; (ко
го) УБИРА-; я. /мн хто/ наряджі с-и ♦, згод
ний наряд/й-, к" мшк, окґ ~ило, ^чик, ©.

НАСАДЖУ/ВАТИ (зело) сади-; (кого) садови-; 
(ідеї) (примусово) впровіджува- /прищ^плю- 
ва-, шгіри-/; (на голову) натяга-, надіві-, на
кладі-; (на гостре) наколювати, настромлю-, 
нашпилю-, напггрику-; я. Імн хто/ -є 1./2. © 
мочи, 1. що судить, с-и сади-, з-й /на-/, ~вач, 
садівник, пк садильний, 2. що наколює, с-и ♦,
з-й наколб-, настрбмлювач, пк настрбмчий %.

НАСАМКІНЕЦЬ (аж) під кінець, на заверше
ння, НАПРИКІНЦІ, р. наприостанку.

НАСАМПЕРЕД передусім, найперше, перш за 
все, у пЄршу чфгу; ± ПОПЕРВАХ.

НАСЕЛЕННЯ людність, народ, люд, люди.
НАСЕЛЮВАТИ: що насолює населювач /за-/, 

залюднювач, насельник.
НАСИЛАТИ (ворогів) напроваджува-, навбди-, 

скербвува-; (друзів) посила-; н. чіри на кого 
обмірювати кого; я. /мн хто/ насиліі с-и ♦, з-й 
/готовий, радий/ наслі-, о. для наслання, ©;

НАСЛА- (біду) наклика- (чарами /насланням/); 
0; (підлогу) настели- Іпф настелеш/; н. чіри 
кому обмари- кого;

НАСЛАНИЙ (- лихо) наклика-, напуще-, навр- 
оче-; (шар чогось) настале- /роз-/.

НАСИЛУ л£две(-ледве), ледь-не-лЄдь, з. всгілу, 
о. силу-в-сйлу, лиха прикупивши, з бідбю, с. 
на превелику силу; р. нарешті; г. силоміць.

НАСИЛУВАТИ > ПРИМУШУВАТИ.
НАСЙЛЬНИЙ, НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ґвалтівн- 

гій, ґвалтбв-, примусовий; (- смерть) не свій;
НАСИЛЬНО гвалтом, волок-, силою, сило

міць, силоміттю, примусом, насильницьки 0.
НАСИЛЬСТВО силування, ґвалт, примус, сило- 

міття, (при)невблення; & г. насйла, насйлля.
НАСИП д. висип; (земляний) ВАЛ, (перед око

пом) бруствер; (круг хати) прйзьба; г. НА
ПІРНИК; & нісипище.

НАСИП/АТИ /ви-, у-, об-, (де) роз- +/, сйпа-, (пі
сок водою) намиві-, наноси-; (борщ) наливі-; 
я. їм" хто/ - і  с-и ♦, з-й ~̂ а-, сипіль, -ільник, 
пк -ільний, -ущий, ^чий, © ~іючи, сипівши;

НАСЙПАТИ (перцю) всйпати; 0;
/у-, вй-, під- +/ 0; я. -ється сгіпаний, 

насипі-, пк насипнйй, насипін-, сипкйй, ©.
НАСЙЧ/УВАТИ (їжею) годуві- (досгіта), ситй-; 

(вологою) напоювати, просочу-, (запахом) на- 
піхчу-; (ідеями) сповню-, збагачу-, насніжу-; 
(крамом) забезпечу-, наповню-, (огнем) п° на- 
вбгню-; п, (помсту) задовольняти; я. /мн хто/ 
-ус с-и ♦, згодний /з-й/ наситгі-, -увач, пк си- 
тйльний, ~уваль-, ІхарчІ тривний, © -уючи;

НАСИТЙТИ (чим) р. налигі- 0.
НАСЙЧУВАТИСЯ ф. набирі- 0; (їжею) наїді- 

(досхочу); (водою) просякіти, насочуватися, 
набирі-, проймі-; (щастям) п. упиві-, втіші-; 
& р. сгічи-; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, рідйй на- 
ситгі-, насичуваний, годб- досйта, збагічу-, 
просочу-, напіхчу- 0, пк насйтливий, ©.

НАСІДАТИ > НАПОСІДА-; (на що) /о-/; (на 
п'яти) наступі-; (на кого /- химери!) нападі-, 
набігі-, находи-.

НАСІНИНА зернй-, зерня(тко), (одне) зфнб; 
(горіха) ядрб, д. вгілушок.

НАСІННИЙ (фонд) насіннєвий.
НАСІННЯ о3 зфнб, НАСІНИНА, /  сім’я; /  зер

на, зернята; ги зіродок, джерело; жґ нащад
ки; & насіннячко.

НАСКАКУВАТИ наїжджі-, наліті-; (- ворога) 
НАПАДА-; І стихії! НАРИНА-; (на лихо) НА
РАЖАТИСЯ, напбрюва-, нариві-; я. /мИ хто/ 
наскакує 1. с-и ♦, рідйй наскбчи-, наскаку- 
ваний, скакун, © наскікуючи, 2. я. наліта.

НАСКІЛЬКИ якою мірою, в якій мірі; фР скіль
ки [скільки я знію]; ± НАСТІЛЬКИ.

НАСКІ(0)К ніїзд, набіг, ніліт, (раптовий) ніпад;
НАСКОКИ зп нападки.

НАСКОК/ОМ з -у, з розгону /міху/, прожогом; 
врядгі-годй, час до чісу, ніворотом, ніпад-, 
(бриз) поргів-; ПОХАПЦЕМ, без підготівлі;

НАСКОКАМИ порція-, ніпада- 0.
НАСКРІЗЬ (промокти) (аж) до кісток /до нйт- 

ки/; (пройти) з кінця в кінець, од крію до 
крію, (- кулю +) навиліт; ги повністю, цілком 
[ніскрізь гумінний].

НАСЛІДНИЙ і НАСЛІДНИК > СПАДКОЄМ
НИЙ і СПАДКОЄМЕЦЬ.

НАСЛІДОК результіт, плід, г. вйслід ІфР вйпл- 
ив/; (дій) підсумок; у ніслід- > НАСЛІДКОМ.

НАСЛІДКОМ в /як/ ніслідок, у результіті, г. у 
вйсліді, о. дивйсь [як гіркне, д., і принес^ь].

НАСЛІДУВАННЯ копіюві-, мавпува-, імітіція; 
не до н. г, далеко не чарівлйво.

НАСЛІДУВАТИ копіюві-; (кого) мавпуві-, ітй 
стопіми /сліді-/, повтбрюва-, брі- за взірець, 
брі- прйклад з, топті- стежку чию, вступі- в 
чиї слідй, фР ітй під лад кому; г. взорувітися 
на; (досвід) перебиріти; (мову) переймі- (язи- 
кі); (звичаї) переймі-; (глузливо) пародіюві-; 
± УДАВА-; з" бу- спадкоємцем, г. одідйчува-; 
н. стиль епігбнствува-, с. пляґіюва- Ідк с-/, ж. 
бу- папугою; я. /мн хто/ наслідує когоіщо с-и 
♦, готовий скопіюві-, НАСЛІДУВАЧ, епігон, 

мівпа, папуга, с. пляґіятор, пк епігонський, 
ок переспівливий /-співчий/, фР вірний /відд- 
а-/ чому, о. як наслідування, ск наслідуй- [нас- 
лідуй-клясиків поет], © наслідуючи.

НАСЛІДУВАЧ папуга, мівпа; (стилю) епігон;
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(ідей) ПОСЛІДОВНИК; ± ПІДСПІВАЧ.
НАСЛУХАТИ слуха-; (старатися почу-) наслу

хатися /до-, при-/; (потай) підслухати, підс- 
лухува-; & р. /на-/; я. /мн хто/ наслухі с-и ♦, 
радий підслуха-, (до)слухач, підслухач, пк пі- 
дслуховий, © наслухуючи.

НАСМІЛЮВАТИСЯ > НАВАЖУВАТИСЯ;
НАСМІЛИ- не побоя-, насміти /по-/; насміл

юсь доповісти зл ви зголошую з ласки Вашої.
НАСМІХАТИ(СЯ) ГЛУЗУВАТИ; насмішітеся; 

я. -ється = я. глузує + НАСМІШКУВАТИЙ.
НАСМІШКА насміх, посміх, глузування, пос

мішка, кепкування, мн кпини, (тонка) іронія, 
с. наруга, глум, пбглум(ка).

НАСМІШКУВАТИЙ /по-/, смішкува-, глузлив
ий, с. глумли-; (тонко) іронічний; (уїдливо) 
саркастйч-; (злобно) сардоніч-.

НАСНАГА снага, енергія, сила; (творча) запал, 
над(т)хн£ння, піднесе-, жар /пблум’я/ сфця.

НАСНАЖУВАТИ запалюва-, надиха-; (на подв
иг) клика-, буди-, спонукува-; (силою) наси- 
чува-, напбвнюва-; (струмом) с° заряджа-; я. 
/мн хто/ наснажує с-и ♦, з-й наснажи-, пк над- 
ихущий, запалю-, пориву-, наснажливий, сна- 
жли-, снаговитий, фР пафосний, о. творчокри- 
лий, гд пориваючий, + я. надиха.

НАСОЛОДА втіха, СОЛОДОЩІ, задоволення, 
приємність, с. раювання, розкошува-, блаже
нство, о. сердечний рай, п° п’янь, с. залісся, 
ф. кайф, смак, з. осолбда, любота;

НАСОЛОДИ (життя) принади.
НАСОЛОДЖУВАТИСЯ /у-/, мати втіху /насол

од/у/ від чого, втішатися, зазнавати /зажива-/ 
~ди /втіхи/, п° пи- рідість з чого, ф. кайфува-; 
(чим) чаруватися, упива-, тіши-, ок розкошув
ати, смакува- що; (славою) купатися в чім; з'" 
РАЮВАТИ, блаженству-; н. життям жити 
собі на втіху /як мед пи-, зривіючи квіти ~и; 
я. /мн хто/ міс втіху з чого звйклий чарувати
ся чим, радий смакувати що, усолоджуваний, 
/упгі-, п° пбєний-чарб-/ чим, поглинутий Ч)ю, 
розкайфбваний, розугіше-, зануре- у кайф, 
заживач ~ди, пк ~ливий, о. в полоні втіхи від 
чого, © упиваючись;

НАСОЛОДИТИСЯ упи- /натіши-/ чим 0; на
солодився хто чим натішило кого що.

НАСОЧУВАТИСЯ; НАСОЧИТИСЯ (бальзам
ом) набальзамува-.

НАСПІВ (пісні) мелодія, мотив, жґ голос, ц. 
глас, ок поспів.

НАСПІВАТИ (- овоч) /до-, при-/; достига-, дозр- 
іві-; (куди) прибува-, приходи-, потрапля-; /- 
час! надхбди-, наближатися, наставати; (кого) 
спобіга- /+ НАСПІ-/, (на)здоганя-, наступі- на 
п’яти /диха- в потилицю/ кому; я. наспіва 1. 
я. дозріва, 2. я. настає, 3. я. наздоганя;

НАСПІ- нагодитися 0; (кого) спобігнути.
НАСПІД (уділ) наниз, у спід, аж на низ /спід/, на 

самий низ /спід/, на дно; (під що) під спід.
НАСПОДІ (унизу) нанизу, у споді, аж на споді 

/дні/, на (самому) дні; (під чим) під сподом.
НАСПРАВДІ у дійсності, на ділі, жґ насправж

ки; СПРАВДІ, справді ж; насправді ж о* аж 
[ніби спить, аж він умира].

НАСТ/АВАТИ (- часи) надхбди-, насуватися, на- 
ближа-, (громом з неба) підати, (нишком) пі
дступі-; (- події) наспіва-, розпочинатися; 
/погоду/ устілюва-, встанбвлюва-; /літо/ при
ходити; І тишу/ ЗАПАДА-; я. ~а£ насуваний, 
наспіва-, д. надхбдяч[щ]ий, пк ~упний, прий
дешній, майбут-, незабар-, /відтепер /до-/ від- 
теперіш- /до-/, вже (зовсім) близький, /враз/ 
знебападний, ок от-от-бтній, /сутінок/ щораз 
густіший, о. на порозі чого, © ~аючи.

НАСТА(НО)ВЛЯТИ (речі) стави-; (губи) підста- 
вля-; (очі) скербвува-, спрямбву-, втуплю-; 
(вуха) нашорошу-, насторожу-, нащулю-; (на 
пост) призначати, з. надава-; (на розум) науч
ім напучува-, напоумля-, навча- розуму /на 
добрий рбзум/, р. напрямля-, г. моралізува-; 
я. /мн хто/ наста(но)вля 1. с-и ♦, радий (по)- 
настави-, © наставляючи, ск настав- [настав- 
на-розум гуру], 2. я. признача;

НАСТАВИ-: н. кого на що гд зиска- к-о на що;
НАСТАВЛЕНИЙ ріше-, налаштбва-, наділе-, 

наміре-, готовий, з наміром, з думкою, г. гі° 
успосбблений, (в душі) жадущий, прагнучий, 
що /мн хто/ має намір /прагне, має на думці/; 
(на що) (з)орієнтбваний; (ким, за кого) приз- 
ніче-, постівле-; ± я. має намір, я. прагне.

НАСТАВЛЯТИСЯ міти намір, намірюватися; 
я. -ється наставлюваний 0, д* НАСТАВЛЕ-;

НАСТАВИТИСЯ настрої- [я наставився іти] 0.
НАСТАННЯ (весни) прихід; (морозів) почіток; з 

-гім темряви у. коли смеркне /смфкло/.
НАСТАНОВА > ДИРЕКТИВА; життіва н. жи

ттєва філософія; (на столі) наставлене.
НАСТАЧАТИ /по, до-/, доставля- /при-/, забез

печував д. настарча- /до-/;
НАСТАЧИ- ж* настягатися 0; не настачиш 

фР не накупишся.
НАСТИГАТИ спобіга-, (нагло) застава-, заскак

уй захоплю-; (куди) прибува-, надбіга-, над
хбди-; (- подію) наспіві-, наближатися; /о- во- 
чі/ достигіти; р. (втікача) НАСПІВА-.

НАСТИЛЬНИЙ зя (вогонь) у. попризЄмний.
НАСТИРЛИВИЙ НЕВІДЧЕПНИИ, ДОКУЧЛИ

ВИЙ, НАПОЛЕГЛИ-;
НАСТИРЛИВО навратли- 0, фР так і [так і 

пруть], о. як Колюмб до Амфики.
НАСТЙРНИЙ влізливий + НАСТИРЛИВИЙ.
НАСТІЙНИЙ (- потребу) НАТАЛЬ-; /прохання/
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НАПОЛЕГЛИВИЙ.
НАСТІЛЬКИ аж так, до такої міри; настільки, 

що ок аж [тонкий, аж світиться].
НАСТОВБУРЧ/УВАТИСЯ (як їжак) НАЇЖА- 

ЧУВА-; (- волос) ставати дуба; ІодягІ стирча-, 
халабудитися; І людей! насушпова-, надува-; 
я. /мн хто/ -ється с-и ♦, радйй ~и-, -уваний, 
напиндючу-, наїжачу-, пк халабудистий, ©;

НАСТОВБУРЧИТИСЯ /від-/, накукурічи-, на- 
папужи- 0;

НАСТОВБУРЧЕНИЙ /від /, пк халабудистий, 
сторчкувітий.

НАСТОРОЖЕНІСТЬ насторога.
НАСТОРОЖ/УВАТИ (вуха) нашорошу-, нащу

лю-, наставляти, наструнчувати, д. насторбч- 
у-; (слух) напружу-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й 
-й-, сповнений тривоги, пк підозрілий, триво
жний, /знак/ -ливий, -чий, ск -й- [-гі-душа] ©.

НАСТОРОЖ/УВАТИСЯ оберта- на слух, загос
трювати /зосереджу-/ увагу; (до атаки) НАЇ
ЖАЧУВАТИСЯ; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, з-й 
-гі-, -уваний, наструнчу-, нашорошу-, щораз 
-еніший, пк сторожкий, підозріливий, ©;

НАСТОРОЖЕНИЙ (- вуха) г. настбрче-; 0;
НАСТОРОЖЕНО (ставитися) зйзом 0.

НАСТОЮВАТИСЯ (- щось у часі) набирати сгі- 
ли /якости/, вбиватися в сйлу, ± ПРОГРЕСУ
ВАТИ; (- рідину-розчин) утвбрюва- настій.

НАСТРАШКА фР пострах [для -ки на пострах, 
щоб залякати].

НАСТРАШУВАТИ страха-, ляка-, сполбхува-, 
полоши-; я. ілґ хто/ настрашу є с-и ♦, з-й на
страши-, повен страхів, страхач, страховище 
/страхопуд, к* жупел/ для кого, пк настраш- 
ливий, страховйтий, страшний /кошмар-, жа
хливий/ для кого, © лякаючи;

НАСТРАШЙТИ /пере /, наляка- /пере-/, наст- 
раха-, с. сполошгі- 0.

НАСТРІЙ (чий) г. гумор; (до чого) охота, бажан
ня; (душі) настроєність, г. настроєв-; зібрало
ся на н. кому відлйгло на серці кому/у кого.

НАСТРОМЛЮВАТИ НАСАДЖУ-, натикати, 
нашпилюва-; (на голову) наклада-; я. настрб- 
млює = я. насаджує2.

НАСТРОЮВАТИ наструнчу-, перебирати стру
ни; (скрипку ще) наладжу-, налагоджу-, лад
нати, строї-; (радіо) реґулюва-, підстрбюва-; 
(на певний настрій) наверта-, виклика- /на-, 
вселя-, насила-, прищеплювати/ що; (проти) 
підбурю-, настр/унчу-. НАКРУЧУ-, нашпигб- 
ву-; н. на який лад виклика- який настрій; я. 
Імн хто/ настрбює с-и ♦, з-й настрої-, -бювач, 
ладнач, пк -бювальний, ок настрбйчий, ©;

НАСТРОЇ- (бандуру) /вй-/; 0; н. сбнешно нас- 
нажи- сонцем душу; н. кого щбдо кого г. усп- 
осббити кого до кого;

НАСТРОЄНИЙ (так чи так.) гі° наставле- 0.
НАСТРУНКО (стояти) вйструнчившись, на ко

манду «Струнко!».
НАСТУП (військ) просування (вперед), г. офен- 

зйва, /навальний/ атака, /на фортецю/ прйс- 
туп /штурм/ чого; (на соціяльне зло) кампанія.

НАСТУПАТИ (на ногу) става-; (армією) ітй в 
наступ /атаку/, просуватися (вперед), атаку- 
ва-ти, /бастіон/ штурмувй-, ітй /бра-/ прйсту- 
пом; ф. наляга-, напира-; (- хмари) насувати
ся, напливати, набіга-, нарина-; /зміни/ наспі- 
ва-, фР заходи-, /погоду/ встановлюватися; н. 
на греблі дава- маху; н. на п’яти кому дйха- 
в потилицю, наздоганя- кого; я. /мн хто/ наст
упі с-и ♦, призначений у наступ, пк наступа
льний, штурмовйй, о. у наступі, в атаці.

НАСТУПНИЙ (з черги) черговйй, на черзі, з. че- 
режнйй; (зі d* день) другий, як і. завтра; (- по
коління) МАЙБУТНІЙ; /захід/ (по)дальший;

НАСТУПНЕ: (перед переліком) б. у. таке: [ку
плено таке:...], фР те: [хай вам буде те:...].

НАСТУПНИК (послідовник) продовжувач; (на 
троні) спадкоємець.

НАСТУП/НІСТЬ (дій) послідбвн-, неперфвн-, 
тягл-, спадкоємн-; спадкбв-; & -ництво, ^с-.

НАСУ/ВАТИ (на голову) наклада-, натяга-; (на 
лоб) спуска-, зсувні-; (- тінь) НАСУВАТИСЯ; 
я. /мн хто ~вгі с-и /схйльний/ ♦, з-й -ну-, ©.

НАСУВАТИСЯ (- сезон) наближа-, надходити, 
настава-; (на сонце) заступа- /затуля-, закри
ва-/ що; (- військо) суну-, пер-; /ніч/ спада-; 
/думки/ наплива-, нарина-; /хмари/ НАСТУП
АТИ; /людей/ приходи-; /туман/ наляга-, сте- 
лйтися; (на очі) спуска-; (на кого) жҐ НА
ПОСІДАТИ; я. -ється с-и ♦, насуваний, що
раз блйжчий, о. (вже) на підході, пк насув- 
нйй, /- свято/ наступ-, вже (зовсім) близь- 
кйй, /голод/ майже неминучий, цілком реаль
ний, /сутінок! щораз густіший, /бунт/ готов
ий вйбухнути, /- бурю/ ок от-от-бтній, ©.

НАСУПЛЮВАТИСЯ супи-, похмурніти; (- бро
ви) стягатися, зсува-; /лоб/ мбрщи-; я. /мн хто/ 
-ється с-и ♦, готовий насупи-, насуплюва
ний, пк насупливий, ©;

НАСУПИТИСЯ набурмбси- 0;
НАСУПЛЕНИЙ похмурий, невдовблений, на- 

бурмбсе-, надутий; (день) хмарний, похмур-, 
непогід-; (- брови) стягне- 0.

НАСУЩНИЙ украй необхід-, конеч-; (клопіт) 
назрілий, наболі-, злободенний, пекучий.

НАТЕРТИЙ (- мозолю) намуляний, /ноги від хо
дьби/ /об-/, (шлях) уторбва-, накбче-, уграм- 
ббва-.

НАТИКАТИСЯ (нащо) наскакувати, наштовху
ватися, наража-; (на гостре) натина-; (на о- 
пір) напбрюва-; (на кого) зустріча- з, надйбу-
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вати, натрапля-; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, (на 
що) наскікуваний, нанггбвху-, наріжу-, пк на- 
різливий, ©;

НАТКНУТИСЯ напорб-, наскочити 0; (рап
том з'явитися) нагодитися.

НАТИРАТИ (тіло) /роз-/, тф-; (підлогу) тф- (до 
блйску), г. воскуві-; (що аж лисніє) шмуглЯ-; 
(палубу) м° драї-, надріюва-; (ногу взуттям) 
намулюва- /об-/; я. /мн хто/ натиріі с-и /звйк
лий/ ♦, рідйй натф-, натирійло, натиріч, на
тиральник, пк натиральний, для натирання, ©.

НАТИСК напір, тиск; (військ) ніступ, навіла; 
(на слові) пргітиск, наголос; (домагання) на
посідання, наполягі-; (тиску юрбі) тйснява.

НАТИС/КАТИ ~кува-; (на педалі) тйсну-, давй-, 
налягі-; (- армію) наступі-, напира-; (на сло
ві) наголбшува- /підкреслю-/ що; (на кого) на- 
посідіти(ся); я. Імн хто/ ~к& с-и ♦, з-й /змуш- 
е-/ міу-, пк -кальний, давиль-, -кбвий, -кний, 
п. наполегливий, напосідли-, крутий, ©.

НАТОВКМАЧУВАТИ > НАБИВАТИ.
НАТОВП юрбі, юрма, стовпище, здвиг, тлум, д. 

гурма; жґ тйснява; ° море, купа, тиск, сйла.
НАТОМІСТЬ німість, зімість того; <Ґ затЄ.
НАТОПТАНИЙ натоптуватий, натоптуваний, 

вгодбва-, огрядний, гладкий.
НАТОПТУВАТИ > НАБИ-; & rf *нітоптом.
НАТРАПЛЯТИ (на що) НАТИКАТИСЯ, наштб- 

вхува-, нахбплюва-, д. напотикі-, о. набрбдж- 
увати, наскіку-; (на що) знахбдити /відшу- 
кува-, надйбу-/ що, (на кого) наривітися, зу
стрічі- /здибі-/ з; (на опір) напбрюва-, нара- 
жі-; я. натраплй на кого/що 1. я. натика
ється, 2. я. зустріча когоіщо.

НАТРУДЖУВАТИ стомлю- /на-/, намбрю-, с. 
перевтомлю-.

НАТРУСКА догіна, нагіна, прочухін(ка), нігін- 
ка, г. беигганина, сж мн оргвисновки.

НАТУГА і НАТУЖУВАТИСЯ > НАПРУГА і 
НАПРУЖУВАТИСЯ.

НАТУРА прирбда; дійсність; (чия) вдіча, харік- 
тер; р. натурник, натурниця; за натуру (бу
ти) за натурника /-ицю/;

НАТУРОЮ1 (який) харіктером, на вдічу.
НАТУРОЮ2 r f  продуктами, не грішми.

НАТУРАЛ онґ гетеросексуіл, незббченець.
НАТУРАЛІСТ природознавець.
НАТУРАЛЬНИЙ (податок) безгрошовйй, нату

рою; (розмір) спрівжній; (чай) прирбдни[і]й, 
не штучний; (стиль) невймуше-, непідрбб-, 
ненадума-, невдава-; (дурень) неприторЄн-,
ж. повнометраж-; (- красу) безмакіяж-; І вда
чу! щйрий; /- економікуІ е* безрйнковий; з. 
природознівчий;

НАТУРАЛЬНО д. непритворЄнно 0.
НАТУРИСТИЙ упфтий, норовйс-, норовлйвий,

с. свавільний; ф. норовлйвий, ВЕРЕДЛИ-.
НАТУРКУВАТИ спонуку-, підбурю-, накручу-; 

(потай) нашіпту-, наговбрю-;
НАТУРКА- натурчі- 0; (кого) затурка-, забй- 

(турканям); (у голову) наговорй-, накачі- що.
НАТУРНИК модель, р. натура; ж1 натурниця.
НАТХНЕНИЙ окрйле-, наснаже-, запіле-; & ха 

надхнений, нідхнутий, надиханий.
НАТХНЕННИЙ і Xе НАДХНЕН- (слово) пргіс- 

трас-, вогнен-, окрйле-, стокрйлий; (надиху- 
щий) запальний, запалющий, с° надихіючий;

НАТ(Д)ХНЙННЯ над(т)хн£нність, зіпал, насна
га, (святйй) вогбнь, полум’я сфця, Божа іскр- 
а, дар небес, небесний дар, п. муза, ліра, Ф* 
Пегіс, з. вітхнЄння; (злет духу) удір [N. в -рі], 
піднесення, спілах духу; & ок нідих; ± ДУХ.

НАТЩЕ натщесерце, не попоївши, на порожній 
шлунок /живіт/, д. натощакі.

НАТЯГ/АТИ (в одне місце) /с-/; (намет) напи- 
ні-; (віжки) тягну- (на сЄбе); (шию) витягі-; 
(тканину) /роз-/; (одіж) одягі- /на-/, накла
ді-, ф. нацуплюва-; (взуття) взуві-; (біду) 
накликі-; (воду) всмоетува-; (бал) шк підви- 
щува-; ги дури-; (за чуба) тягі-; н. шкурку на 
кисіль тягтйся за недосяжним; я. Імн хто/ на- 
тягі с-и ♦, рідйй /з-й/ ~ну-, (на)тягіч, пк ~б- 
вий, ~ільний, натяжний, для нітягу, ©;

НАТЯГНУТИ обдурйти 0;
НАТЯГНЕНИЙ, НАТЯГНУТИЙ нйпну-, (на 

кого) одягнений, одягнутий, (на голову) нак
ладений, нацупле- 0; (- стосунки) напруже-, 
ІнервиІ наструнче-; /оцінку/ шк підвйще-; 0.

НАТЯЖКА перебільшення, пересіда; без -ки ф. 
без брешеш.

НАТЯК знак [немі й знаку]; (у бесіді) закид, ка
мінець (у чий город), тінь [т. сумніву], іскор
ка, нбт- [і. глуму]; (слід) НАЛІТ, ± ПРИСМ
АК; & напів*; тонкйй н. делікітна шпилька.

НАТЯКОМ, НАТЯКАМИ rf  НАВТЯКИ, навз- 
догід (буряків); (не в лоб) збкола, зділеку, 
манівцями; висловлене н. підтекст.

НАТЯК/АТИ робй- /даві-/ ~'и, говорй- навздог- 
ід буряків /~ами, зігадкі-, манівця-/, (на ко
го) кйда- камінці у чий город, пй- до кого [до 
кого чірка п’ються?]; я. Імн хто/ натяки с-и ♦, 
рідйй /змуше-/ -ну-, -ійло, о. з -ч)м на, ©;

НАТЯКНУТИ з. наменути 0.
НАУКА навчання, з. учЄніє; (кому) л&сція, пі- 

м’ятка, с° урок; ги освіта, знанні, дбсвід; онґ 
напоумлення, повчі-; & ніучка /= урбк/; на 
-ку кому отб, щоб хто знав.

НАУКОВЕЦЬ учений (муж), муж /жрець/ на
уки, наукбвий діяч, робітнйк /діяч, сівіч/ на 
нйві науки, с° наукбвий працівнйк, (викладач 
вишу) жґ професор.

НАУЧАТИ > НАПУЧУВАТИ.
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НАФТА г. ропі, кип’гічка, олйва, текучка, о. 
чбрне зблото; г. гас.

НАФТОВЙК г. ріпник, р. нафтяр.
НАХАБ/А ~ник, хам, зух(вілець); (причепа) зн 

причепЄнда; з. ніпість, хіл&іа, нещістя, біді.
НАХАБНИЙ <2> безцерембн-, безпардбн-, хаму- 

вітий, ліктгістий; (- дії) хімський, зухвілий; 
& нахабнувітий, нахабнющий;

НАХАБНО > НАХРАПОМ; 0;
НАХАБНІСТЬ нахібство, безцеремонність, 

зухвільство, зухвілість, хамство 0.
НАХАБ/НІТИ зухвалі-, сіді- на гблову; я. /мн 

хто/ -ніс з-й сісти на гблову, щоріз мііпіий 
/зухвілі-/, -чц зухвілець, пк мшй, зухвілий, ©;

ЗНАХАБНІТИ набрітися нахібства, розпанб- 
ши-, роззухвалі- 0; я. /мн хто/ -ів знахабнілий, 
роззухвалі- /-ілений/, розпанбше-, Й.

НАХВАЛКА > ПОГРОЗА.
НАХВАЛЙТИСЯ /по-/, погрбжувати; хвалько- 

вйто обіцятися); я. /мн хто/ -ється с-и ♦, рід
йй нахвали-, страхач, страхбвище /страхоп
уд, к* жупел/ для кого, пк страшкий, погроз
ливий, застрішли-, ©.

НАХИЛ (до чого) пбтяг; (природній) здібність, 
схйльн-; (вдачі) жилка; (стіни) пбхил, похи
лість, (судна) крен, (площини) схил, ухил; 
(дія) нахилення, нагині-.

НАХИЛ/ЙТИ /по-/, хилгі-, з. клонй-, (тулуб) наг
ині-, гну-, (човен) крени-; (до чого) cxuwf-, 
наверті-, спрямовува-; я. /мн хто/ ~rf с-и ♦, з-й 
/змуше-, рідйй/ ~и-, пк т. нахильний, ©;

НАХЙЛЕНИЙ /с-, по-/, похилий, д. нахилий, 
с° нагнутий 0.

НАХИЛИТИСЯ хилй-, похиля- /с-/, нагині- /з-/, 
гну-, крени-; я. /V  хто/ -ється с-и ♦, готовий 
зігну-, хйлений, нахйля- /по-, пере-/, пк по- 
хйлий, похйлистий, хилкий, ©.

НАХИЛЬЦЕМ (пити) ні(в)хильці, нівхильки; 
(робити) нахилйвшись; & хильцем.

НАХОДИТИ (- хандру /на кого/) набігі-, напа
ді», оволодіві- ким, охбплю- /опосідати/ кого; 
/дощ/ надхбди-, насувітися, наближі-; /день/ 
наставіти; /людей/ схбдитися.

НАХОПЛЮВАТИСЯ наставіти, надхбдити, на- 
ближітися; (нащо) натикі-, натрапляти;

НАХОПІІТИСЯ нагоди- 0.
НАХРАПОМ сйлою, по-хамському, нахібно, г. 

пробоєм 0 — НАХАБНИЙ.
НАЦІЛ/ЮВАТИ, НАЦ1ЛЙ- (кріс) нарихтбвув- 

а-, навбди-, наставлгі-, спрямбвува-; (на що) 
скербвува- до, напрямлгі-; (на пост) мостити
ся, ~юва-, пну-; що Імн хто/ націлгі с-и ♦, з-й 
націли-, ~ювач, п* ~ювальний, ~ьчий, ©;

НАЦІЛЮВАТИСЯ, НАЦІЛЙ- (крісом) приці- 
люва-; (ногою) заміря- /при-/; (що робити) мі
ти німір, збирітися, намага-, воліти, плянув-

і-; (на пост) НАЦІ ЛЯ-; 0; я. /мн хто/ -ється 
с-и ♦, рідйй націли-, націлюваний, нарихтб- 
ву-, спрямбву-, (що робити) настівлений, го- 
тбвий, о. з німіром, з метбю, ©;

НАЦІЛИТИСЯ взяти собі думку 0;
НАЦІЛЕНИЙ настівле-, нарихтбва-, спрямбв- 

а-, з німіром, з метбю 0.
НАЦІНКА > НАБАВКА.
НАЦІОНАЛІЗУВАТИ (майно) удержівлю-, ви- 

влісню-; ± ЕКСПРОПРІЯЩЯ; я. /мн хто/ на
ціоналізує с-и ♦, з-й удержіви-, вивласнюв- 
ач, удержівлю-, пк вивліснювальний + %, ©.

НАЦІОНАЛЬНИЙ (прибуток) загально*, держ- 
ів-; (опит) всенарбдній; (одяг) нарбд-; (рай
он) с° етнічний, меншин-, г. м&шюст&ий.

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ НАЦІЯ; (серед чужинців) 
етнічна група; (чия) націонільна приналеж
ність /похбдження/; ± НАРІД.

НАЦІЯ нірід, плем’я, народність; п. держава, 
країна; ж, стать, клан [жінбча ніція].

НАЦЬКОВУВАТИ (псів) цькуві-, насилі-; (про
ти кого) підбурюва-, підштрйку-, під’юджу-, 
підцькбву-; я. /мм хто/ нацькбвує с-и ♦, з-й 
нацькуві-, нацькбвувач, підбурю-, пк цькуві- 
льний; під’їбдливий, ©;

НАЦЬКУВАТИ підтроібди-, р. надрочй- 0.
НАЧАЛО б. (життя) ДЖЕРЕ-, кбрінь, прікор- 

інь [п. життя], колиска, зіродок; (мистецьке) 
оснбва, (вдачі) зісновок, жилка, риса, (боже) 
дух, (братуще) стрижень, (аскетичне) перв- 
ень, елемент, (творче) іскра, гЄній, (матірне) 
інстйнкт, (жіноче) прирбда, стихія, Я, суб- 
стінція; (засада) канбн, закон, стандірт, на
ріжний кімінь; фР сила [гальмівні ейла];

НАЧАЛА ази, елементи 0; н. начал праос- 
нбви, пракбрені; ± ПОЧАТОК.

НАЧАЛЬНИЙ (ватажок) стірший; (редактор) 
головний, відповіділь-.

НАЧАЛЬНИ/К керівник, провіднйк, звЄрх-, на- 
чіль-, управитель, шеф, патрон, бос; & ~чок.

НАЧАЛЬНИЦЬКИЙ (тон) зверхній, зверхни- 
цький, КАТЕГОРИЧНИЙ.

НАЧАЛЬСТВО керівнйц-, провід, начільники; 
f  начільник, /на зборах/ піртер; п. вліда.

НАЧЕ неФ, ♦б(то), МОВ; н. аж мійже [♦ аж раді- 
є]; н. нідб нічгіго ніби нічбго не стілося.

НАЧЕРК зірис, шкіц, ескіз; (стаття) нірис.
НАЧИНКА фарш.
НАЧЙННЯ (струмент) знаряддя, з. наряддя; 

(хатнє) пбсуд; ± ПРИЛАДДЯ.
НАЧИНЙТИ (ковбаси) напбвнюва-, набиві-, на- 

пихі-; к* фарш/уві- /с° ~ируві-/, нашпікбву-; 
я. /мн хто/ начннгі с-и ♦, рідйй нафаршуві-, 
~увільник, пк ~увільний, © начиняючи;

НАЧЙНЕНИЙ напбвне-, набйтий, ніпхіний 0; 
(фаршем) нафаршбва-.
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НАЧИСТО (писати) нібіло, остаточно; (знес
ти) все /весь/ як є, зовсім, геть чисто, дочис
та, до р&пти, під корінь; (мити) начисто, як
найчистіше, чйсто-пречгісто.

НАЧИТУВАТИ чита-, прочгітува-; (за списком) 
/за-, г. від-/; (інструктувати) /ви-/.

НАЧІЛЬНИЙ (- вікно, стіну +) лицьовий, фрон- 
товйй, передній, фронтальний.

НАЧІПЛЮВАТИ /при /, ЧІПЛЯ -; (на гак) наві
шував онґ (одяг) нацуплю-, натягати, накла
ді-, надяга-.

НАЧОРНО не остаточно, не начйсто, не набіло; 
(якнебудь) абйяк, без старання; (бруднити) до 
чорнотгі.

НАЧУВАТИСЯ стерегтй-, берегтйся, остеріга-, 
пильнува-, не дрімати, не end-, пильнува-, бу- 
на сторбжі; (лиха) чека- на, очікува-, сподіва
тися; д'к= я. бережеться + що пильнує.

НАШ з* наський, свій, пк вітчизняний, рід-, існу
ючий [ніші закони]; і нішим і вішим туди й 
сюдй, на два базари, су багатов^кторно.

НАШАРОВАННЯ (чого) пласт, ок нівів, напуск.
НАШАР/ОВУВАТИ напластову-, класти шара

ми /пласта-/; я. Імн хто/ -бвує с-и ♦, з-й ~ува-, 
-бвувач, пк -бвувальний, -увіль-, -бвчий, ©.

НАШВИДКУ на швидку руч /руку/, с° нашвдку- 
руч, кваплйво, поспіхом, ПОХАПКИ, г. міх- 
міх; (недбало) стук-грюк абй з рук.

НАШЕПТ намова, наговір, донос; (знахуря) на
шіптування.

НАШЕСТЯ > НАВАЛА.
НАШИВКА (на одязі) латка; (круг коміра) жабо; 

(на погоні) лйчка, (на брюках) лямпас.
НАШІПТ/УВАТИ шепта-, говорй- пошепки /тй- 

хо, на вухо/; (потай) наговорювати, наклепу-, 
набріху-, набурмбчу-, ДОНОСИТИ; (підбива
ти) натуркува-; е. чаклував я. /мн хто/ ~ус 1. 
я. шепче, 2. с-и /звйклий/ ♦, скбрий на підше- 
пти, шептун, шептій, шепотйнник, ДОНОЩ-, 
-увач, пк донбщицький, шепотйнниць-, ©;

НАШЕПТАТИ о. присолодити язика 0.
НАШКРЯБУВАТИ ШКРЯБА-; (гроші) стягати

ся на, вишкрябувати; (дряпати) надряпу-;
НАШКРЙБАТИ написі- (як курка ліпою), на- 

бізіра-, надряпа- 0.
НАШОРОШУВАТИ > НАСТОРОЖУВАТИ.
НАШПИЛ/ЮВАТИ (нащо) настромлю-, настр- 

омляти, натикав (голкою) наколював я. /мн 
хто/ ~ює с-и ♦, з-й ~й-, -ювач, ©, ± я. накол
ює.

НАШТОВХУВАТИСЯ НАТИКА-, наскакувати; 
(на кого) зустрічатися /здибі-/ з\ (на опір) на
трапляти, наражатися, напбрюва-; я. /мн хто/ 
-ється с-и ♦, наштовхуваний, наскаку-, нара
жу-, пк наразливий, ©.

НАШТРЙКУВАТИ > НАСАДЖУВАТИ.

НАШУКУВАТИ /роз-, ПІД-, ви-, від-/, шукати;
НАШУКАТИ (ягід) назбирати 0.

НАЩАДОК р. щідок, с° потом-, (мій) могі кров; 
± СПАДКОЄМЕЦЬ;

НАЩАДКИ (пра)вну-, майбутні /прийдеш-, 
потом-/ покоління, р. потбметво, п° нащіддя, 
(мої) моя кров; зн кодло, ф. насіння, е. бб- 
рость.

НАЩО > НАВІЩО; н. вже хто який, а й той 
таке робить навіть дуже який хто таке 
робить [нащо вже Ів4н тгіхий, а й той зак
ричав нівіть дуже тйхий Іван закричів].

НАЩУЛЮВАТИ > НАСТОРОЖУВАТИ.
НАЙВНИЙ що є, (капітал) фактйчний, о. на ру

ках, в активі, жґ за душею; ± ПРИСУТНІЙ.
НАЯВНІСТЬ (незгод) існування; (кого) присут

ність, г. приявнв за найвности б. к. колй є.
НАЯВУ у. вочевйдь, о. як у білий день.
НЕ годі [г. витримати, а не не втримати]; не 

де, а ніде інде, як.
НЕАБИЯК Xа не абйяк; надто, дуже; непогано, 

добре; досить /чимало/ такй [не а. убрався].
НЕАБЙЯКИЙ небуденний, непересіч-; (- діло) 

серйбз-, повіж-; (успіх) значнйй, велйкий, 
добрячий, жґ хіба-ж-такий, аж ой який; (ма
йстер) досвідчений, здіб-; &ха не абиякий.

НЕАКУРАТНИЙ НЕОХАЙ-; (у праці) непунк- 
туаль-, нетбч-, с° халат-.

НЕАРТІЛЬНИЙ > НЕЗЛАГІД-; небалакучий, с. 
відлюдний, як і. с°зн кустар-одинак.

НЕБАГАТИЙ > БІДНИЙ; (шляхтич) f  ходачкб- 
вий; (одяг) нерозкішний, непйш-.

НЕБАГАТО > МАЛО; (тямити) міно що; (уб
раний) нерозкішно, непйш-.

НЕБАЖАНИЙ непоФ, нежада-, невгбд-; (- дію) 
непри^м-, непередбаче-;

НЕБАЖАНО (дуже) не дай, Боже!; 0.
НЕБАЛАКУЧИЙ > МОВЧАЗНИЙ; о. скупий 

на слово /слова/.
НЕБЕЗКОРИСНИЙ > КОРИСНИЙ.
НЕБЕЗПЕКА небезпечність, о. чорні хмари, мі- 

нне поле, порохова бочка, /потайна/ підвод
ний риф /каміння/, /затає-/ бомба сповільне
ної дії, /стала/ Домбклів меч, (+війни) за
гроза; (аварії) можлйвість, фР рйзик, с° риск.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ (крок) ризикбва-, (клімат) не
здоровий, шкідли-; (стан) загрбзли-, аварій
ний; (шлях) непев-, о. над безоднею; О з-й на 
все; (- працю) д. варівкий, /недугу/ тяжкйй.

НЕБЕЗПІДСТАВНИЙ > ОБҐРУНТОВАНИЙ.
НЕБЕЗСТОРОННІЙ упереджений, зацікавле-, 

необ’єктйв-.
НЕБЕРУЧКЙЙ безініціативний.
НЕБЕСНИЙ (- вись) надхмар- /за-/; (ангел) Ббж- 

ий; (апарат) КОСМІЧНИЙ; (колір) БЛА- 
КИТ-; (- тіла) астрономіч-; п. неземнйй, бо-
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горів-, високий, чйстий, п° гбрній; І красу/ не- 
перевершений, дйв-, несказан-, знебавзятий; 
/царство/ загробний.

НЕБИЛИЦЯ > НЕБУВАЛЬЩИНА.
НЕБИТКИЙ що не б'ється, ок неб'ючкйй, (- 

скло) вічний; ± МІЦНИЙ.
НЕБІЖ племінник, д. синовець, (син сестри) г. 

сестрін-, сестрінок, сестрінич, /син /доня/ 
брата/ братанич /-анка/;

НЕБОЖЕ! хлопче! парубче! небораче!
НЕБІЖЧИК покійник, як і. померлий, покійний; 

з. бідолаха; ± МЕРТВЯК.
НЕБЛАГОПОЛУЧНИЙ с° у. нелад-, (- сім'ю 

ще) проблем-.
НЕБЛАГОРОДНИЙ (вчинок) нешляхетний, не- 

лицарський; (метал) недорогйй.
НЕБО і НЕБЕСА небокрай, небовйд, небозвід, 

небосхйл; (баня неба) нам£г н^ба, небесна 
сфера /склепіння, уР твердь/; фР стеля [попас
ти пальцем у -лю], уР рай, потойбічний світ, 
засвіти, потойбіччя, Бог, сйла небесна; А і Б 
-  це н. і земля А і Б -  це ніби два полюса.

НЕБОГА племінниця, (доня сестри) г. сестрін- 
ка, сестрінниця; з'п бідолаха, неборачка, сер
дега, як і. сердешна;

НЕБОГО! дівчино! молодйце! тітко!
НЕБОКРАЙ небосхйл, ОБРІЙ, крайнебо; (на

мет неба) небесний намет, НЕБО.
НЕБОРАК(А) бідолаха, нетяга, сердега, сірома

ха, сірома, як і. нещасливий, безталанний, р. 
нещаслйвець.

НЕБОСХИЛ > НЕБОКРАЙ.
НЕБОСЯГ хмарочос, хмародряп, хмаросяг.
НЕБОЯЗКЙЙ > БЕЗСТРАШН-; с° небоязлйв-;

НЕБОЯЗКО безббязко 0 — НЕБОЯЗКИЙ.
НЕБУВАЛИЙ несвітній, небачений, нечува-, не- 

вйда-, незна-, НЕЙМОВІР-; © НЕДОСВІД- 
ЧЕ-.

НЕБУВАЛЬЩИНА (небилиця) неправда, вигад
ка, фантазія, казка; (на вербі груші) нісенітни
ця, бредня, Хймині кури; ± БРЕХНЯ.

НЕБУДЕННИЙ нещоденний, НЕАБИЯКИЙ.
НЕБУТТЯ безвість, непам'ять; (уявний світ) за

світи, позасвіття, потойбіччя.
НЕВАГОМИЙ о. легкотілий, без вагй.
НЕВАЖЛЙВИЙ дрібнйй, другоряд-, неістот-, 

малознач-, незначнйй;
НЕВАЖЛИВІСТЬ к* малість 0.
НЕВАЖНИЙ & ненайкращий, поганенький, аб

иякий, незначнйй, дрібнйй НЕЗДАЛИЙ, НЕ
ВАЖЛИВИЙ;

НЕВАЖНО погано, кепсько, так собі, сяк-так, 
фР не страшно [це не страшно] 0.

НЕВАРТИЙ маловір-, негідний, зп недостбй-.
НЕВБЛАГАННИЙ (закон) непохйт-, непоруш-, 

незлім-; © жорстокий, немилосердний, кам'-

янйй; (крах) НЕМИНУЧИЙ, невідворбтни- 
[і]й; (поступ) нестрймний.

НЕВВІЧЛИВИЙ нечемний, невйхова-, неко- 
рект-, нетактбв-, с. грубий, неотесаний; (нета- 
лянтний) неґреч-.

НЕВГАВУЩИЙ безугавний /не-/, невтихомйр-, 
НЕВГАМОВ-, о. і далі лункйй; (гуд) неспин
ний; & невгавучий.

НЕВГАМОВНИЙ і НЕУГАВ- нестрима-, непо- 
гамбв-, невгамбва- /непо-/, ок розсвавбле-, 
НЕВГАВУЩИЙ; (- дітей) непосидю-, ф. гас
пидський; (- бажання) нестрймний.

НЕВГАРАЗД невлад, о. пальцем у нЄбо; (не так, 
як треба) недоречно, не до речі, недоладно, 
не до ладу, невлучно, не до шмйги.

НЕВГАСУЩИЙ > НЕЗГАСНИЙ.
НЕВГОДНИЙ > НЕБАЖАНИЙ.
НЕВДАВАНИЙ (усміх) невймуше-, неприневб- 

ле-, ПРИРОДНІЙ; ± НАТУРАЛЬНИЙ.
НЕВДАЛИЙ і НЕВДАТНИЙ безуспішний, не- 

фортун-, безрезультат-; Q незділий; (виріб) 
поганенький, ненайкращий, погано вйкона- 
ний; (- життя) БЕЗТАЛАННИЙ.

НЕВДАХА неборака, р. невдатник, ок безперс- 
пектив-; ± БІДОЛАХА; & невдалюга.

НЕВДАЧА (на війні) поразка, крах; (заходів) не
успіх, фіяско, провал /об-/, ф. прбмах, пшик, 
фР бблизень; (брак фортуни) неталан.

НЕВДОВЗІ > НЕЗАБАРОМ.
НЕВДОВОЛЕНИЙ /неза-/, розчарбва-, ок незас- 

покбє-, пк маркіт-; з'п сердитий, наду-.
НЕВДОВОЛЕННЯ ремство, розчарбвання /с° 

-ування/; (в душі) гіркота, гіркйй бсад /після- 
смак/; гі° незадоволення.

НЕВДЯЧНИЙ & /. невдячник, /ж1 -ниця/.
НЕВДЯЧНІСТЬ невдяка, свинство, с. чорна не

вдячність; & невдячливість.
НЕВЕЛИКИЙ > МАЛИЙ.
НЕВЕСЕЛИЙ БЕЗРАДІСНИЙ, СУМНИЙ.
НЕВЖЕ ч. хіба (ж), чи (ж); невжЄ б, невже ж 

(такй), невже то, невже такй, невж&кто;
НЕВЖЕ? справді?; та н.? не може бути!; н. це 

прівда? ♦ цьому прівда?
НЕВЖИВАНИЙ (ніде) непошйре-, незастосбву- 

ва-, (одяг) ще не нбше-, не зужйтий & невжи- 
ткбвий, фР без вжйтку; ус£ -ане невжиток.

НЕВЖИТОК 1. невживіння, 2. нежйвані р^чі.
НЕВИБАГЛИВИЙ (без зайвих вимог) невимбг- 

ли-, без претенс(з)ій, пб простісінький; (без 
химер) невередлйвий, непримхлй-, неперебі- 
рли-; (одяг) скромний, невйшука-, прбстйй.

НЕВИГАДЛИВИЙ невинахідли-, непорідли-, 
неметкйй; (- річ) нехйтрий, немуд-, несклад- 
нйй, прбстйй.

НЕВЙГІДНИЙ неприбутковий, збиткб-, утріт- 
ний, нерентабель-; (пакт) несприятливий.
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НЕВИГІДНИЙ (без вигод) некомфортабель-, не 
затишний, с° НЕЗРУЧНИЙ;

НЕВИГОДА брак вигод 0.
НЕВИГОЙНИЙ > НЕВИЛІКОВНИЙ.
НЕВЙДЕРЖКА гГ  несила терпіти /нетерпець, 

фР не до витерпу/ кому; і. брак терпіння, не
терпець, невйтерп; до -жки з'п до розпачу.

НЕВИДНИЙ непоміт-; (- ніч) тЄм-, непрогляд-, 
непрозорий; © непоказний, невидатний.

НЕВИДЮЩИЙ сліпий, незрячий, темний; (- 
ніч) НЕВИДНИЙ; (погляд) скляний, непри- 

тбм-, відсутній, ок пустобкий.
НЕВИЗНАНИЙ: н. г£ній г. нерозгаданий геній.
НЕВЙЗНАЧЕНИЙ (час) невстановле-; (обрис) 

невираз-, нечіткий, неясний; що не визначи
вся ще-Ф, безпричіль-, о. на роздоріжжі.

НЕВИКОННИЙ невикбнува-, нереаль-, нездій-
СН&І-.

НЕВИКОРІННИЙ і НЕВИКОРІНЙМИЙ не-
витруйний, невигуб-; ± НЕПОЗБУТНІЙ.

НЕВИЛАЗНИЙ (- багно) непролаз-, непрохід
ний; (борг) невиплат-; (- злидні) непозбутній.

НЕВИЛІКОВНИЙ невигой-, незцілен-, р. неви
дужний, (- хворобу ще) смертель-, леталь-, 
(хворий ще) безнадій-; (- рану) незагбй-; д'к 
невилікбвува-, невилікува-.

НЕВИМІРНИЙ неосяж-, безмір-, НЕЗМІР-, не- 
змірен-.

НЕВИМОВНИЙ (жаль) несказанний, невислов- 
лЄн-, нєвимовлЄн-, неуявл^н-; (словами) непе- 
редава-, н? неописін-, ок понадсловес-.

НЕВИМОГЛИВІСТЬ п6 простісінькість.
НЕВЙМУШЕНИЙ невдава-, ненапруже-, розку

тий /нес-/, ненатягну-; (вчинок) незмушений 
/непри-/; (- манери) щирий, прирбдни[і]й, на
туральний, несилува-, розпруже- /від-/; (- по
зу) недбалий.

НЕВИННИЙ і НЕВИНЕН невинуватий, о. Богу 
духа винен; Q чистий, непорочний, БЕЗВИ- 
Н-; (зміст) безневгін-, нешкідливий; (сон) 
наївний; ю. вйправда-, г. уневйнне-; (- дівч
ат) цнотли-, незайманий, ж? г. неора-, нероз- 
печата-, непробйтий;

НЕВИННІСТЬ цнотливість, доброч&н-, цно
та, чеснота; (непорочність) чистота, чис-ті- 
сть; (дівоча) незайманість; (змісту) безневин
ну нешкідлив-; 0.

НЕВИПЛАКАНИЙ неспліканий.
НЕВИПЛАТНИЙ (- жертви) невідплат-; (борг) 

неоплат-; (боржник) неспромбж-; (ґешефт) 
с° неокуп-.

НЕВИПРАВДАНИЙ (крок) необґрунтбва-, нев- 
мотивова-; (- втрати) зайвий, непотрібний.

НЕВИРАЗНИЙ неяскравий, непомітний, нечіт
кий, безбарвний; (погляд) каламуг-, пустоо
кий; (звук) неясний; (обрис) блідий, тьмяний,

розплйвчастий, туманний; Q непоказнйй, сі
рий; & безвиразний;

НЕВЙРАЗНО гГ  безвиразно 0;
НЕВИРАЗНІСТЬ о* безвгіраз 0.

НЕВИСИХАЮЧИЙ вічно м«5крий, невисихущ- 
ий, с* невисихай- [невисихай-сльози].

НЕВИСОКИЙ > НИЗЬКИЙ; (- дозу) малгій, не- 
величкий; (пост) незначний, другорйд-; (- ду
мку за кого) негатив-, ненайкріщий.

НЕ ВИСТАЧАЄ н° бракує, не стаЄ, не дбсить.
НЕВИТРАВНИЙ (слід) тривкий, г. незатфтий.
НЕВЙТРАЧЕНИЙ о. невгіхлюпнутий.
НЕВИХОВАНИЙ > НЕВВІЧЛИВИЙ.
НЕВИЧЕРПНИЙ невичерпан-, незглибгімий; 

(дух) незмірний; (- джерело) бездЄн-; -не 
джерелб о. клондайк.

НЕВІГЛАС, НЕВІГЛАСТВО > НЕУК, НЕУЦ-.
НЕВІД > МЕРЕЖА. _
НЕВІДВОРОТНИ/І/Й невідхильний, невідкли-

ч-, фР невідступ-, ок конЄч-, неминучий;
НЕВІДВОРОТН/Ь/О ок невідволбдно 0.

НЕВІДЖАЛУВАНИЙ г. (- втрату) безрозрад-.
НЕВІД’ЄМНИЙ невіднят-, невідійма-, вічно 

присутній.
НЕВІДКЛАДНИЙ > НЕГАЙНИЙ.
НЕВІДКЛИЧНИЙ г. невідворотній, НЕМИНУ

ЧИЙ, НЕЗМІННИЙ, ОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ОС
ТАТОЧНИЙ; & безвідкличний;

НЕВІДКЛЙЧНО невідверн£нно 0, фР так і 
[брехня так і випинає].

НЕВІДОМИЙ незнаний, небаче-, нечува-, нез- 
віда-, }Р недовідомий; (автор) маловідб-, не- 
знайб-, непопулярний; (- число) м. шука-, від- 
шукува- /по-, роз-/, ф. ікс;

НЕВІДОМО не знати, хтозна 0; ск ббзна-, кіз- 
на- [бозна-що, кізна-що], о. хто ж то знає?, 
біда знає [н. хто біді зніє хто]; н. де /кудіі, 
хто, як +/ не знати де /куди, хто, як +/; н„ чи 
к. чи й [н., чи були чи й були].

НЕВІДПЛАТНИЙ невіддякува-, невідплачува-, 
о. без віддгіки /відпліти/, (невідшкодовуван
ий) невідшкод-; -на пбслуга щиросерда п.; ± 
НЕПОПРАВНИЙ.

НЕВІДПОВІДАЮЧИЙ що не відповідає, НЕ
ВІДПОВІДНИЙ.

НЕВІДПОВІДНИЙ неслуш-, недореч-, цілкбм 
інакший; (чому) далекий від чого; ф. як коро
ві сідло; (у часі +) розірваний.

НЕВІДПОРНИЙ (вплив) неперебор-, НЕЗДОЛ- 
АН-; (доказ) незапер^ч-, неспростбв-; (- вра
ження) могутній; (удар) НЕВІДХИЛЬНИИ.

НЕВІДСТУПНИЙ /безвідступ-/, безвідхбд-, зад- 
вер-, як прикл^є-, прив’яза-, як пес до буди; 
(друг) нерозлуч- /невід-/, о. нерозлийвода; (- 
горе) невідчеп-, непозбутній, вічно присут-; 
/шлях до мети/ наполегливий, настйрли-, на-
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стгірний; /чекання/ постій-, сталий;
НЕВІДСТУПНО крок-у-крок, слід-у-слід 0.

НЕВІДХИЛЬНИЙ невідворбтни[і]й, невідвер- 
ненний, неминучий; (без ухилів) неухильний, 
безкомпроміс-; ± БЕЗСУМНІВ-, ТВЕРДИЙ.

НЕВІДЧЕПНИЙ настирливий, надокучли-, уче- 
пли- /при-/, НАЛАЗЛИ-, /у-/, прискіпли-, уче- 
пистий; (страх) чіпкий, непозб^ній, (- дум
ку) невідступний; /бажання/ свербучий.

НЕВІДШКОДОВНИЙ невідплатний.
НЕВІЛЬНИЙ залеж-, поневбле-, позбавле- волі, 

р. несвобід-; (що зробити) неспромбж-.
НЕВІЛЬНИК РАБ, f  галерник; (бранець) поло

ні-, полонений; & невбльник; ± В’ЯЗЕНЬ.
НЕВІЛЬНИЦТВО > РАБСТВО.
НЕВІЛЬНИЦЬКИЙ >РАБСЬКИЙ.
НЕВІРА невірство, с° невір’я; (хто) неймовіра, 

Хома невірний; (безбожник) АТЕЇСТ, невір- 
ник, безвір-, недовірок, безвірок; (нехристия
нин) нехрист, (мохаммеданин) басурмен.

НЕВІРНИЙ (хто) ЗРАДЛИВИЙ; (слід) облуд- 
ний, (шлях) небезпеч-, непев-, (засіб) нечес-; 
(- світло) тьмя-, блимкйй; (хід) помилковий, 
неправильний, хиб-; фР недовірливий [Хома 
Невірний]; як і. нехристиянин, нехрист.

НЕВІРОГІДНИЙ НЕЙМОВІР-, ФАНТАСТИЧ-, 
о. вилами по воді писа-, д. недостовір-, (- 
джерело) ненадій-;

НЕВІРОГІДНО НЕЙМОВІРНО 0.
НЕВІРУЮЧИЙ пк небогомільний, невір-; АТЕ- 

ЇСТ, НЕВІРА; (край невірних) невір-земля.
НЕВІСТКА синова.
НЕВКЛАДИСТИЙ завеликий, слонуватий; за

машистий, МАСИВНИЙ, незграб-.
НЕВЛАД НЕВГАРАЗД; незлагоджено, негармо

нійно; фР не підходить [коли моє невлад то я 
своє назід].

НЕВЛАШТОВАНИЙ невпорядкбва-, неналаго- 
дже-; (хто) неодруже-, о. як собака в човні.

НЕВМИРУЩИЙ немру-, безсмертний /не-/, віч
но живий, як і. невмирака; (- славу) вічний, 
незаб^ній; (незнищенний) нетлінний.

НЕВМІЛИЙ невправний, непрактикбва-, безке- 
б£г-, п. безрукий; (рух) НЕЗГРАБНИЙ;

НЕВМІЛО по-партацьки 0.
НЕВОЗ’ЄДНАННИЙ невоз’єднува-, рубікбно- 

вий.
НЕВОЛИТИ приневблюва-, примушу- /з-/, си- 

лу-, зневолю-; я. /мн хто/ неволить звиклий 
♦, наставлений /з наміром/ приі, приневблю- 
вач, пк примусовий для кого, © приневолю
ючи, неволивши.

НЕВОЛЯ рабство, полон, f  бран; (поневолення) 
ярмо, кормига; ± УВ’ЯЗНЕННЯ.

НЕВОЮЮЧИЙ невтягнутий у війну, незвиклий 
воювати, НЕВТРАЛЬНИЙ, позабльбковий.

НЕВПАМ’ЯТКУ не пам’ятається, не пригадує-, 
ок невтямку; & д. невпбмку.

НЕВПИННИЙ (дощ) БЕЗПЕРЕРВ-; (біль) пос
тій-, сталий; (потік) нестримний; (кінь) о. 
крилатий, прудкокрилий; (- дітей) непоси
дющий; & безупинний, неспин-.

НЕВПІЙМАННИЙ невлбв-, f  невловимий.
НЕВПОРАНИЙ невпорядкбва-, неналагодже-, 

невпорядже-, © невлаштбва-, недоглянутий.
НЕВПРАВНИЙ > НЕВМІЛИЙ; (вірш) неоко- 

вйрний.
НЕВРАЗЛИВИЙ недітклй-, грубошкірий, ок не- 

вколупний; (до образ) несприйнятливий, і- 
мунний; (форт) неприступ-, нездобутній.

НЕВРІВНОВАЖЕНИЙ незбалянсбван-, ф. нео- 
гбвта-, © ЗАПАЛЬНИЙ;

НЕВРІВНОВАЖЕНІСТЬ зп дисбалянс 0.
НЕВРОЖАЙ недорід, д. неврбд.
НЕВСИПУЩИЙ недремний, сторожкий, пиль- 

нобкий, п° недріманний; (догляд) пиль-, ста
рая-, ретель-, рев-, неослаб-, уваж-; © невтб- 
м-, роботящий, завзятий, невгамовний, запо
падливий; (- життя) кипучий, бурхливий; 
(дощ) безупинний, постій-; & невсипучий.

НЕВСТИГАЮЧИЙ (учень) відсталий, слабень
кий, далеко не перший, не з першої десятки, 
ф. невстигайло.

НЕВТІШНИЙ безутіш-, нерозваж-; (наслідок) 
безрадіс-, сумний, маловтіш-, невідрад-.

НЕВТОЛЕННИЙ (голод) невситимий, /- жагу 
до знань/ невтишгі-; ± СПРАГЛИЙ.

НЕВТОМНИЙ неутомлен-, безутбм-, НЕВСИ
ПУЩИЙ; (творець) пристрасний, палкий, за
взятий; (пошук) наполегливий, невідступний, 
невпйн-, постій-, сталий;

НЕВТбМНО без устанку /утоми/ 0.
НЕВТОРОПНИЙ © недотеп-, невтямлйвий, 

(що) що не держиться купи.
НЕВТРАЛІТЕТ > НЕВТРУЧАННЯ.
НЕЙТРАЛЬНИЙ, Xа НЕВТРАЛЬ- невтягне- у 

протистояння, незаанґажбва-, неприєдна-, по
забльбковий; © безсторонній, незацікавле- 
ний, НЕУПЕРЕДЖЕ-; (стиль) безбарв-, блід
ий; (терен) нічийний; (- тему) незлободен-, 
нехвилюючий, яловий; (- сіль) х. неактивний; 
є" ненаснаже-, с° незарядже-.

НЕВТРУЧАННЯ невстрява-, (у війні) неучасть; 
(безсторонність) невтралітет, с° нейралітет.

НЕ /ВТРУЧАТИСЯ (у що) стояти осторонь чог- 
о\ ± ВТРУЧАТИСЯ; я. /мн хто/ не -сться нас
тавлений /навче-, згод-/ ♦, неохочий ~, при
хильник невтручання, пк НЕВТРАЛЬНИЙ, ©.

НЕВТЯМКИ невдогад; годі зрозуміти, незрозу
міло, ок недбстямку кому /для кого/.

НЕВТЯМНИЙ незрозумілий, нечіткий, (крик) 
недорі-, (- мову) повстяний, нечленорозділь-;
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НЕВТЙМНО нечленороздільно 0.
НЕВЧАСНО несвоєчас-, невпору, с° не в пору; 

невгаразд, НЕДОРЕЧНО, невлад, не до речі.
НЕВЩУХАЮЧИЙ б. невгавущий.
НЕГАЙНИЙ терміновий, невідкладний. Якстре-, 

нагіпь-, нйглий, пильний, шпаркий; (- реак
цію) МОМЕНТАЛЬНИЙ;

НЕГАЙНО як стій, МОМЕНТАЛЬНО, екстрено, 
без зволікань, жґ зіраз (же), притьма, заразі- 
сінько, в цю (ж) хвилину /мить/, одразу, фР 
мерщій 0.

НЕГАРАЗД негарно, недобре, погано, зле, него
же, кепсько, негативно, не так, як трЄба; (у 
хаті) не все гаразд, с° неблагополучно.

НЕГАРАЗДИ мн НЕДОЛІКИ, недоладності, не- 
порядки, незгоди, чвіри, НЕГАТИВИ; с° не
поладки.

НЕГАРНИЙ невродливий, с. ПАСКУДНИЙ; (- 
річ) ПОГА-, неякіс-; /їжу/ несмачний; І мане
ри! непоряд-, вартий осуду, осудний; н. на 
вид н. з обличчя.

НЕГАТЙВ ф° обернений образ відзнятої р^чі; (у 
чім) чбрний бік;

НЕГАТИВИ вгіди, дефекти, НЕГАРАЗДИ, хи
би, і° пороки; (явищ) тіні; 0.

НЕГАТЙВ НИЙ ненайкращий, непутя-, недола
дний, недолугий, кепський, не позитивний, 
нездіиий, непутній, негараздний; (не лише м) 
від’їм-; (вислід) протилеж- очікуваному, мал
оважний, малознач-, безуспіш-, поганенький, 
не такий, як гадалося; (- дії) несприятливий, 
шкідлй-; (факт) не[мало]прив£бли-, з-й відт
рутити, неподбб-, тем-, небйжа-, безкбрис-; 
(відпис) запереч-; (відгук) несхваль-, непри- 
хиль-; (образ) несимпатйч-, неправед-, мног- 
огріш-, непоряд-, негід-, відразливий; & сто4; 
позитивне й негатив- доладне й недоладне, 
світло й тінь, н£бо й земля;

НЕГАТЙВНО недолід-, у незд&іий спосіб 0.
НЕГІДНИЙ невартий, недостбйний; © підлий, 

нікчемний, мерз^н-, безчес-, низький, ниций, 
паскудний, каригід-, осуд-; L негідник.

НЕГІДНИК > МЕРЗОТНИК.
НЕГІДЬ з6 непотріб, мбтлох; (люди) НАБРІД; & 

архін^гідь.
НЕГЛИБОКИЙ МІЛКИЙ; (- знання) поверхо

вий, неґрунтовний, нетвердий.
НЕГНУЧКИЙ (нездатний пристосовуватися) 

(твердо)кам’яний, ф. дубовий; & негнучий.
НЕГОВІРКЙЙ > МОВЧАЗНИЙ.
НЕГОДА (погана погода) непогода, (з дощем) 

сльоті, р. негідь, чвйря; & негодонька.
НЕГОЖИЙ ПОГАНИЙ, недобрий; негарний; (- 

життя) непоряд-, ганеб-; (ні до чого /©/) 
нездіпий, негбдний, неспромбж-, ІщоІ непот
ріб-, негодящий, непридатний; р. непогожий;

НЕГОЖЕ не годиться, не личить, не слід; кеп
сько, погано, зле, негаразд, неприємно 0.

НЕГОЦМНТ > КОМЕРСАНТ.
НЕГР > МУРИН.
НЕДАВНІЙ нещодав-, о*допіріш-; (друг) новий; 

(випадок) свіжий, останній; (- минуле) близь
кий, недалекий;

НЕДАВНО недавнечко; збвсім н. неначе вчора.
НЕДАЛЕКИЙ БЛИЗЬКИЙ; (- минулі дії) недав- 

ній; © відсталий, ОБМЕЖЕНИЙ, немудрий, 
тумануватий, недоумкува-, бідний на розум;

НЕДАЛЕКО > БЛИЗЬКО 0.
НЕДАР/ЕМНЕ недарма, недурно, немйр-, ~ом.
НЕДБАЛИЙ недбайливий, неретельний, с° ха

лат-, с. ледачий; (одяг) неохайний, неакурат-, 
сякий-такий, такий собі; (- ставлення) неува
жний, (погляд) зневажливий; (- позу) невиму
шений; ± БЕЗТУРБОТ-;

НЕДБАЛО без належної уваги, по-партацьки, 
сяк-так, АБИЯК, на галай-балай, як удасть
ся, (казати) крізь зуби; 0; д! СТУК-ГРЮК.

НЕДБАЛЬСТВО недбання, недбалість, с° халат- 
н-; байдуж-.

НЕДБАХА недбалець, недбайливець, недбайло, 
ж1 недбайлиця.

НЕДВОЗНАЧНИЙ однозніч- 0 — ДВОЗНАЧ-.
НЕДІЙСНИЙ (світ) нереаль-, уяв-; (документ) 

неправомбжни[і]й, неправоейльний, нечйн-;
НЕДІЙСНО нечинно, що не має сили.

НЕДІЙШЛИЙ недороблений, (хліб) недопече-, 
(борщ) недоваре-, (овоч) недозрілий, © недо- 
вчений, (- курча) недол&ка-; у3 недоробок.

НЕДІЛ/ЬНИЙ (обід +) що4, святковий; ~ешній.
НЕДІЮЧИЙ (закон) нечинний, скасбва-; який 

не діє, нездатний діяти; (завод) зупине-, (при
лад) нерухомий, зіпсований; (засіб) неефек- 
тгі[б]в-, недійовий; (порт) завмерлий, мерт
вий; фР неактивний, бездіяль-, не в русі, не в 
ходу, не в роботі; ± ГУЛЯЩИЙ.

НЕ ДІЯТИ нічого не роби-, сиді-, склівши руки, 
сиді- і не рипатися, палець у палець не вдаря-, 
зависа- у повітрі; д'к = НЕДІЮЧИЙ.

НЕДОБАЧАТИ погано бачи-, сліпува-; (чого) не 
помічі-, не заув&кува-; я. /мн хто/ недобач 
с-и ♦, сліп&с, пк короткозорий, підсліп(у- 
ват)ий,р. недобачливий, д. недобачаючий, ©;

НЕДОБАЧИ- недогледі-, не /роз-/, не роздиви
тися, не /до-/, проочити /г. пере-/, проморга-, 
прокліпа-.

НЕДОБРИЙ ПОГАНИЙ; (ставленням) НЕДОБ
РОЗИЧЛИВИЙ; (сон) недобровісний, ЗЛОВ1С-, 
лиховіс-; (час) важкий, несприятливий; © 
злий, поганий; (- тишу) гнітючий; І славу! 
лихий; ІсправиІ кепський; /розмову/ прикрий, 
неприємний; (вчинок) осудний, несхваль-; 
(борщ) несмачний;
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НЕДОБРЕ погано, кепсько, негарно, зле; (чин
ити) негаразд, неправильно; (вражати) неп
риємно, прйкро; 0.

НЕДОБРОЗИЧЛИВЕЦЬ злобитель, злосник, с. 
ВОРОГ; & злозичливець.

НЕДОБРОЗИЧЛИВИЙ /зло-/, незичли-, недру
жній, неприязний, неприхйль-, с. ВОРОЖИЙ.

НЕДОВГОВІЧНИЙ МИНУЩИЙ, недовгочас-, 
ний, короткотривалий, нетрива-.

НЕДОВІРА недовір'я, сумнів, підозра.
НЕДОВІРЛИВИЙ як і. маловір, НЕВІРА,
НЕДОВІРОК (відступник) ренегат; (релігійний) 

геретйк, єретик, НЕВІРА; л. виродок, н&иод.
НЕДОВІР/ЯТИ (кому) не мати довір'я до кого; 

я. /мн хто/ ~я с-и /схильний/ ♦, сповне- недо
віри до, пк -ливий, -куватий, © -яючи.

НЕДОГАДЛИВИЙ невтямний, ± ЗДОГАДЛИВ-
НЕДОГЛЕДІТИ ІҐ не розгледі- /роздивитися, 

помітити, зауважи-/, пробчи-, г. перебчи-.
НЕДОГЛЯД > НЕДОЛІК.
НЕДОГОДА невдоволення; з. невдача; фР не по

добається, не так [все їй не так /недогода/].
НЕДОЗВОЛЕННИЙ > НЕПРИПУСТИМИЙ.
НЕДОКРІВ’Я > АНЕМІЯ.
НЕДОЛАДНИЙ © непоказний, незграб-, непо

вороткий, невмілий, неподобний, незугар-, 
/хистом! непутящий, безголовий, несолідний, 
неповаж-, нестатеч-, несерйбз-, легковаж-; 
(віц) недореч-, не до речі /діла, ладу/; (вірш) 
неоковирний, несклад-; (- думки) АБСУРД-, 
розхрйста-, безглуздий; ± НЕДОЛУГИЙ;

НЕДОЛАДНО о. ні пришив ні прилатав 0.
НЕДОЛІК (у праці) недогляд, хиба, помилка, 

прбгріх, ляп, г. недотягнення, с° промах, У- 
ПУЩЕННЯ; (дефект) вада, ґандж, щербина, 
мінус, порок, недоробок, е. причина [нема 
чоловіка без причини]; р. недостача;

НЕДО/ЛІКИ вади, НЕГАРАЗДИ, -будови; 0.
НЕДОЛІТОК підліт-, малбліт-, недброст-, л. 

ПАСКУДА.
НЕДОЛУ/ГИЙ безсилий, квб-, слабкий, ~жний; 

(твір) невдалий, ненайкращий, неоковирний; 
(успіх) дрібний, малознач-; ± НЕҐАТИВБИЙ.

НЕДОЛЮД недолюдок; НЕЛЮД, кат, бузувір; 
(хто радіє з чужих мук) садист.

НЕ/ДОЛЯ лиха /щербата/ безталання, безголі- 
[б]в’я, горе, нещастя, бездолля; важке життя.

НЕДОМОВКА недоговбрення.
НЕДОНОШЕНИЙ недорозвйне-, інфантйль-, в. 

пальцем рббле-.
НЕДОПАЛОК недокурок, ф. бичок.
НЕДОРЕЧНИЙ невчас-, НЕ ДО ЛАД-, невідпо- 

від-, неслуш-, зайвий, непотрібний, ок непо
сутній, з. нестосбвний;

НЕДОРЕЧНО не до речі, невпбру 0.
НЕДОРІКА (з дефектом мови) недомбва, заїка,

як і. НЕДОРІКУВАТИЙ; (хто шепелявить) 
як і. шепелявий, (хто гугнявить) як і. гугня-.

НЕДОРІКУВАТИЙ без'язикий, недорі-, недо
мовний, кривомбвий, тяжкомбвний, д. недо
мовляй; ги безпорадний; ± НЕДОРІКА.

НЕДОРОБКА недорббство, недороблення, не- 
доробля-, (річ) недоробок, як і. недороблене.

НЕДОРОБЛЕНИЙ > НЕДІЙШЛИЙ.
НЕДОРОГЙЙ ДЕШЕВИЙ, (крам) поцінний; (- 

ціну) невисокий, невеликий.
НЕДОСВІДЧЕНИЙ наїв-, неспокуше-, (за)зел- 

е-, небитий, нетер-, небувалий, з. недбсвід- 
ний; непризвичає-, ненатренбва-, невйшколе-.

НЕДОСИПАННЯ недосип1.
НЕДОСИПЛЯННЯ к. недосип2.
НЕДОСКОНАЛИЙ що лишає бажати (багато) 

кращого 0 -► ДОСКОНАЛИЙ.
НЕДОСЛІДЙМ/ИЙ г. НЕЗБАГНЕННИЙ, о. годі 

збагн^и [Божі дороги ~і Б. д. годі збагнути].
НЕДОСТАТНІЙ невистач&пьний, (харч) мізер-; 

(неповний) уривковий; 0 —► ДОСТАТНІЙ.
НЕДОСТАЧА (злидні) нестатки; (чого) нестача, 

брак, невистачка, дефіцит, с° недохват, р. не
долік; (у касі) розтрата.

НЕДОСЯЖНИЙ п° заббрій-; (- небо) безмеж-, 
незмір-; © недоступ-; (для розуму) незбаг- 
нен-, незрозумілий; (засіб) неперевершений.

НЕДОТЕПА нездара, нетяма, розтелепа, невте- 
лепа, нерозторбпа, д. шелепа, невтьбпа, не- 
зді-йминога, недорада; ± ТЕЛЕПЕНЬ

НЕДОТЕПНИЙ (у праці) невмілий, невдатний, 
нездіб-; (вираз) невдалий, (жарт) недореч
ний, недолугий, (погляд) дурнуватий, тупий, 
дурний, недоумкуватий.

НЕДОТОРКА недотика, д. маця.
НЕДОТОРКАНИЙ НЕЗАЙМА-; фР образли

вий*, ДІТКЛИ-.
НЕДОТОРКАННИЙ з. нерушимий; (як свят

ість) священний, сакраль-; & г. недоторкаль-.
НЕДОУК & ж1 прн недоучка.
НЕДОУМКУВАТИЙ пришелеп-, придурк-, дур

ноголовий /без-/, недалекий, нерозумний, об- 
меже-, недорозвйне-, бід- на розум, дурнень
кий, без клепки в голові, (з-за рогу) мішком 
прибитий, приби- у /на/ цвіту, несповна ро
зуму, (погляд) тупий, пустобкий, безтямний; 
п. безпорад- [недоумкувата медицина].

НЕДРЕМНИЙ, НЕДРІМАН->НЕВСИПУЩИЙ
НЕДУГА хвороба, нездужання, слабість, хвбр-, 

ббл-, неміч, ж? хорбба, /тяжка/ бола.
НЕДУЖИЙ хворий, слабий, нездужалий, нездо

ровий, р. болящий, недугий, недужний; р. 
безсилий, слабкий.

НЕЖДАНИЙ > НЕСПОДІВАНИЙ.
НЕЖИВИЙ МЕРТВИЙ; ги заді пені-; (орган) від

мер-; (без сил) знесилений, знеможе-; (- прир-



Н Е Ж О Н А Т И Й 256 Н Е З Д О Л А Н Н И Й

оду) неорганічний; (дім) без люд-, спорожні
лий; (- мову) невир&зний, неббраз-, блідий.

НЕЖОНАТИЙ неодружений, безж£н-, с° холо
стий; як L (старий) парубок, с° холостяк.

НЕЗАБА/РОМ невдовзі, трбхи згодом; (у недал
екім майбутнім) найближчим ч£сом, (не) 
сьогбдні-зйвтра, скоро, г. в скорім ч£сі, ф. на 
носі, с. от-от; & д. невзабарі, в-̂ рі, -̂ вом, 
~вки, неб£в(к)ом.

НЕЗАБУТНІЙ вікопомний, вікопам’ятний, віч
нопам’ятний, с° пам’ятний; (слід) невитрав
ний; (- славу) невмирущий, вічний, безсмерт-.

НЕЗАДОВІЛЬНИЙ/-НО/ > ПОГАНИЙ /-НО/.
НЕЗАДОВОЛЕНИЙ /НЕВ-/; & р. незадоволен-.
НЕЗАДОВОЛЕННЯ: на чиє н. иГ кому на при

крість, © кого це дошкуляло [на моє -ння ме
не це д.]; з -ям сприкрено, крутивши носом.

НЕЗАЖЕРЛИВИЙ непожадли-, безкорисли-.
НЕЗАЗНАНИЙ непережитий, незвіда-, неспіз- 

на-, незасмакбва-.
НЕЗАЙМАНИЙ нетбрка- /недо-/, нерзшіе-, не- 

зач^пле-, неторкнутий, не(роз)поч£-; (ліс) ди
кий, цілинний, (грунт ще) неора-, обліж-, пе
релоговий; (- красу) свіжий; /дівчат/ цнот
ливий, невинний, чбс-, жн г. нерозпечйта-, не- 
бра-, непробйтий, уР непорочний; І віру! не
поруш-; І душу! (кришталево) чистий.

НЕЗАЙМАНКА > ДІВА, зн прищава школярка.
НЕЗАКОННИЙ (крок) протизакбн-, с. злочин-, 

беззакбн-; (син) НЕШЛЮБ-.
НЕЗАКОННОГОДЖЕНИЙ > БАЙСТРЮК.
НЕЗАЛЕЖНИЙ самостій-, суверйн-, неузалеж- 

не-, непідпорядкбва- /непідвлад-/ нікому, НЕ
ПІДЛЕГЛИЙ, без жбдної зал&кности; © сам 
собі пан; (жанр) автонбмний;

НЕЗАЛЕЖНО само собою, на власну руку 
/руч/; н. від кого хбче хто того, чи ні.

НЕЗАМАСКОВАНИЙ шитий білими нитками 
(по чорному).

НЕЗАМІННИЙ незаступл^н-, назаступ-, неза- 
ступгімий; & незамін£нний.

НЕЗАМОЖНИЙ / / НИК/ > БІДНИЙ / БІДАК.
НЕЗАТУХАЮЧИЙ б. у. невгасущий /неза-/, не

згасний, ск незгасай- [незгасай-коливання].
НЕЗАПАМ’ЯТНИЙ б'° не за нйшої пам’яті; 

прадавній, правічний, ± СПОКОНІЧНИЙ; -ні 
часі! забуті ч.; за -их часів давнб, ой, давно.

НЕЗАПЕРЕЧНИЙ очевид-, безсумнів-, БЕЗПЕ- 
РЕЧ-, яв-, (факт) неспростбв-, (доказ) невід- 
пбр-, (закон) непоруш-, невідклйч-, (тон) без- 
апеляцій-, категорич-, беззапер^ч-.

НЕЗАЩКАВЛЕНИЙ (зиском) д. безінтересбв-.
НЕЗБАГНЕННИЙ нерозгйдний, непояснен-, не

зглибимий, незрозумілий, г. НЕДОСЛІДИМ- 
ИЙ, з. недовідб-; (дивовижний) несосвітен-, 
г. несотворен-; ® надзвичай-, феноменаль-, д.

несхбп-, СТРАШЕН-.
НЕЗБІЖНИЙ > ЗБІГАТИСЯ.
НЕЗБОЧЕНИЙ здорбвий 0 — ЗБОЧЕНИЙ.
НЕЗВАЖАЮЧИ, з? НЕ ЗВАЖАЮЧИ (на що)

без огляду, попри що, мймо чого; н. на те, 
що дарма що, попри те, що; н. на це фР все 
одно [був гамір, та я все одно почув].

НЕЗВИЧАЙНИЙ незвйч-, особливий, неабияк
ий, рідкісний, с. винятковий, феноменальн
ий; НЕБУВАЛИЙ, ® НАДЗВИЧАЙ-, НЕПЕ- 
РЕВЕРШЕ-; (актор) видатний; (для даних 
умов) нехарактер-, див-, невластивий; з. НЕВ- 
ВІЧЛИ-, непристойний.

НЕЗВИЧНИЙ: на це я н. я до такого не звик.
НЕЗВОРУШНИЙ р. непроймаль-, © невколуп-, 

(без руху) незруш-; (тон) спокій-, холоднок- 
рбв-, холод-, байдужий; (- тишу) цілковитий, 
абсолютний, непоруш-; І серце! непохит-;

НЕЗВОРУШНІСТЬ олімпійський спокій 0.
НЕЗГАСНИЙ /нев-, неви-, непо-/, невгасущий, 

/неза-/, с° невгасаючий, невгасимий, немерк
нучий; (- надію) невмирущий, безсмертний.

НЕЗГІРШИЙ несогір-, не гір-; (за кого) подіб
ний до; © непопі-, гйр-

НЕЗГОВІРЛИВИЙ затинчи-, заідли-, невлом- 
ний; (- вдачу) тугий, кам’яний, НЕЗЛАГІД-.

НЕЗГОДА незлого-, н&іад /роз-/, зв£да, с. сварк-
а, чвйра, розбрат; (у думках) розбіжність, нез- 
гідн-; (несхвалення) відмова; & незгбдонька;

НЕЗГОДИ знегоди, труднощі, ЗЛИГОДНІ, з. 
незгодини; (у гурті) тертя.

НЕЗГРАБА товпига, ТЮХТІЙ, чвалій, дорбба- 
ло; л. телепень, недотепа, нездіймйнога.

НЕЗГРАБНИЙ несприт-, неповороткий, ВАЙЛ
УВАТИЙ, ведмедкува-, д. брусова-; (- річ) 
грубий, (одяг) недоладний, незугйр-, недолу
гий; (вислів) неоковирний, нескл&д-; (хід) не
вмілий, невдй-; сґ граціозний, сприт-; & д° 
♦унезграбнювати.

НЕЗДАЛИЙ невмі-, нездатний, нездіб-, незуга- 
р-; (вірш) безда-, недосконалий, НЕВДА-, не- 
найкращий, недовершений, НЕДОЛАД-, нін- 
ащ-; д. nord-, кепський, паршивий, ні до чого.

НЕЗДАРА НЕДОТЕПА, (до мови) д. нестула; & 
нездарисько.

НЕЗДАРНИЙ г. недот&і-, (нездібний) безкеб^т-, 
НЕЗДІБ-, бездар-; ± НЕЗУГАРНИЙ.

НЕЗДАТЕН незугїр-; н. до нічбго ні на що не ♦.
НЕЗДАТНИЙ нездіб-, неспромбж-, НЕЗУГАР-; 

р. непридат-, негодящий.
НЕЗДІБНИЙ безкеб^т-, необдарбва-, неталано- 

вйтий, недотепний; (до чого) НЕЗДАТНИЙ.
НЕЗДІЙСНЕННИЙ незбутній; (задум) немож

ливий, нереальний, нежиттєвий, фантастич
ний, утопіч-, химер-.

НЕЗДОЛАННИЙ непереббр-, неперембж-, не-
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поббр-, необбр-, неподолан-, незборимий, не- 
оборй-, незборний, нескоримий, (голод) непо- 
гамбвний, (герой) у? звитяж-, (дух) незлім-; (- 
силу) могутній, © не до подоління.

НЕЗДОРОВИЙ НЕДУЖИЙ; (клімат) шкідливий; 
(вигляд) хвороблй-; (факт) ненормальний.

НЕЗДУЖАТИ хворі-, хорува-, слабуві-, кволити
ся, кволіти, р. недугува-, дк занедужа-; я. /мн 
хто/ незд^жа пк нездужілий, нездорбвий, бо
лящий, лЄгко хворий, © занедужавши.

НЕЗЕМНЙЙ позазЄм-, (світ) загрбб-, потойбіч-; 
(- силу) надприрбдни[і]й; /музику/ чарівний, 
/любов/ незвичай-, /красу/ несказін-, небЄс-, 
небіче-, (біль) небувілий; ± БЕЗТІЛЕСНИЙ.

НЕЗІПСУТИЙ незіпсбваний /непо-/: непошкб- 
дже- /неу-/; (морально) незббче-.

НЕЗЛАГІДНИЙ незл^гідливий, СВАРЛИВИЙ; 
нетовариський, неартільний.

НЕЗЛАГОДА НЕЗГОДА; (душевна) неспокій, 
гризота, хвилювіння, тривога; (брак злагоди) 
незлагодженість, дисгармонія, с° різнобій.

НЕЗЛАМНИЙ НЕЗДОЛАН-; (панцер) дуже міц
ний /твердий/; (у борні) наполегливий, завзя
тий, запеклий; О непохитний /нес-/, стійкий; 
(- дружбу) непорушний, незмін-, тривкйй, ± 
ВІРНИЙ.

НЕЗЛІЧЕННИЙ нєзчислЄн-, необлікбва-, без лі
ку, без числа; -не багатство золоті гори;

НЕЗЛІЧЕННО о. порахувати не порахуєш 0.
НЕЗМІННИЙ такий сімий; (- бажання) сталий, 

постійний; (- посаду) беззмін-, постій-; (- що
сь стале) неодмін-, конЄч-, обов'язковий; (ви
рок) остатбч-, невідворбтни[і]й, г. невідклич- 
ний; (закон) непоруш-, непохит-; © незрад
ливий, вірний, відда-.

НЕЗМІРЕННИЙ неоміря-, неомір-, НЕЗМІР-.
НЕЗМІРНИЙ безмір-, НЕЗМІРЕН-, БЕЗМЕЖ-, 

невимір-, неомір-; & незміря-.
НЕЗМбГА гГ  неспромбга, неупрівка, несила, 

немі сили /мбці, снаги/; немі як.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ ж. хтбцька, и1 чужік, з вулиці.
НЕЗНАЙОМИЙ НЕВІДО-, як і. НЕЗНАЙОМ

ЕЦЬ, о. людина /чоловік, ж1 жінка/ з вулиці; 
(з чим) необізнаний; (-умови) незвич-.

НЕЗНАЙОМКА невідбма, ± НЕЗНАЙОМИЙ.
НЕЗНАНИЙ НЕВІДОМИЙ; (- силу) таємничий, 

(- щастя) незізнаний, (злет) небувалий.
НЕ ЗНАТИ > НЕВІДОМО; н. з. якгій кінець не 

зніти, що й було б.
НЕЗНАЧНгіЙ (факт) дрібний, другоряд-, не

значущий, фР ніякий [ріна булі ніяка]; (ри
нок) благань-; (- шкоду) невели-, несерйоз
ний; (числом) МІЗЕР-, (вагою і п.) НЕВАЖ
ЛИВИЙ; (твір) невидатний.

НЕЗНАЮЧИЙ д. що не зніє, необізнаний, НЕТ
ЯМУЩИЙ, недосвідчений, нєкомпєтЄнт-, тЄ-

м-, безголовий, нетямкуватий, і. розтелепа, о. 
тумін туманом, негбдний збагнути, не в кур
сі, без знаття.

НЕЗНИЩЕННИЙ невигуб-, незруйнбв-, неви- 
корін-; (слід) невитруйнйй; (дух) НЕТЛІН-; }Р 
неубіЄн-.

НЕПОМІЧЕНИЙ г. перебчений.
НЕЗРАДЛЙВИЙ > ВІРНИЙ.
НЕЗРЙМИЙ невйдгі-; (до пори) лятбнтний, при- 

хбва-; (- риси) невлбв-; (- силу) таємнйчий, 
невідбмий; (біг часу) непомітний.

НЕЗРІВНЙННИЙ непорівнян-; ® неперевфш- 
е-, хібі-ж-такий, ЧУДОВИЙ, о. (з чим) що й 
тінню не скидіється на що.

НЕЗРОЗУМІЛИЙ (текст) нечіткий, неясний, 
тумін-, невтям- /-ливий/, що не держиться 
/ліпиться/ купи; (факт) дивний, загадкбвий; 
(- явище) незбагненний, непояснен-; (страх) 
безпідстівний, безпричин-; ± ЗРОЗУМІЛИЙ;

НЕЗРОЗУМІЛО невтямно, невтямки 0.
НЕРОЗУМІЮЧЕ (дивитися) непорозуміло.
НЕЗРУЧНИЙ (без вигод) невигід-, некомфорта

бель-, незітишнйй; (час) неслуш-, невідпо- 
від-, непідхожий; (рух) невпрівний, незграб-, 
недолід-; (- павзу) обтяжливий; ± НІЯКО-;

НЕЗРУЧНО не з руки 0; (сидіти) некофбрт-, 
невигід-, с. мов на жаринах /ножіх/;

НЕЗРУЧНІСТЬ (брак вигод) невигода 0; (зні
яковіння) ніяковість, зніяковілість.

НЕЗУГАРНИЙ НЕЗДАТ-; (зовні) негір-, недо
лід-, безбірв- непокіз-, миршавий; (одяг) не- 
згріб-; (- манери) погі-; ± НЕДОЛУГИЙ;

НЕЗУГАРНІСТЬ невпрівність 0.
НЕЗЧУТИСЯ > ЧУТИСЯ.
НЕЗ’ЯСОВНИЙ нєпояснЄн-, нєвияснЄн-; (нез

розумілий) незбагнЄн-.
НЕІСНУЮЧИЙ що не існує, якбго немі, вигад

аний, УЯВ-, нереіль-, химЄр~, живий лишЄ у 
снах; (у природі) невідбмий, незафіксбваний, 
відсутній, зниклий; ± який існує.

НЕЙМОВІРНИЙ невірогід-, г. неправдоподіб-, 
с° недостовір-; (факт) НЕБУВАЛИЙ, сенса
ційний, ок неспогід-, неуявлЗн-; (- зусилля) 
НЕЛЮДСЬКИЙ; (- силу) неприрбдни[і]й; ® 
надзвичайний, страшЄн-, хіба-ж-такий; (одяг) 
нсзвичій-, ексцентрйч-, химер-; (біль) страш
ний, нестерп-, нестерпучий, несвітський; (- 
сенсацію) гостроціківий; з. недовірли-;

НЕЙМОВІРНО фР (аж) не віриться, г. не до 
подумання 0.

НЕКВАПЛИВИЙ непоспішли-, нехаплй-, забір- 
ли-, мля-, повільний, загійн-, забірн-, неспіш-;

НЕКВАПЛИВІСТЬ повільн- 0; & неквап.
НЕКЛІПНО неблймно, незмигно, незмигливо.
НЕКМІТЛИВИЙ невторбпний 0 -► КМІТЛИ

ВИЙ.
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НЕКРАСЙВИЙ який не мажеться /краситься/.
НЕКРОПІЛЬ > КЛАДОВИЩЕ.
НЕЛАД БЕЗЛАДДЯ, непорядок, рейвах; (чвари) 

НЕЗГОДА, (в хаті) не все гаразд; (брак зла
годи) рбзлад.

НЕЛАСКА неприхильність, р. неласкав-, с. не
приязнь, нелюбов.

НЕЛЕГАЛЬНИЙ підпіль-, конспіратив-; (крок) 
заборбне-, незакбн-.

НЕЛУКАВИЙ щирий, правдивий, відвертий, не
хитрий, чистий /простий/ серцем, щиросер
дий, с° прямодушний.

НЙЛЮБ > НЕЛЮБИЙ.
НЕЛЮБИЙ немилий, нелюблений, як і  нелюб; 

(гість) неприємний, небажа-.
НЕЛЮБІВ неприязнь, неприхильність, АНТИ

ПАТІЯ, с. ненависть; (до чого) нЄхіть.
НЕЛЮД НЕДОЛЮД; (людоненависник) мізант- 

рбп, ненависник; л. ГАСПИД, НЕДОЛІТОК; 
± ВАРВАР.

НЕЛЮДСЬКИЙ (не як усі) несвітсь-; (- зусилля) 
НАДЛЮДСЬКИЙ; (погром) ЖОРСТО-, дес- 
потичний; (вчинок) ганбб-; (ненависницький) 
мізантропіч-; (біль) смертбль-; (- муки) пе- 
кЄль-; (радий з чужих мук) садистйч-.

НЕМА(Є) не є; бігма, кат-, чорт-, як з цапа моло
ка; на н. й ргіди н. ♦, то й ♦; н. як немож- 
лйво, гбді [за це г. й думати]; чого на кого н. 
що б кого узяло [чуміі на неї н. чума б ЇЇ 
узялі]; н., щоб зробити не маємо /-ють/ охо
ти /забуваємо /-ють/ зробити [♦, щоб сказати 
‘дякую’];

НЕМЙЛИЙ обрид-, осоружний, © небажа-, НЕ
ЛЮБИЙ, несимпатичний; (факт) неприєм-.

НЕМИЛОСЕРДНИЙ безжаліс-, безсердЄч-, без- 
пощйд-, жорстокий; ® страшенний.

НЕМИНУЧИЙ (крах) невідворбтни[і]й, невід
хильний, невідвернен-, г. невід клич-; (захід) 
конЄч-; (для кого) о. не мине чаша сія кого.

НЕМИНУЩИЙ вічний, нетлін-, неперебутній; 
(- вартість) г. непроминальний.

НЕМІЧ кволь, кволість, слаб(к)ість, слабосилля, 
/без-/, немощі; (слабість) ослаба; ± НЕДУГА.

НЕМІЧНИЙ слабкий, безсилий, знесилений, 
КВОЛИЙ, зн дохлякуватий, з. нездоліщий, с. 
НЕДУЖИЙ; (у дії) безпорадний; (- світло) 
тьмя-; (- рослину) зниділий; (твір) недоскон- 
d-; ® незначний, ледь поміт-, слабенький.

НЕМОВ > МОВ.
НЕМОВ/ЛЯ пискля(тко); & -лятко; ± ДИТЯ.
НЕМОЖЛИВИЙ НЕЗДІЙСНЕННИЙ; (неймові

р і  неуявлЗн-, непомислен-, с° немислимий; (- 
погоду) жахливий, украй поганий; /ціну/ неп
рийнятний; /вдачу/ нестерп-, неперенбс-; /ум
ови/ (украй) несприятливий; (крик) страшен
ний; & д° *унеможливити, * неможливіша-;

НЕМОЖЛИВО нема як, ніяк, несила, неспро
мога, не можна 0.

НЕ МОЖНА зась, не вільно; не м. нігік нема як.
НЕМОЛОДЙЙ > ЛІТНІЙ.
НЕМОРАЛЬНИЙ аморальний.
НЕМУДРИЙ нехит-, нерозумний; (механізм) 

простий, нескладний, (обід) скрбм-, непйш-.
НЕНАВ/ИДІТИ не люби-, не зноси-, не вид£рж- 

ува-, не терпі- (духу, сліду), о. ядом диха- на, 
е* люби-, як собака бука; я. /мм хто/ ~ндить с- 
и ♦, готовий з4, запалений ~истю, спбвне- 
~исти, ~исник, ~ид-, ~ида, пк ~исливий, ~ид- 
ний, НЕНАВИС- до, антагоністич-, о. з ~ис- 
тю в сфці /очах/,готовий з’їсти живцем, ©;

3++Ф набратися ненависти 0; я. -ів 0 ; я. зне
навиджено зненавиджений.

НЕНАВ/ЙСНИЙ зненавис-, ~ид-, ~исливий; (я. 
~идять) зненавиджений, осоруж-, фР паскуд-;

НЕНАВИСНО (казати) з ненавистю 0.
НЕНАВИСТЬ нелюбов, ворожість, ворожнеча; 

& зненависть; ± АНТАГОНІЗМ.
НЕНАВМЙСНИЙ невмисний, випадковий;

НЕНАВМЙСНО невмис-, знеббач(ки), без на
міру 0; (пхнути) мимохіть; д! НЕНАРОКОМ.

НЕНАДІЙНИЙ © сумнів-, НЕПЕВ-, підозрілий, 
ЗРАДЛИВИЙ; (- річ) неміцний, нетривкий, 
крихкий;

НЕНАДІЙНО білими нитка- шито, на піску 
/соплях/ 0.

НЕНАЖЕРА прожера, о. ненаситна утроба, р. 
пажера, ок чреволюб; & ненажеря.

НЕНАЖЕРЛИВИЙ (жадібний) /ПА-, про-, за-/, 
ненажерний, ненаїд-, ненасит-, ненатлий-, не
вситимий, ненатлий, д. їстовитий.

НЕНАРОКОМ без наміру, МИМОХІТЬ, ненав
мисне, невмис-, незумйс-; випадково, неспод
івано; (пошкодити) необережно, необачно; ± 
НЕСАМОХІТЬ.

НЕНАСИТНИЙ НЕНАЖЕРЛИВИЙ; (- очі) жа
дібний; (- цікавість) невситимий, невтолен
ний, ненатлен-, невтишимий.

НЕНАСТАННИЙ > БЕЗНАСТАННИЙ.
НЕНАТУРАЛЬНИЙ (сміх) удава-, штуч-, роб- 

сле-, нещирий, силуваний, фальшивий; (рух) 
вймушений; ±НЕПРИРОДНИ[І]Й.

НЕНАЧЕ > НАЧЕ + аж ніби, 4? виглядає, що 
[він н. п’яний виглядає, що він п’яний].

НЕНОРМАЛЬНИЙ /а-/, аномаль-; нездоровий; 
(статево) зббче-; (душевно) схибле-, схибну- 
тий, з-за рогу мішком приби-, зп бзікува-, г. 
бзикну-, с. БОЖЕВІЛЬНИЙ; і. псих(опат).

НЕНЯ і НЕНЬКА > МАТИ.
НЕОБАЧНИЙ нерозсудливий, нерозважли-, не

обережний; (вчинок) нерозваж-, стрімголов-; 
& необачливий.

НЕОБДУМАНО з дурного розуму.
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НЕОБМЕЖЕНИЙ нелімітова-, без обмежень 
/меж/; (- владу) безконтрольний, абсолют-; 
/шанси/ безмеж-; /довіру/ пов-, цілковитий.

НЕОБТЯЖЕНИЙ: н. чим вільний від чого; н. 
їжею без’Тжний, ГОЛОД-.

НЕОБХІДНИЙ (конче) потріб-, (до зарізу) (до)- 
кон^ч-; фя закономір-, невипадковий;

НЕОБХІДНО потрібно, ТРЕБА 0.
НЕОБХІДНІСТЬ > ПОТРЕБА.
НЕОГЛЯДНИЙ > НЕОСЯЖНИЙ.
НЕОДМІННИЙ (до)кон^ч-, обов’язковий; (ат

рибут) постійний, стілий, незмінний, необ- 
хід-; (- рису) характер-;

НЕОДМІННО ОБОВ’ЯЗКОВО; <ff рано чи пі- 
зно, хай там що, будь-що(-будь) 0.

НЕОДНОРАЗОВИЙ частий, непоодинокий;
НЕОДНОРАЗОВО > НЕ РАЗ.

НЕОЗБРОЄНИЙ без зброї, з голими руками, фР 
голий [бачити голим оком].

НЕОЗНАЧЕНИЙ невйзначе-; (- бажання) не
чіткий, неясний, невираз-.

НЕОЗОРИЙ > НЕОСЯЖНИЙ; & неозор&ший.
НЕОКОВИРНИЙ непоказний, незграб-, неприв

абливий, (вірш) недолйд-, (вислів) повстяний, 
недолугий; © глевтякуватий, ВАЙЛУВА-.

НЕОКРАЇЙ > НЕОСЯЖНИЙ; & неокраєний.
НЕОЛОГІЗМ jf новотвір, нове слово.
НЕОРГАНІЗОВАНИЙ безладний, хаотгіч-;

НЕОРГАНІЗОВАНО як Бог пошлЯ 0.
НЕОРДИНАРНИЙ/-НО/ > НЕПЕРЕСІЧ- /-НО/.
НЕОРИГІНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ-, о. пісний.
НЕОСІЛИЙ (люд) кочовйй, мандрівний, (- вра

ження) незакоріне-, вивітре- з душі.
НЕОСЛАБНИЙ > НЕВСИПУЩИЙ; (- увагу) 

ПИЛЬНИЙ; (- зусилля) непослаб-; (рух) БЕЗ
НАСТАННИЙ; (інтерес) і далі силь-.

НЕОСУДНИЙ ю. психічно хворий; & г. невсуд- 
ний, невсудливий.

НЕОСЯЖНИЙ неозорий, неоглядний, неокраїй, 
(лан) широкополий, ск безкрай- [безкр^й-до- 
рога]; ± БЕЗКРАЇЙ; & неосяжливий.

НЕОТЕСА > НЕУК.
НЕОТЕСАНИЙ © некультур-, неосвіче-, не-ви- 

хова-, ф. необчухра-.
НЕОФІТ нововірець, як і. новонавернений, но- 

воохреще-; ± НОВАК.
НЕОХАЙНИЙ неакурат-, нечупар-, нечепур

ний, нечепурйстий, ф. задрипаний, задрйпис- 
тий,^?. зателепува-, некукібний.

НЕОХОТА > НЕХІТЬ; не хочеться, нема ох
оти/бажання/ [неохота їсти].

НЕОХОЧИЙ несхильний до, знеохоче-, без охо
ти; (віддавати /борг/) важкий на віддання;

НЕОХОЧЕ нерадо, без бажання, (з)нехотя, 
знехочу, нехотячи, згнітивши серце; повіль
но, мляво, о. злінйва, зі скрипом, зі скрегот-

(зубовним) 0.
НЕОЦІНЕННИЙ дуже коштбв- /дорогий, цін

ний/, безцін-; (вклад) велич^з-, дуже великий.
НЕПАМ’ЯТЛЙВИЙ і НЕПАМ’ЯТУЩИЙ > 

ЗАБУДЬКУВАТИЙ.
НЕПАМ’ЯТЬ ЗАБУТТЯ; (безпам’ять) нетяма, 

НЕПРИТОМНІСТЬ.
НЕПЕВНИЙ невпевне-; © ЗРАДЛИВИЙ, сумн

івний, підозрілий, о. людина /чоловік/ без 
(твердого) слова, ламййслово; (тон) нерішуч
ий; (час) неспокій-, тривож-; (- дорогу) небез- 
печ-; /форму/ невираз-; /вістку/ невірогід-; (із 
d1 щось, якийсь) незрозумілий, дивний.

НЕПЕРЕБУТНІЙ вічнотривалий, непроминаль- 
ний, нетлін-, непроминущий, незникомий.

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ з. неперейде-, а. безпо- 
діб-, о. умреш який; (твір) ДОСКОНАЛИЙ; 
® неповторний, найдобірніший.

НЕПЕРЕДАВАНИЙ гі° невимов-, невисловлен- 
ний, я. годі висловити, жґ що й не сказати.

НЕПЕРЕЛИВКИ (кому) скрутно, о. не з м£дом, 
фР не до сміху, с. земля горить під ногами 
чиїми /в кого/.

НЕПЕРЕМОЖНИЙ > НЕЗДОЛАННИЙ.
НЕПЕРЕРВНІСТЬ тягл-, спадкоємн-, послідов-.
НЕПЕРЕСІЧНИЙ (факт) небуден-; © неорди- 

нгір-, ВИДАТ-; (- що) неабиякий, особлйв-;
НЕПЕРЕСІЧНО неабияк, по-особливому 0.

НЕПИСЬМЕННИЙ неграмот- /без-, мало-/, т£м-, 
неосвіче-; ± НЕОТЕСАНИЙ.

НЕПЩВЛАДНИЙ > НЕЗАЛЕЖНИЙ.
НЕПІДДАТЛИВИЙ непіддітний; п. стійкгій, 

непохитний.
НЕПІДКУПНИЙ > ВІРНИЙ.
НЕПІДЛЕГЛИЙ непідпорядкований, НЕЗАЛЕ

ЖНИЙ; ± НЕПІДДАТЛИВИЙ.
НЕПІДХОЖИЙ негодящий, непридатний, незд- 

алий, невідповідний, неслуш-, (- ціну) непри
йнятний, фР не той [не та компанія], що не 
пасує; & непідходящий.

НЕПЛАТНИК неплатій.
НЕПЛІДНИЙ неплодонос-, неплодючий, яло

вий; (ґрунт) неродю-, пісний; © безплід-.
НЕПЛОДЮЧИЙ > НЕПЛІДНИЙ, ЯЛОВИЙ.
НЕПОБЛАЖЛИВИЙ грізно-крутий 0 —► ПОБ

ЛАЖЛИВИЙ.
НЕПОБОРНИЙ, / ИМИЙ/ > НЕЗДОЛАННИЙ.
НЕПОВАГА непошана, неповажання, нешаноб

ливість, с. зневага.
НЕПОВНОЛІТНІЙ > МАЛОЛІТНІЙ.
НЕПОВНОЦІННИЙ меншовартий; ± ДЕШЕВ-.
НЕПОВОРОТЕЦЬ неповерненець; ± ВИГНАН-.
НЕПОВОРОТК[Н]ЙЙ > НЕЗГРАБНИЙ.
НЕПОВТОРНИЙ ® НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ, фР 

хіба-ж-такий, аж он який, подиву гідний.
НЕПОГАМОВНИЙ /НЕВ-/; (- голод, спрагу) не-
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втолен-, невситимий, невтишгі-, невтишний.
НЕПОГАНИЙ > ГАРНИЙ; (пристойний) нічо

генький, порядний, незлецький, ненайгірший.
НЕПОГАСНИЙ > НЕЗГАСНИЙ.
НЕПОГІДНИЙ негодяний, непогбжий, сльота

вий, р. негбжий.
НЕПОГРІШНИЙ > БЕЗГРІШНИЙ.
НЕПОДОБНИЙ (вчинок) ХАМСЬКИЙ, ганеб

ний, обурливий, вартий /гідний/ осуду, НЕ
ГІДНИЙ; (одяг) незугар-; л. безглуздий, нісе
нітний, нерозважливий, недоладний, недолу
гий; (вислів) БЕЗСОРОМНИЙ.

НЕПОДОБСТВО свинство, с° безчинс-; (коло
тнеча) БЕШКЕТ; & неподбба.

НЕПОДОЛАНИЙ неперембже-, непереббре- 
/непо-/.

НЕПОДОЛАННИЙ > НЕЗДОЛАННИЙ.
НЕПОЖИВНИЙ (харч) нетривний, ок неніїд- 

ний, Xй малокальорійний.
НЕПОЗБУТНІЙ незникбмий, неперебутній, о. 

вічно присуг- /наявний/, що йогб годі усуну
ти, к* невідбутний, (сум) г. невідкличний;

НЕПОЗБУТНЬО (засіло в мозку) гвіздком 0.
НЕПОКАЗНЙЙ непарід-, непривабливий, мйр- 

ша-, незугарний, неоковир-, мізф-, безбарв-, 
непрезентабель-, НЕПОМІТ-, СІРИЙ, не ЯС
КРАВИЙ, ординарний, сіронегір-, сякий-та- 
кий (немазаний); (успіх) невидатний, неви
значний; (одяг) благенький.

НЕПОКІРЛИВИЙ І НЕПОКІРНИЙ НОРОВИ- 
СТИЙ, натурис-, з норовом; неслухняний.

НЕПОКОЇТИ турбува-, бентЄжи-, не даві- спо
кою, р. клопоті-, фР обходи- [їх не обхбдить 
мій стан їх не турбує м. с.]; (душу) хвилюві-, 
тривбжи-, мули- с^рце; я. !мм хто/ непокбїть 
с-и ♦, з-й за4, спбвнений неспокою /тривоги/, 
пк неспокійний, тривож-, докучливий, насти- 
рли-, дошкульний, р. шкулький, /чобіті муль
кий , І стан! (мало не) критичний, с. глибоко 
/дуже/тривбж-, © непокоячи, муливши серце.

НЕПОКОРА непокірність, непокірлив-, норовй- 
ст-; (неслухняність) НЕПОСЛУХ.

НЕПОМИЛЬНИЙ непохиб-, БЕЗПОМИЛКО
ВИЙ, з. непомилешний.

НЕПОМІТНИЙ (для ока) невйдимий, прихова
ний, малопоміт-, непостереж-, гі° непоміче-, 
непростеже-; © перЄсіч-, НЕПОКАЗ-, орди
нар-, жґ сірий, с° рядовий;

НЕПОМІТНО непостерЄжно 0; (крадьки) не
видимкою; фР гбді помітити [їй гбді п., що... 
їй непомітно, що...].

НЕПОПРАВНИЙ © /неви-/, кого гбді випра
вити; (- втрату) неоплатний, г. невіджілува-.

НЕПОРОДИСТИЙ безпорбдний.
НЕПОРОЗУМІЛО не розуміючи, невторбпно, 

по-баранячи, с° нерозуміюче.

НЕПОРОЗУМІННЯ (з чим) непогбдже-; плута
нина, неясність, неузгоджен-, пбмилка; (в 
людей) незгбда, суперечка, заковй-; © ем цей 
ще мені [це н. N. цей ще мені N.].

НЕПОРОЧНИЙ /  (пре)чйстий, цнотливий, не- 
дотбрканий, непогріш-, НЕЗАЙМА-, цілгін-.

НЕПОРОЧНІСТЬ цнота, невинність, цнотлив-, 
ок пречист-; чистоті, чистість; & непорбччя.

НЕПОРУШНИЙ !п° нез-, г. непово-/; нерухбм- 
ий, немов заклгіклий; (стійкий) міцнйй, непо- 
хит-, несхиб-; (- догму) незмін-, постій-, сті- 
лий; /дружбу/ нерозлийвода; І тишу І абсо- 
лют-, незворуш-, незакаламуче-, цілковйтий;

НЕПОРУШНО (сів) гриббм, кіменем 0.
НЕПОРУШНІСТЬ безрух, сонність, о. мертва 

тбчка, стан спокою.
НЕПОРЯДОК > НЕЛАД.
НЕПОТРІБНИЙ: ставііти -нм гі° ялові- /дк ви-/.
НЕПОСИ/ДА ~дько, побігайло /-ійко/, постри

бун, вертун, дзйґа, р. пбйда.
НЕПОСИДЮЩИЙ (невсидливий) невсидючий, 

непосидливий; вертля-, рухлй-, верткгій, в’ю
нкий, порський, 3. походющий, як І. ПОХОДіб- 
ха, о. як метебр, легкий на нбги, розбіганий.

НЕПОСЙЛЬНИЙ заважкий, непідсильний, с. 
кіторж-, о. пбнад людські сили.

н е п 6 с л у х  неслухняність, неслухнянство, К* 
непосллопен-, с. непокора.

НЕПОСТІЙНИЙ > НЕСТАЛИЙ.
НЕПОТРІБ фР порох, полбва; + МОТЛОХ.
НЕПОТРІБНИЙ /без-/, макулятур-, зайвий, с. 

нікому ♦, о. ні до чбго, потрібний, як собаці 
п’ята нога /як п’яте колесо до воза, як лисому 
гребінка, як торішній сніг/; (вислів) НЕПРИС- 
ТОЙНИЙ;

НЕПОТРІБНІСТЬ нікбму-f, зійвість 0.
НЕПОХИТНИЙ НЄСХЙТ-, НЄСХЙ6-, СТІЙКИЙ, О. 

кам’яний; (герой) твердий, незлім ний; (мир) 
непоруш-, міцнйй; (закон) незмін-.

НЕПРАВДА кривда; БРЕХНЯ, бійка, фікція, 
міт, с° міф, )Р (о)лжі; п. несправедливість, 
беззаконня, сваволя.

НЕПРАВИЙ несправедли-, кривдний, фР непрі- 
виль-, (- діло) непрівед-.

НЕПРАЦЮЮЧИЙ (мотор) неспрівний, застб- 
поре-, нерухбмий; © незайнятий, гулящий, 
вільний, (артист) незаанґажбва-.

НЕПРИВАБЛИВИЙ малоцікі-, непринідний, 
фР голий; (вигляд) НЕПОКАЗНИЙ, непри^м-, 
несимпатич-; & непривіб-.

НЕПРИВІТНО з-чужа 0 -► ПРИВІТНИЙ.
НЕПРИДАТНИЙ > НІКУДИШНІЙ.
НЕПРИЄМНИЙ прикрий; (чим) неоковйрний; 

(огріх) досід-; © несимпатич-, незугір-, неп- 
ривібливий, г. немилий; -не облііччя неврбда.

НЕПРИЄМНІСТЬ ф. КІПОСТЬ, КЛОПІТ 0.
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НЕПРИЙНЯТТЯ відхилення; заперйче-, відмова
НЕПРИКАЯНИЙ нерозкая-; безпритуль-, відчу- 

же-, віч- шукач свого місця, ± УПОСЛІДЖЕ-; 
о. як собака в човні; & окаянний, і. окаянець.

НЕПРИКРАШЕНИЙ неприличкова- /неза/.
НЕПРИМИРЕННИЙ безкомпроміс-, /г. -місб- 

вий/, антагоністичний; відверто ворожий.
НЕПРИМІТНО незавваж- 0 — ПРИМІТНО.
НЕПРИПУСТИМИЙ недозволенний, неприпу- 

щЄн-; (- порушення) кричущий.
НЕПРИРОДНИ[І]Й > ШТУЧНИЙ; (- смерть) 

не свій; (- явище) & несвітній, несвітський.
НЕ ПРИРУЧЕНИЙ дикий, г. неприсвоєний.
НЕПРИСТОЙНИЙ недобропристбй-, БЕЗСОР- 

ОМ-, сороміцький, д. стидбвищний, (вислів 
ще) неподбб-, нецензур-, непотріб-, вулич-, 
базар-, вульґір-, о. хоч уха затуляй; (стиль) 
унітазний, туалет-;

НЕПРИСТОЙНІСТЬ неподобна річ 0.
НЕПРИСТУПНИЙ /недо-/, недосяж-, укріпле-, 

захйще-, надміцний, нездоб^ній; © гордови
тий, недоступливий, високі пороги в кого.

НЕПРИСУТНІСТЬ: під її н. за час її відсутности.
НЕПРИТОМНИЙ /без-/, зомлілий, знепритбм- 

ні-, нетямний, безпім’ят-, несвідомий себе;
НЕПРИТОМНІСТЬ безпам’ять /не /, безпа

м’ятство, ЗАБУТТЯ, зомління, нетяма 0.
НЕПРИТОМНІТИ зомліва- /у-/, втрача- пам’ять 

/свідомість, памороки/, влада- в забуття /без
пам’ять, непам’ять/, трати- тяму; я. /мн хто/ 
непрнтбмніє звиклий ♦, схильний трати- тя
му, майже непритбмний, © умліваючи;

ЗНЕПРИТОМНІТИ зомлі- /у-/ 0, с° ок!* від
ключитися; я. -ів зомлілий, знепритбмні- 0.

НЕПРИХОВАНИЙ у. нетаєний.
НЕПРЙЯЗНО (мовити) через губу, крізь зуби.
НЕПРЙЯЗНЬ неприязність, неприхйльн-, анти

патія, с. антагонізм, ворожість.
НЕПРОБУДНИЙ /без-/, безпросип- /не-/, непро

сипущий, непросип&іний;
НЕПРОБУДНО без просипу, як убитий 0.

НЕПРОГЛЯД/НИЙ безпросвітни[і]й, непрозір- 
нйй, непрозірливий, непронйкли-, непроник
ний, р. непрозорий, ок непрозиренний, г. нез- 
глиб-, у 7 непросвітлен-, (морок) суціль-, гус- 
тий-прегустий, п° ~ймий; о. як стіна /мур/.

НЕПРОМИНУЩИЙ немину-, вічнотривілий, 
неперебутній, незникбмий, нетлінний, непро- 
мин&іь- [-на цінність].

НЕПРОМОКАЛЬНИЙ непромокнйй, непродо- 
щймий, стійкий на дощі, ок непромбкливий.

НЕПРОНИКНИЙ к* НЕПРОГЛЯД-; (для чого) 
т, герметйч-, некрізький, ок непросяжнйй, з- 
й затримувати що\ (для води) водостійкий; (- 
вдачу) потайний;

НЕПРОНИКНО щоб і муха не пролетіла 0.

НЕПРОХІДНИЙ непролаз-, (на воді) непропли- 
внйй;

НЕПРОХІДШСТЬ н£прохідь, непрохіддя, не-
проліззя 0, © ні проїхати ні пройти.
НЕПРОЩЕНИЙ нерозгріше-, неамнестова*.
НЕПРОЩЕННИЙ, НЕПРОСТИМИЙ (гріх) не; 

спокут/ній, ~уваний, ~имий, незамоли-, ~&ш- 
ий, СМЕРТ-.

НЕПУТЯЩИЙ непутній, ледачий; (непорядний) 
безпутній, шалапутний.

НЕРАДО > НЕОХОЧЕ.
НЕ РАЗ і НЕРАЗ багато разків), кілька разів, 

часто-густо, (повторювати) рясно, к* неод
норазово /багато-, кілька-/, У  мнбгожди; & не 
раз і не два, ще і ще раз, раз-другий.

НЕРВ п. центр, ядро, мозок [нерв господарства];
НЕРВ/И #t. жовчність, нервбв-, ~бзн-; & ~шца.
НЕРВ/ОВИЙ збуджений, жовч-, ажіотаж-, розн- 

ервбва-, роздратб-, (рух) різкий, гарячкбвий; 
(спіч) запальний /-истий/; гострий; (плач) по
ривчастий, (г)істеричний; (вік) напруже-, ~бз-;

НЕРВОВО збуджено 0, о. з жовчю.
НЕРВ/УВАТИ гра- на /натяга-, шарпа-/ нерви 

/псува- кров/ кому, ДРАТУ- /ок нетерпеливи-, 
грйз- [це грйзло її]/ кого; (- звук) тягти за ду
шу; р. Фея; я. /мн хто/ ~ус звиклий /с-и/ ♦, з-й 
роз», пк дратівний, дражливий, дратівли-, ©.

НЕРВ/УВАТИСЯ ~увати, трати- терпець, хвил
юватися, дратува-, г. деФ, ф. психувати; я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, (розЗнервований /з-/, дратб-, 
пк нервбвий, © нервуючи, дратуючись;

РОЗ»»»: я. -йвея рознервований /г. де-/, роз
дратб-, ріптом такий нервбвий.

НЕРЕАЛЬНИЙ УЯВ-, ефемер-, неправдешній, 
ф. небувалий; (дух) несвітній, НЕЗЕМНИЙ; ± 
ФАНТАСТИЧ-.

НЕРЕГУЛЯРНИЙ несистематйч-, безсист^м-, 
неперіодич-, (загін) ви добровіль-, ополченсь
кий, партизінсь-; нерегулярне видінні ок 
щовипадник.

НЕРЖАВІЮЧИЙ стійкий до іржі, іржостійкий, 
несхильний (і)ржівіти, (метал) вічний, іржо- 
відпбр-, ок безбурий, ск нержавій- [нержівій- 
метал]; & і. нержавійка.

НЕРІВНИЙ (- сили) неоднаковий; (ряд) кривий, 
(рельєф) горбастий, погбрблений, ви перетя
тий, (шлях) кривуляс-, зиґзагуві-; (подих) не
рівномірний, перерйвчастий; (- вдачу) мінли
вий, неврівнов&кений, непостій-, несталий.

НЕРІДКО: н. трапляється часто бувіе.
НЕРІСТЬ що не рост^, & мінерали, геологічні 

породи /земля, каміння, метали/.
НЕРІШУЧИЙ оглядистий, половйнчас-, огляд- 

ливий, незважли-, мінли-, хитлй- 0 —* РІШУ
ЧИЙ, д'к що тр^ться-мнеться, © вагаючись, о. 
і н&пим і вашим, нетвердий у пбглядах, ±
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НЕПЕВНИЙ.
НЕРІШУЧІСТЬ вагання, хиті-, нетвердість, не- 

стійк-, хитлйв-, непевн- 0, ± СУМНІВ.
НЕРОБА білоручка, ЛЕДАР, гультяй, ГУЛЬВІ

СА, р. нероб.
НЕРОБСТВО ледарювання, байдикува-, гультя- 

юва-, ледарство, гультяйс-, бездіяльність, р. 
нічЄв’я.

НЕРОБОЧИЙ (час) неслужбовий, вільний, гу
лящий; (- руки) нетрудовий, ненатруджений.

НЕРОЗБІРЛИВИЙ (текст) нечіткий, нечиткий, 
нечитабельний, гі° безвиразний.

НЕРОЗВАЖЛИВИЙ нерозсудли-, нерозважний, 
непоміркова-, легковаж-, с. відчайдуш-.

НЕРОЗВИНЕНИЙ /недо-, мало-/, загальмова- 
/стрима-/ у розвитку, нездат- розвиватися, без 
/несхйль- до/ розвитку, безрозвитковий; (всю
ди) відсталий.

НЕРОЗ/В ’ЯЗНЙЙ ~в’язува-, 6 твердий горішок.
НЕРОЗГАДАНИЙ: н. геній г. невизнаний гЄній.
НЕРОЗГ АДУВАНИЙ нерозгйда-, пк нерозгадан-.
НЕРОЗМИНУЩИЙ я. не розстаються /не розм- 

ина-/ з чим.
НЕРОЗРЙВНИЙ нерозлам-, нерозчіп-; (зв'язок) 

непоруш-.
НЕРОЗ/РІЗНЕННИЙ (непоміт-) ~гляд-, (нечіт

кий) невираз-; ± НЕРОЗБІРЛИВИЙ; & ~різ- 
нймий.

НЕРОЗТРАЧЕНИЙ (- чуття) о. нерозхлюпа-.
НЕРОЗУМ нерозсудливість, нерозважлив-, не- 

розв&кн-, нерозумн-, дурість, недоумство, о. 
дурний розум.

НЕРОЗУМНИЙ тупий, НЕМУДРИЙ, ДУРНИЙ, 
нерезбн-, безрозум-, е‘ лобом неширокий, (- 
примху) безглуздий; (крок) нерозсудливий, ± 
НЕРОЗВАЖЛИВИЙ.

НЕРУХОМИЙ не(по)рушний, закляклий, о. мов 
колода, з. недвижний, п° безрухий; (погляд) 
скляний; р. нерухливий; & і. недвига;

НЕРУХОМО (сидіти) каменем, грибом, коло
дою, заклякло 0;

НЕРУХОМІСТЬ безрух 0; (чия) нерухоме ма
йно, нерухомості, маєтки [будівлі, землі +].

НЕРУХОМІТИ става- нерухомим, о. закляка-; 
я. їм" хто/ нерухоміє с-и ♦, щораз нерухо
міший, (вже) майже нерухомий, ©;

ЗНЕРУХОМІ-: я. -ів знерухомілий, закляк-, 0.
НЕРУШЕНИЙ НЕЗАЙМА-, недіткне-.
НЕСАМОВИТИЙ (сам не свій) як не свій, безт

ямний /нес-/, очманілий, уР пребезумний, f  
мов не той самий; (божевільний) біснуватий, 
навісний, знавіснілий; (крик) дикий, (г)істер- 
йчний, нестям-, роздери-душу; (вітер) шале-, 
скаже-, нестрим-; ® СТРАШЕН- [н. шквал];

НЕСАМОВЙТІСТЬ шаленість 0; (звуків) буй- 
новище; & несамовиття; ± БОЖЕВІЛЛЯ.

НЕСАМОВЙТІТИ > ШАЛІТИ;
ЗНЕСАМОВИТІТИ розлюті-, розсатані- 0; я. 

знесамовитів знесамовитілий, розлюті-, роз- 
шалі-, розсатані-, оскажені- 0, 0 .

НЕСАМОХІТЬ мимоволі, МИМОХІТЬ, несвід
омо, НЕНАВМИСНО, спонтан-, о проти волі.

НЕСИЛА безсилля, нЄміч, неспромога; г ґ  нема 
як, годі, неможливо.

НЕСИМПАТИЧНИЙ незугар-, неприєм-, анти- 
патйч-; (нецікавий) нудний.

НЕСИТИЙ голодний; © ЖАДІБ-, НЕНАЖЕР
ЛИВИЙ, НЕНАСИТНИЙ.

НЕСКАЗАННИЙ > НЕВИМОВ-; р. неописан-, 
® СТРАШЕН- [н. біль], о. що й не сказати.

НЕСКІНЧЕННИЙ безконеч-, НЕОСЯЖ-, БЕЗ
КРАЇЙ, <? безкрай- [безкрай-дорога], тривай- 
[тривіій-без-кінця]; (- овації) довготривалий;

НЕСКІНЧЕННІСТЬ вічне тривання 0.
НЕСКУПЙЙ > ЩЕДРИЙ.
НЕСЛАВА погана слава /репутація/; с. ганьба.
НЕСМАЧНИЙ без смаку, п° безсмакий, к* поз

бавлений смаку.
НЕСМІЛИВИЙ боязкий, нерішучий, легкодух

ий, оглядистий; (соромливий) сором’язний, 
сором’язливий, с° конфузли-; ± ПЛОХИЙ.

НЕСОЛІДНО ж" несолідняк 0 — СОЛІДНО.
НЕСКРОМНО (щось зробити) о* невґандж.
НЕСОСВІТЕННИЙ несусвітній, несвітський, 

п. несамовитий [н. речі], г. несотвор^нний 
[несотворенні р^чі]; (- міру кепської якости) 
неприторен- [н. злодій].

НЕ СПАТИ бу- на ногах, не стуля- очей, не дрі- 
ма-, ок неспа-; ± ПИЛЬНУВА-; я. /мн хто/ не 
спить звйклий ♦, недрема, недрімаха, безсо- 
нько, пк невсипущий, недремний, недріман-, 
безсон-, © не стуляючи очей.

НЕСПІВМІРНО непомірно 0 — СУМІРНИЙ.
НЕСПОДІВАНИЙ непередбаче-, нежда-, неочі- 

кува-, не(спо)гада-, д. несподія-, п° неждан-; 
(- смерть) наглий, раптовий; (збіг) випадко-;

НЕСПОДІВА/НО ніби з неба впало, взяв та й 
[я взяв та й утік], на велику собі ~нку 0; н. 
з’явйтися наче з землі вирости; ± РАПТОМ.

НЕСПОДІВАНКА з. пасаж; (приємна) сюрприз; 
& несподіваність.

НЕСПОКІЙ занепокоєння, тривога, с. паніка, з. 
не/в/покій.

НЕСПОКІЙНИЙ (погляд) занепокоє-, СТУРБО- 
ВА-, збудже-; (час) невпокій-, тривож-; (нор
ов) НЕПОСИДЮЩИЙ, рухливий; (регіон) 
небезпечний; (- серце) неоспалий.

НЕСПОКУТНІЙ (гріх) > НЕПРОЩЕННИЙ..
НЕСПОЛУЧНИЙ (з чим) несуміс-; гі° незгід-, 

невідповід- чому.
НЕСПРАВЕДЛЙВИЙ неправий, неправедний; 

(докір) кривд-, незаслуже-, дарем-; (суд) упе-
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рЄдже-, необ’єктив-, небезсторонній.
НЕСПРИЙНЯТЛИВИЙ (до чого) відпбрний на 

щоума ІМУННИЙ.
НЕСПРОМОЖНИЙ нездат-, безсилий; (- тезу) 

непереконливий; (доказ) недостатній; (борж
ник) збанкрутілий;

НЕСПРОМОЖНІСТЬ е* банкрутство, провал, 
фіяско, крах; 0.

НЕСТАЛИЙ непостійний, змін-, нестабіль-; (у 
поглядах) нестійкий, хи(с)ткий; (настрій) мін
ливий; (- вдачу) настроє-; з'п неусталений, не
тривкий.

НЕСТАНДАРТНИЙ > ОРИГІНАЛЬНИЙ;
НЕСТАНДАРТНО (убраний) незвичай-, хто як.

НЕСТАРІЮЧИЙ вічномолодий, БЕЗСМЕРТН-.
НЕСТАТЕЧНИЙ бід-; © легковаж-, несерйоз-, 

легкодум-.
НЕСТАТОК брак, НЕСТАЧА, недостача;

НЕСТАТКИ злидні, нужда, бідність.
НЕСТАЧА брак, НЕДОСТАЧА, невистачка.
НЕСТЕМЕННИЙ > ДОСТЕМЕННИЙ.
НЕСТЕРПНИЙ нестерпучий, невитерпний; (хо

лод) собічий; (- самоту) гризу-; /вдачу/ НЕ
МОЖЛИВИЙ;

НЕСТЕРПНО нестерпуче; (кортить) до жаги, 
що аж, аж-аж-аж як.

НЕСТИ переноси-, переміща-; (звідки) виноси-; 
(куди) /в-, за-, при-/; (важке) тарабани-, пер-; 
(- їздця) мча-; (службу) ВИКОНУВА-; п. роз- 
носи-, шйри- [н. пахощі]; (збитки) зазнава- 
чого\ (яйця) клас-, відклала-; (службу) справ- 
ля-; н. на собі які клгіпоти бу- заклопотаним 
чим; я. /мн хто/ нес£ покликаний приФ, с-и ♦, 
носій, несун, пк /струм/ тяговий, стрижне-, 
головний, несучий, /- опору/ плечовий [плеч
овий брус], підтримко-, хребетний, о. з чим у 
руках /на плечах, на таці +/, ск -носний [сме
ртоносний], -нбсець [хрестоносець], -носій 
[енергоносій], © несучи, нісши.

НЕСТИСЯ (як куля) гна-, мчати (стрілою), леті- 
(навздогін вітрові), гна-. чвала-, п° лину-; (в 
небі) шугі-, ширя-; (- пішого) біг-, с. уляга-; 
(луною) розлягатися, розноси-, лунати; (- во
ди) струмі-, збіга-: я. -ється 1. кого несуть, 
несений, тарабане-, переношува-, ф. пертий;
2. що мчить, розімчалий (кулею), с-и ♦, зму
шений мчати стрілою, гонець, бігун, літун. пк 
п° легкокрилий, о. на крилах, с* -плинний [ху- 
ткоплйнний]; 3. (курка) несуча, яйценосна, 
несучка; 4. (запах) розношуваний;

ВОЗНЕСТИ- уР (високо, вгору, гордо) /під-, з-/.
НЕСТІЙКИЙ захитаний 0 -► СТІИКИЙ.
НЕСТРИМАНИЙ © > ЗАПАЛЬНИЙ.
НЕСТРИМНИЙ неспйн-, безупин-, прудкобіж-, 

/-лет-/, фР летючий; (ріст) шпаркий, бурхлив
ий; (- міць) пробивний, шале-, НЕВГАМОВ-;

(норов) неприборка- /-боркан-/, розсвавбле-; 
с° стрімкий, стрімливий;

НЕСТРИМНО неповздерж-, о. стрілою, прож
огом, як вихор /метеор/ 0; (падати) градом, 
стрімголов, кйменем; (рушити) як джин з 
пляшки; (тягтися) як дитина за матір’ю.

НЕСТЯМА крайня розгубленість /запамороче
ння, очмані-/; (шал) несамовитість; (втрата 
пам'яті) безпам’ять, нетяма, непритомність; 
& нестям(ка), нестямок.

НЕСТЯМИТИСЯ > НЕТЯМИТИСЯ.
НЕСТЯМНИЙ НЕСАМОВИТИЙ, БЕЗПАМ’Я- 

ТНИЙ, с. БОЖЕВІЛЬ-; & нестямливий.
НЕСУГОЛОСНО незграй-, негармоній-. невлад, 

г. всуміш.
НЕСУМІСНИЙ > НЕСПОЛУЧНИЙ.
НЕСУТТЄВИЙ другорядний 0 — СУТТЄВИЙ.
НЕСХВАЛЬНИЙ (погляд) неприхгіль-; (крок) 

непохваль-, вартий осуду, осудний.
НЕСХИЛЬНИЙ (до чого) непроникнен- чим; 0 

-► СХИЛЬНИЙ.
НЕТАКТИЧНІСТЬ нетакт, нетактовність.
НЕТЕРП/ЕЛЙВИТИСЯ втрача- терпець, втра- 

ча- /виходи- з/ терпіння, не могти всиді- на 
місці; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, жертий /пале
ний/ ~лячкою, майже втративши терпець, ©;

3444 всі жданики поїсти 0; я. -ився знетерпе- 
лйвлений, 0 .

НЕТЕРПІННЯ: з -інням у. нетерпляче.
НЕТЕРПЛЯЧИЙ нетерпеливий, нетерплй-.
НЕТЕРП/ЛЯЧКА -лячість, кортячка, нетерпін

ня, нетерпець; луснути з -ки втрати- терпець.
НЕТЛІННИЙ (дух) віч-, безсмерт-, невмирущ

ий, немину-, г. непроминальний; (- красу) с° 
неув’ядний, ок незотлівущий.

НЕТРІ мн (лісу) нетрища, хаща, хащі, гущава, 
гущак, р . нетра; (тропічні) джунглі; (знань) 
глибини, лябіринти.

НЕТЯМА НЕПРИТОМНІСТЬ; (з радощів) зах
ват, знетяма, екстаз/а/; я. НЕДОТЕПА, неук.

НЕТЯМИТИСЯ ч/у/маніти; я. /мн хто/ -иться 
напівочманілий, майже знетямлений, пк НЕС
ТЯМ-;

НЕСТЯМИТИСЯ зФФФ, сильно розгуби-, с. 
сторопіти, остовпі-, збарані-, отетері-; НЕЗ
ЧУТИСЯ; я. -ився знетямлений, сторопілий, 
отетері- 0, 0 .

НЕТЯМУЩИЙ недотепний, невторбп-, НЄТЯМ- 
/к/овйтий, нетямкий, некмітливий, недогадл- 
и-, несвідомий чого; © недот&іа, нетяма, тю- 
тя з полив’яним носом; ± НЕЗНАЮЧИЙ.

НЕУВАЖНИЙ розосередже-, не зосередже-, ма
ло зацікавле-, далекий /неприсутній/ думкою,
о. з вітром у голові, фР зайнятий іншим;

НЕУВАЖНО (слухати) краєм вуха, через 
верх, без жодної уваги 0;
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НЕУВАЖНІСТЬ с. (втрата пглльности) віт- 
ролбвство, ґаволове- 0.

НЕУГАВНИЙ безнастан-, невгавущий /-тиху-/, 
(- овації) расний, нескінчен-; довготривалий; 
стоїть н. ггімін гуде, як у вулику /млині/.

НЕУК невіглас, профан, нетяма, як і. темний, не- 
письмен-, малописьмен-, г. анальфабйт, ь? іґ- 
норант; (маловихований) неотеса;

НЕУЦТВО невіглас-, темрява; необізнаність, 
незнання, безголбвство, малознівс- 0;

НЕУЦЬКИЙ невігласний 0.
НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ незашбре-, об’єктив-, без- 

сторбнній.
НЕУСВІДОМЛЕНИЙ невтямлений.
НЕУХИЛЬНИЙ (у вимогах) доскіпливий.
НЕУЦТВО / НЕУЦЬКИЙ > НЕУК.
НЕХАЙ > ХАЙ, вст припустімо, даймо на те.
НЕХИТРИЙ тумануватий 0 — ХИТРИЙ.
НЕХІТЬ небажання, (з)неохота; (до чого) нелю

бов, відраза.
НЕХЛЮЙ, ж1 НЕХЛЮЯ (недбаха) розтелепа, 

ч° недбалюх; (брудас) нечепура, нечупара, за
телепа, нескрбба, замазура, задрипа, свиня; 
(він) задрипанець, шмаровбз; (вона) нетіпаха, 
нетіпанка, задрипан-, хвойда, непряха, д. не- 
хтблиця, нечепуруха, некукібниця.

НЕХЛЮЙСТВО недбальство, с° розхлябаність, 
ж? роздримбан-; (неохайність) задрипан-, за- 
нехаян-, д. нехарн-, нехарство.

НЕХОТЯ НЕОХОЧЕ; мимоволі, без наміру; ± 
МИМОХІТЬ.

НЕХРИСТ нехристиянин, іновірець, поганин; 
безббжник, геретгік, єретик; л. н£пюд.

НЕХТУВАТИ (кого) ігнорувати, погбрджу- ким; 
(що) гребати /гордувати, грЄбу-/ чим, з. не
хаяти; (не зважати) легковажи-, недоціню- 
ва-, залиша- без уваги; я. !мн хто/ нехтує (ко
го/що) с-и /схильний/ ♦, з-й з4, сповне- по
горди до, пк зневажливий, погбрдли-, ©.

НЕЧЕМНИЙ НЕВВІЧЛИВИЙ, невгіхований, не- 
тактбв-, грубий, неотесаний.

НЕЧЕСТИВИЙ злочестивий, неправедний, грі- 
хбв-; як L ГРІШНИК, геретйк /єре-/, нехрист.

НЕЧЙСТИЙ брудний, непомитий, невмгі-, не- 
вйми-, нечйщений, неприбра-; (з домішкою) 
забрудне-, занечище-, неоднорід-, (- воду) ка
лам^-; (-мову) каліче-, неправиль-; п. гріх- 
бв-, аморіль-; (- гру) нечес-; як L ДІДЬКО.

НЕЧИСТОТА бруд, нечисть;
НЕЧИСТОТИ помиї, покидьки, г. відпад-.

НЕЧИСТЬ бруд, сміття, покидьки; (нечистий 
дух) ДІДЬКО; /і. © паразити, НАБРІД.

НЕЧІТКЙЙ (- мову) розхлюпаний, безлад-, роз- 
везистий; (текст) нечиткий, нечитабельний; 
(образ) каламут-, розпливчастий, розлазис-;

НЕЧІТКО пунктйром 0.

НЕЧЛЕНОРОЗДІЛЬНИЙ невтямний.
НЕЧУВАНИЙ НЕЙМОВІР-, НЕБУВАЛИЙ.
НЕЧУЛИЙ нечуйний, нечутлйвий, байдужий, с. 

бездушний, безсердеш[ч]-, жорстокий.
НЕШЛІОБНИЙ неодруже-; (нащадок) позаш- 

люб-, незакбн-, безкоровай-, як і. байстрюк.
НЕЩАДНИЙ жорстокий, безжалісний, жорсто

косердий, немилосердний, непримир^н-, без
компроміс-, безпощад-, (погляд) грізнгій.

НЕЩАСНИЙ нещаслйвий, безталанний, знедб- 
ле-, с. упослідже-; (вигляд) безпорід-, пригні- 
че-; (день) злощас-; © бідолаш-, сердеш-; як 
L БІДОЛАХА.

НЕЩАСТЯ лйхо, ГОРЕ, БІДА, БЕЗГОЛІВ’Я, мн 
злигодні, знегоди, с. кара Божа; фР удар долі, 
(сто нещасть) мт скрйня Пандбри; (нещас
ний випадок) АВАРІЯ; (прикрість) ХАЛЕПА; 
& ♦чко; на н. на біду; на свої н. собі на горе.

НЕЩИРИЙ криводушний, лицемір-, фальши
вий 0-> ЩИРИЙ.

НЕЩИРІСТЬ криодушн-, ФАЛШ, лицемірство.
НЕЯСНО туманно 0 -► ЯСНИЙ.
НИВА поле, лан, (неорана) переліг; (науки) аре

на, сфера, галузь, царина, фронт; & нивка, з6 
нив’я.

НИДІТИ нуди- світом, ЖИВОТІ-, скні-, д. енгі- 
діти грибом; (на самоті) нудьгува-; (над чим) 
гйбі-, горбаті-; (слабнути) в’яну-, сохну-; я. 
!мн хто/ нгідіє 1. приречений ♦, о. забутий Бо
гом (і людьми,), © животіючи, 2. пойнятий 
нудьгою, знудьгбваний, мало не здурілий /оч
мані-/ з нудьги, о. з каменем на сфці, © ниді
ючи, 3. що марніє.

НЙЖНІЙ долішній, спідній; (ранґ/а/) нижчий.
НИЖЧЕНАВЕДЕНИЙ нижчезгада- /щойно-/, 

нижченазва- /щойно-/, нижческаза- /щойно-/, 
нижчезазначе- /щойно-/, нижчевикладе- /що
йно-/.

НИЗ спід, діл, г. долина; ± НИЗИНА; (річки) по
низзя; (зворотній бік) р. виворіт, спідка.

НИЗЙ простолюддя, (широкі) маси; л?  низькі 
ноти /звуки/.

НИЗАТИ силя-, нанизува-; (перлами) /об-/ Ідк 
пооб-/; (слова) добира-, тули-, /у вірші! риму- 
ва-; (холодом) пронйзува-, пройма-, пробира-; 
(плечми) стискі-, здвига-, стена-, зводи- що; 
(очима) прошива-, їс-; я. !мн хто/ ниже 1. с-и 
/мастік/ ♦, радйй на4, низальник, нанйзувач 
/об-/, пк низальний, © нижучи, 2. с-и ♦ пле
чима, © стискаючи п.;

НАНИЗАТИ (чутки) зібра-, накопйчи-; 0.
НИЗ/ИНА -овина, -ькоділ, поділ(ля); & -гінка. 

НИЗКА сгілянка, (коралів) разок, (риби) 
метка, (цибулі) вінок, в’язка, ок коса; (думок) 
рій; (речей) РЯД, лінія; & нгізочка.

НИЗЬКИЙ невисокий, © малгій, присадкувата-
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й, карлуві-, низькорослий; (лоб) вузький; (ук
лін) доземний; (вітер) низовий; (врожай) мі
зерний; ® незначний, неінтенсйв- [н. тиск]; (- 
ціну) помір-, дешевий; (суспільний стан) про
стий, непривілейбваний; (звук) густий, басо
вий; (норов) підлий, негідний, нгіций; & низь
куватий, низ£(се)нький. 

низькопоклбнний гнучкошиїй, гидко за
побігливий, підлабуз-, підлЄс-, вірнопіддан- 
чий, лакеювітий; & низькопоклонницький.

НИЗЬКОПОК/ЛОННИЧАТИ (перед ким) упо
сліджуватися, стели- листом /під ноги/ кому, 
низько кліня- кому, запобігати ліски у кого, 
плазуві-, шапкуві-, вигині- карк, гну- гблов- 
у, ок рабствува-; я. /мн хто/ -лбнннчас звик
лий стелитися (листом), рідйй вигнути карк, 
підлабузник, ~лбн-, плазун, підніжок, холоп 
(холопом), підлабуза, пк гнучкошиїй, НИЗЬ- 
КОПОКЛОННИЙ, низько /гид-/ запобігли
вий, підлабузли-, /- манери/ппазувітий, ©.

НЙКНУТИ хилитися, схиля-; д. зникіти /за-/; ± 
НИШКНУ-; я. нгікне = я. нишк-1 /хилиться/.

НЙНІ(ШНІЙ) > СЬОГОДНІ (-ШНІЙ).
НИРКОВОКАМ’ЯНА ХВОРОБА п6 камінь ни- 

рок.
НЙТИ (- зуб) болі-; н° щемі-, скімли-, ломи-; /се

рце/ в’яну-, щемі-; (наріка-) скигли-, нуди-, 
розводи- жалі, д. ґдири-; & заниві- /= знема- 
гі-, млі-/; я. /мн хто/ нгіс с-и /настівлений/ ♦, 
скиглій, стогній, пк скімливий, /біль/ щемлй-, 
терпкий, тупий, щемкйй, д. заниваний, ©;

ЗАНЙТИ > ЗНЕМОГТИ; 0.
НЙТКА (сукана) суч; ± ШВОРКА; (дум) послі

довність, ніпрям, біг; п. контікт, зв’язок; <ff 
шнур, лінія, лінійка [по нитці]; & ниточ-; че- 
рвбна н. (у творі) провідні ідйя.

НЙЦИЙ 1. БАНАЛЬНИЙ, ПРОФАН-, 2. негід-, 
ган^б-, підлий, низький, падлючий; і. ницік.

НИЦЬ ницьма, долілиць, лицЄм до землі; (де) на 
животі, (куди) на живіт.

НИЧТОЖЕ СУМНЙШЕСЯ у. (і) ні підки собі.
НЙШКНУТИ замовк^-, затиха-, тихну-, заспок- 

оюватися, (- звук) заникіти; (у схові) затіюва- 
тися, причіюва-; (додолу) схиля-; я. /мн хто/ 
нишкні 1. щораз тихший /глух-, глухі-/, зан- 
иканий, змуше- зани(ш)кнути, напівзани(ш)- 
клий, майже занй(ш)к- /затих-, замовк-, ущу-
х-/, ©, 2. я. затаюється;

ПРИФФ4 завмер- (серцем); причаїтися, затаї- 0, 
залягти на дно, затамуві- подих; (- вітер) ущ
ухну-; ги притихну-, присіс- /о-/; я. прингішк 
принишклий, притих-, завмер-, ущух- 0, 0 .

НЙШКОМ (мовити) тихо, (сиді-) мовчки, прит- 
ієно; (дія-) крадькомі, потай(ки), потаємно, 
знишка, о. під шумок; & тишком-f, нгіщечк-.

НЙШПОР/ИТИ (де) вишукува- /роз-/, перериві-

що, п. мишкуві-, д. нйпа-; & винйшпорюва-, 
дР заФ /по-/; я. /мн хто/ ~ить звйклий /с-и/ ♦, 
рідйй по4, нйшпор(к)а, пк ~ливий, /погляд/ 
допйтли- /за-/, о. на нишпорках, © ~ивши;

ПОНЙШПОРИТИ & повинйшпорюва-; 0.
НЙЩИ/ТИ знищувати /ви-/, (голодом) виморю-; 

(всіх) вигублю-, вибивіти, стирі- на пброх /з 
лиця землі/, оберті- на п.; (край) грабуві-, пу
стоти-, спустбшува-, плюндруві-; (силу) вис
нажу-, знесилю-; (майно) руйнувати, пали-, 
трощи-, ламі-; я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, з-й /по- 
клика-, рідйй/ з4, винищувач /з-/, викоріню-, 
руйнівник, душогуб, ' f  -гель, губй-, пк НИ
ЩІВНИЙ, руйнівний, знйщуваль- /ви-/, смер- 
тонбс-, п° широкозгуб-, © ~вши, знищуючи.

НИЩІВНЙЙ (удар) руйнівнйй, знйщуваль-, роз- 
трбщуваль-, розгром-; ® СТРАШЕН-; (погл
яд) убивчий; (- критику) різкий, нещідний, 
непримир^н-, н1 голобель-; & ок всенищйтель-.

НІ (після питань з ч. не) уяви /-іть/ собі! [Ти не 
їв? Уяви собі!]; & ♦! 1000 раз ♦!; ні за що ні 
про що просто так, з доброго дива, ♦ за ціпо
ву душу; ні на волосину /йоту +/ нітрохи, ні- 
тріш(еч)ки; [ні на в. не спав]; ні, ні! о, ♦!; ні 
те ні се ♦ дівчина ♦ вдові, ♦ пес ♦ барін; аж 
ні ал&к ♦.

НІБИ нібито, МОВ, г. якби, г^йби; (у складнім 
слові) к* квазі- [квазічастинка]; ніби аж мій- 
же [синій, ніби аж чорний].

НІВЕЛ/ЮВАТИ визначі- висоту земної поверх
ні; (площу) рівнгі-, вирівнюва- /з-/; (одміни) у- 
суві-, ліквідуві-, стирі- межі, зводи- нініщо 
/на швець, на нуль/, ок зоднакбвлювати, уод- 
ностійню-, уодноманітню-, зачісу- під одну 
гребінку; я. /мн хто/ ~к5с с-и ♦, з-й зФ, ~юві- 
льник, пк мобільний, для ~ювіння, ©;

ЗНІВЕЛЮВАТИСЯ ок зодніковіти 0.
НІВЕЧИ/ТИ (що) псуві-, руйнуві-, нйщи-; (ког-

о) катуві-, мучи-, знущітися /глуми-/ з; (жи
ття) ламіти, (мову) КАЛІЧИ-, потвори-, пер- 
екручува-; & дк з4; я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, гото
вий зФ, звйклий спотвбрюва-, спотвбрювач, 
костолбм, пк костолбмний, спотвбрчий, © 
~вши.

НІВРОКУ r f  нічого /нічогенько/ собі, непогіно, 
так, як треба; пк нічогенький, непогіний, так
ий, як тр£ба; вст сліва Богу, не взяв його ЛТ, 
їх/ кат, (!) Боже, не вменшій!

НІГІЛІЗМ невизнання /запер^че-, відкиді-/ ка
нонів /традйцій, прівил/.

НІДЕ: н. яблуку впісти немі де постави- ногу.
НІДЕ фР ж. під дурного хітою.
НІЖ1 (колія) різік, (сікач) д. косік, зн штрйкавка; 

(складаний) цизбрик; (лікаря) скільпель; ев 
товариш, побратим; & нбжи(чо)к, ножака.

НІЖ2 с" як, чим [більше, ніж хотів]; & аніж; н.
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колії аж [не скорше аж вийде указ].
НІЖЕ ні, ані; з. не виключаючи чого [ніже боги].
НІЖИТИ пести-, голуби-, милува-, пестува-, (пе

стуна) міза- (пирогом); & дк поФ /за-, роз-/; 
[*заніжування = /роз-/]; я. /мн хто/ ніжить с-и 
♦, сповнений ніжности, пк пестливий, голуб- 
ЛИ-, о. з ніжністю, © милуючи.

НІЖИТИСЯ виніжува-, РАЮВАТИ, с. блажен
ству-, розкошувати, (в перинах) «- жирува-; 
(удвох) голубитися, пести-; я. /мИ хто/ -иться 
с-и /звиклий/ ♦, рідйй поФ, охочий до пес
тощів, виніжуваний, ©;

РОЗНІЖИТИСЯ сповнитися ніжности 0;
РОЗНІЖЕНИЙ сповнений ніжности 0.

НІЖКА (чарки) стоянець; ± НОГА.
НІЖНИЙ ласкавий, лагідний, голубливий, пест- 

ли-, любовний; (вітер) м’який, нерізкий; 
(стан) виточений, ірацібз-; (- риси) вйтонче-, 
делікат-, тонкий; (голос) приємний, шовко
вий; (цвіт) тендітний, легко вразливий /діт- 
кли-/, тепличний, (- речі ще) крихкий, неміц
ний; & пре4, (- скрипку) *ніжношйїй;

НІЖНО зніжнаО.
НІЖНІСТЬ ласка, лагідність !п° лігідь/, ласка

вість, сердечн-, дуиіЄвн-, теплі почуття.
НІЖНІТИ г. делікатні-;

ЗНІЖНІТИ зделікатні-, як жінка.
НІЗАЩО ні в якому різі, НІКОЛИ, с. ні за яку 

силу /гроші, скарби/ в світі, нізащо в світі, ем 
дідька пухлого!; (карати) без підстави /при
чини/, ні за цапову душу /понюх табаки/.

НІЗВІДКИ нізвідкіля, ні(з)відкіль, д. нівідки.
НІЗВІДТИ: н. нізвідси не анати звідки, де не 

взявся.
НІЗДРЮВАТИЙ ніздряс-, ніздрявий, (з дрібню- 

німи порами) пористий; ± ДІРЯВИЙ.
НІЗЧЙМНИЙ (борщ) незаправле-, без нічого;

НІЗЧЙМНО ні з чим; голіруч, з голими руками.
НІКОГО [до ♦ не ходить]; & нікогісінько.
ніколи нема коли, нема часу; & ♦ й угору 

глянути.
Н ік б л и  зроду, повік, зроду-віку, повік-віків, о. 

ні вдень ні вночі, коли /як/ рак свисне (а щука 
дрисне), об Миколи та й ♦, на турецький Ве
ликдень, ♦ в світі, ні тепер ні в четвер; як і. 
нікбли-не-сущий [раз в нікбли].

НІКОМУ: про це -  нікому! це -  секрет!
НІКУДИ нема куди; аж нікуди далі нікуди [Які 

добрі! Аж нікуди!].
НІКУДИ ні в яке місце, ні туди ні сюди.
НІКУДЙШНІЙ непридатний, негодящий, пога

ний, ПОГАНЕНЬКИЙ, о. ні до чого, ні в кут 
ні в двері, ні Богу свічка ні чорту кочерга, як 
з клоччя батіг, г. до нічого.

НІКЧЕМ/А ев ніщо, нуль, г. зеро, о. тля, хробак, 
слимак, гнида, пігмей, убожество, таке, що й

плюнути не варт,/?, мізерія; & ~ник, ж' ~ниця.
НІКЧЕМНИЙ мізер-, злиден-, фР ліліпутський, 

пігмейсь-; жалюгідний, с. стонегід-, ж м пар
шивий, шолуди-; (вірш) поганий; (закид) дрі
бнйй, несуттєвий; (зміст) пустий, маловір-; 
(дух) безсилий, немічний, кволий; & знікчем- 
нений /= зіпсбва-, змарнбва-/;

НІКЧЕМНІСТЬ жалюгіддя 0.
НІКЧЙМ/НІТИ мізерні-, перепаді- на смик, ЗА- 

НЕПАДА-, звиродні-; & знікчемнюватися, дк 
знікчемни-; я. !мн хто/ -ніс с-и ♦, знікчЄмню- 
ваний, щоріз ~ніший, ~а, ©;

ЗНІКЧйМНЕННЯ змізерніння 0;
ЗНІКЧЕМНІТИ змізерні- 0; що знікчемнів 

знікчемнілий, занепі-, звиродні-, 0 .
НІМБ (святих) вінець, сяйво, авребля, с° ореол.
НІМЕЦЬ з. гермінець, герман, зн німік, німчій, 

німчак, німчик, шваб, фриц(ь); з п чужинець, 
інозЄм- [♦ скіже: ви моголи!]; & з6 німота.

НІМЙЙ без’язикий, безсловесний, О. НІМЙЙ. як 
риба /сфінкс, кімінь/, п° безустий, і. безязи- 
ченко; ги мовчазний, безмбв-, тихий, (- тишу 
ще) німбт-; (свідок) неживий; (фільм) незву- 
ковйй, неозвучений; & нім(к)увітий, і. німік.

НІМІТИ втрачі- мову, прокбвтува- язйк(і), (- 
тіло) терпну-, затерпі-, замліва-, заклякі-, 
ЦІПЕНІ-; tu завмирі- [душі німіє]; я. /мн хто/ 
німіє с-и ♦, мійже німий, напівзанімілий, що
різ мовчізніший /безмовні-/, пойманий німо
тою, огбрта- тишею, © ще трбхи й збвсім ні
мий, німіючи, ± що німує;

ЗАО» позбутися мови /язикі/ 0; я. занімів ЗА- 
НІМІЛИЙ,J3; ± ОНІМІТИ;

ЗАНІМІЛИЙ замовк- /при-/; (- руки) замлі-, за- 
терп- 0; ги нерухомий, непорушний;

ОНІМІТИ /за-/, (з дива) ОТЕТЕРІ-; (- мовця) 
замовкну-, н° заціпи- (усті) кому [їй заціпи
ло]; (- звук) заглухну-; (знерухомі-) завмер-, 
заціпені-; (-язик) затЄрпну-; я. -ів онімілий 0.

НІМУВАТИ > МОВЧАТИ; & німбтствува-; я. 
/мн хто/ німує мовчун, нембва, п* НІМИЙ, 
мовчазний, безсловЄс-, німбт-, безгомін-, (ліс) 
сповнений тиші, ск німйй-як-сфінкс, ©.

НІ-МУР-МУР > АНІ-МУР-МУР.
НІМФА (лісова) дріяда, (водяна) наяда, ундина, 

у. РУСАЛКА, (морська) сирена.
НІМЧИТИ германізувати; & дк понімчити.

ПОНІМЧИТИ /з-/; я. знімчено знімчений.
НІС (орган нюху) жи нюх(ало), (кирпатий) кир

па, (пияка) д. кушка; (птаха) дзьоб; (слона) 
хобот; (судна) р. прбва, м° бак; & носик, но
сище, носяра;

НІС-У-НІС (зійтись) лицЄ-в-лицЄ, віч-ні-віч, в 
чотири ока, р. бко-в-бко*.

НІСЕНІТНИЙ > АБСУРДНИЙ.
НІСЕНІТНИЦЯ півторі людського, порох, пол-
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бва, о. сім мішків гречаної вовни, сон рябої 
кобили + АБСУРД;

НІСЕНІТНИЦІ Хймині кури (що ходять в че
реду недбєні), на вербі груші, г. бздури.

НІСКІЛЬКИ нітрохи, ні крйхти; & ніскілечки.
НІТИТИ/СЯ губи-, НІЯКОВІТИ, с. торопі-, о. 

не зні-, на яку ступи-,; я. ~ться = я. ніяковіє;
ЗНІТИТИСЯ проковтну- язик(а) 0.

НІТРОХИ аж ніяк, жодною мірою, ніскільки, ні 
краплі /крапельки/, ні тіні, фР нічого [це нічо
го не вадить], е* ані гич!; о. ні на краплину 
/вблос(й-), кргіхту, йоту, мікове зерня/ [♦ не 
збрехів]; & АНІТРОХИ, нітрішки.

НІЧ нічні пора, о. козацька мати, другий бік /по
друга/ дня, час спати; & ніч(ень)ка, *ПІВНІЧ, 
rf *ніч-у-ніч; н. і день добі; п. небо і земля; ± 
ТЕМРЯВА, МОРОК.

НІЧИЧИРК > АНІ МУР-МУР; гГ  ні піри з уст 
[про це -  Н. про це -  НІ піри 3 уст].

НІЧЛІГ ночівля; (притулок) нічліжка.
НІЧИЙ нічййний результіт; (у шахах) пат.
ШЧНЙЙ & цілонічний, д. унбчішній.
НІЧОГЕНЬКИЙ непоганий, досить добрий, не- 

найгірший, нівроку; (- паній) привібливий, 
гарненький, симпатичний; <Е> величенький.

НІЧОГО rfс немі чого, не вірто, не треба, не ви- 
падіє, фР годі [г. брехіти]; з* немі що; н. 
булгі (робити) не було що.

НІЧОГО зк (не знати) ні в зуб ногою, ні греця,
ж. ні Гриця; (не лишити) онґ нітрохи, с. аж 
♦, фР ні шеляга; rf° нічогенько; (із d1 собі) не- 
погіно, нівроку; & нічогіс(ін)ько, жґ нічб; н. 
немі чортма; н. не розумію! що за окізія /чо
ртівні/?; н. не ппсбдить к. нічого [їм воно 
нічого]; н. такбго ♦ погіного /недорЄчн-, нег- 
бж-/; та й н. (в кінці мови) та й уся музика; 
тут н. не попишеш на це немі ріди; ніче 
нід6 н. ніби нічого й не було; і ніхтб -  н. і 
жодної реікції; то н. (як резюме) фР це не бі
ді [але то ♦]; ще б н. ще не біді [якбй самі, 
ще б ♦, а то й старі міти...].

НІША (у стіні) запідина, заглиб-, заглгіблення; 
п. сЄктор, сЄкція, відділ, ок місце.

НІЩО НУЛЬ, як і. дірка з бублика, пусте місце, 
коло на воді, фР малість; © НІКЧЕМА; н. не 
стоїть все рухається; н. не рухається все 
стоїть; н., як не що, як [не що, як поле].

НІЯК rf* нема як, неможливо, немі змоги, не
сила.

НІЯК rf жодною мірою, ніякою силою, ні під 
яким оглядом, під жодним оглядом; зовсім, 
абсолютно [не зробйв ♦]; аж нія'к (не) зовсім 
/нітрохи, жодною мірою/ (не).

НІЯКИЙ з“ жоден, ні одйн, нікотбрий, нікотрий; 
(із запереченням) хай /хоч/ який [♦ цар не 
зробить]; фР зовсім не [♦ лікар]; (!) якйй вже

там що! [якЄ вже там вченнгі! ніякого в.]; п* 
погіний, нічого не віртий; & ніякісінький.

НІЯКОВИЙ соромлй-, сором’я зли-, сором’ яз- 
нгій; (- мовчанку) незручний, обтяжливий;

НІЯКОВІСТЬ конфуз, знічення 0.
НІЯКОВІТИ нітитися, сорбми-, губгі-, с° конфу

зи-, о. не зніти, на яку ступи- /де поді- руки/, 
сиді- /стоя-, д к зостатися/ ні в сих ні в тих, с. 
торопі-; я. Імн хто/ ніяковіє с-и /схильний/ ♦, 
знічуваний, збентЄжу-, засоромлю-, пк сором- 
(’яз)лйвий, конфузли-, © не зніючи, на яку 
ступйти, ніяковіючи;

ЗНІЯКОВІТИ: я. -ів зніяковілий збентежений, 
засорбмле-, зніче-.

-НО -бо [пождіть-но = пождіть-бо].
НОВАК першік, новйй учень /студент, солдіт 

+/, як і. новоприбулий, новЄнький; (нововір- 
ець) НЕОФІТ; & новачок, з6 новіцтво*.

НОВЕЛА оповідіння; & новелка, х? нове ля.
НОВЙЙ досі не бічений /не чува-/; (- річ) неді- 

вно зрббле-; (одяг) ненбше-; (прилад) невжй- 
ва-; (вік) новітній, сучіс-, модЄр-; (рік) насту- 
п-; (звичай) нововвЄдє-, ново мод-; (- поко
ління) зн джинсовий; /чуття/ незвіданий, нес- 
пізна- /нез-/, невідомий, перший; (зміст) інш
ий, не той (що був), незнайомий; (урожай) 
цьогорічний; (розділ) черговий, наступний; & 
новЄнький, новісінь-; щось но вЄ (й оригіна
льне) ковток свіжого повітря.

НОВИЗНА новині*, ок новіцтво*, с° новизні.
НОВИНА остіння звістка /вість/; (щось нове) 

нововведення, новіція, новинка, остіннє сло
во, ковток свіжого повітря; первині; (- земл- 
ю) переліг, цілині; новйй урожій; & новйзні.

НОВІТНІЙ сучісний /ново-/, теперішній, нйні- 
ш-, сьогбдніш-, сьогоденний; (- ідеї) найнові
ший, модерний, мод-; р. новйй, інший, не той 
(що був).

НОВОБРАНЕЦЬ рекрут, д. нЄк-, с ° призовник.
НОВОБУДОВА ок забудбвання.
НОВОВІРЕЦЬ > НЕОФІТ.
НОВОНАРОДЖЕНИЙ ок новорбдок /-рбдець, 

-рбдженець/.
НОВОСІЛЛЯ нові осЄля; (дія) переїзд; (свято) 

входини, вхідчини.
НОВОТВІР (нове слово) jf  неологізм, новоут

ворення.
НОГА (нйжня) кінцівка; (довга) ф. цйба; (звіра) 

ліпа; (стола) ніжка, опора; & ніженька, но
жище, ногіка; н. за ногбю одйн за одним; ні
куди -  ні ногбю пф —► нідЄ не виходити [я 
нікуди -  ні ногбю = я нідЄ не виходжу];

НОГИ (мамута) ступаки; 0; & ноженята, ніже
ньки, да нозі; до ноги > ДО.

-нбгий з якими ногіми [довгоногий].
НОМЕНКЛАТУРА т. термінологія; с° бюрок-
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ратйчна /партій-/ еліта, бюрократія /парто-/; 
& х? номенклятура; *номенклятурник.

НОМЕР числб, у? нумер, (у готелі) кімната, 
/розкішна/ люкс; жґ нбмер, кбник, вйбрик, 
фбртель; (естрадний) виступ; г. цифра.

НОМІНАЛЬНИЙ е* обчисле- у грбшах; (керів
ник) форміль-, ф. для меблів.

НОРА (маленька) нірка; п. (погане) житло.
НОРЕЦЬ нурець, ок поринільник, (технічно ос

нащений) водолаз; (з аквалянюм) аквалянґіст.
НОРМА (поведінки) правило; (мови) стандірт; 

(харчів) порція, пайбк; (праці) завдання; (ви
значена частка) квота; сГ комплекс вправ.

НОРМАЛІЗ/УВАТИ доводи- до нбрми, підпор- 
ядкбвува- нбрмі, гі° навбди- лад /порядок/, у- 
порядкбвува-, стави- на свої місця; я. /мн хто/ 
~ує с-и ♦, з-й ♦, нормалізатор, пк нормаліза- 
ційний, для нормалізації, зійнятий -цією, ©.

НОРМАЛІЗ/УВАТИСЯ дк/ндк ставіти /сті-/ но
рмальним, приходи- /прийти/ до нбрми, захо
ди- /зайти/ у свої береги, входи- /зайти/ у сво- 
ю колію, ставі- /сті-/ на свої місце; я. -ється 
с-и ♦, з-й ♦, ~бва-, щоріз нормальніший, ©.

НОРМАЛЬНИЙ звичай-, не зббче-, не схибле-; 
(психічно) здорбвий; © як усі;

НОРМАЛЬНО слуш-, прівиль-, попрів- 0.
НбРОВ вдіча, характер, натура, темперімент, 

фР Єґо; & з. нбрів;
НОРОВИ примхи, забагінки, дивіцтва.

НОРОВЙСТИЙ (кінь) непокірний, неслухнЯ-; 
(звір) неприруче-; © норовливий, примхли-, 
непокірли-, натуристий, упЄр~, з нбровом.

НОРОВЙТИ зп у. воліти [я волів утекти], сіка
тися, сіпа-, силкува-, пну-, міри-, мости-, ці- 
ли-, націлюва-, пориві-, пхі-; я. /мн хто/ воліє 
націлений на, повен бажіння, п° готовий, о. з 
німіром, з думкою, © воліючи;

ПРИНОРОВЙТИ г. припасуві- 0.
НОСАТИЙ (з горбатим носом) горбоносий; як 

L носуля, носіч; ± КИРПАТИЙ.
НОСЙ/ТИ /пере-, при-, на-, роз-, під- +/; НЕСТ- 

И; (одяг) ходи- в чому; (слід чого) свідчи- про 
що; (надію) мі-, плекі-, голуби-, зберігі-, ви- 
нбшува-, втішітися чим\ н. тйтул чемпібна 
ходи- в чемпіонах; я. /V  хто/ ~ть с-и ♦, з-й 
унести, НОСІЙ, ~льник, пк ~льний, с? -нбсець 
[рогоносець], -нбсний [вінценбс-], © ~вши.

НОСЙТИСЯ > ГАСАТИ; (- чутки) кружля-, о. 
гуді- рбєм; (- дух) виті-; (по хаті) пурха-, га- 
ня-, (в повітрі) ширя-, літі-, шугі-; (- запах) 
рознбситися, шйри-; (з ким) ПАНЬКА-; я. /мн 
хто/ -иться 1.-3. с-и ♦, ©, 1. нбшений, нЄсє-, 
пк ноский, для ношення, 2. я. гаса + звйклий 
гасіти, 3. я. панькається;

РОЗНОСЙТИСЯ стіти /почі-/ носйтися 0.
НОСІЙ носйльник, (листів) листонбша, (їжі)

стравонбша, їжонбша; (ідей) вирізнйк; (зара
зи) ма спричйн-, розповсібджувач.

НОСТАЛЬГІЯ > ТУГА; & j f  носталгія.
НОСТАЛЬГУВАТИ: що -Ує (за чим) стужений.
НбТА (на папері) знак, значбк; (у співі) звук; (у 

голосі) інтоніція, тон; ІҐ посліннЯ, лист, зве
рнення, грімота, (різка) демірш; & нбтка;

НбТКА штрих, НАТЯК, тінь [♦ зіздрости].
НОТАТКА зіпис, зізначка /по-/, зіміт-, (у текс

ті) ПРИМІТ-, с° заміт- /по-/; (у газеті) дбпис.
НОТАТНИК записник, бльокнбт.
НОТУВАТИ запгісу-, робйти нотітки; (у пам'я

ті) карбуві-, фіксуві-; & дк за» /від-/; я. /мн 
хто/ нот^с с-и /звйклий/ ♦, з-й за», писЄць, за- 
пгісусвач, нотувільник, пк нотувільний, ©.

НОУ-ХАУ б, (виробнйчий) ДОСВІД, секрети ви- 
робнгіцтва /технології/, б'° зній-як, зніти-як.

НОЧВИ КОРИТО; & ночбвки, д. нбцьки.
НОЧУВАТИ (здерідка) підночбвувати;

ПЕРЕ»»» переспі- ніч; (кого) ді- ночівлю ко
му.

НОША (речі) багіж; (вантаж) вагі, тягір; п. о- 
ббв’язок, повгінність, п° оббв’зь; г. бдяг;

НОШІ (криті) палянкін; (на мерця) міри.
НП н? надзвичійна /чбртова/ пригбда, ЧП; ста

лося НП щось велйке в лісі здбхло.
НУ фР слбвом /> СЛОВОМ/, © іщЄ [ну, а які ж? 

а які ж іщЄ?]; ± АНУ; ну, вже ж! г. f  агікже!; 
ну ж бо! ану бо!; ну і /й /1. тікбж і [булі мі
ти, ну і жених], 2. зп ал£ж [а. пили!], ал£ж бо 
[а. бо дощ!]; ну й © аж світиться [ну й дурн- 
йй д. аж с.]; ну то й що? то й що?, і що з тбг- 
о?, то /і/ що?; ну то ось з" у. то й от, ось мієш 
/-те/; такіій, що ну! я тобі дам!, кудй твої ді
ло!, зп будь здорбв!

НУД, НУДА і НУДИ онґ НУДЬГА, НУДОТА; 
© нудьгі, нудьгір, нудяр; & нудятина.

НУДИТИ н° млбї-, віди-; (світом) НУДИТИСЯ; 
онґ нарікіти, скйгли-, нй-; надило кого киш- 
кй в гбрло лізли кому; я. /мИ хто/ надить с-и 
♦, нудяр, нудьгір, нудьгі (нудьгбю), пк НУД
НИЙ, нудотний, занудний, занудливий, дощ- 
ли-, занудистий; нудить кого млоїть /відить/.

НУДИТИСЯ нудьгувіти, нудити світом, нйдіти, 
марудитися, с. нудити нудом, вдавітися в ту
гу, (душею) тліти /мучитися, скніти/ душ^ю, 
в’яну- /сбхну-, скні-/ серцем; я. /мн хто/ -ить
ся с-и /з-й /прирЄче-, покйнутий/ ♦, (укрій) 
знуджений /знудьгбва-/, мбре- нудьгою, пк ну- 
дьговйтий, ©.

НУДНИЙ занудливий, нудлй-, позіхісто-роздер- 
й-ротий; (- думки) набрйдливий, докучли-; 
(сюжет) нецікі-, піснйй, докуч-; (- серце) су- 
мнйй, зажуре-, (вік) безрідіс-; (- чуття) млб- 
с-, неспокій-; (дух) нудбт-; © малоцікавий, с. 
марудний; & нуднувітий, нудьговй-.
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НУДОТА нудність, нуднощі, НУДЬГА; (потяг 
ригати) нуд(£і), нуди, г. нудь.

НУДОТНІСТЬ (що виклика огиду) занудство.
НУДЬГА НУДОТА, фР сум, досада, жґ зануда; 

(за родиною) ТУГА, журбй; © НУДА.
НУДЬГУВАТИ НУДИТИСЯ; (за ким) жури-, д. 

скучати /дк скучи-/; д'к = що нудиться;
ЗНУДЬГУВАТИСЯ знуди-, стужи-, скучити 

0; що -4вся знудьгований 0, Й.
НУЖДА нестатки, ЗЛИДНІ; tu необхідність; ф3 

потреба [справляти нужду]; г. біда.
НУЖДЕННИЙ (люд) бід-; (вигляд) перемуче- 

/з-/; (одяг) злид£н-, жебрацький; ® жалюгід
ний, мізф-, нікчем-.

НУЖНИК убиральня, туал£г(а), (ватер-)кльозЄт, 
сортир, ВІДХОДОК, г. виходок, в. срач.

НУЛЬ з. бник, г. зфо; © ніщо, ніхто, НІКЧЕ
МА; н. увгіги жоднісінької уваги, нічбго собі 
з тбго не робить; з нулгі з нульової позначки.

НУМ і НУМО (!) нумо ж, нубо (ж), ок ну бо, 
(для 2 ос мИ) нуте, нуте ж, нумте, нумте ж.

НУРЕЦЬ > НОРЕЦЬ.
НУРТ і НУРТА (морська, водна) безодня /гли

бінь, стихія/, чфево моря, с° пучина; (чорто- 
рий) ВИР; ги натовп; & нуртбвисько.

НУРТУВАТИ > ВИРУВАТИ.
НУТРО НУТРОЩІ, утроба; (людей) ги природа, 

натура, душі психіка, інтуїція; & нутрбвище.
НУТРОЩІ нутро, жґ печінки, кишки, зн тель

бухи, б&іьба-, бЄбе-; (кавуна) м’якуш, м’ясо, 
внутрішність.

НУТРЯНЙЙ (в)нутрішній, (голос) глухий, низь
кий; (- чуття) тваринний, ^зоологічний.

НЮАНС (барви) відтінок; (голосу) інтонація, но
тка,(звуку) півтон; & нюінсик;

НЮАНСИ (звуку) нотки, півтбни, переливи, 
переходи; 0; (думок) коливання, 

нібня > ПЛАКСІЙ.
НК)ТА с° з^кл^пка.
НЮХ ж* ніс; (чуття) здатність нюхати, tu про

никливість, провгідли-, інтуїція, нутро, підсв
ідомість, (пре)чуття, хист, с. собачий нюх.

НЮХАТИ нюшкуві-, нюши-, поводи- носом; п, 
вист^жува-, вишуку-, розвіду-, винюху- /об-/; 
(rf* із ч. не) куштувати, прббу-, зазнавати, ма- 
уявлення [пброху не нюхав]; (- собак) г. вітр- 
й-; нібхаючи нюхливо; я. /мн хто/ нігіха с-и 
♦, р&цгій вйФ, нюхальник, нюх£ч[р], тонкон- 
к5х, пк нюхливий, нюхальний, нюховйй, ©.

НЙНЯ нянька, годувальниця, мймка; бути нянь
кою ф. витирати соплі, с. підтира- зйдницю.

О

О (!) (на початку мови часом) Е!; rfK г, об [спфс-

я о стінку]; (заступає орудний відмінок) [о 
власній силі йде]; о, ні! ба, ні!

ОАЗИС (в пустелі) зелений острів при воді, у? 
оаза; ги райський куток, щаслива гавань.

ОБАБИТИСЯ > ЗБАБІТИ /> БАБІТИ/.
ОБАБІЧ r f  з обох боків, на обидва ббки, обіруч, 

по обидві руки, об&юли; if* 6бік[ч], зббку, о- 
бабоки; & пк *Фний /що сусідить з двох ббків/.

ОБАПІЛ > ДОШКА.
ОБАРАНЮВАТИ оглуплю-, оступічу-, об^вз- 

ню-; забріху-, затурку-, робити дурнем.
ОБАРІНОК бублик.
ОБАЧНИЙ розсудливий, розв&кли-, оглядис- 

тий, (крок) розважний, обереж-; (передбачли
вий) завбачливий; & обачли-;

ОБАЧНО обміркова-, помалу 0; о. оглядаю
чись на з£дні колеса, з осторбгою, з оглядом, 
з бзирками.

ОББИВАННЯ & оббиття.
ОББИ/ВАТИ /з-, від-/; (груші) обтрушу-; (сукн

ом) обпинати, обтяга-; (міддю) окбвува-; (по
роги) обтбпту-, обтбвку- /обтовкати/, /часто! 
ВЧАЩА-; о. ббки би- байдики; я. Імн хто/ 

с-и ♦, з-й обби-, -̂ вач /-в&пьник, -вайло/, 
пк -вальний, ~вчий, ~вущ-, ©; ск ~й- [~йбік]; 
я. ~в*і бгіки оббййбік /-бока/ + що байдикує.

ОББИР/АТИ (гусінь) знім£-, очшц4- від; (плоди) 
обриві-; (бульбу) чисти-, обчищ£-, тереби-; 
(кого) грабува-, о(б)крада-, обдира-, с. д£р- о- 
станню шкуру; я. /мн хто/ ~pd с-и /звиклий/ ♦, 
з-й обібрі-, ~4ч, ~айло, обдирйч, ДЕРІЙ, дра
піжник, пк драпіжний, ск -д£р [шкуродер], ©;

ОБІБРАТИ обголи-, облупи-, обчисти-, зостй- 
ви- в одній сорочці 0, (овочі) стеребй-.

ОББРІХУВАТИ обмовля-, клепй- /накл^пува-, 
наговбрю-, набріху-, зводити наклеп, 6pexd-, 
наволік^- небилиці/ на, (кого) оклепува-, о. 
обкид£- болотом, р. обговбрюва-; я. /мн хто/ 
оббріхує С-И ♦, 3-Й оббрехі-, охбчий до обм- 
бв, обмбвник, наклеп-, огуд-, пк огудний, ©;

ОББРЕХАТИ обпліткувати 0.
ОБВАЖНІТИ д* набра- ваги, отяжі-; (- гілля) об

висну-, схилитися; (- істоту) набрй- тіла, на- 
п£с- /вбитися в/ тіло, погладшати; я. обваж
нів обважнілий 0, Й.

ОБВАЛ (снігу) лявіна, с° лави-; р. круча; & ♦ище.
ОБВАЛЮВАТИСЯ /за-/, обурюва-, /- ґрунт/ об- 

сувй-; (на льоду) западй-, пров&пова-; я. -сть- 
ся с-и ♦, приречений обвали-, віпений, обві- 
люва- /за-/, обурюва- 0, пк обвалистий /за-/, ©;

ОБВАЛЙТИСЯ: я. обвалився обвалений 0.
ОБВАРЮВАТИ > ОШПАРЮ-; t f  обливати ок

ропом; я. обварює = я. ошпарює.
ОБВИВ/АТИ оповив£ва-, обмбту-, обкручу-, оп

літати, о. ♦ в’юнбм; (павутинням) обснбву-, 
обсбту-; (чим) огортати, обволік^-, повивк-,
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обвірчу-, закуту- /замбту-/ у що; (шию) обій
мати; п. (- настрій) /по-/, охбплюва-; я. /мн 
хто/ с-и ♦, рйдий обвй-, -£ч, пк виткий 
круг чого, т. ~£льний, © як плющ, -йючи;

ПООБВИВАТИСЯ позамотуватися 0.
ОБВИКАТИ ЗВИКАТИ, оббуватися, огбвту-, о- 

свою-, обізнав£-; (до нового) призвичаюва-.
ОБВИНУВАЧ винувач, звинувачу-, винуватель, 

р. обвйнник; (в суді) прокурор, г. прокуратор.
ОБВИНУВАЧЕННЯ звинувачення, оскарже-; 

(на процесі) сторона-винувач.
ОБВИНУВАЧУВАТИ /з-/, винува(ти)-, оскарж- 

ува-, скаржи-, склада- вину /пеню/ на, притя- 
гі- до відповідіпьности; я. /мн хто/ винує с-и 
/звиклий/ винувйти, з-й оскіржи-, (обвинув
ач, звинувачу-, оскаржу-, винуватель, пк (об)- 
винувальний, з оскарженням, © винуючи;

ОБВИНУВАЧ/ЕНИЙ /з-/, оскарже-; ндк ~ува-, 
оскаржу-.

ОБВИС/АТИ /з-/, спада- (додолу); (- одяг) висі-; 
(над чим) нависа-, вгісну-; (між чим) провис
ав (на чім) /за-, по-/; я. с-и ♦, (завше) -лий 
/з-/, напівобвйс-, пк ок -ливий, ск -вгіс [дармо- 
вгіс], © -&очи;

ОБВЙСНУ- (■ гілля) ОБВАЖНІ- 0; я. -вгіс об- 
вгіслий /з-, за-, на-, по-, про-/, обважні- 0.

ОБВІВАТИ овівй-, обдува-, обмаю-, (славою) 
СПОВИ-; (віялом) обмаху-, ondxy-; я. /мн хто/ 
обвів4 с-и ♦, з-й обвія-, обвівач, обмаюв-, о- 
ndxy-, (річ) ВІЯЛО, пк обвівальний, обмаю- 
валь-, ок обмайчий, для опахування, ©.

ОБВІД обід; (очей) лінія; (лиця) контури, обри
си; (погруддя) перйметр.

ОБВІТРЮВАТИ о(б)вівати, обвію-, п° обвих
рю-; (шкіру) пересушу-, зашкарублю-.

ОБВІЮВАТИ обвітрю-, обмаю-; & о(б)віва-, о- 
віюва-; я. обвіює = я. обвіва;

0(Б)ВІЯТИ р. о(б)маяти 0.
ОБВОДИТИ вестй округ; (у футболі) обмотув

ав оминав (коси) обв’язува- І б3 об’я-/; (тин) 
ОТОЧУ-; (коло) окреслю-; (взором) оздббл- 
ю-; (дурити) ошуку-, обдурю-, ♦ круг пальця; 
я. /мн хто/ обвгідить с-и /звгіклий/ ♦, з-й об- 
вЄстй, обвідник, пк обвідний, т. обводбвий, ©;

ОБВЕСТИ: о. очгіма що пустй- погляд /кину- 
бком/ по чім; о. круг пальця взя- облудою.

ОБВОЛІКАТИ огорта-, оповива- /об-/, обкутув- 
а-; (плівкою) вкрива-, творгі- плівку круг чого; 
(димом) пойма- /обі-/, охбплюва-; я. /мн хто/ 
огорта с-и ♦, з-й /поклйка-/ огорну-, (плів
кою) плівкотвір, пк Іплівкою! плівкотвбрчий,
о. для огортання, ©.

ОБВОРОЖУВАТИ > ЗАВОРОЖУВАТИ; я. об- 
ворбжує = я. заворожує + обворожливий.

ОБВОРОЖИТИ обмарити 0.
ОБГАНЯТИ (мух) /від-/; (зростом) /пере-/; (в

русі) випередж/d-. оббігав я. /мн хто/ обганяг
1. с-и відганяти, відгбнич, пк відгінчий, © від
гонивши, 2. с-и -іти, радйй вйпереди-, пере- 
гангійло /об-/, пк обгінний, ~аль-, © -аючи.

ОБГОВОРЕННЯ обмін думками, з. обрада, ндк 
обговорювання 0; ± НАРАДА.

ОБГОВбР/ЮВАТИ ОБМІРКОВУ-, дебатувати, 
аналізува-, обмінюватися думками, ради-, об- 
раджува- над чим, жґ жувати, перетира- на я- 
зиках, ок обмйслюва-; (пляни) розгляд а-; р. О- 
ББРІХУВА-; я. !мн хто/ ~юс с-и ♦, поклгікан- 
ий ~й-, -ювач, дискутант, пк дискусійний, по- 
леміч-, ок оговбрчий, для -̂ ення, ©;

ОБГОВОРИТИ що обрядитися над чим 0.
ОБГОРОДЖ/УВАТИ /о-/, городй-, (валом ще) 

обноси-, обводи-, ОТОЧУ В А-, (муром) обму
ровував я. Імн хто/ ~ує с-и ♦, змушений /по- 
клгіка-/ обгородгі-, городйльник, -увач, обму- 
рбвувач, пк городйльний, для -ення, ©.

0(Б)Г0Р/ТАТИ обвиві-, обмбту-, окуту-, обпи
нати, (тісно) обтулював (- одяг) обляга-, обт
ягав (рукою) обіймав (військом) обступа-, от
очував (хмарами) обволіка-, затягй-; (димом) 
оповив<і-, обкуту-, (п)окривати; (чуттям) по- 
йма-, охбплюва-, бра-; я. /мн хто/ ~т& звйклий 
/с-и/ ♦, з-й —ну-, -тЯйло, пк вальний /за-/, ОБ
ГОРТКОВИЙ, для -тання, ск огорнй- [огорн- 
й-душу сум], ©;

ОБГОРТАТИ тк (жаром) обкида-, обклада-, 
(землею) підгортав

0(Б)Г0РНУТИ обіп’ястй 0;
0(Б)Г0РНУТИЙ обіпнутий, обгбрнений 0.

ОБГОРТКА загортка; (книжки) о(б)кладинка, 
(тверда) оправа, палітурка.

ОБГОРТКОВИЙ (папір) /за-/, г. пакункбвий.
ОБҐРУНТ/ОВУВАТИ аргументуві-, мотивува-, 

г. узасадню-; & утрунтбву-; я. !мн хто/ -овує 
с-и ♦, з-й -ува-, -бвувач, узас&дню-, пк засад- 
нйчий, для -бвання, © мотивуючи;

ОБҐРУНТОВАНИЙ арґументб-, вмотивб-, не
безпідставний, г. узасадне-.

ОБДАВАТИ (кого чим) хлюпа- на кого що; (вод
ою) облива-, (жаром) обсипа-, (теплом) опа- 
хува-, (морозом, погляд-) прошивав я. !мн 
хто/ обдаї с-и обливати, радйй облй-, обли- 
вайло, обсипа-, обдава-, ©.

ОБДАРОВАННЯ обдарованість, талановит-, та- 
лан(т), с. геніяльність; (дія) обдарування.

ОБДАР/ОВУВАТИ /за-, на-/, дарува-, обдаря- 
/на-/, НАДІЛЯ-, )Ґ ущбдрюва-, д. обдава-; я. 
/мн хто/ -овує с-и ♦, радйй -ува-, -бвувач, пк 
обдарбвчий, © обдаровуючи + що дарує;

ОБДАРУВАТИ надарувати /по-/ 0;
ОБДАРОВАНИЙ здіб-, ТАЛАНОВИТИЙ, с. 

геніяльний.
ОБДИВЛЯТИСЯ; ОБДИВИТИСЯ г. обгляну-.
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ОБДИР/АТИ стяга- /зніма-/ останню сорочку; 
(шкуру) здира-, /цілком/ лупи-, облуплюва-; 
(шкіру) обдряпува-, дряпа-, обшмбргува-, об- 
шарпу-; (одяг) обривати, дер-; я. /ми хто/ об- 
дирі с-и ♦, з-й обдЄр-, ДЕРІЙ, ~ійло, ~іч, 
здирник, пк сг шеретувальний, лущиль-, для 
обдирання, ск обдери- [обдери-хата];

ОБДЙР- (терши) обшмульга- 0; о., як барані 
обскуба-, як горох при дорозі, вйлиза-, як кі
шечка молоко;

ОБДЕРТИЙ обідраний, обшмбрга-, облупле-, 
голодра-, д. обдрашпа-; (- зерно) обшеретбва-, 
© обдертюх; & ♦, як липка козами.

ОБДІЛЯТИ 1. /на-, у-/, дава-, дарува-, обдарбву- 
ва-; 2. б. кривди-, недодава-, обходи-, обнбс- 
и-, обмина-; я. /мн хто/ обділя 1. с-и /охочий/ 
♦, готовий /радий/ обділи-, ± я. обдаровує, 2. 
що недодає + що кривдить;

ОБДІЛЕНИЙ 1. наділе-, 2. с° обійде-.
ОБДУМУВАТИ /про-/, метикувати, ОБМІРКО- 

ВУ-, розважати, фР виважува-; я. /мн хто/ об
думує с-и ♦, з-й ~а-, ~увач, пк розважливий, 
обміркбвчий, © у роздумах про, обдумуючи.

ОБДУРЮВАТИ /о-/, дури-, мили- /замилюва-/ 
очі, г. пер- тумана в очі, к" вводи- в оману, о- 
бманюва-, (коза- лжу) брехі-, (нехтува- обіц
яне) лама- слово; (не справджува- надій) зав
оди- /під-/; (пошива- в дурні) ошукува-, МАХ- 
ЛЮ-, піддурю-, підманю-, обмахбрю-, ошала- 
пучу-, обшахрбву-, обкручу- (круг пальця), о- 
б’їжджати; я. /мн хто/ дурить с-и дури-, маст
ак одури-, махляр, дурисвіт, ошуканець, дур- 
гілюд, пк піддурливий, облудли-, оманли-, о- 
шукли-, фР де дурять [банк, де дурять усіх], ©;

ОБДУРЙТИ /на-/, обшахра-, обмахляри-, осту- 
пачи-, убра- в шори, пошй- в дурні, г. завести 
(під манастйр), (у карти) обремізи-; 0.

ОБЕЗБОЛЮВАТИ > ЗНЕЧУЛЮВАТИ.
ОБЕЗВЛАДНЮВАТИ позбавля- влади, скида- 

/вали-/ з трону.
ОБЕЗГЛУЗДИТИ д? (кого) відбй- глузди кому.
ОБЕЗЗБРОЮВАТИ /роз-/, вибива- зброю з рук, 

нев[й]тралізувати, п° обезшаблю-, (сміхом) г. 
обезсгілю-, (ласкою) зв’язу- руки й ноги кому, 
фР топити кригу; я. /мн хто/ роззбо^/ює с-и ♦, 
з-й роззбрбї- /я. розтопи- кригу/, ~ювач, пк 
-йливий, роззбройчий, роззброюальний, ©.

ОБЕЗНАДІЮВАТИ зневірюва- в собі;
ОБЕЗНАДІЯТИ знемужніти 0.
ОБЕЗНАДІЯНИЙ зневіре- в собі, знемужне-.

ОБЕЛІСК > КОЛОНА.
ОБЕРЕГ чортогін /мн чортогбни/.
ОБЕРЕЖНИЙ ОБАЧ-, (у кризі) нервучкий; (в 

манерах) тактовний, делікат-, НЕРІШУЧИЙ, 
оглядистий, з оглядом на задні колЄса; (крок) 
тихий; (птах) сторожкий; бути -им о. держа

тися берега, огляда- на задні колеса;
ОБЕРЕЖНО ОБАЧНО 0; (рухатися) помалу, 

з оглядом.
ОБЕРЕМОК (дров) в’ язка; (як міра) верста; пР 

багато, купа, віз; & оберЄмочок, зг оберем.
ОБЕРІГ/АТИ борони-, обороня-, захищі-, охор- 

оня-, стерегти, берегти; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, з- 
й зберегти, -іч  /з-/, бережій, охоронець, к* о- 
берег, ж1 берегиня, п* захисний, охорончий, 
оберігів-, бережистий, для охорони, ©.

ОБЕРТ ОБОРОТ, (у танці) пірует.
ОБЕРТАТИ (очі) /з-/, спрямбвува-, (нащо) пере- 

твбрюва-, /на діло/ поверті-, уживі-, викорис
товував /на кого/ переверті- /перекиді-/ на, 
роби- ким; (вісь) крути-, верті-; (чим) орудув- 
а-, маніпулюва- [н. грішми]; (зброю) спрямбв
ува-; ЗВЕРТА-; (боком) /по-/; (коні) /за-/; (у ві
ру) /на-/; (на дари) упкива-; о. на жарт звбди- 
на ж.; о. у принцип зводи- у п.; я. /мн хто/ об
ерті с-и ♦, з-й оберну-, обертійло, (м ’яз) рот- 
ітор, пк обертальний, крутиль-, ротор-, ок обе- 
ртущий, для обертіння, ск -крутний [лівокру- 
тний, право-], верни- [вернйголовий];

ОБЕРНУТИ (чуття) п° перели-; 0; (на порох) 
стер-; ± ЗВЕРНУ-.

ОБЕРТАТИСЯ /по-, від-/, (у сні) /пере-/, переки- 
ді- 0; п° карус^ли-; (круг чого) кружляти, об
кручуватися, /на місці/ верті-; (ким) перекид- 
і-; (- справи) розвиві-; /зброю/ спрямбвува-, 
зверті-; /вісь/ крути-; /гроші/ ходити, бу- в б- 
бігу; /кров/ циркулюві-; (в гурті) буві-, зн те
ртися, верті-, ошиві-; (на що) перетвбрюва-, 
/помалу/ переходити у що\ (у кого) перевті
люватися у; (чим) кінчі- [н. свіркою], перер
остіте у; (до кого) звертітися, вдава-, р. уда- 
ря-; (хутко) діяти, працюві-, викручуватися; 
(з чим) р . поводи-, орудувати чим; о. х і л Єп- 
ою вил ази- боком; я. /мн хто/ -ється оберта
ний, с-и ♦, з-й оберну-, пк обертовий, оберту- 
щий, кругойдучий, роторний, циркуляр-, кар
усель-, кругобіж- /коло-/, ротацій-, ск -біжний 
[лівобіж-, право-], -дзиґа [кристіл-дзиґа], -ка
русель [крісло-карусЄль];

ОБЕРНУ- (на кого) зроби- /6а по-/ ким 0; (на 
що) переміни-, зійти, зробитися чим; (на кого) 
перекину- у; о. на слух г. переміни- на слух.

ОБ’ЄДНАВЧИЙ з-й об’єдніти, єдналь-, інтеґр- 
іль-, стрижневий, уР братущий, фР унітірний 
[н. крок].

ОБ’ЄДНАННЯ д! СПІЛКА; (фірм) корпорація, 
трест, концерн; (країн) федеріція, конфедера- 
, ліга, співдружність, оквісь; (дія) об’їдніння.

ОБ’ЄДНУВАТИ ЄДНА-, ЗЛУЧА-, гуртуві-, згу- 
ртбвува-, браті-, збирі- /стуля-/ докупи, м. ін- 
теїруві-; я. /мн хто/ єдні с-и ♦, з-й об’єдні-, 
об’єднувач, пк ОБ’ЄДНАВЧИЙ, гуртівнгій,



ОБ’ЄКТ 272 ОБКРУЧУВАТИ

єдніль-, інтеґріль-, інтеграцій-, унітір-, стри
жневий,^ братущий;

ОБ’ЄДНАТИ зав’язі- у (тугий) вузол 0;
ОБ’ЄДНАНИЙ сполуче- /з-/, з’̂ дна-; згуртб- 

ва-, збрита-, к!* інтеїрбва-, пк унітір-; (- відпр
аву) ц. соббр-, екуменіч-;

ОБ’ЄДНАНО соборно 0;
ОБ’ЄДНУВАТИСЯ збира- докупи 0.

ОБ’ЄКТ (досліджень) предмет; (оборонний) то
чка; (господарчий) одиниця.

ОБ’ЄКТИВНИЙ неупер^джений, безсторбнній; 
(світ) фя збвніш-, довколиш-, реільний, дій- 
с-, пб правдйвий.

(ІБ’ЄМ > ОБСЯГ; (посудини) місткість.
ОБ’ЄМИСТИЙ з" > УКЛАДИСТИЙ.
ОБ’ЄМНИЙ з" у. з. засадний [засадний вулик].
ОБЖИР/АТИ об’їді-, (зелень) обгризі-; я. /мн 

хто/ ~і с-и ♦, з-й обжер-, ~ійло, дармоїд на 
шиї у кого, пк пажерливий, ненажер ли-;

«Д«СЯ переїді-, запихі-, набивати утробу; я. 
Імн хто/ -ється с-и ♦, охочий до обжЄрства, з- 
й їсти без кінця, прожера, /об-/; д'к об’їджува- 
ний, обсіджув- дармоїдами, (зелень) обгриз-.

ОБЖЙТИЙ (край) освоєний, засЄле-; (дім) (вже) 
благополуч- Із. безнапас-/; (- місце) насгідже-.

ОБЗИВАТИСЯ > ОЗИВАТИСЯ.
ОБЗИРАТИ: я. обзирано обзираний, ОГЛЯДА-.
ОБИДВА один і другий, і той і другий, одйн з 

другим; фР оббє; & д. обидвбє, ж1 обидві.
ОБИРАТИ (що) /ви-, до-/, віддаві- перевагу чо

му; р. оббирі-; я. /мн хто/ обирі с-и ♦, покли
каний /згод-/ обра-, виборець, ок голос, о. з 
правом обира- /гблосу/, © обираючи.

(ЗБІГ (краму) оборот, обертання; (грошей) цирк
уляція, оборотність; (слів) ужиток; (крови) 
кругббіг, с° кругообіг.

ОБІД і ОБІДДЯ (коліс) шина, Іне коліс! обруч, р.

гйхва, ІрешетаІ обичайка; & обідЄць.
І ТРАПЕЗА; (як до часу) полудень, обідня 

порі; (на праці) обідня перерва /час/; & Фець.
ОБІДАТИ > ЇСТИ, гі° полуднува-; я. /мн хто/ о- 

біда звйклий /с-и/ ♦, обідальник, пк ОБІДНІЙ, 
© за обідом, обідаючи; & дообідувати.

ОБІДНІЙ обідішній; (сон) післяобід-; (- спеку) 
полуденний; & пообідній.

ОБІДНЯ ц. > ВІДПРАВА.
ОБІДОК з" > бережок.
ОБІДРАНЕЦЬ > ОБШАРПАНЕЦЬ.
ОБІЖНИК циркуляр.
ОБІЙМ/АТИ (рукою) обвива-, пригорта-, прити- 

скі- (до серця), /с-/ в ^ах обхбплюва-; (вогн
ем) /о-/, пойма-, огорта-; (- зло +) брі- [зло 
берЄ], захбплюва-, ОВОЛОДІ-, окривати, по
лони-; ІодягІ обтята-; (розумом) ОСЯГА-; (во- 
дов) отбчува-, огині-; (пост) посіда-, займа-; 
я. /мн хто/ ~а с-и ♦, з-й охопи-, ~айло, пригор-

ті-, пк ~ущий, вільний, пригортіль-, ~овий, ©;
ОБІЙНЙТИ (душу) облягти; 0; & д. обіймйти.

ОБІЙМИ (дія) обнімання; (ворожі) стйски; (но
чі) п. шати; & обіймища; цупкі о. залізні ♦.

ОБІЙМИЩЕ ббміх, обіймиця, с° обхват.
ОБІЙСТЯ > САДИБА, ДВІР; & мн обійсті
ОБІК rf  обіч, пббіч, поруч, поряд, опліч, попліч; 

(збоку) осторонь; rf* БІЛЯ.
ОБІРУЧ rf  обома руками; р. обабіч, обруч, по

під руки.
ОБІТ і ОБІТНИЦЯ > ОБІЦЯНКА.
ОБІЦЙНКА зобов’язання, слово, (не їсти) зарік 

/з. об-/, /  (обіт)ниця, присяга; (дія) обіцяння; 
& f  4-цяцянка.

ОБІЦ/ЙТИ ~ятися, зобов’язува-, давати слово, г. 
~'юва- /при-/, прирікй-; п° вісти-; (не пити) за
рікатися, давати зарік; (успіх) подава- надії 
на, н° усміхатися чим; (біду) нахвалгі-, загро
жувати чим; (дощ) віщува-, пророкуві-, г. за
повіді-; & дк поФ, при4; о. золоті гбри кйда- 
слова на вітер; я. /мн хто/ -if с-и ♦, рідйй наФ, 
щедрий на ~янки, ~яльник, пк перспективний, 
багатонадій-, гд заповідаючий, повен надій, 
©; я. ~я рідість благовісний;

ОБІЦЯНИЙ /-НО/ приобіцяний /-но/ 0.
ОБ’ЇДАТИ (харч) обжирі-; (кість) обгризі-; (я- 

блуко) обкушува-; я. Імн хто/ об’Хді с-и /зви
клий/ ♦, з-й об’їс-, об’їдійло, обжирі-, дармо
їд (на чиїй шиї), пк піжерливий, прожЄрли-, ©.

ОБ’ЇЗДЙТИ об’їжджіти 0 -> ЇЗДИТИ;
ОБ’ЇХАТИ; ОБ’ЇЗДИТИ (здовж і поперек) 
ф. обшнурувати 0 —► ЇЗДИТИ.

ОБКАРБОВАНИЙ прикріше- різьбою, пообрі- 
зьблюва-.

ОБКИДАТИ1, дк ОБКгі- (снігом) обсипі-; (жар
ом) обкладі-; (ниткою) обмЄтува-; я. /мн хто/ 
обкиді с-и ♦, покликаний обкйда-, обкидай- 
ло, обкидіч, пк обкидільний, © обкидіючи.

ОБКИДАТИ2, дк ОБКЙНУТИ (сніг) відкиді-; 
(чим) обгорбджува-, отбчува-; (оком) огляді-.

ОБКЛАД ма дифтерит.
ОБКЛАДАТИ (цеглою) обличкбвува-; (лайкою) 

обкиді-; (хмарами) оповиві-, огорті-; (пода
тком) оподаткбвува-; (митом) накладі- що; 
(кулаками) би-; я. /мн хто/ обкладі с-и ♦, з-й 
обкліс-, обкладіч, (податком) податкбвець, 
накладім подітку, пк обкладнйй, обкладіль-, 
/дощем/ облогбвий, /податком/ податкб-, ©.

ОБКЛАДИНКА обгортка, оклідинка, (тверда) 
опріва, палітурка; (не вшита) піпка.

0(Б)КРАДАТИ КРАС-, цупи-, жн жуха-, е* чис
ти-, (потай) викраді-, (ґвалтом) брі- на гоп- 
стбп, грабуві-; я. /мн хто/ обкраді с-и ♦, зви
клий кріс-, з-й обікріс-, КРАДІЙ, злодій, ©;

ОБІКРАСТИ обчисти-, ОБІБРА- 0.
ОБКРУЧУВАТИ ОБВИ-; (дільце) прокручу-, дк
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облагодити, обробй-, обцяпав (ключ) крути-, 
оберті-; ги ОБДУРЮВА-; (молодих) ф. одру- 
жува-, вінчі-; я. /мн хто/ обкручує с-и ♦, рід- 
йй обкрутгі-, крутій, крутгіло, обкручувач, пк 
крутильний, обкручуваль-, ©.

ОБЛАВА (на звіра) облбга, ПОЛЮВАННЯ; (на 
людей) хапіння, вилбвлюва-, нігінка, г. ліпа- 
нка; з6 (учасники облави) загбничі, облівни- 
ки, зн гйцлі; з. здвиг, нітовп.

ОБЛАДНАННЯ (апаратура) устаткова-, споря- 
дже-, р. обліда; (житла) ОБСТАНОВА, уб
рання; (дія) обладні-, устаткува-.

ОБЛАДН/УВАТИ облагоджу-, ладнати; (цех) у- 
статковува-; (дім) опоряджа-, обстав ля-; я. /мн 
хто/ -ус с-и ♦, згодний обладні-, -увач, пк ~і- 
вчий, устатков-, для- ~ання, зійнятий -ям, ©.

ОБЛАДУНОК (лицаря) риштун-, амуніція, г. вй- 
лад, вйряд, лаштунок, с° спорядження (дія 
ще) /ви-/; ± ЗБРОЯ.

ОБЛАМУВАТИ (руки) /ви-/, лама-; (кого) при
боркував я. /мн хто/ обламує с-и /мастак/ ♦, 
радйй облама-, ламійло, обламувач, пк (об)- 
ломчий, ламільний, обламуваль-, ©;

ОБЛАМАТИ: о. ргіги втя- /збй-, притер-/ р.
ОБЛАПУВАТИ обмацу-, лапати, мацати.
ОБЛАСКАНИЙ приголубле-, (сонцем) /о-/, осб- 

нче-.
ОБЛАСТЬ > АРЕАЛ, СФЕРА.
ОБЛАЧАТИ/ убирати в шати; ± ОДЯГАТИ.
ОБЛАШТОВ/УВАТИ ОБЛАДНУ-, давати лад, 

обжива-; п. організбву-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, 
покликаний да- лад, -увач, опоряджу-, пк 
~чий, для облаштбвання, © облаштбвуючи.

ОБЛАШТОВУВАТИСЯ обживі-, окублюва-, у- 
бива- в пір’я, ставати на ноги;

ОБЛАШТУВАТИСЯ д. отаковитися 0.
ОБЛЕГШУВАТИ /по-/; (серце) заспокою-; (зад

ум) спрощу-; (тиск) послаблю-; я. /мн хто/ о- 
бл£гшує с-и ♦, з-й обл&гшй-, ск облегшй- 
[облегшй-душу сльози] © + що полегшує.

ОБЛЕСЛИВИЙ обласний, улесливий, ЛЕСТИ-, 
(язик) медоточй-, спокусли-, солодкомовний; 
як і. солодкомбвець.

ОБЛЕСНИК підлес-, підлабуз-, спокус-, зваб-.
ОБЛЕЩУВАТИ > ЛЕСТИТИ.
ОБЛИВАТИ (потом) /за-/, (водою) /по-/, обдав

ав (сяйвом) ОГОРТА-; (- чуття) заполонюв
ав полонй-; р. омиві-; я. Імн хто/ обливі с-и 
/звйклий/ ♦, радйй облй-, обливайло, облива- 
льник, пк обливущий, обливнйй, обливаль-, ©;

ОБЛИВАТИСЯ (потом +) /за-/, вмиві- 0; 
(кров'ю серце) обкипати; с£рце крбв’ю -єть
ся до сЄрця мов гадина які підступі; я. -єть- 
ся обливаний, (потом) в поту, як скупа-.

ОБЛИЗЕНЬ (жениху) відмова, гарбуз; п. невді- 
ча [піхне облизнем].

ОБЛЙЗУВАТИ /ви-/, лизіти, (пальці) обсмбкту- 
ва-; (вогнем) ОБІЙМА- /по-/; о. пільці бу- за
доволеним (не лише їжею)\ п&льчики обли
жеш! д. цймес!, н3 ця-ця-ця!, (- їжу) смакоті! 
я. Імн хто/ облизує с-и ♦, з-й облизі-, облйзу- 
вач, лизун, лизіка, пк лизільний, лизучий, ск 
-лйз [блюдолйз], © облйзуючи;

♦♦♦СЯ (в захваті) смакувіти (наперед), ковті- 
слйнку; (од невдачі) їсти бблизні.

ОБЛИПАТИ: я. облипі пк облипущий, облйп- 
частий, ск облипій- [облипій-пгганці], ©.

ОБЛЙЧЧЯ лицЄ, вид, фізіономія, в. ПИКА, у? 
лик, д. твар; ги збвнішність, вигляд, ббраз; (я- 
вища) зміст, суть, б. імідж

ОБЛИЦЬОВАНИЙ (чим) ВЙЛОЖЄНИЙ.
ОБЛИШАТИ /за-/, зоставля-, лиш і-, з. опускі-, 

(хату) покиді-, (намір) відмовлятися від; (су
мнів) відкидіти; я. Імн хто/ облиші з-й /гот
овий, рідйй/ покйну-, змушений облйшй-, ©.

ОБЛІГ > ПЕРЕЛІГ.
ОБЛІК обрахунок, обрахбвання; (дія) обчйсле-, 

обрахуві-, обчйслюва-, обрахбвува-; & облі- 
че-, переоблік.

ОБЛІКОВУВАТИ робйти /вЄстй/ бблік.
ОБЛІКОВУВАТИСЯ бути на обліку.
ОБЛІПЛЮВАТИ (папером) обклею-; (тіло од

ягом) облягіти, обтягі-; (- мух) обсіді-, (лю
дом) отбчува-; я. Імн хто/ обліплює с-и ♦, з-й 
обліпй-, обліплювач, ліпйло, пк ліпйльний, лі- 
пучий, Л1ПЧИЙ, © .

ОБЛІТАТИ1, дк ОБЛЙТІТИ (стороною) обми- 
ні-; (- вість) обходи-; (- листя) опаді-, піда-, 
осипітися; (в леті) випереджіти; я. /мн хто/ 
обліті с-и ♦, згодний облеті-, ск облітій- [об- 
літій-листя порі], ©;

ПООБЛІТАТИ (- фарбу +) пообсипатися 0.
ОБЛІТАТИ2 <)*—► ЛІТАТИ; > ЛІТАТИ.
ОБЛІ/ЧУВАТИ обчйслю-, обрахбву-, ~кбву-; я. 

/мм хто/ -чує с-и ♦, з-й облічй-, ~ковець, обр- 
ахбв-, обраховувач, пк ~кбвий, обраховчий, ©.

ОБЛОГА (міста) бльокада, оточення, с° блок
ада, п. зішморг; (звіра) обліва.

ОБЛУДА фальш, неправда, нещйрість, луківст- 
во, лицеміре-; ошукінс-, дурйсвітс-, облудн
ість, ОБМАН, г. ошука, д. ошук, з. обміна; у- 
давіння, придурюв-, комедіянтство, ок прйки- 
ди; © ОБЛУДНИК; (марення) приміра, мані.

ОБЛУД/НИЙ о(б)мін-, брехлйвий, фальшй-; © 
нещйрий, лицемірний, с. підступ-; (сон) при- 
мір-, ілюзбр-; (вислід) ПОМИЛКОВИЙ, ~ли-.

ОБЛУ/ДНИК ~да; д! ЛИЦЕМІР, ОШУКАНЕЦЬ.
ОБЛУП/ЛЮВАТИ (лушпу) облущу-, оббиріти, 

обдирі-; (шкуру) /з-/, знімі-, лупй-; (кору) дк 
обкоруві-; ги грабуві-; я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, 
з-й ~й-, лупій, ~лювач, пк ~чий, лупйльний, ©.

ОБЛЯГ/АТИ (місто) брі- в облогу, тримі- в об
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лозі, обступа- /става-/ облогою, отбчува-; (хо
роми) запбвнюва-; (- одіж) обтяга-, облипа-; 
І ідеї! захоплю-, заполоню-, поймати; (тьмою) 
оповива-; (іти спати) б3 ~атися; я. !мн хто/ ~rf
1 ./2. с-и ♦, © -аючи, 1. зайнятий облогою, бо
єць облоги, з6 облога, пк облоговий, 2. (одяг) 
зроблений, щоб -ти, пк обтислий, облип-, об- 
липчастий, ск облягай- [-ай-тіло штанці];

ОБЛЯГТИ (- нещастя) обсісти 0;
ОБЛЯГАТИСЯ > ОБЛЯГАТИ (іти спати).

ОБЛЯМІВКА (обшив-) лямів-, обвід-, берег, 
(краєм тканини ще) габа, с° каймі; (з хутра) 
оторочка; (не на одязі) вінця, вінчик, берег, 
береги, пруг, пружок, (тарілки) бережок [та
рілочка із золотим бережком].

ОБЛЯМОВ/УВАТИ лямува-, обшива-, кантува
ти, обрамбву-, (гГ хутром) оторочу-, (мере
жкою) обмережу-, (малюнками) обводити; ± 
ОПРАВЛЯ-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, радий об- 
лямувй-, -увач, пк ~чий, жувальний. ©;

ОБЛЯМОВАНИЙ ок обконтуре- 0.
ОБЛЯП/УВАТИ (водою) обпорску-, оббрйзку-; 

(гидом) заляпу-, замазу- /об-/; я. /мн хто/ -ус 
с-и ♦, з-й обляпа-, ~увач, ляпало, © -уючи.

ОБМАЗУВАТИ ОБМАЩУ-, мазати; (щоки) об- 
мурзува- /за-/; ЗАБРУДНЮ-; я. /мн хто/ об
мазує с-и ~, мазій, мазальник, мастйль-, (річ) 
масть, шмаровидло, п* мастильний, обмащу- 
валь-, смаруваль-, ©.

ОБМАЛЬ недбсить, малувато, мало.
ОБМАЛЬОВ/УВАТИ /роз-/; (стан) /з-/, опису-; 

(округ) окреслю-; я. Імн хто/ -ус с-и ♦, поклй
каний обмалюва-, -увач, пк -чий /роз-/, для 
-ання, ©.

ОБМАН дургісвітство, махляр-, шахрай-, ♦-, ма
хлювання, ОБЛУДА; (ілюзія) ОМАНА; о. зо
ру оміна зору, зорова ілюзія, оптичний ♦.

ОБМАНЮВАТИ ДУРИ-, ОБДУРЮВА-, махлю- 
вй-, махляри-; 6pexd-, лама- слово; (кого) ош- 
укува-; (надії) зраджува-, не справджува-, пі
дводи-; (дівчат) спокуша-, зводи-; я. обмі
нює = я. обдурює.

ОБМАЩУВАТИ /на-/, масти-; (глиною) обмазу- 
ва-, ШПАРУВА-; (салом) заялбжува-; я. об
мащує = я. обмазує.

ОБМЕЖ/УВАТИ лімітува-, м° льокалізува-; (му
ром) відгорбджува-, відціля-; (дії) стрймува-; 
(рухи) трима- на припоні; д. стісня-; нічим не
о. розв’язува- руки; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й 
-и-, -увач, пк -увальний, межовий, для ^ен- 
ня, с* обмежуй- [-уй-кредит], © -уючи;

ОБМЕЖЕНИЙ лімітбва-, обмежбва-, з. огорн- 
ен-, пк о. прокрустовий; (у рухах) стриноже
ний; (чим) отбче-; (зміст) примітив-; (гурт) 
невеликий; Q недалекий, бідний на розум, 
лобом неширокий, вузькозбрий /-ГЛЯДНИЙ/,

зашбре-, ф. закомплексбва-; (світогляд) ву- 
зькйй, позбавлений широти, однобіч-.

ОБМЕЖУВАТИСЯ (чим) задовольня-, не вихо
дити за межі чого, (- кару) зводитися до; я. 
/мн хто/ -сться с-и ♦, обмежуваний, лімітб-, 
згод- обмежитися, ©.

ОБМИВ/АТИ обполіску-; (леп) змивати; (сім'ю) 
обпира-, ми-; (- дощ) відсвіжа-, окропля-; (- 
свято) випива- з нагоди чого, с° збризку-; я. 
/мн хто/ обмивіі С-И , 3-Й обмй-, -£ч, ~£йло, пк 
-альний, ~̂ чий, для обмиття, © обмиваючи.

ОБМИН/АТИ1, дк ОБМИНУ- миші-, обходи-, 
об’їжджа-, оббіга-, випереджй-; (хату) не за
ходи- до; (етап розвитку) пропуск^-, перес- 
какува- чЄрез; п. уника-, ухилятися /утікати/ 
від, с. цуратися, caxd-, омина- /ви-/; (чаркою) 
/про-/; я. Імн хто/ —rf с-и ♦, з-й -у-, -ач /ви-/, 
минайло, пк обхідний, -аль- /ви-/, -ущий, ©;

ОБМИНУ-: о. увагою збу- неувагою; не об
минеш конем не об'їдеш.

ОБМИНАТИ2, дк ОБІМ’ЯТИ (тісто) розми- 
на- /ви-/, м’яти; ± БГАТИ.

ОБМІЖОК обніжок, межнйк; ± МЕЖА.
ОБМІЛИНА переміль, д! МІЛИНА; (здовж бе

рега моря) кГ ю. шелф, с° шельф.
(Збм ін  міньба, обмінювання, розмін, вймін, з. 

(об)міна, г. виміна, з" бартер.
ОБМІНЮВАТИСЯ) /роз-(ся), ви-(ся)/, міняти

ся), (гроші) конвертувати^ся); я. /мн хто/ об
мінює с-и міняти, радий обміня-, обмінювач, 
міняйло, пк міняльний, обмін-, © обмінюючи;

ОБМІНЮВАТИСЯ тк (думами) ділгі-; (сло- 
ва-) перекида- (слбвом-другим); о. у щип на
ми шпига-; я. -ється с-и ♦, радий -я-, мінян
ий, -юва- /за-, ви-/, конвертова- + я. обмінює.

ОБМІРКОВУВАННЯ г. призадума 0.
ОБМІРКОВУВАТИ обдуму-, обмізкбву-, обра- 

хбву-, ОБГОВОРЮ-, кружляти думкою круг 
чого; (за і проти) виважува- /з-/; (до дрібн
иць) ф. обсмбкту-, пережбву-; я. обміркбвус
1. я. обдумує, 2. я. обговорює;

♦♦♦СЯ обдуму- 0; (ідеї в мізку) ф. обмаслю-.
ОБМП7ЮВАТИ і ОБМІРЯ- /ви-/, міря-, вимі

рюва-; (вічми) озира-, огляда-; (нечесно міря
ти) недоміря-, недомірюва-; я. /мн хто/ обмі
ря с-и ♦, поклйканий обміря-, -ювач, міря
льник, пк міряльний, -юваль-, (об)мірчий, ©.

ОБМІТ/АТИ (порохи) /з-/, (хату) /за-, ви-/, мЄс- 
тй; (цвітом) обсипа-; я. /мн хто/ обмітяі с-и ♦, 
змушений обмЄстй, обмітайло, пк -альний, ©.

ОБМОВА плітка, поговір, неслава, с. НАКЛЕП.
ОБМОВ/ЛЙТИ гани-, гуди-, неслави-, чорнгі-, о- 

чбрнюва-, огуджува-, с. ОББРІХУ-, ганьбити, 
паплюжи-, Є обноси-; я. -ліі = я. оббріхує.

ОБМОВЛЯТИСЯ зя (словом) прохбплюва-, про- 
ббвкува-, проговбрюва-;
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ОБМОВИТИСЯ^, ляпнути (язиком) 0.
ОБМОВІШК пліткар, плетун, с. НАКЛЕПНИК.
ОБМОРОЧ/УВАТИ запаморочу-, затуманю-, за

дурю-, забивати баки /памороки/, /з-/ з панте- 
лику, напуска- туману (в очі); я. ~ус 1. я. оду
рманює, 2. с-и ♦, з-й обморбчи-, ск обмороч- 
[обморбч-душу теорія], © + я. морочить.

ОБМОТ/УВАТИ обвива-, о(б)горта-, обкугува-; 
(мотузком) обкручу-, обв’язу-, б3 об’язу-; ги 
ОБДУРЮ-; я. Імн хто/ обмгітує с-и ♦, радий 
обмота-, ~ник, ~увач, пк жувальний, © ~уючи.

ОБНЙЗУ/ВАТИ (чим) /ви-/; низа-, д'к = я. ниже;
ОБНИЗАТИ с. геть-чисто ♦ 0; & пообнйзува-.

ОБНІЖОК обміж-; поперечка між ніжок стола.
0(Б)НОВ/ЛЯТИ, 0(Б)Н0ВЛЮВА- /від- /(міф 

під-/, усучаснюва-; (природу) відроджу-, вос
крешати, оживля-, омолбджува-; я. /мн хто/ 
-ля с-и ♦, покликаний онови-, онбвлювач, 
~ник /від-, по-/, пк МШЙ /від-/, онбвчий /від-/, 
ок онбвливий, відсвіжущий, © оновлюючи.

ОБНОСИТИ (скрізь) /роз-/, (навколо) носи-, (го
стей) частува-, пригоща-; (тином) обгорбдж- 
ува-; (риштованням) обриштбву-; ± ОБДІЛ- 
Я-; я. Імн хто/ обносить с-и ♦, радий обнести, 
(об)носій, ©, ± що носить.

ОБНОШУВАТИСЯ; ОБНОСЙ- обірва-, обде- 
р-, обшарпа-.

ОБНЮХУВАТИ (зусебіч) НЮХА-; п. обстежув
ати; я. /мн хто/ обнюхує с-и ♦, ©, + що нюха.

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ (захід) неодмінний, (до)ко- 
неч-, г. мусбвий; (закон) г. невідклич-;

ОБОВ’ЯЗКОВО неодмінно, (до)кбнче, (доко
нечно, будь-щб, будь-що-будь, г. мусбво, фР 
так і знай, хай (там) що, о. кров з носа.

ОБОВ’ЯЗОК повинність, повноваження, ус мі
сія, ок оббв’язь, ф. лямка.

ОБОВ’ЯЗУВАТИ > ЗОБОВ’ЯЗУВАТИ.
ОБОЖНЮВАННЯ піїтет 0; (речі) фетишизація.
ОБОЖНЮВАТИ (кого) оббжува-, боготвори-, 

обоготворя-, ма- за Бога, побожно млі- перед 
ким\ (річ) фетишува-; & дк обожни-; я. Імн 
хто/ оббжнює готовий мати за Бога, адора- 
тор, пк оббжнювальний, ©; & rf *оббжню- 
вально мліючи, як п£ред Богом.

ОБОЖНЮВАНИЙ боготворений.
ОБОЛОНКА оболбна, г. обслбна, т. сорочка, 

кожух; ги (зовнішність) шати, убрання; (клі
тини) б1 мембрана; з. шибка.

ОБОЛОНЬ заплавні луки, оболбня, оболоння.
ОБОПІЛЬНИЙ (- згоду) вза£м-; /  ОБОЮД-; <У 

двобіч-, двосторонній; ± ДВОГОСТРИЙ.
ОБОРА > ЗАГОРОДА.
ОБОРОНА > ЗАХИСТ; (себе) самооборона; (оп

іка) заступництво, підтримка, протекція; ю. 
стороні підсудного; ± АПОЛОГІЯ.

ОБОРОНЕЦЬ захисник, заступ-, уР поббр-, р. о-

борбн-; ю. адвокат; ± АПОЛОГЕТ, АДЕПТ.
ОБОРОН/ЯТИ борони-, захища-, става- /висту- 

па-/ в обороні, бра- під оборону; (від кривд
І кого!) заступатися /о-/, обставити/ за; (од хол
оду) оберіга-, охороня-, рятув^-; (права) об-с- 
тбюва-, не дава- на поталу; я. ~sf = я. захища.

ОБОРОНЯТИСЯ борони-, захищй-, відбива-, 
давати відсіч, става- до оборони; (від лиха) о- 
берігатися, рятува-; (в облозі) відбивати нас
туп; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, з-й /змуше-/ обо
рони-, боєць/лицар/ оборони, ©; ± я. захища.

ОБОРОТ (осі) оберт; (грошей) кругббіг /с° круг
ообіг/, циркуляція; (подій) перебіг, розвиток, 
хід; (бесіди) напрям; зп діло, експлуатація, б- 
біг [ресурси пішли в ♦].

ОБОЮДНИЙ (меч) двосічн-, двогбстр-, дволЄз-.
ОБПАЛЮВАТИ (волос) обсмалю-, смалити; я. 

ілґ хто/ см&іить +, с-и ♦, радий обпали-, об- 
палювач, смалій, пк палючий, пеку-, /цілунок/ 
жагу-, /вітер, мороз! смалький, шпаркий, цу
пкий, дошкульний, щипучий, т. обпалюваль
ний, ск опали- [опали-душу слово], ©.

ОБ/ПЕРІЗУВАТИСЯ /під-/, переза-; ± 0~.
0(Б)ПІКАТИ пекти, п. жали-, (окропом) ошпар- 

юва-, (вогнем) обпалю-; я. /мн хто/ обпікіі с-и 
♦, радий опекти, © + що опалює;

0(Б)ПЕКТЙСЯ попектися 0.
ОБПОРСКУ/ВАТИ оббризку-, кропити, бризка-, 

порска-, скрбплюва-, збризку-, спбрску-, окр
опляти, обхлюпува-, с° обприску-; я. /мн хто/ 
-є с-и ♦, з-й скропи-, ~вач, кропильник, (річ) 
кропило, пк кропильний, порскучий, ©.

ОБРА/ЖАТИ (словом) колб-, завдава- -̂ зи, плю- 
ва- в душу; (дією) кривди-, чини- кривду ком- 
у\ (честь) зневажа-; (знай) дошкуля-, допікй-; 
бентежи-, дратува-; & ~жу-; о. дією зневажа- 
чйном /вчинк-/; я. Імн хто/ ~жгі с-и ♦, з-й -узи-, 
спбвне- -̂ зи, пк дошкульний, ОБРАЗЛИВИЙ, 
/вислів/ гострий, різкий, © з -^зою на устах;

ОБРАЗИТИ (почуття) уразити 0.
ОБРАЖАТИСЯ кривди-, серди- [не сердься!], 

мати кривду, кн бу- в претЄнс[з]ії; & обр&ку- 
ватися; я. /мн хто/ -ється с-и /схильний/ ♦, 
ображува- /г і°  ображе-/, пк тонкосльозий, 
діткливий, г. образли-, ок ображальський, ©;

ОБРАЗИ- загніва-, покрйвди-, вдари- в амбіці- 
ю 0.

ОБРАЗ1 /мн ОБРАЗИ/ (людський) подоба, вйг
ляд, з. постать; (обличчя) портрет, >>. поличчя; 
ла тип, персонаж, герой; (чого) зображення, 
картина; ж . обличчя.

ОБРАЗ2 /мн -ЗИ/ ікона, картина; & образбк.
ОБРАЗА /у-/, кривда, плювок у душу; (дією) зне

вага; (в серці) досада; (стала) глузи, кпини.
ОБРАЗЛИВИЙ (вираз) /у-/, зневажли-, пашкві- 

льний, кривд-, г обиджаючий; © недоторка-,
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дітклйвий.
ОБРАЗНИЙ алегорйч-, картйн-, перенбс-, (- мо

ву) барвйстий, яскравий, живйй; (опис) МА
ЛЬОВНИЧИЙ, кольоргітний; & п° стоббраз-.

ОБРАЗОТВОРЧИЙ (засіб) мистецький, артис
тичний, с° художній.

ОБРАНЕЦЬ як і. ббріний /ви-/, (з усіх) найкра
щий; (муз) уліббленець.

ОБРАХОВУВАТИ /під-, р. роз-/, обчислю-, ліч
ити, (пудами +) подава- /запйсу-, фіксувати/ в 
(пудіх +); л. обміркбву-; (зле раху-) обдурю-, 
махбрити /дк об-/, недоплічува-, недодава- 
здічі; я. обрахгівус = я. облічує.

ОБРАХУНОК /під-/, обчислення, (вартости) 
калькуляція, (ремонту) /дія/ розрахунок, /до
кумент/ кошторис; р. бблік.

О/БРЙЗКЛИЙ одут(л)ий, (на)~; (зі сну) оспа-.
ОБРИВАТИ (з країв) /від-, над-/, (нитку) /роз-, 

у-/; (мову) /пере-/, /враз/ /у-/, ( f  обріза-; зт" об- 
скубува-, обшматбву-, обшірпу-; (потай /гру
ші +/) рвіти, д. обноси-; (одяг) обдирі-; (спів) 
припиня-; (життя) вкорбчува-; (руки) натру
джу-; я. /мн хто/ обриві с-и ♦, рідий урві-, у- 
рвитель*, уривіч, /об- +/, пк уривчий /об-/, ©;

ОБІРВАНИЙ зн голодрі- 0.
ОБРИВАТИСЯ /з-; у-, від-, роз-/; (звук) /пере-/, 

замовкати; (рельєф) (круто) спаді-; (одяг) об- 
шірпуватися; (ліс) кінчі-; я. -сться с-и ♦, рві- 
ний, урйва- /об-, з-, від-, пере-/, пк відривний 
/об-/, уривчастий, уривис- /об-/, ©;

ОБІРВАТИСЯ обноси-, обдф-, обшірпа- 0.
ОБРЙДА > ВІДРАЗА.
ОБРИДАТИ /НА-/, ДОКУЧА-,, сиді- в печінках 

с. осоружитися, ок осоружіти, з. остиві-; д'к = 
що иабрида;

ОБРИДНУТИ огидну-, ОСТОБІСІ-, осточо
рті-, зогйдитися, огидіти; о. кому що ок збай- 
дужі- /хто/ до чого: я. обргід обридлий, ОС- 
ТОГИДЛИЙ 0, 0; ± НУДИТИСЯ НУДОМ.

ОБРИДЛИВИЙ /на-/, ДОКУЧЛИ-; ОГИДНИЙ, 
бридкий; & обрйдний.

ОБРИС контур, конфіґуріція, окреслення, силю- 
Єта, с° силует, г. сильвЄта; (збоку) профіль; 
(губ) рисунок; & г. зірис;

ОБРИСИ /зі-/ [артистичні з.]; (чиї) риси; (вуя
ві) образи, картини.

ОБРІЗ > ГВИНТІВКА.
ОБРІЗ/УВАТИ (гілля) /з-, під-/, обтина-; (хвіст) 

/в-, від-/; (дріт) /пере-/; (чуб) обстригі-, /зле/ 
обкріюва-; (мовця) уриві- /пере-/; я. /лґ хто/ 
~ус с-и ♦, з-й утя-, ~вач, обкрію-, ~ільник, пк 
~ний, -уваль-; ск обріж- [обріжгілля], ©;

ОБРІЗАТИ /у-/, обчикрижи-, г. обцибуши-; 
(мовця) різко урві- /відповіс-/, відбргі-; 0.

ОБРІЙ (лінія) небокрій, крайнебо, круговид, зп 
горизонт; (простір) видноколо /-круг, -крій,

-кіл/, бвид; (намет неба) небосхгіл, біня нЄб- 
а; л. (коло знань) кругозір /-вйд, -глйд/;

бБРІЇ (успіхів) перспективи.
ОБРОБ/ЛЙТИ (тему) /роз-/, опрацьбвува-, пра- 

цюві- над; (рану) препаруві-, (землю) пбра-, 
ходгі- кбло /копітися в/ землі, (буряки) вирб- 
щувати; (дані) упорядкбву-; (до кінця) викін- 
чу-, довершу-, удоскоиілю-; (кого) навертіти 
на, схилі- до; (дільце) облігоджува-, обкруч- 
ува-, дк обцгіпа-; & обрбблюва-; я. /м? хто/ 
-ліі с-и ♦, з-й оброби-, зійнгітий мсою, мппс, 
~лювач, пк мгай, ~люваль-, обрббчий, для 
обрббки, <Ґ -обрббний [деревообрббний], ©;

ОБРОБЙТИ (мистецьки) вйцяцькува-; 0.
ОБРОС/ТАТИ /по-, за-/; (членами) ростгі числ

ом, (мітами) БАГАТІ-; я. /мн хто/ обростіі с- 
и /покйнутий/ ~, обрбстаний /по-, за-/, мійже 
обрбслий, напівобрбс-, ©.

ОБРОТЬ обрбтька, вуздечка.
ОБРОБОК оцупок, оклЄцьок; & відрубок.
ОБРУБ/УВАТИ КРЕМСА-, обкріюва-, ~лю-, ві

друбу-; (пута) /роз-/, відгиніти; я. /мн хто/ 
~ус с-и ♦, рідий обтгі-, ~увач, ~ник, пк ~̂ чий, 
~ний, ~уваль-, для обрубки, о. на обробці, ©.

ОБРУС скатер/тйна, ~ка, настільник; & обрусбк.
ОБРУЧ > ПОРУЧ.
ОБРУЧ (на колесі) ббід, шйна; & обручик.
ОБРУЧКА пфстень, каблучка; р. браслет.
ОБРЙД ритуіл, церемонія; (урочий) ЦЕРЕМО- 

НІЯЛ; (звичай) традгіція, ф. заведЄн-, МОДА.
ОБРЯДОВО згідно з обрядами.
ОБСАДЖУ/ВАТИ /за-/; (стіл ким) садовй- за с. 

кого; (входи й вихо-) забльокбвува-, отбчу-; 
(злиднями) обсідіти; я. /мн хто/ ~с с-и ♦, 
згодний обсадгі-, ~вач, пк садильний, © мочи;

ОБСАДЙТИ (пости) зайні-, захопи-, (ким) у- 
комплектуві- 0.

ОБСЕРВАТОР > СПОСТЕРІГАЧ.
ОБСЕРВУВАТИ > СПОСТЕРІГАТИ.
ОБСИПАТИ > УСИПАТИ, (питаннями) /за-/.
ОБСІДАТИ що сіді- круг чого, отбчува-; (- чи

ряки) висипі-; /біди/ сйпатися; /ворогів/ НАП- 
ОСІДА-, нападіте на кого [ЇЇ -ів жах на н€\ 
напів ж.]; (кого) ОВОЛОДІВА- ким [ЇЇ -ді 
жах нею -віє ж.]; (- думки) змага-; -іс сум бе- 
рЄ жаль; -ііс важкі почуттгі під сфцем не
мов гідина повиліся; я. /мн хто/ -діі 1. с-и ♦, 
з-й /рідйй/ обсіс-, © обсідіючи, 2. ви я. об- 
ляга, 3. (- думки) що змагі, с-и змагіти, го
товий опрягтй; + що оволодіва;

ОБСІСТИ опрягтй Ф; & опосісти.
ОБСКУБ/УВАТИ (курку) обпітрю-, (пір'я) ску- 

бтй, общйпува-, обриві-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, 
з-й обскуб-, скубрій, пп кувальний, -чий, ©;

ОБСКУБАНИЙ обідра-, обірва-, обдертий, об- 
шірпаний, облупле-.
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ОБСЛІД(Ж)УВАТИ > ОБСТЕЖУВАТИ.
ОБСЛУГА персонал, штат, ви екіпаж, команда, 

залога; (дія) обслугбв(ув)ання.
ОБСЛУГ/СІВУВАТИ обслужу-, г. обслугу-; (в 

кафе) слугувати, прислугбву-; я. /мн хто/ ~6в- 
уе С-И ♦, рйдий обслужи-, з£ЙШІТИЙ М)Ю, об- 
служник, пк ~бвий, для ~б(ув)вання, ©;

ОБСЛУЖЙТИ /при-/ 0.
0(Б)СМ АЛ ЮВ АТИ ОБПАЛЮ-, (димом) обкур- 

ю-, (жар-) о(б)пік£ги, (вітр-) обвітрюва-;
ОБСМАЛЙТИ обшмалити 0.

0(БОСМІЮВАТИ > ВИСМІВАТИ.
ОБСТ/АВАТИ (за чим) ~бю- що, наполягати на 

чім, ф. бу- /става-/ за що [бу- за майдан; ста- 
ва- за своє]; (за ким) захища- /борони-/ кого, 
стоя- горою /заступатися /о-/ за/ кого; (ким) 
~упа-, отбчува-; (- ідеї) пойма-, оволодіва- 
ким, опанбву- /охоплю-/ кого; я. Імн хто/ ~ас
1. я. оточує, 2. (за ким) я. боронить кого.

ОБСТАВИНА деталь, факт, аспект; (епізод) по
дія, випадок, оказія, пригода, інцидент; (уяв
на) явище, феномен;

ОБСТАВИНИ умбви(ни), стан (хід) справ, си
туація, перебіг подій, ± ОБСТАНОВКА, (по
бутові) становище, стан, картина, (у гурті) п. 
(мікро)клімат; у жодних -инах під жодним 
оглядом, с. нікбли; залежно від -ин як до об
ставин, зважаюсчи на ♦.

ОБСТАВЛЕНИЙ (меблями) умебльований.
ОБСТАНОВА (меблі) умебльбвання, ок обстава; 

(апаратура) обладнання, устаткбва-.
ОБСТАНОВКА фР ОБСТАВИНИ, СИТУАЦІЯ, 

АНТУРАЖ, довкружжя, ДОВКІЛЛЯ; умови, 
п. (мікро)клімат.

ОБСТЕЖЕННЯ інспекція, ревізія, (медичне) ог
ляд; з* ббслід, обслідування, зг обслідже-.

ОБСТЙЖ/УВАТИ вести ~ення /обслідуван-/, 
інспектувати, р. обсліду-, зг обсліджу-; п. ОГ
ЛЯДАТИ, перевіря-, ревізувй-; (хорого) г. ба- 
да-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й обст£жи-, -увач, 
обсліду-, інспектор, ревізбр, пк жувальний, ©.

ОБСТОЮВАТИ стоя- /обставй-/ за, ОБОРОНЯ- 
; (свій погляд) стоя- /наполяга-/ на своєму; я. 
/мн хто/ обстоює с-и /звиклий/ ♦, 3-Й обстбя-, 
обстбювач, поборник, ад^пт, борець за, ©.

ОБСТРІЛЮВАТИСЯ: я. /м* хто/ -ється обстрі
люваний, під обстрілом.

ОБСТУПАТИ ОТОЧУВА-, обляга-, обсгіджува-, 
6pd- в зашморг, у 7 оступа-; (димом) оповива-, 
затягі-, заволіка-; (- думки) полони-, пойма-, 
обсідгі-; я. обступгі = я. оточує.

ОБСЯГ об’єм, фР величині, розмір; (знань) об
шар, широта, широчінь, р. обшир.

ОБТИНАТИ > ОБРІЗУ В А-; (сокирою) обрубу-;
ОБТЙТИ обчухрати 0;
ОБТЙТИЙ (- ложе) о. прокрустовий; 0.

ОБТИРАННЯ ок обтертя 0.
ОБТИРАТИ тф-; (шкіру +) обшмульгува-; о. 

куткгі шгітися по кутках; я. Імн хто/ обтиргі 
с-и ♦, ргідгій обтер-, обтиріч, обтирійло, пк 
обтиральний, обтирущий, для обтертя, ©;

ОБТЙРТИ вгішмуль[р]га- 0;
ОБТЙРТИСЯ обшмульга-, обшліфуві- 0.

ОБТІЧНЙЙ (корпус) зализа-, заокругле- обшар- 
бва-, обтфтий, пк округлий,, гладкоті- /слизь
ко-/; & обтік&пьний.

ОБТОВКУВАТИ; ОБТОВКТЙСЯ обтф-, об- 
теса-, п. обвикнути, зазн£- нових вражень (у 
новйх обставинах).

ОБТРІП/УВАТИ (сніг) /с-/, струшу- /об-/, збива
ти; у 7 отряса-; я. /мн хто/ обтріпує с-и ♦, з-й 
обтріпа-, -увач, пк жувальний /с-/, © ~уючи.

ОБТРУШУВАТИ /с-/, обтріпу-, обтрясйти.
ОБТУМАНЮВАТИ обманювати.
ОБТЙЖЛИВИЙ важкий; заскладнйй; (- бесіду) 

тяжкйй, неприємний, нестфп-; ю. я. обтяжує, 
затяжкйй для кого, с° обтяжуючий; Ічекання! 
передсудній, довгий, як вік; & утяжливий;

ОБТЯЖЛИВО: якщо Вам не буде о. к. якщо 
Вас не обтяжить.

ОБТЙЖ/УВАТИ, 0(Б)ТЯЖА- г. отягча-; (кого) 
бу- тягарем /с. сіда- на шйю/ кому, ІдушуІ ля- 
га- тягарем на серце кому, /чим/ перевант&ку- 
ва-, обнатужу-, сповню- (тягарем), к? обваж
ню-, д. налягй- на душу кому; (вину) збільшу-; 
(побут) заклопопбчу-; (звіт) ускладню-, пе
ре ♦; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й обтйжй-, щораз 
тяжчий, пк ОБТЯЖЛИВИЙ, (за)тяжкйй для 
кого; ск обтяжгі- [обтяжй-душу думи], ©;

ОБТЙЖЙТИ повіси- камінь на шйю 0;
ОТЯЖІ-: я. отяжів отяжілий, обвагітні-, 0;
ОБТЯЖЙТИСЯ п° обвагітніти 0; & обтяжі-;
ОБТЯЖЕНИЙ обвагітнілий, обтяжі- 0; о. клб- 

потами ф. притруше- к.;
ПЕРЕОБТЯЖЕНИЙ перетяжений.

ОБУМОВЛЮВАТИ /з-/, спричиня-, причиняти
ся до, ставати умовою чого; (в угоді) застері- 
г£-; (чим) стіви- умовою що, стави- в залеж
ність /узалежнюва-/ від чого; я. /мн хто/ обу- 
мовлює с-и ♦, змушений застерегтгі, обумбв- 
лювач, узалежню- від, пк узалежнювальний 
від, фР причгін-, © ставши умовою.

ОБУРЕННЯ невдовбле-, роздратбва-, с. гнів, пе- 
ресфдя; (дія) роздратування.

ОБУРЛИВИЙ (факт) неподобний, /- беззакон
ня/ кричущий; сР ф. розкішний, незрівшін- [♦ 
бльондйн];

ОБУРЛИВО сР ф. украй, геть [♦ непотрібний];
о. молодіїй молодий, аж завидки беруть.

ОБУРЮВАТИ (проти) /під-/; (плесо вод) бури-; 
я. /мн хто/ обурює с-и ♦, з-й обури-, обурюв- 
ач /під-/, баламут(а), колотник, пк баламутли-
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вий, ОБУРЛИ- /з-, під-/, т. збурювальний, ©;
ОБУРЮВ АТИ(СЯ) сердити(ся), гнівати(ся), 

збурювати(ся), запалювати(ся); (- мури) обва
люватися); я. /мн хто/ -ється с-и Фея, обу
рюваний, ОБУРЕ-, повен обурення, ©;

ОБУРЕНИЙ збуре-, розгніва-, розшбче-, роз- 
дратбва- 0, (мур) обвале-; ± РУЙНУВАТИ.

ОБХІДЛИВИЙ ввічли-, чемний, привіт-, лю- 
б’яз-, тактбв-; & обіхідливий.

ОБХОДЖЕННЯ обхід /дбгляд(ання)/ кого.
ОБХОДИТИ (колом) іти; (хорих) відвідува-; (сі

м ’ю) обслугбву-; (- чарку) переходити /перед
аватися/ з рук до рук; !вість! облітати; (стор
оною) (об)мина-, с. цуратися, caxd-, уникати; 
(факт) не зважа- на, не враховува-, не бра
ло уваги; (в дільбі) кривди-, лиша- без належ
ного; (rf* зч. не) стосуватися до [це їх не об- 
хбдить]; (без ч. не) цікавити [її обхбдить 
шлюб її цікавить ш.]; (кого) догляда-; (свят
ої святкува-, відзнача-; я. /мн хто/ обходить
1. с-и ♦, радий обійти, обхідник, пк обхідний, 
обходбвий, о. на обході, 2. я. обраховує;

ОБІЙТИ минути 0;
ОБІЙДЕНИЙ (в дільбі) помине-, покривдже-, 

с° обділе-; обхбдже- /я. -но/; (долею) Ґ  БЕЗТ- 
АЛАН-; (увагою) полише-, збутий неувагою.

ОБХОДИТИСЯ (без чого) давати собі раду; (з ч. 
не) відбуватися [не обійдеться без їх]; (з ким) 
поводи-; (добре) стави-; (дорого) коштувати; 
(без пригод) мина-; & обіхбдитися; я. /мн хто/ 
-иться с-и ♦, з-й обійтися, ©;

ОБІЙТИСЯ (без чого) перебу-, перемежени- 0; 
о. без пгімочі дати собі ріду самому; не обій
деться без кого вода не освяти- без кого.

ОБЧЙСЛЮВАТИ і ОБЧИСЛЕННЯ > ОБРА
ХОВУВАТИ/ОБРАХУНОК.

ОБШАР простір; (праці) обсяг; (навколишній) > 
ДОВКІЛЛЯ; & обшир.

ОБШАРПАНЕЦЬ обідран-ь, обірва-, ГОЛОД- 
РАН-, халамидник, шарп&с.

ОБШАРПАТИСЯ: о. до дірбк засвітити тілом;
ОБШАРПАНИЙ обдертий, обтріпаний, дра-, 

обірва-, обшмата-, подертий, пошарпаний.
ОБШАХРОВУВАТИ > ОБДУРЮВАТИ.
ОБШИВКА ОБЛЯМІВКА; (корабля) обшйва; 

(сорочки) комір; (дія) обшивання, обшиття.
ОБШИР простір; (знань) р. обсяг; & ОБШАР.
ОБШЙРНИЙ зя розлогий, просторий, великий, 

широкий, чималий, чималенький, величень-; 
(реферат) довгень-, розвезистий; (- залю) мі
сткий; (- знайонметва) численний, різно-ма- 
ніт-; (інсульт) ма тяжкий.

ОБШІПТУВАНИЙ обмовлю- пошепки.
ОБШКРІБ/АТИ /зі-/, обшкрябува- /зі-/, зчища-; 

я. Імн хто/ обшкрібгі с-и ♦, радий обшкряба-, 
--ач, шкрябало, шкрябун, пк ~альний, ©.

ОБШМОРГУВАТИ обдир£-, обтирй-, (шкіру) 
обшмульгува-;

ОБШМОРГНУТИ обшмульгати 0;
ОБШМОРГАНИЙ обдертий, обт^р- /ви /, об- 

шмульганий /ви-/ 0.
ОБШУК трус, жн с° шмон.
ОБШУК/УВАТИ шука-, перешукува-, (роби- 

трус) труси-; (кутки) обнйшпорюва-; я. !мн 
хто/ обшукує с-и ♦, з-й обшука-, ~увач, ~бв- 
ець, трусій, шукач, нйшпора, пк ~бвий, ©.

ОБЩИНА б, у. громада.
ОБЩИННИЙ б. у. громадський*, о. громад [зе

млі громад]; (лад) f  ок громадбвий, громадч-.
ОБЩИННИК б. у. член громади, громадянин*.
ОБ’ЯВА > ОГОЛОШЕННЯ.
ОБ’ЯВЛЯТИСЯ (виринати) /ви-/, розкрива-, по- 

казува-, (- благодать) р. звідбмлюва-; (дава
ти знати про себе) подавати вістку, нагаду-; 
(після зникнення) відшукуватися; (з'являти
ся) явля-, виринати; (владі) оповіщатися, зго- 
лбшува-, приходити з повйнною; (хворим) у- 
дава- з себе кого, прикидатися ким, (святим) 
назива-, проголошувати себе; (- правду) ста
ва- явним, сплива- на поверхню; я. /мн хто/ 
-ється оголошуваний, оповіщу-, повідомлю-, 
© зголбшу-, © подавши вістку про себе;

ОБ’ЯВИ-: я. -ився явлений, об’явленний 0, 0.
ОВАЛЬНИЙ > ЯЙЦЮВАТИЙ.
ОВАЦІЯ і ОВИД > ОПЛЕСКИ і ОБРІЙ.
ОВВА гай-гай, де ж пак, нема дурних, (!) отакої!, 

^ забожись! (?) овва? справді?.
ОВОЛОДІВАТИ (чим) /за-/, здобувати /ЗАХО

ПЛЮ-, ПРИВЛАСНЮ-, прибирати до рук/ 
що; (чиєю увагою) полони- /заполбнюва-/ чию 
увагу; (собою) опанбву- себЄ, брати себе в 
руки; (ким) обсіда- /ОХОПЛЮВА-, ОБІЙ- 
МА- /по-/, нарина- на, напад а- на/ кого; (нау
кою) ОПАНОВУВА- /подужува-, осяга-/ що; 
(жагою) опосіда-, (жахом) перепбвнюва-; я. 
/мн хто/ оволодівші с-и ♦, радий оволоді-, ск о- 
хопй- [охопи-душу злість], © + я. заволодіва;

ОВОЛОДІ- ким обсіс- /напас- на/ кого [н&о 
-дів жах ЇЇ обсів жах /на неї напав жах/].

ОВОЧ плід;
ОВОЧІ (городу) городина, (саду) садовині, с° 

фрукти.
ОГИДА гидливість, ВІДРАЗА.
ОГІІДНИЙ ГИДКИЙ, ПАСКУДНИЙ, плюга- 

вий, р. обрйдний; (вчинок) ганеб-, підлий;
НАЙОГЙДНІШИЙ препаскудний 0.

ОГИДНІТИ & огидніша-.
ОГИДНУТИ > ОБРИДНУ- — ОБРИДАТИ.

ОГИНАТИСЯ пручі-, ббрса-, ОПИРА-, опина-, 
(- тварин) норови-; (на праці) ухиля-, відкру- 
чува-, відмикувати; (без діла) товктися, кру
ти-, ТИНЯ-; я. /мн хто/ -ється с-и /схильний/
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♦, огинайло, пк відмйкливий, уникли-, ухиль
ний, © ухиляючись + я. опинається.

ОГИР > ЖЕРЕБЕЦЬ.
ОГЛУШЛИВИЙ с. приголбмшли-, оглушний, 

(голос) громоголбсий, громовладний.
ОГЛЯД (дія) ♦ини, ♦іння, озира-; ви парід(а); 

(митний) обстеження, с. обшук; (хорих) г. ба- 
дання; г. позір [під ♦ом під пбзором] (в газе
ті) коментар; з /без/ -ду на що /не/ зважаючи 
на /беручи до уваги/ що, з /без/ уваги на що; 
без -ду на що виключаючи /без уваги на/ що.

ОГЛЯДАТИ обдивлятися, о(б)зирати, кружля- 
/води-, перебіга-, шукі-/ очима, нйшпори- о- 
ком, г. обгляда-; (що) роззиратися /розгляді-/ 
по чому; (минуле) розглядати; (хорих) ОБСТ- 
ЕЖУВА-; я. /мн хто/ огляда с-и ♦, згбдний о- 
гляну-, оглядач, пк оглядовий, ©;

ОГЛЙДАНИЙ я. оглядано 0;
ОГЛЯДАТИСЯ озира-, (округ) розгляді-, розди- 

вля-, роззирі-; (на що) зважіти на, рахува
тися з, поббюва- /остерігі-/ чого; & дк заогля- 
ді-; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, змушений огля
ну-, роз-зиріка, пк оглядистий, огядливий, ©;

ОГЛЯНУТИСЯ (круг себе) огляді- /роз-/ 0. 
ОГНЕВЙЙ, ОГНЙННИЙ, ОГНИЩЕ, огонь 

> ВОГНЕВИЙ, ВОГНЕННИЙ і т. д.
ОГО(!) фР ач! [♦, куди сягнув!], ще й як [♦, як де

ржить!]; ок ой-ой-бй, егЄй, г. гу-гу!; (І) нівіть 
так!?, поздоровляю!, ок нівроку!, (відповідь 
на: а хіба є?) аякже (ж)!;

ОГО-ГО! (на початку мови) нівроку (собі)!
ОГОВТУВАТИ приббрку-, приручіти, о* по- 

верті- до тями.
ОГОВТУВАТИСЯ обвикіти, оббувітися, освб- 

юва-, адаптуві-, бріти себе в руки; (з нетям- 
и) ОПАМ’ЯТОВУВАТИСЯ; (розумніти) до
ходи- розуму, серйозніша-, поважні-, брати
ся за розум; я. /мн хто/ -сться 1./2. с-и ♦, о- 
гбвтуваний, 1. призвичаю-, адаптб-, 2. с-и о- 
чунюватися, ± я. опритомнює;

ОГОВТАТИСЯ зайтгі в свої берегй 0.
ОГОЛОШЕННЯ об’ява, повідомлення, г. звідб- 

мле-; (догани) вйнесе-, вйсловле-; (дія ще) оп- 
овіще-, о прилюдне-, проголбше-.

ОГОЛОШУВАТИ /роз-/, оповіщі-, повідомля-, 
f  голосгі-, окликі-, оглаша-, г. заповіді-; (ви
рок) доводи- до відома, оприлюднюва-, зачгі- 
тува-; (ким) проголбшува-, нарікі- /об-/, нази
вав (догану) виноси-, вислбвлюва-, /подяку 
ще! складі-; я. Імн хто/ оголгішує с-и ♦, рідгій 
оголосй-, оповісник, вістун, вістовий, пк спо- 
віщальний /опо-/, ©.

ОГОЛ/ЮВАТИ (дерева) роздягі-; (дім) опорож- 
ня-; (суть) розкривав (людей) оббирі-; & ~я-; 
я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й оголи-, ~ювач, пк 
-ювальний, ск оголи- [~й-душу сповідь], ©;

ОГОЛЙТИСЯ вйголіти 0; д' 1 вйголілий.
ОГОРО/ДЖУВАТИ > ОБГОРОДЖУ-; (од лиха) 

к" захищати, боронй-, охороня-, убезпЄчува-, 
берегтгі, оберігі-, укриві-; я. ~джус 1. що го
родить, огорбджувач, пк межовий [м. пЄленґ],
2. що захищі, с-и Ф, захисник, оборонець, ох- 
орбн-, пк захисний, для зіхисту.

ОГОРОЖА тин, горожа, (з дощок) паркін, ділб- 
вання, (плетена) пліт, (жива) живопліт, (з во- 
рин) ворйння, /дощинокі штахети, /лози/ ліса, 
(кам'яна) стіні, мур, (гостроколий) частокіл; 
(що ділить) перегорбжа; (на даху) паріпет.

ОГОРТАТИ ОБГОРТАТИ; (жагою) переповню
вати кого, ЗАВОЛОДІВАТИ ким.

ОГРІВАННЯ опіле-, опал, огрів /обі-/, зігріття.
ОГРІВ/АТИ /обі-, зі-, на-/, отеплю-; (дім) опал- 

ю-; (душу) розріджу-; (києм) уперіщу-, приг
оломшу-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й огрі-, ~іч, 
-альник, ~ійло, пк ~ний, ~іль-, огрійливий, 
~ущий, ск огрій- [огрій-душу спогад], ©.

ОГРІХ (в оранці) пропуск; (у ділі) ВАДА, хиба, 
помилка; м. похибка.

ОГРОМ безмір.
ОГРЯДНИЙ дебелий, кремезний, оберемкува- 

тий, бегембтис-; (гладкий) ситий, товстий, о- 
пісис-, повнотілий; & огрядненький.

ОГУДА осуд, ганьбі, гіна; (обмова) ніклеп; (ді- 
я) паплюження, огудже-.

ОГУДИНА (о)гудиння, гарбузи-, гудина, огуд.
ОДАЛІСКА (в гаремі) служниця, підложниця.
ОДВІЧНО вік-у-вік; & відвічно.
ОДВОДИТИ; ОДВЕСТИ: одведи, Боже, і зас- 

тупгі! свят, свят, свят!
ОДЕКОЛОН ф’р пахуща /г. колбнська/ воді.
ОДЕЖА > ОДЯГ.
ОДЕРЖИМИЙ (чим) опанований, перейнятий.

ОДЕРЖЙМІСТЬ перейнят-, зацікавлен- 0.
ОДЕРЖУВАТИ отргіму-, діставати, р. відбирі-; 

(перевагу) здобуві-, (освіту) /на-/, (догану) 
заробля-, (урожай) збирі-; (втіху) мі-; я. Імн 
хто/ одержує с-и ♦, рідий одержа-, наділю- 
ваний чим, ОДЕРЖУВАЧ, ©.

ОДЕРЖУВАЧ відбиріч, зг відббрець, г. відби- 
рітель; (кореспонденції) адресіт.

ОДЙН д. о ден, їден; як L одні істота, одйн ін
дивід, одинік, одиниця, фР особа [що він за 
♦?]; п* самотній, однгім-f, однісінький /г. од- 
нісь-/, єдйний, ♦-єдиний, с. ♦-однісінький, ♦- 
одинцем, ♦. як пілець, ж1 одна-одненька; 
(дух) з* той сімий, однаковий; фР неподіль
ний [одні сім’я], якийсь, котрй- [в одній хіт-
і]; & У7 єдйн; о. в о. (переходити) в бдний; о. 
з одним г. ♦ з другим; о. на другий ♦ на бд
ний; о. при гіднім щільно, впрйщерть, плече- 
в-плече; не о., а ок аж [там аж п’ятеро!];

ОДНЕ /ОДНО/: о. на о. виходить один чорт,
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що собіка, що хорт; як одні ціле як приши
тий [на коні, як пришйтий];

ОДНОГО: о. дня (аж) якось, ні о. ргізу жод
ного /жоднісіньк-/ різу.

ОДИНАК (ізольована істота) одиниць; (у мате
рі) єдйний син, одйнчик.

ОДИН-В-ОДЙН як один, ОКО-В-ОКО, кблос-у- 
кблос, вблос-у-вблос, (- коней) кінь-у-кінь.

ОДИНЙЦЯ цифра /числб/ одйн / 1/; (особа) інди
відуум); (штатна) посада; (бойова) підроз
діл, з’єднання, формбва-; (єдина дочка) оди
начка; (кутів) ГРАДУС, МІНУТА, СЕКУНД- 
А; грошові о. грошовий знак, (України) гри
вня, (Англії) фунт, (США) дбляр, (EC) Євро, 
(Росії) рубль, (СССР) карбованець.

одинбкий (постріл) ізольбваний, окремий, 
поодинбкий; О сам (один), (один) як пілець 
/як верстві на шляху, як билина в полі/; р. 
самбтній; г. єдиний.

одинцЕм по-одинці, по-однбму; (самому) са- 
мотбю.

(Здіж, одіння > одяг.
ОДІОЗНИЙ небожа-, неприйнятний, не при хаті 

згідуваний.
ОДІССЕЯ > ПЕРИПЕТІЇ; & & одис<5я.
ОДКРОВЕННЯ (Боже) прорбцтво; (у мить про

зріння) к* осявіння, озорі-; (грішника) спбв- 
ідь; (щось нове) відкриття; ± НАТХНЕННЯ.

ОДНАК (Г одніче, проте, але, (а) втім, ок аж [аж 
вййшло навпакй]; як r f  все однб.

ОДНАКОВИЙ такий сімий, однікий, ідентич
ний, о. з однбго тіста (зрббле-), с. однаковісі
нький; такйй, як зівжди; (обсягом) рівний;

ОДНАКОВ/О все однб, так чи тік /інік/, ~іс- 
інько, бійдуже, о. що це є, що цього немі; д. 
однік(о), зарівно /ні-/; (діяти) в одйн спбсіб.

ОДНОБІЧНИЙ ф? одноліній-, (рух) односторбн- 
ній; (вишкіл) одноббкий, вузький, обмеже
ний; (меч) односіч-, одногбстрий.

ОДНОБбЖЖЯ монотеїзм.
ОДНОБбКИЙ (меч +,) ОДНОБІЧНИЙ; ± ЗАЦИ- 

KJIE-.
ОДНОДУМЕЦЬ (у політиці) спільник, побра- 

тйм; (у вірі) одновірець.
ОДНОЗВУЧНИЙ однотбн-; п. одноманіт-; & о- 

днозвукий; ± МОНОТОННИЙ.
ОДНОЗНАЧНИЙ недвозніч-, неряснозніч-; (з 

чим) одніковий, тотбжни[і]й, рівновіртий;
ОДНОЗНАЧНО (як відповідь) сіме так 0.

ОДНОКРОВНИЙ єдинокрбв-, одноплемін-.
ОДНОЛІТКА перевесниця, ровесниця, рівня.
ОДНОЛІТОК ровісник /пере-/, одноріч-, рівня.
ОДНОМАНІТНИЙ не різноманіт-, з. одностій-; 

(звук) однотбн-, однозвуч-, монотбн-, (кольо- 
рит) однобірвий; (побут) нуднйй, неціківий, 
рутйнний, сірий;

ОДНОМАНІТНІСТЬ монотбнія 0;
ОДНОМАНІТНО на одйн копйл 0.

ОДНОМАСТИЙ одномісний; п. однобірвий.
ОДНОПОВЕРХОВИЙ фР піртерний, ок одновЄ- 

рхий.
ОДНОСЕЛЕЦЬ односілець, с° односільчінин.
ОДНОСТАЙНИЙ дружній, солідірний, (гурт) 

весь, як одйн, г. однозгідний; (нарід) єдй-, не- 
поділь-; (осуд) загіль-, (- ухвалу) одноголбс-;

ОДНОСТАЙНО воднбсталь, як одйн, воднб, 
односЄрд-, плечЄ-в-плечЄ, в одйн голос /шку-

ОДНО/СТАЙШСТЬ ~сЄрдя, Ідність; згбда 0.
ОДНОЧАСНО /рівно-/, воднбчас, заразбм, од

норазово, воднбраз, синхрбнно, за раз [сім 
діл за раз]; (сказати) в однЄ слово, РАЗОМ.

ОДОЛАРЕНИЙ обернутий на долари.
ОДОРОБАЛО (предмет) махйня; О НЕЗГРА

БА, чвалій; & одорббло, дорббало.
ОДПОВІДЬ > ВІДСІЧ; & одповіддя.
ОДРАЗУ г. наріз.
ОДРУЖЕННЯ шлюб, вінчіння, побрі-, вінЄць, 

ок піртія, ф. женйчка; (дія) весілля /мн -лля/.
ОДРУЖУВАТИ вінчіти, парувіти; (його) ЖЕ

НИТИ ; (її) віддавіти зіміж, віддавіти;
ОДРУЖЕНИЙ пошлк5бле-, сімЄй-, (він) жоні- 

тий, ожЄнєний, ж 1 одружена, зіміжнгі 0.
ОДРУЖУВАТИСЯ вінчітися, дружй-, брі-, ітй 

/ставі-/ до шліббу, брі- шлюб, парувітися, (в 
загсі) розпйсува-, (йому ще) женй-, привбди- 
ти жінку в хіту, (їй) виходи- зіміж, віддав
ітеся; я. №  хто/ -ється одружуваний, ожЄ- 
ню-, молодйк, е. князь, пк молодйй /-і/, нар
ечений /-а/, п° заруче- /-а/, обвінча- /-а/, ©;

ОДРУЖЙТИСЯ звінчі-, побрі-, е. на рушни
ку сті-, (в загсі) зареєструві-, розписіти-, (їй 
ще) зав’язіти голбву /кбсу, світ/, (йому ще) 
оже-нйтися 0.

ОДУЖУ/ВАТИ /ви-/, ставі- на нбги, оклйгу-, о- 
чуню- /ви-/, приходи- /поверті-/ до здорбв’я, 
вичухуватися; - тварин) вихбджу-; я. !мИ хто/ 
-є с-и ♦, (вже) підлікбваний, (вже) мійже здо- 
рбвий /відхворілий, вйдужа-, відхля-/, деділі 
здоровіший, ок підздорбвий, вже-на-ногіх, © 
мочи;

ОДУЖАТИ вйлізти на ряст, відхліти 0.
бДУР одуріння, запімороче-, очмані-, дур; до б- 

дуру до одуріння, ± до упаду /> УЛАД/.
ОДУРМАНЮВАТИ дурміни-, ЗАПАМОРОЧУ- 

ВА-, знетямлюва-, П’ЯНИ-, тумінй- розум, 
забиві- пімороки; (язиком) задурюва-; я. /мн 
хто/ дурмінить с-и ♦, з-й задурміни-, задур- 
йголова, задурювач (голів), пк дурмінний, за
дурливий /о-/, запіморочли-, дурмінли-, (зап
ах) п’янкйй, для задурманення, ©.

ОДУРЮВАТИ ОБДУРЮВАТИ; (дурманити)
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ОДУРМАНЮВАТИ.
ОДУТЛИЙ ОБРЕЗКЛИЙ, д. задутий; (тілом) 

товстйй, опасистий; (від сну) оспілий; (- 
губи) розпух- /на-/, набряк-; & одут(л)енький.

ОДУХОТВОРИТИ (твір) оживля-; (творця) ок- 
рилгі-, надихі-, насніжува-, збагічува- духом; 
(обличчя) осяві-, уіпляхЄтнюва-, окрилй- дух
ом; & г. одухбвлюва-; я. одухотвори = я. на
диха + духотвбрчий, духонбсний;

ОДУХОТВОРЕНИЙ оіфйле- /БАГАТИЙ/ дух
ом; -не облгіччя окргіле- духом облйччя.

ОДЧАЙДУХ одчійдуша, ризикінт, газардовйк.
ОДЯГ бдіж, одЄжа, убрінні, уббри Іод убір/, уР 

шіти, одіння, (робочий) рбба, зн ЛАХИ, д. о- 
дігінка, убрін-, убЄря, одягіло, бдіво, бдяга, 
фантіїна, з. пліття, плахі-, (одної особи) к" ґа- 
рдербб(а), туалЄт(а); (народній) нбша, стрій; 
(уніформа) однострій; & пк *бдяжний.

ОДЯГ/АТИ /зо-/, убирі-, (пишно) обряджі- /ви-/, 
)Р облачі-, д. о діві-, (на що) надягі-, натягі-, 
нацуплюва-; (на ніс) накладі-; (зброю) чіплі-, 
віша-; (асфальтом) покриві-; я. /мИ хто/ ~ і с- 
и ♦, з-й ~тй, (вже) мійже ОДЯГНУТИЙ, ~іч, 
ж1 одягйня, пк одягбвий, бдяжний, одЄж-, ©;

ОДЯГАТИСЯ г. стрбї-, пристрбюва- 0; (пишн- 
о) виряджі-; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, змуше
ний одягтйся, одйганий, убйра-, ©;

ОДЙГНУТИЙ /в-/, убраний, вдягне-, зг при- 
стрбє-, (пишно) /вй-/, д. одйг-; мн повдйгіні, 
повбйра-; & одйгнений; о. в зелб зеленошіт-.

ОЖВАВ/ЛЮВАТИ; ОЖВАВІ- д 1 -ілий, ~лен- 
ий, Й;

ОЖВАВЛЕНИЙ & сп1 ожвівленіший.
бЖЕЛЕДЬ ожеледиця, д. ожелЄда, кбвзЄлиця.
ОЖИВАТИ воскресі-; (- надію) відрбджувати- 

ся, віднбвлюва-, відновлю-; (в уяві) поставіти; 
(- природу) відживі-, пробуджуватися, проки
ді-; я. /мн хто/ оживі с-и ♦, ожйваний, пок- 
лйка- до життй, відрбджува-, віднбвлю-, від- 
твбрю-, готбвий ожйти, мійже воскрЄслий, пк 
воскресЄнний, воскресущий, ©;

ОЖЙТИ д'1 воскрЄслий, к* ожйлий 0, Й;
ОЖИВІТИ оживйтися 0; д 1 оживілий 0.

ОЖИВЛЙТИ /від-/, воскреші-; (забуте) відтвб- 
рюва-, відсвіжува-; (пустелю) будй- зі сну /до 
житлі/, спбвнюва- життям; & ожйвлю-; я. Імн 
хто/ відживлгі /воскреші/ С-И ♦, 3-Й оживи-, 
воскресйтель, пк віджившій, живодій-, воскр- 
Єс-, живлібщий, м° реанімаційний, ф'р /- воду1 
живущий, живйй, ©.

ОЗБРОЮВАТИ (військо) збрбї-; (проти) наст- 
рЄнчува-; (знанням) прищеплю- що; (техні
кою) облідну- осніщу-, забезпечу-, спорядж- 
іти; я. /мн хто/ озбрбюс с-и ♦, з-й озбрбї-, оз- 
брбювач, пк озбрбйчий, озбрбйний, озбрбйли- 
вий, ©;

ОЗБРОЇТИ вйзброїти 0;
ОЗБРОЄНИЙ /вй-/ 0; о. з головгі до ніг ♦, як

до ббю.
ОЗДОБА прикріса; (з однакових візерунків) орн- 

ім Єнт; (вистави) декоріція; (з пір'я) плюміж; 
(піхов меча) ббкладка; (науки) п. окріса, гбр- 
дість, п. перлйна; (дія) оздбблення;

ОЗДОБИ коштбвності, р. шіти 0.
ОЗДОБ/ЛЮВАТИ прикраші-, крісй-, декоруві-, 

о. додаві- краси, п° окраші-; (зіллям) обмію- 
ва- /за-/, КВІТЧА-, (орнаментом) орнаменту- 
ві-; & ~ля-; я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, поклика
ний прикрасй-, ~лювач, прикрішу-, заквітчу-, 
замію-, пк -чий, ~лювальний, декоратйв-, ©.

ОЗДОРбВ/ЛЮВАТИ, -ЛЯ- (кого) підправля- 
здорбв’я кому; (становище) поліпшува-; (ат
мосферу) прочищі-, нормалізуві-; я. Імн хто/ 
~лює с-и ♦, з-й ~и-, ~лювач, пк ~чий, здорово- 
дійний, г. здоровЄль-, (курс) для ~лення, ©.

ОЗДОРОВЧИЙ г. здоровЄльний.
ОЗЕЛЕН/ЙТИСЯ ~юва- /роз-/, вкриві- зелбм.
ОЗЕРО (в центрі острова) ляґуна; & озЄрцЄ, 

озЄ^Єчко, озері.
ОЗИВАТИСЯ /ОБЗИ-/ /від-/, відгукува-, оклик- 

і-, відлунювати, (- тварин і 6) подаві- гблос, 
фР реаґуві-, д. відклйку-; (в душі) знахбди- 
відгук; (до кого) звертітися; (словом) прохбп- 
люва-, промовліти що; (голосом) луні-, розл- 
ягітися; (- кров) прокиді-, даві- взнакй, вияв- 
ля-; о. лунбю відлунювати; я. /мн хто/ -ється 
озиваний, відлуню-, с-и ♦, рідйй озві-, готб
вий відгукну-, пк лункйй, с. столунний, ©;

0(БІ)ЗВА- (до кого) сказіти слбво 0, (- гаї) за- 
гомоні-.

ОЗИМИНА > ВРУНА.
ОЗИРАТИ(СЯ) > ОГЛЯДАТИ(СЯ); живй й о- 

знрійся тр^ба бути на сторбжі.
ОЗІЙ будбва-монстр; & бзіїще.
ОЗЛИДНІЛИЙ > ЗБІДНІЛИЙ.
ОЗНАКА прикмета, рйса, властйвість, особлйв-,

з. бзнак, д. пбзнака; (хисту) пбвів, ПРИЗВІ- 
СТКА; (життя) свідчення, покізнйк, прбяв; 
(символ) знак, емблЄма.

ОЗНАЧАТИ знічи-, (з нст с" що) свідчи-, вкізу- 
ва-; г, визнач і-; я. означі вжйтий на озніч- 
ення /для озніче-, із зніченням/, пк означіль- 
ний /ви-/, © міючи знічення.

ОЗНАЧУВАТИ позначі-, знічй-; г. визначі-; я. 
ознічує 1. я. познача, 2. я. визнача.

ОЗНОБ с° у. дрижаки, трясця, трясучка.
ОЗОЛОЧУВАТИ (сонцем) золотй-, осяві-, опр

оміню*, забірвлю- золотом; (кого) обдарбву-, 
збагічу-, робйти багітим;

ОЗОЛОТИТИСЯ роззолотйтися 0.
ОЙ! ах!; зтП благію!, заклинію!, попереджію! [не 

лізь, ой, не лізь!], диви! [ой, які птішка!], (з
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нст ч. ні) це вже пЄвно [її вже не побічиш, ой, 
ні!]; ой, чи так? Справді?; ой, як /якгій/ ду
же [ой, як далеко!, ой, який довгий!];

ОЙ-ОЙ-ОЙ ого-гб [ой-ой-ой скільки!].
ОЙКАТИ каза- ’ой’, фР бхка-, я. /мн хто/ бйка с- 

и ♦, ойкало, © ойкаючи;
ОЙКНУ- о. сплесну- /вдари- в поли/ руками 0.

ОКАЗІЙНИЙ принагідний, гі° випадковий.
ОКАЗІЯ випадок, подія, ПРИГОДА, с. ЧП; (слу

шний час) нагбда; п, випадковий транспорт; 
що за о.?! що за чортівня?!

ОКАТИЙ > БАНЬКАТИЙ.
ОКАЯННИЙ гріш-, гріхбв-, нечестивий; (вітер) 

злий, лютий, недобрий, неприємний; л. (про)- 
клятий, трикля-, проклятущий.

ОКЕАН д. окіян, ж. велика калабаня; МОРЕ; п. 
незмірінь, безмежжя, безкрайність; (міра) БЕ
ЗЛІЧ [о. дум]; & пк *океанічний [н. краєвид].

ОКЙСНЕННЯ оксидація, с° окислення.
о к іл  околиця; р. коло, отбчення, товариство, 

середовище; г. F. округа; ± ОКОЛИЦЯ.
ОКІП (рів) закіп; (на фронті) шінець, с° окоп.
ОКЛАД компрес; (ікони) оправа, оздоба.
ОКЛАД (службовця) зарплатня.
ОКЛЙГУВАТИ > ОДУЖУВА-; іти на поправку, 

о* набирі- ваги, оброста- тілом /ситтю/;
ОКЛИГАТИ фР віддихатися, зг вйгаразди-, (пі

сля голоду) відживи-, (від травми) вйчуха-.
ОКЛИК вигук, поклик, гукіння; зверті-.
ОКО (лихе) погляд, (фахівця) зір; (за ким) ДО

ГЛЯД; & очко; на б. приблизно; про людсь
кі б. щоб відвести очі, для годиться /меблів/;

ОЧІ зн БАНЬКИ, сліпи, /викочені/ вирла, бур
кала; & оченята, очиці, очйська; глибоко за
нурені б. ямкуваті ♦; за ггірні б. за хороші ♦; 
дйвлячись великими очгім/а ок великооко; з 
рієм щістя в очіх з повними люббви ~а; їс
ти /поїяй-/ ~а кого не відводи- очей від кого.

ОКО-В-ОКО (зійтися) ВІЧ-НА-ВІЧ, ніс-у-ніс, в 
чотири бка, одйн-на-одйн; (схожий) вблос-у-
в., гблос-у-г., як дві кріплі води, по-сіямськи; 
(- мову/ слбво-в-с., ± ОДИН-В-ОДИН.

ОКОЗАМИЛЮВАННЯ блеф, збивання з панте- 
лику, забиві- баків, введе- в оману, містифі
кація.

ОКОЗАМИЛЮВАЧ містифікатор, забивач ба
ків, спантелйчувач, п. ілюзіоніст.

ОКОЛИЦЯ (села) куток; (міста) передмістя; (із 
сп уся) округа, окблія, бколо, окіл; ± МІСЦЕ
ВІСТЬ; (кашкета) околичка.

ОКОЛИШНІЙ /нав-, дов-/, сусід-, р. окільний; 
р. зовнішній.

ОКОМІР & *рівномір /що рівно міряє/.
ОКОШАТИСЯ р!; ОКО ШИТИСЯ отабори-, 

стати кошем /наметом /табор-/; п, оселитися, 
ф. окубли-; (на кому) позначи-, відби-, впасти

на кого, }Р воздатися кому; (на чому) скінчи-, 
припини-.

ОКРАДАТИ (труп) збезчещувати.
ОКРАДЕНИЙ (труп) збезчещений.
ОКРАЄЦЬ (хліба) > СКИБКА, г. шкірка; (даху) 

р. край, окрійок; & окрійчик.
ОКРАСА прикраса, оздоба; (літератури) п. гбр- 

дість, слава, п. перлина; о. програми серце 
/головна точка, шпік, родзинка, цікавин-/ про
грами; о. сезбну родзинка сезону.

ОКРЕМИЙ осібний, з. опріч-, д. окрбм-; (хутір) 
відруб-, ізольбва-, відокрЄмле-; (фонд) спеці- 
яль-, особливий; (кадр) поодинокий; (взятий 
окремо) окрЄмішній, сам по собі, сам собою;

ОКРЙМО нарізно, ізольбвано 0; (діяти) поо
динці, не різом, не при купі;

ОКРЕМІСТЬ осібність 0; & окремішність.
ОКРЕМІШНІЙ 1. своєрідний, особливий, відо

соблений, 2. ОКРЕМИЙ.
ОКРЕСЛЕНІСТЬ визначеність, конкретика.
О/КРЕСЛЮВАТИ (талію) /під-/; (коло тем) ви- 

значі-; (образи) зображі-, змальбвува-, опис- 
у-; (факт) характеризувати; & об~; я. /мн 
хто/ окріслює с-и ♦, з-й окрЄсли-, окрЄслю- 
вач, ©, ± що визнача;

ОКРЕСЛЮВАТИСЯ (в уяві) проростіте; 0.
ОКРИЛ/ЙТИ (серце) надихі-, наснажувати, (ко

го ще) збагачу- духом, розгортати /ф. приши- 
ва-/ крила кому; (творця) одухотворя-; & ~ю- 
ва-; я./мн хто/ = я. надиха, я. одухотворя.

ОКРИЛЯТИСЯ воскресати душею, набирітися 
духу, п° крилаті- 0; ± ОДУХОТВОРЯТИ + СЯ.

ОКРИЛЙТИСЯ приодушевй-, почути крила 0.
ОКРІП кип’яч, вар, с° кип’яток; (рослина) кріп.
ОКРУГА ОКОЛИЦЯ; (адміністративна) f  по

віт, 0у район, (у ряді країн) дистрикт, (у 
Швайцарії) кантон, (в Англії) графство.

ОКРУГЛИЙ круг-, круглястий, округлений, о- 
пуклий, опукуватий; (жест) м’який, не різ
кий; & круглбватий, круглуві-, круглявий.

ОКСАМЙТОВИЙ з оксамиту, оксамитний; (- 
очі) шовковий; (звук) м’який, приємний.

ОКСЮМОРОН > ЗВОРОТ; & оксйморон, пк 
*оксюморбнний.

ОКУЛІСТ офтал(с°ь)мблог, бчний лікар, очник.
ОКУЛЯРИ (без дужок) пєнснЄ, (з ручкою) льор- 

нЄт, с° лорнЄт, (на одне око) монокль.
ОКУПАНТ загарбник, займанець, наїзник, наїз- 

дець, поневолювач, f  “визволитель”.
ОКУПАТИ с° (витрати) у. виплачувати /о-/.
ОКУПАТИСЯ с° у. виплачуватися /о-/.
ОКУПАЦІЯ займінщина, поневолення, f  “виз

волення”; ± АГРЕСІЯ.
ОЛЕНЬ лань, лось; ф. рогатий; & оленЄць, оле

ниця, оленя.
ОЛИВА (плід) оливка, с° маслина; (дерево) олив
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кове дерево; р. мастило; б3 олія, олій; г. наф
та, гас.

ОЛИВКОВИЙ олйвний; (колір) світлобурий, г. 
бронзовий, с° світлокоричне-.

ОЛИВ НИЙ (кущ) оливковий; (- лямпу) гасо-.
ОЛИВО с° свинець.
ОЛИВ’ЯНИЙ (предмет) з олива, с° свинцевий; 

(колір) темиосірий; (погляд) тьмяний, неви
раз-; (- тишу) важкий, гнітючий.

ОЛІГАРХІЯ панівний клас /кляса, еліта, мафія, 
кліка/; зн верхівка, владомбжці; (фінансова) 
грошовитий клас /кляса/.

ОЛІЙНИЦЯ олійня, с° олійний /олійницький/ 
завод; Q продавчйня олії.

ОЛІМПІЙСЬКИЙ (спокій) (г)елленістичний.
ОЛІМПІАДА > ЗМАГАННЯ.
ОЛІФА > ОЛІЯ.
ОЛІЯ (конопляна) олій; (оливкова) олива; (ва

рена) оліфа; м ° олійна фарба; з. мастило.
ОМАНА міраж, ілюзія, мариво, г. злуда; (хибне 

уявлення) з. заблуд; (нечесність) ОБЛУДА, 
обман,/?, ббдур (ж1).

ОМАНЛИВИЙ оманний, облуд-, облудливий, г. 
злудний, с° обманливий; (мир) уявний, ілю- 
збр-, примар-, г. сповид-.

ОН от [♦ що]; он (воно) що! так ось у чім річ!; 
он же так, наприклад [он же в Римі так, у 
Римі]; он як! (- диво) оц6 так так!, /повча
льно! а ти /Ви/ думав /-али/?!; аж-он-як дуже 
[аж-бн-як до речі].

ОНДЕ ч. он, (трохи далі) он-бн, он-он-бн; як гР 
там, отам; & ондечки, д. гЄндєчки.

ОНИЙ: у дні бні колись.
ОНОВЛЕННЯ /по-, від-/; & обновлення.
ОНОВЛЙТИ, ОНОВЛЮВАТИ > ОБНОВ ЛЯ-.
ОПАД/АТИ /від-/, не триматися; (- листя) обси- 

па-, падати; ! краплі! спада-; /одяг! обвис а-; 
(на дно) спускатися /о-/; (- голову) схиля-; /ро- 
су/ (о)сідати; І опух! стуха-; І щоки! запада-; 
/людей! спада- з тіла, худну-; (духом) Ґ  упада
на дусі; (- злидні) обсіда- кого; І страх! ОХО- 
ПЛЮВА-; я. Імн хто/ с-и ♦, з-й опас-, пк (- 
листя) падошній, падалиш-, осін-, зів’ялий, 
обірваний вітром, /мряку/ щораз густіший, ©;

ОПАСТИ оточи-, оплута-, з. опрягти 0.
ОПАЛ (дія) ОПАЛЕННЯ; (матеріял) ПАЛИВО; 

(душевний стан) ЗАПАЛ.
ОПАЛЕННЯ огрівання, опал, ок огрів.
ОПАЛЮВАТИ і ОБПА- (вогнем) обсмалюва-, 

(жаром) обдава-, обмахува-, обпіка-; (вітр
ом) обвітрюва-, (сонцем) осмалюва-, (словом) 
приголбмшува-; я. обпалює = я. смалить;

ОПАЛЮВАТИ тк огрів/а-; я. /мн хто/ опалює 
с-и ♦, з-й огрі-, опалювач, ~ач, грубник, пічк
ур, кочегар, пк ~чий, ~ущий, -альний, опалю- 
валь-, ©.

ОПАЛЬНИЙ з* упосліджений, і. ізгой, парія.
ОПАМ’ЯТОВУВАТИСЯ ОПРИТОМНЮВА-, 

отямлюва-, очунювати, притомні-, повертати
ся до тями /життя/, приходити до пам’яті; 
(тверезіти) одумуватися, 6pd- за розум;

ОПАМ’ЯТАТИСЯ отями- /с-/, очуняти, про- 
чума- /о-/, очутитися, ф. очуха- /ви-/, (від по
диву) вийти з дива; схаменутися /о-/, прийти 
до глузду /пам’яті/, д. оханутися 0.

ОПАНОВУВАТИ (науки) ОВОЛОДІВА- чим, о- 
сяга- /засвбюва-/ що\ (силою) заволодіва- чим, 
захбплюва- /загарбу-, підпорядкбву-, підкоря
ти; р. дола-, перемага-; (себе) бра- в руки; (- 
г- нів +) ОХОПЛЮВА-, обійма-, окривй-, о- 
горта-; (житло) обжива-; я. /мн хто/ опано
вує с-и ~, радий опанува-;

ОПАНУВАТИ (себе) взя- в руки 0, (науку) ф. 
налига-;

ОПАНУВАТИСЯ взяти себе в руки;
ОПАНОВАНИЙ дл засвбє- 0; о* з-й запанува

ти над собою;
ОПАХАЛО > ВІЯЛО
ОПАСИСТИЙ > ОГРЯДНИЙ.
ОПАСКА перев’язь, я. бандероль; (жалобна) 

креп.
ОПЕРАТИВНИЙ ма хірургіч-; (крок) своєчас-; 

(штаб) дійовий; (загін) летючий.
ОПЕРАТЙВНИК & жн опер.
ОПЕРАЦІЯ ви акція, /швидка/ рейд; (виробнича) 

процедура; (хірурга) втручання; (аритметич- 
на) дія; (комерційна) купівля-прбдаж, /нечес
на/ ґешефт, шахер-махер, оборудка, махінац
ія, комбіна-, МАНІПУЛЯ-, с. АФЕРА.

ОПЕРІЗ/УВАТИ /під-/, (мечем) опаса-, опасува-; 
(що чим) обвива- /опо-/; (лісом) ОТОЧУ-, оги
нати; (стан) перевива-; (пугою) оперіщу-; я. 
/мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й опереза-, фР (н. рельєф) 
простертий поясом, пк ма поясуватий [ли
шай] т. ~увальний, © ~уючи, ± я. оточує.

ОПЕРТЯ /під-/, підпора, підвалина, опора; (в 
житті) захист, поміч, допомога, підтримка, 
п. плече, рука.

ОПЕР/У ВАТИ ма роби- операцію кому; (проти 
кого) дія-; (чим) орудува-, маніпулюва-, пос
луговуватися, (грішми) обертати; я. /мн хто/ 
~ує с-и ♦, з-й проФ, оператор, операціоніст, 
виконавець ~ації, пк ~аційний [о. лікар], ©.

ОПЕЦЬКУВАТИЙ > ПРИСАДКУВАТИЙ.
ОПЕЦЬОК (дитя) оклецьок, бецман, (дорослий) 

кардупель, куцак; он? ДИТИНА.
ОПИНАТИСЯ ОГИНА-, змага-, (словесно) спе- 

реча-; д, запина-; я. /мн хто/ -ється 1. упер- 
тюх, пк упертий, затя-, о. кам’яний, 2. с-и 
/схильний/ ♦, меткий, щоб не робити, відмик- 
уваний, ± що огинається.

ОПИНЯТИСЯ потрапляти; (при кім) з’являтися;
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оиґ зупиші-; я. -сться = я. потрапля;
ОПИНЙТИСЯ знайтйся [о. у кишЄні] 0.

ОПИРАТИСЯ /С-/ (на кого) покладі-; (на чім) 
ґрунтуві-, базуві-; (опиратися) чини- опір /г.
б. спротив/, даві- бій, протидія-, протиббрст- 
вува-, протистоя-, опиніися, ОГИНА-, с. пру
чі- рукіми Й НОГІ-, ЖҐ комизй-, брикі-, о. 
показувати роги, скакі- ціпа, з. огурятися; 
(рутині) о. пливти проти течії; я. /мн хто/-є- 
ться 1. я. спирається, 2. с-и ♦, змушений чи
нити опір, протиббрець, борець проти чого, 
плавець проти течії, брикійло, пк р. опірний, 
відпор-, протиборчий, с. найвідпорніший, о. 
брикливий, ок протидійли-, ©;

ОПЙРТИСЯ вчинити опір [не опріться не уч
инить опору].

ОПИС (усний) ОПОВІДАННЯ, (образний) ЗОБ- 
РАЖЕ-; У опгісува-, відтвбре-, змальовува-, 
© де, коли, що і як; (рис) ХАРАКТЕРИСТИ
КА; (речей) перелік, список, реєстр, ІдіяІ ббл- 
ік, реєстріція; під час Фу чого описуючи що.

ОПИСУВАТИ (усно) ОПОВІДА- (образно ще) 
зображі-, відтворюва-, змальовува-, перено
си- на папір, ок портретуві-; (вдачу) характе
ризував (речі) спису- /пере-/, реєструві-, /за 
борги/ накладі- арешт, цінувіти, оціню-; (ко
ло) окреслю-; я. /мн хто/ опгісує с-и ♦, пок
ликаний описі-, описбвець, письменник, (ре
чі) цінувіль-, пк описовий, образотвбрчий; 
ІречіІ поцінбвчий, цінувільний, м. окреслю- 
валь-, фР де описано [твір, де о. війну], ©;

ОПИСА-: о. кбло зроби- к., перекрутитися; пе- 
ро не ггідне о. /я. годі о./ неописінний, © тре
ба було 6ІЧ И -.

ОПИТ (дія) опитування /роз-, пере-/; б3 допит, с° 
дізнання.

ОПИТУВАТИ (людей) /роз-/, (по черзі) /пере-/, 
питі-; (учня) екзаменуві-, роби- іспит кому; 
(у слідстві) допитува-, брі- допит; я. /мн хто/ 
опгітує с-и ♦, рідий опиті-, опитувач /до-/, пк 
опгітувальний /до-, пере-/, д. допитіцький, ©.

ОПІВДНІ [Я] ополудні, о 12 (годині) дня, в обід.
ОПІВНОЧІ опівніч /в-/, впівнбчі, о 12 (годині) 

ночі; ± УНОЧІ.
ОПІЗНЮВАТИСЯ /за-, с-, при-/, опізня-; я. о- 

пізюється = я. спізнюється.
ОПГУМ, ха ОПІЙ (дурман) у* наркотик, д. дур- 

ленйна; & мн кн опіяти.
ОПІК опечина.
ОПІКА опікування, піклуві- про, догляд чого, с. 

контроль, нігляд, патроніт; ю. опікунство; ± 
БЛАТ.

ОПІКАТИ (вогнем) ос(ш)мілювати, обпілю-; (о- 
кропом) об[ш]пірю-; я. опікі = я. опалює.

ОПІКУВАТИСЯ (чим) піклуві- /дбіти/ про що, 
догляді-, контролюві-, мі- у своїй опіці /під

опікою/, патронуві-, с° б. опікуві- /опікі-/ 
що; (ким) протеґуві- кому, тримі- опіку над 
ким; (як опікун) опікунствува- над ким; я. /лґ 
хто/ -ється с-и ♦, поклйканий заФ, ОПІКУН, 
заступник, пк опікунчий, опікувальний, для о- 
піки, захиснйй /протекцій-/ для чого, ©;

ЗАОПІКУВА- ким взйти під опіку кого; 0.
ОПІКУН протіктор, захисник, патрон, (імпе- 

рець) патерналіст, (мистецтв) меценіт.
ОШШЯ г. (громадська) думка; (- що) тбчка збру 

/бічення/, пбгляд; ± ПОЗИЦІЯ.
ОПІР протидія, г. зп спротив, відпір /рв -бру/; і" 

відпорність, опірн-; ± ОПОЗИЦІЯ.
ОПІСЛЯ аж ізгбдом, (аж) потім, (аж) пізніше, д. 

(на)впіслгі, (аж) потому; (значно пізніше) аж 
потім-потім.

ОПЛАК/УВАТИ обмиві- слізьмй; (небіжчика) 
пліка- /побивітися/ над; (долю) нарікіти на; 
я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, готовий ~а-, -увач, пк ту- 
жлгівий, жаліслй-, плакучий, сумовгітий, ©.

ОПЛАТА (за що) пліта, (внесок) спліта, г. вплі- 
та, ріта; (встановлена урядом) тариф.

ОПЛАЧЕНИЙ /за-, вй-, с-/, ок проплічений.
ОПЛАЧ/УВАТИ плати- за; (податки) сплічува- 

/ви-, ок про-/; я. /мн хто/ ~ує с-и плати- за, з-й 
заплатй- за, платій, платнйк, -увач, пк плат- 
нйй, опліт-, платіж-, для опліти, © -уючи;

ОПЛАЧУВАТИСЯ платгі- 0; (вертатися /- 
гроші, вкладені в діло/) виплічува-.

ОПЛЕСКИ апльодисмЄнти, апльодувіння, (бур
хливі) овіція.

ОПЛІТ/АТИ і ОБПЛІ- обмбтува-, обвиві-, (пав
утинням) обсбту-, заснбву-; (брехнею) ОП- 
ЛУТУ-, обкручу-; (плотом) обгороджу-; я. 
/мн хто/ обпліті с-и ♦, рідгій оплЄсти, -ільн- 
ик, плетіль-, плетій, пк -ільний, плетіль-, ©.

ОПЛОТ с° у. опліт, твердиня, цитадЄля« бастіон, 
п. заборбло.

ОПЛУТУВАТИ і ОБПЛУТУ- обвиві-, обмбту-, 
обсбту-, оплітіти, оповиві-; (павутинням) зас- 
нбву-, Ґ  узалЄжню-; (душу) обмірю-, обморб- 
чу-, напускати /насилі-/ мару на кого, впиват
ися п’явкою в чиє серце; (хитро) збивіти з 
пантелику, вводи- в оміну, мгіли- бчі; я. /лґ 
хто/ оплутує с-и ♦, наставлений оплута-, па
вук, п’гівка, пк обмірливий, обморбчли-, оп- 
лутли-, павучий, п’явкувітий, ©;

0(Б)ПЛУТАТИ с. ♦, як рибу нЄводом 0; (об
дурити) взгі- крутійством;

ОПЛУТАНИЙ (павутиною) опавутйне-; 0.
ОПОВИВАТИ обвиві-, о(б)пліті-, огорті-, (тіс

но) обтулюва-; (шию) обіймів (димом) обво- 
лікі-, обгорті-, затягі-; (тьмою) охбплюва-, 
покриві-; (сном) поймі-, брі-, полонгі-; (запа
хом) обвіві-, обдава-; (дитину) сповиві-; я. 
/мн хто/ оповивгі 1. я. обвива, 2. що сповиві,
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с-и ♦, з-й сповіі-, сповив&іьник, (матерія) 
сповйвач, пк сповивальний /опо-/, ©.

ОПОВІДАННЯ (усне) розповідь /б-/, оповість, 
опис, істбрія, (чуже) переказ; (писане) нове- 
ля, повістка, (довге) повість; (куце) образбк, 
шкіц, епбд, новелЄтка, г. сильвЄт-; & Фчко.

ОПОВІД/АТИ /роз-/, розказува-, (чуже) /пере-/, 
переповіда-; (казку) каза-, (бай-) бая-; я. /мн 
хто/ ~іі с-и ♦, з-й оповісти, ~£ч /роз-/, повіст
яр, пк -ний /роз-/, ~йль-, ©; я. ~4но- ~а- /роз-/.

ОПОВІДЬ > ОПОВІДАННЯ, (у храмі) оголбше-.
ОПОВІСНИК /про -/, провіститель, вістун, а. ге

рольд.
ОПбВІСТКА оповіщення, повідбмле-; (судова) 

сповіще-, с° повістка; (тривоги) сиґн&і; (- 
що) звістка; (усна) он? розповідь.

ОПОВІЩАТИ /с—/, ПОВІДОМЛЯ-, інформува-, 
освідчу—, освідбмлю-, доводити до відома, р. 
ознаймля-, у 7 благовісти-, з. повіща-; (ким) 
проголбшува-; ± ОГОЛОШУ-; я. /мн хто/ оп
овіщу с-и ♦, радий сповісти-, (оповісник, ві
стун, вістонбша, інформатор, У7 віщун, про
вісник, возвіститель, а. гербльд, пк вістовий, 
сповіщальний /опо-/, освідбмчий, ©;

ОПОВІСТЙТИ У7 возвістити 0.
ОПОГАНЮВАТИ /с-/, опаскуджува- /за-/, паск

уди-, погини-, обгиджува-, у 7 оскверня-; (ім'~ 
я) неслави-, ганьби-, паплюжи-, очбрнюва-, р. 
плюг^ви-; я. /мн хто/ опоганює с-и ♦, готовий 
опоганити, опоганювач, паплюжник, ганьби
тель, У7 осквернит-, пк паплюжний, паплюж- 
ливий, паскудли-, п° сквернйвий, ©.

ОПОГАНЕНИЙ сплюгавле- 0.
ОПОЗИЦІЯ протидія, заперечення, незгода, оп

ір, ішотиббрство; (таємна) підводна течія; & 
© з опонЄнти.

ОПОЛОНИК > ЛОЖКА.
ОПОЛОНКА пролиз(ень,), опар; (для дихання 

риби) продухвина, продуховина; & полонка.
ОПОНЕНТ неприхильник, (у полеміці) супро- 

тив-, (на виборах) супЄр~; конкурент, (іноду- 
мець) дисидент; (непримиренний) антагоніст.

ОПОРТУНІСТ угодовець, пристосувань ок при- 
стосбван-.

ОПОРЯ/ДЖАТИ і ОПОРЯДЖУВА- (дава- лад) 
упорядкбвува-; (хату) чепури-, причепурюв- 
а-, прибира-, облагоджува-, д. опрятува-, (ме
блями) меблюва-, обставл^-; (стіл) сервувгі-, 
готув^-; (чуб) оправля-; (речі) склада-, збира-; 
(в похід) споряджі-; (в кінці праці) викін- 
чува-, навбди- блиск; & упоряджа-; я. /мн 
хто/ ~джгі с-и ♦, покликаний опоряди-, ~джу- 
вач, пк ~дчий, ~джувальний, опоряджаль-, ©.

ОПОЧИВАТИ > СПОЧИВАТИ.
ОПОШЛЙТИґСЯ) с° у. буденіти(ся); 

ОПОШЛИТИСЯ) с°у. збуденітиГся).

ОПРАВА (книжки) палітурка, обкладинка; (іко
ни) ргі[2і]мка, бклйд; (зброї) оздоба.

ОПРАВ/ЛЙТИ (книгу) робй- оправу, (зачіску) 
поправля-, опоряджі-, чепури-, (в раму) обра- 
мбвува-; я. /мн хто/ ~лй с-и ♦, з-й оправи-, 
~ляч, мшк, пк -ний, опрйвчий, © -ляючи.

ОПРАЦЬОВ/УВАТИ упорядкбву-, обробляти; 
(тему) /роз-/, досліджува-, працюва- над чим; 
(плян) обміркбву-, про думу-; (переклад) полі
пшу-, удосконалю-; (діялекти) систематизу
вати, опису-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й опра- 
цювй-, ~увач, дослідник, працівник над чим, 
пк -чий, для -ання, ©; ± ОПОРЯДЖАТИ.

ОПРИЛЮДНЮВАТИ > ОПУБЛІКОВУВА-.
ОПРИТОМНЮВАТИ1 /дк ОПРИТОМНІТИ/ 

ОПАМ’ЯТОВУВАТИСЯ, отямлюва-, очуню- 
ати, оклгігу-, приходи- до тями;

ОПРИТОМНІТИ прочуматись 0.
ОПРИТОМ/НЮВАТИ2 /дГ ОПРИТОМНИ-/ (ко- 

го) опам’ятбвува-, отямлюва-, я. ~нює с-и ♦, 
з-й ~ни-, -нювач, (не йно умлілих) отямлю-, пк 
-ливий, отямли-, (п'яних) витверЄзли-, ©;

ОПРИТОМНИТИ привести до пам’яті 0.
ОПРИШОК повстанець, народній мЄсник, опргі- 

ш-, опришко; п, злодій, хуліган, розбійник.
ОПРИЯВНЮВАТИГСЯ) г. розкривалася), ок- 

рЄсліоватиСя), вирізьблюватися), оприлюд
нюватися), зображатися).

ОПРІЧ КРІМ, без; за винятком; & опрбче.
ОПРОМІН/ЮВАТИ осявати, освітлю-, (сяйвом) 

п° обрбшу-; (лице) оживляти, проміни-, зігрі- 
ва-, (- думку) спалахува-, /усміх/ фР гра-; (ід
еєю) надиха-, наснажува-; я. /мн хто/ ~юс с-и 
♦, з-й -и-, -ювач, пк -чий, -ювальний, ©;

ОПРОМІНИТИ (золотом) прозолоте-; 0;
ОПРОМІНЕНИЙ (сонцем) осбнче- 0.

ОПТИМІСТИЧНИЙ життєрадіс-, сонцелюб-, п° 
сбняш-.

ОПТИЧНИЙ (сигнал) світловий; (обман) зоро
вий.

ОПУБЛІКОВУВАТИСЯ) (- книги +) ПУБЛІ
КУВАТИСЯ); друкуватися), видаватиСя); 
(rf* щось таємне) оприлюднюватися);

ОПУБЛІКУВАТИСЯ побачити /вий- у/ світ.
ОПУДАЛО чуперадло, страхопуд, г. опуда, бп- 

уд; (солом'яне) дід; (доробало) страховидло 
/-іття/, страшило; (для приваби птахів) маняк.

ОПУКЛИЙ опукий, пукйтий; (- очі) ВИТРІШ- 
КУВА-, (годинник) округлий, кулястий; (обр
аз) чіткий, виразний, рельєф-; & опукуватий.

ОПУПІННЯ в.: до о. (робити) до нестями.
ОПУСКАННЯ обсуне-, ма ббсув [б. живота].
ОПУСКАТИ /с-/; (віти) схиля-; (углиб) зануря-; 

(до кишені) засува-; (стрілу крана) майна-; 
(бомби) скида-; (школу) залиша-, покида-; 
(фразу) вилуча-, (на площину) м. спрямбвув-
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а-; г. трати- [не о. хвилини]; я. /мн хто/ опуск- 
& с-и ♦, радий спусти-, зайнятий спуском, пк 
спусковий, опускний /с-/, їм ’язі для спуску, ©;

ОПУСТЙТИ (очі) попусти- очі;
ОПУСКАТИСЯ спадати, осіда- 0; (- живіт) о- 

бсуватися; я. -ється с-и ♦, опусканий /с-/, 
знижува-, занурюва-, пк спадущий, щораз ни
жчий, т. опускний, м. долубіж-, ©;

ОПУСТЙТИСЯ ф р (- птахів) сісти-впасти 0.
ОПУХ пухлина, набряк, пухлятина; (туля) моргу- 

ля, (дія) напухання /о-/, набряка-.
ОПУХАТИ /на-, за-/, пухну-, набряка-, роздува

тися, (- обличчя) брезкнути; я. /л** хто/ опухй 
с-и ♦, вже майже опухлий, щораз опухліший 
/на-, брезклі-, роздуті-/, пк набрякливий, фР 
роздуваний, ©.

ОПУШЕНИЙ обшитий хутром, (чим іншим) П. 
оточений, оторбче-.

ОП’ЯНІННЯ п° п’ян(ь) [п’ян щгістя].
ОП’ЯНЙТИ хмели-, П’ЯНИ-, (до млости) млбї-; 

я. п’янить с-и ♦ з-й оп’яни-, пк п’янкий, 
хмільний, дурман-, (запаморочливий, ©.

ОРАКУЛ Ґ  жрець-віщун; я. (незаперечний) ав
торитет; (книга) порадник ворожбитства.

ОРАНЖЕРЕЯ теплиця; & ха оранжерія.
ОР/АТИ вибрюва-, обробля- землю, (ралом) рал- 

и-, виралюва-, /не ралом/ розпушува-, перери- 
ва-, рй-; (пар) сг підійма-, Істерню! лущи-; я. 
їм" хто/ ~е с-и ♦ з-й з4 зайнятий -Ланкою, плу
гатар, ОРАЧ, (о)ратай, пк мшй, о. на ^анці, ©;

ЗАОРАТИ: з. нбсом упас- долілиць; н° заора
ло кому втратив у цю мить пам’ять хто.

ОРАТОР промовець, з. ргітор, (майстер говори
ти) красномовець; (палкий) трибун.

ОРАЧ плугатар, плугач, плугар, уР рйт^й, оратай; 
я. хлібороб, рільнйк, гречкосій.

ОРБІТА (плянети) шлях; (діяльности) сфера, 
мЄжі; а* бчна ямка.

ОРГАН (системи) єлємЄнт; (влади) установа, ор
ганізація; (гніту) засіб, знаряддя; (ЗМІ) пуб
лікація, видання /журнал, газЄта +/; (стате
вий) член;

ОРГАНИ (статеві) ок міжніжжя.
ОРГАН духовйй клявішний музйч- інструмент.
ОРГАНІЗАТОР (бунту) призвідник, призвідець; 

(перемоги) керівнйк; (хору) заснбв-, фунда
тор; (мас) лідер, провіднйк.

ОРГАНІЗАЦІЯ (спілка) об’єднання, ТОВАРИС
ТВО, партія; (аматорів) клюб, с° клуб; (вір
ша) будова, структура; (дія) організування.

ОРГАНІЗМ (живий) істота; (людини) о. душа й 
тіло; я. однЄ ціле, єство.

ОРГАНІЗ/(ОВ)УВАТИ (що) створю-, заснбву-; 
(віче) влаштбву-, у(по)ряджати, (свято ще) о- 
бряджа-, СПРАВЛЯ-; (маси) згуртбвува-, О- 
Б’ЄДНУ-; (ресурси) мобіліз(бв)увати; (стосу

нки) налагоджу-, впорядкову-; я. /V  хто/ ~б- 
вус с-и ♦, з-й зорганізува-, ~атор, пк ~ацій- 
ний, ~аторський, для організації, ©;

Зн »  урядгі- /г. за-/ 0; (дії) започаткува-, (виш) 
заснува-, заклас-; (гурт) згуртува-;

ПЕРЕ»»» реформува-, перебудува-, зробгі- пе
реорганізацію.

ОРГАНІЧНИЙ (світ) живий; (розлад) фізіоло
гічний; (- потребу) кров-, питомий, питомЄн- 
ний; (зв'язок) нерозрйв-;

ОРГАНІЧНО прирбдньо, кровно 0.
ОРГІЯ святкування, бенкетува-, (на честь Бак- 

ха) бакханалія; (бучна) нс бенкЄт; я. свято, 
тріюмф [о. в ід в Єрт о с т и і; (кривава) розправа, 
душогубство, г. масакра.

ОРДА (тюркська) держава, спілка плємЄн; (та
тарська) військо; я. дике збіговище /стовпи-, 
юрб£, натовп, гурма, зграя, отара/;

ОРДИ пблчища 0.
ОРДЕН (бойовий) відзнака, зн бляха, дармовйс; 

(ченців) товарйство, громада; & орденбк.
ОРДЕР (на арешт) прйпис, розпорядження; (на 

осідок) посвідка на прожува-; (на одержан
ня) фактура, мандат, документ, з. грамота.

ОРДИНАРНИЙ і ОРДИНАТОР > ЗВИЧАЙ
НИЙ/ЛІКАР.

ОРЕЛ (гірський) беркут, (морський) орлан; ж" 
герб; е* герой, звитяжець, козак, багатйр, лй- 
цар, молодець; & рв орла, д. вірла.

ОРЕНДА (землі, дому) вйнаєм, винайм, б. /-айм/,
з. посесія; (плата) f  чинш; f  шинок, корчма.

ОРЕНДНИЙ: -на плгіта (за житло) ґ  комірне.
ОРЕНД/У ВАТИ бра- в ~у; (дім) трима- в ~і, 

винайма-, д. рентува-; я. /мн хто/ ~ує звйклий 
♦, з-й взя- в ~у, ~ар, посЄсор, пк -ний, ©.

ОРЕОЛ > ВІНЕЦЬ.
ОРИГІНАЛ (твору) первотвір, г. первбпис; (для 

копії) взірЄць; Q дивак, проява, химерник, 
феномЄн, білий крук, (один на світі) унікум.

ОРИГІНАЛЬНИЙ неузвичйє-, (текст) справж
ній, автентйчний, незапозйче-, перворбд-, не
стандарт-; (твір) нетрафарет-, своєрід-, не е- 
пігбнський, самобутній, с. феноменіпь-, уні- 
каль-; (- риму) свіжий, незатЄртий /неу-/;

ОРИГІНАЛЬНО (казати) по-особлйвому 0.
ОРІЄНТ Схід; ОРІЄНТАЛЬНИЙ східній.
ОРІЄНТАЦІЯ (на що) курс, ставка, покладання 

надій; (дія) орієнтування.
ОРІЄНТИР (на місцевості) примітна точка /дім, 

стовп/, (для дії) напрям, (для пошуку) вказівк-
а, навід, (прилад) орієнтатор, дороговказ.

ОРІЄНТОВНИЙ > ПРИБЛИЗНИЙ.
ОРІЄНТУВАТИ вказува- шлях, я. знайбми- з 

обставинами, фР вводи- в курс діла.
ОРІЄНТУВАТИСЯ (в чім) розбира-, зна- /розу

мі-/ на чім, бути зорієнтованим, дава- собі ра
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ду з чим; (на що) трима- /держа-/ курс, прям- 
ува- до чого; (на кого) поклада- надію, роби- 
ставку, бра- приклад з, г. взоруватися; я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, з-й зФ, (з)орієнтований, ©.

ЗОРІЄНТУВАТИСЯ: я. -вся зорієнтований;
^ОРІЄНТОВАНИЙ (на що) наставле-.

ОРКЕСТР(А) (музик) ансамбль, жґ музика, су 
джаз; (гурт) музики, оркестранти.

ОРЛІЙ (погляд) гордий, гострий, пронйкливий; 
(акт) відважний, безстраш-; & орлячий, ор
ловий, зп орлйний.

ОРНАМЙНТ о* круговерть, (грецький ланцюг) 
меіндр; ± ОЗДОБА, ВІЗЕРУНОК.

ОРНАМЕНТУВАТИ > ОЗДОБЛЮВАТИ.
ОРНИЙ (лан)рільнйй, обрбблюва-, орно-плуж-.
ОРТОДОКСАЛЬНИЙ правовір-; (у вірі) (неу

хильно) послідов-; ± ФАНАТИЧ-.
ОРТОДОКСІЯ ф. святоббжництво.
ОРУДА > КЕРІВНИЦТВО.
ОРУДУВАТИ (уміло) дія-, маніпулював (знаря

ддям) володі-, послуговуватися, користуві-; 
(на якійсь ниві) ДІЯТИ, працюва-, (десь) ф. 
товктйся; (ким) КЕРУВАТИ; я. /мн хто/ ору
дує 1. що діє, 2. с-и ~, з-й оволоді- чим, ору
дар, орудник, пк орудний, о. під орудою ко
го, © орудуючи.

ОРФОГРАФІЯ правопис, Xй ортографія.
ОРЧИК (у збруї) барок.
ОСАД (у діжці) (п)од£нки; (у пляшці) гуща, фус; 

(на душі) НАМУЛ, іржа, післясмак.
ОСАДЖУВАТИ (нижче) садовй-; (коня) зупи

няв (нахабу) присаджува-, дава- відсіч кому, 
(запал) студй-, охолоджував (землю) заселяв 
(на землю) /о-/; (з розчину) пи виділя- (в ос
ад); я. Імн хто/ осуджує 1.-3. с-и ♦, © осаджу
ючи, 1. з-й присадити, не схиль- попуска-, 2. 
я. оселя, 3. я. виділя (в осад).

ОСАДЧИЙ колоніст, осадник, (з козаків) зн гніз- 
дюх.

ОСАМО[І]ТНЮВАТИ роби- самотнім, сиро- 
тй-, позбавля- товариства, ізолював

ОСАМІТНИТИ осамбтити 0;
ОСАМІТНЕНИЙ осамотілий, гд осамочений.

ОСАННА і. слава, хвала; (!) слава /хвала/ Богу!
ОСВІДОМЛЛЮВАТИ розкрива- <5чі кому; (кого) 

освічу- /про-/, підвйщу- свідомість кому; я. 
~лює схйльний ♦, з-й ~и-, -лювач, пк -чий, ©.

ОСВІДЧЕННЯ (любовне) зізнання, признання; 
(шлюбне) пропозиція, освідчини, гд освідини.

ОСВІДЧУВАТИ сповіща-, (кому що) втаємнйчу- 
ва- кого у що, зраджуватися перед ким; я. ос- 
відчує = 1. я. сповіща, 2. я. утаємничує;

♦♦♦СЯ (кому) відкривати своє серце; я. /мн хто/ 
-ється с-и ♦, насмілений освідч/и-. -уваний, 
о. з -енням на устах, із словами -ення, ©.

ОСВІТА (процес) вчення, фР школи [має добрі

школи]; (рівень знань) освіченість; (заочна) 
навчання; (без школи) само^; (народу) просві
та; р. ПИСЬМЕННІСТЬ.

ОСВІТЛЕНИЙ /ви-, пере-, г. на-/, (сонцем) опр- 
оміне-, осон/це-, залитий /об-/світлом, пк -ній.

ОСВІТЛЕННЯ (вулиць) освітлюва-, д. посвіт; 
(слабке) світло; (подій) вйсвітлення, інтер
претація, тлумачення, г. насвітле-.

ОСВІТЛ/ЮВАТИ опромінюва-, осявав (шлях) 
світй-, о. залива- світлом, вирива- з пітьмй, 
(свічкою) ок розсвічува-, п. помага- дола-, 
вказував & р. -я-, ОСВІЧУВА-; я. /мн хто/ 
-юс с-и ♦, з-й освітлй-, -ювач, світоч, с. сві- 
тйло, пк світильний, -юваль-, для -ення, ©.

ОСВІТЛИТИ п° осбни-; & освіти- 0;
ОСВІТЛЕНИЙ: о. сгінцем осоне-, осонче-.

ОСВІЧЕНИЙ з освітою, письменний, грімот-, 
ф. отеса-, f  високовче-, г. зп вйкшталтова-, 
(самотужки) і. самоук; ± КУЛЬТУРНИЙ.

ОСВІЧУВАТИ (нарід) /про-/, навча-, освідом- 
люва-, р. ОСВІТЛЮ-; я. імн хто/ освічує 1. я. 
освітлює, 2. с-и ♦, покликаний просвітй-, 
(пр)освітянин, просвітитель, просвітник, пк 
(пр)освітній, просвітницький, освідомчий, п° 
правдоносний, © освічуючи.

ОСВЯЧУ/ВАТИ (воду) святй-; (працю) звеличу- 
ва-, підноси-; (дії) схвалював я. /мн хто/ -є с- 
и ♦, радйй освятй-, святитель, святйльник, 
-вач, пк -вальний, ОСВЯЩАЛЬНИЙ, ©.

ОСВЯЩАЛЬНИЙ ПОСВЯТНИЙ, СВЯТЙЛЬНИЙ.
ОСЕЛ ослюк, віслюк, а. ішак; (напівкінь) мул; 

(дикий) онагр; © ДУРЕНЬ, УПЕРТЮХ; & о- 
слик, віслюган.

ОСЕЛЯ садйба, двір, обійстя /мн обійстя/, селй- 
тьба, дворище, р. осад; (людська) ЖИТЛО, ев 
Палестина; г. селище, поселення.

ОСЕЛЯТИ /по-/, селй-; (край) заселя- /об-/, оса- 
джува-, залюднюва-, н1 колонізував я. /мн 
хто/ оселгі с-и ♦, згодний оселй-, заселйтель, 
осаджувач, залюдню-, колонізатор, пк осадни
цький, колонізаторсь-, ©.

ОСЕЛЯТИСЯ /по-/, сели-, осаджува-, осідати, зн 
окублюватися; (- комах) гніздй-; (в серці /на
дії1) закорінюва-, з’являв & оселював я. /мн 
хто/ -ється с-и ♦, радйй оселй-, поселенець, 
осадчий, осадник, селений, (п)оселюва-, пк 
поселенчий, о. от-от вже осілий, ©;

ОСЕЛИТИСЯ замешкати, о. ста- на якір 0.
ОСЕРЕДОК центр, ядро, вузловйй пункт, о. сер

це, фР гніздб(вище) [г. зла], р, середовище; 
(спілки) ланка, ланоч-, підрозділ; (яблука) се
редина, нутро; д. оселя; & осереддя.

ОСЕТИН; ОСЕТИНИ осети.
ОСИКА тремтяча тополя, (одне дерево) осйчина.
0(Б)СИП/АТИ об кида-, обтрушува-, посипав 

(листя) скид а-, струшував (цвітом) укрива-,
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устеля-; я. /мн хто/ о^сипгі1 с-и ♦, з-й -а-, 
сипінь, ~£йло, пк -чий, -іпьний, для -іння, ©;

ОБСИПАТИ т* обсіді-, отбчува-; я. обсипі2 
= я. оточує;

ОСЙПАТИСЯ: я. -ався осйпаний 0, Й.
ОСІБНИЙ > ОКРЕМИЙ.
ОСІД/АТИ тР /при-/; ОСЕЛЯТИСЯ; (- росу) сід

ати; (у землю) вгрузі-, врості-; (на дно) спус
катися; (у сейфі) збир£-, нагроміджува-; (ни
жче) заглйблюва-, занурюва-, осіджува-; (- 
сонце) спускі-; /спеку/ спадати; (схопивши ві
дсіч) підгорті- хвості; (- туман +) припадй- 
(до землі); я. /мн хто/ 1. с-и ♦, р£ций осіс-, 
~£ч, (у сейфі) нагромаджуваний, збйр-, (вділ) 
обсув-, (на дно) осіджув-, пк о(б)сувнйй, заг
либний, т. -ний, -бвий, ©, 2. я. оселяється;

ОСІСТИ /при-/, присмирні-, з. поплохіша- 0; 
осел йтися; (пуститися берега) занедба- себЄ, 
с° опустйтися; я. осів ОСІЛИЙ, оселений, (в 
душі) невйвітрений, Й; д! СІДАТИ;

ОСІЛИЙ (люд) некочовйй, немандрівний.
ОСІДОК резиденція, місце перебування /прожи- 

вй-/; (штабу) штаб-квартира.
ОСІКАТИСЯ ріптом замовкати /припиня-/; (- 

зброю) затинатися;
ОСІКТЙСЯ спіткну-, (- зброю) затгі-, затну- 0.

ОСІННІЙ ок вересневий, жовтні-, листопідо-; (- 
любов) пізній, запізнілий.

ОСІНЙТИ У (кого /- думку!) озоргі-, осява-;
ОСІНЙТИ (- думку) прошй- мбзок [йогб мбзок 

прошйла думка], фР вдйри- (в гблову) кому 
[їй ударила в гблову думка], г. навинутися; о. 
кого проблгісну- в чиїй душі.

ОСІЧКА (у зброї та п.) с° у. зітинка.
ОСКАРЖУВАТИ звинувічу-, ВИНУВАТИ; (ви

рок) подаві- скіргу /апеляцію/ на, апелювй- 
прбти чого; я. оскаржує = я. вину є.

ОСКВЕРНЙТИ чини- наругу з 16. над/, ОПОГА- 
НЮВА- /с-/; ганьбй-, плюгіви-, заплямбвув- 
а-, загйджува-; я. осквернгі = я. опоганює.

ОСКІЛЬКИ затим що, тому, що, чфез те, що, а 
що [а що я спав ♦ я спав]; а о..., то а що..., то 
[а о. я взяв, то плачу а що я взяв, то плачу].

ОСКОЛОК с° д. кришеник; ОСКОЛКИ скалки.
ОСЛАБАТИ (- бурю) ітй на спад, стйшуватися; 

(- істоти) ОХЛЯВАТИ, слібну-, підупадй- 
на силах, о* немічні-; (-зір) послаблюватися, 
притул ля-, ставати не тим; я. /мн хто/ ослабі 
с-и ~, щор£з слібший, вже дбсить ослаблий 
/підупі- на силі/, (зір) вже не той, притуплю
ваний; (від віку) підгбпту- /-ватий/, ©;

ОСЛАБ/ТИ, ОСЛАБІ-: я. -ів -лий /роз-/, -і- 0.
ОСЛАБЛЙТИ і ОСЛАБЛЮВА- (зір) /по-/, при- 

тушиі-; ® зм£ншува-; (тиск) полЄгшува-; (об
ійми) розслйблюва-, розслабля- /по-/, попуск- 
£- /від-/; я. /мн хто/ послаблгі с-и ♦, з-й посл^-

би-, посліб/лювач, пк -чий, -лювальний, /уд
ар/ буфер-, амортизацій-, для -лення, ©.

ОСЛАВЛЯТИ, ОСЛАВЛЮВА- (кого) /зне-/, о- 
бмовля-, гуди-, неслави-, ганьби-, ОЧОРНЮ- 
ВА-, огуджува-, жґ обнбси-, осуджй-; (соро
мити) осорбмлюва-; (ким) проголбшува-; з. 
прославля-; ± ОББРІХУВА-; я. /мн хто/ осла
влю 1. я. прославля, 2. що знеславлює, с-и ♦, 
з-й знесліви-, знеслівлювач, очбрню-, папл- 
южник, пк знесл£вчий, паплюжний, ©;

ОСЛАВИТИ наробити сл£ви кому 0.
ОСЛІН > ЛАВА; & ослінчик.
ОСЛІПЛЕННЯ (втрата глузду) /за-/; & бсліп.
ОСЛІПЛЙТИ і ОСЛІПЛЮВАТИ > СЛІПИТИ.
ОСЛСІНЮВАТИ г. /за-/, затуляти.
ОСМЙСЛЮВАТИ осягй- (рбзумом), розпізна- 

в£- суть, усвідбмлюва-, фР старатися збагну-, 
ок підпирй- рбзумом, п. перевйрюва-;

ОСМЙСЛИТИ збагну- /підпф-/ (рбзумом) 0;
ОСМЙСЛЕНИЙ підпфтий рбзумом 0.

ОСМІВАТИ і ОСМІЮВАТИ > ВИСМІВАТИ.
ОСМІШУВАТИ робй- посміхбвиськом, виста- 

влгі- /зображ і.-/ у смішнбму світлі.
ОСНОВА (будови) опертй, опбра, підвалина, фу

ндамент, цбколь, ПІДМУРОК, жґ оснбвина; 
(схилу) спід; ги біза, ґрунт, підстава [на ґрун
ті /підставі/]; (вчення) ядрб, осердя; (моралі) 
засада, прйнцип, правило, наріжний кімінь, 
с. ♦ основ; (здоров'я) запорука; Є заснування; 
на хибкій -бві /підвілині/ на піску;

ОСНбВИ (наук) елементи, почігкй, азй; до ос- 
нгів (нищити) до ґрунту /дна/, (цілком) геть.

.ОСНОВНЙЙ головний, найважливіший, к? баз
овий, г. підстав б-, засаднйчий, (- тему) чіль
ний, провіднйй, визначігсь-, центріпь-; (- пра
ва) елементір-; (- кількість) переваж-.

ОСЙБА особйстість, індивід(уум), індивідуаль
ність, фР одйн [що він за о.?]; (висока) персб- 
на, достойник, к* високопосадбвець, ф. цабЄ, 
цгіця; (чарівна) жінка, дівчина; (дійова) перс
онаж, б3 лицедій, /кіно/ кіногербй; ж. пост
ать, тіло; (біологічна одиниця) осббина.

ОСОБИНА, бСОБґЕНЬ) ІНДИВІД, душі, йґо, 
(живі) одинйця, істбта, г. особнйк, ок голові.

ОСОБЙСТИЙ персональний, вліс-; (- стосун
ки) інтим-, привіт-; (- рису) індивідуіпь-; (на
гляд) безпосередній; (- справу) особбвий;

ОСОБЙСТО влісною персбною /осбб-/ 0.
ОСОБЛЙВИЙ виняткб-, незвичайний; (запах) 

своєрід-, специфіч-; (відділ) спецііль-; ® над- 
звичій-; фР велйкий [без великих зусйль], аж 
такйй [аж такйй крок]; & с п1 особлйв(і)ший;

ОСОБЛЙВО надзвичайно 0; (перш за все) пе
редусім, насімперед; (любити) пбнад ус£, 
найдужче, найбільше, найпаче; (милий) дуже; 
(не так, як всі) інікше; фР зокрема, а нідто [а
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нідго діти], аж так [аж так уперто].
ОСОЛ0ДА /на-/, блаженство, втіха; (дія) осолб- 

дження.
ОСОЛОДЖУВАТИ /за-, під-/, (чим) солодгі-, у- 

приЄмнюва-, (негаразди) с° скрішува-; ги тіш- 
и-, потіші-, грі- /солодгі-/ душу; я. /мн хто/ о- 
солбджує с-и ♦, рідйй осолодй-, осолбджув- 
ач, уприємню-, солодір, т. солодйльник, пк 
осолбдливий, солбдкий, о. медосолбд-, п. у- 
тішний, т. солодгіль-, для осолбдження, ©.

ОСОННЯ /від-/, прйгрів, ок припека; & осбнок.
ОСОРОМА осорбмлення, СОРОМ, з. згуда.
ОСОРОМЛЮВАТИ покриві- сбромом, СОРО- 

МИ-, вгані- /вводй-/ в сбром; (ім'я) ганьбй-, 
(від) даві- на потілу; & осоромля-; я. /м" хто/ 
осорбмлює с-и ♦, з-й осорбми-, осорбмлюв- 
ач, соромйтель, ганьбй-, пк осорбмливий, ган
ебний /соромнйй/ для кого, © + що соромить;

ОСОРОМИТИ вйганьби-, ввЄстй в сліву 0;
ОСОРОМИТИСЯ набрі- сброму, осмішй-, в 

сбромі скупі-, попокліпати очйма 0; не -гім- 
ся! не вдар лицЄм у грязь!, держй фасбн!

ОСОРУГА прйкрість, неприімн-; (почуття) о- 
гйда, ВІДРАЗА; & осоружність.

ОСОРУЖІТИ; З ж  набрйдну-, розлюбгітися + 
ОСТОБІСІТИ.

ОСОРУЖНИЙ остогйдлий, немй-; ОГИДНИЙ, 
ГИДКИЙ; (ворог) ненівгісний, клятий.

ОСПІВУВАТИ > ВИХВАЛЯ-; я. /мн хто/ оспів
ує с-и ♦, рідйй оспіві-, співЄць (сліви), вихв- 
алйтель, прославгі-, оспівувач, славослбв, пк 
славослбвч[н]ий, величальний, панегірйч-, ©.

ОСТАВАТИСЯ і ОСТАВЛЯТИ > ЗАЛИША
ТИСЯ/ЗАЛИШАТИ;

ОСТАТИСЯ: о. з нбсом з’їсти гарбузі.
ОСТАННІЙ перший з кінщі, д. послідній, (- во

лю) передсмертний; (шанс) єдй-; (бій) вирі- 
шіль-; (варіянт) остатбч-; (оратор) поперед
ній; (термін) крій-, найпізніший; (- новину) 
найнові-; (з усіх) найгір-, погіний, посліду- 
щий, ± УПОСЛІДЖЕНИЙ; (- слово) НЕПРИ- 
СТОЙ-; (з гі* <? цей) щбйно згіда-; з остін- 
ніх сил остінками сил; о. могікінин ♦ пред- 
ставнйк зникбмої громіди.

ОСТАТОЧНИЙ (варіянт) кінцЄвий; (бій) остій
ній, вирішільний; (вирок) безповорбт- /б* -бт- 
ній/, г. невідклгічний, фР незмін-; (розгром) 
пбвний, цілковйтий;

ОСТАТОЧНО (раз) назівжди, о. кінцЄм 0.
ОСТАЧА зілишок, лйшок, жґ ощідок; (чого) р. 

рЄшт(к)а; м. різнйця.
ОСТЕРП7АТИ /за-, пере-/, попереджі-; я. Імн 

хто/ - і  с-и ♦, змушений остерегтй, ~іч, пк ~і- 
вчий /за-/, остережний /за-/, застережливий, 
пересторбжли-, для осторбги, с* остерігій- 
[остерігій-погляд] © остерігіючи.

ОСТЕРІГАТИСЯ стерегтйся, берегтгіся, висте- 
рігі-, ± НАЧУВА-; -іючись навстброжки; я. 
/мн хто/ -ється с-и ♦, нівчений стерегтйся, 
стереженний, бережЄн- [бережЄнного Бог бе
реже], оглгіда- на зідні колЄса, пк оберЄж-, ©.

ОСТИГАТИ /ви-, р. про-/, холбну-, вихолоня-, 
охолбджуватися /ви-/, холодіти, (у печі) вича-
хі-; (- запал) спаді-; їй заспокбюватися, вгам- 
бвува-; я. їм!4 хто/ остигі с-и ♦, щоріз холод
ніший, мійже вйхололий /о-/, вихолбджуван- 
ий, холбнучий, о. от-бт уже холбдний, ©.

ОСТОБІСІТИ HP остогйді-, остогйдну-, осточор- 
ті-, зосоружитися, ОБРИДЩУТИ.

ОСТОВПІТИ дР знерухбмі-, правцем сті-.
ОСТОГЙДЛИЙ обрйд-, остобісі-, осточорті-, О- 

СОРУЖНИЙ.
ОСТОРОГА обережність, обічн-; (попереджен

ня) пересторбга, застереження.
ОСТОРОНЬ (де) окремо, збоку, зділеку, (на від

далі) оподалік, опбдаль; (куди) вбік; (кудою) 
сторонбю; як прк БІЛЯ чого [ішбв о. селі].

ОСТРАХ СТРАХ; поббювання; (моторош) не
світський жах; (уявний) о. стріхгі на лrfxri.

ОСТРИГАТИ > СТРИГ-; я. остригі с* острижгі- 
[острижибороді] + я. стриже.

ОСТРІВ (коралевий) атбл; ги ОАЗИС; & ФЄць.
ОСТРІШОК острішшя, нижній край стріхи, 

(над тином) (солбм’яний) дашбк;
ОСТРІШКИ (брів) віхтики, щетйна.

ОСТРОВ’ЙНИН жгітель острова, островйк.
ОСТУПАТИСЯ спотикі-; (на віку) помиля-, хгі- 

бити, зббчува-; (взад) відхбди-, відступі-; (з 
дороги) схбди-, даві- дорбгу; (від чого) відст
упітеся; (за ким) /за-/, обставіти; я. /мн хто/ 
-ється 1. я. спотикається, 2. я. помиляєтьс- 
я, 3. що заступіється, с-и ♦, змушений засту- 
пй-, захисник, заступ-, оборбнець, протектор, 
ю. адвокіт, пк заступчивий, © обстаючгі за.

ОСУВАТИСЯ (- пісок) /об-/, сповзіте; /горб/ ос- 
ідіти, /одяг/ обвисі-, /красу/ марні-, пропаді-; 
(на кого) наповзі-, насувітися; я. /мн хто/ -є- 
ться с-и ♦, готбвий о(б)сунутися, обсуваний 
/з-/, пк о(б)сувнйй, о(б)сувін-, повзучий, мій
же обсунутий, щоріз обсунутіший, ©.

ОСУГА з6 (на воді) сугі, о3 блйскітка, лелітка; 
(на губах) смагі; ± НАЛІТ.

ОСУД осудження, несхвіл-, нагіна, огуда, д. по
гудка; з. засудження, зісуд; з -ом осудливо.

ОСУДЛИВИЙ осудний, непохвіль-, несхвіль-; 
(обмовницький) огуд-.

ОСУШАТИ, ОСУШУВАТИ відвбднювати.
ОСУШЕННЯ відвбднення.
ОСЯВАТИ і ОСЙЮВА- сія-, освітлюва-, (про

мінням) п° обрбшу-; (лице) розпроміню- /о-/, 
одухотворяти, ок променй-; (-усміх) грі-; (до
рогу) світй-, вкізува-, помагі- долі-; (- думку)
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стука- в голову, спалахува-, блгіска-, с° осі- 
ня-; я. їм" хто/ осяві с-и ♦, покликаний осяя-, 
гґ осявущий, ОСЯЙНИЙ, променистий, золо
тий, сліпучий о. у спалахах сяйва, ©;

о с я я н и й  розпроміне-, ОСВІТЛЄН- (сяйвом), ± 
ОСЯЙНИЙ;

ОСЯВАТИСЯ (- лице) розпромінюва- 0.
ОСЯГ г. досягнення; здобуття.
ОСЯГАТИ обіймі-, охоплюва-, (мозком) усвідб- 

млюва-, пізнава-, розумі-; (зором) схбплюва-, 
сприймав (мети) досяга-, домагатися, с° ДО
БИВ А- здобувати що; (науку) опанбву-, зас- 
вбю-, оволодівати чим, дава- раду з чим; я. 
/мн хто/ осягі с-и ♦, рідий осягну-, усвідбм- 
лювач, пк головітий, тямущий, кебетливий, 
доскбчли-, свідомий чого, ©;

ОСЯГТИ, ОСЯГНУ-, збагну-, спобіг- [с. слов
есний вйраз]; о. неосяжне охопи- неохбп-, 
збагну- незбагнЄн-, гі° влови- невлбв-.

ОСЯЙНЙЙ ясний, ПРОМЕНИСТИЙ, блискуч
ий, У  огнелгікий, сонцелй-, світосяйний, сон- 
цеяс-, сонцесяй-, осіян-; (усміх) р. сяйливий,
П °  СЯЙНИЙ, СЯІСТИЙ.

ОСЯЧИЙ осиний; -че гніздб бсище, п. гадючник.
ОСЬ наразі, на цю пору [життя ось добіга кінця], 

ок нарешті [і о. -  мієш і нарешті -  маєш], фР 
досі, тепЄр [о. не було -  о. є]; жґ оцЄ (зараз) 
[він ось ідЄ додому], (!) г. авб!; о. тільки вар
то тільки [о. т. вдягнусь у що варто тільки 
вдягтись у що]; аж о. колй тільки тепЄр [аж 
ось колй він з'їв]; (!) ось тобі! маєш!.

ОТ аж [аж такЄ його спобігло]; (!) (в кінці мови) 
крапка! [не буду їсти! От!], ок отакЄ!; о. і аж 
ось [о. і Марс аж ось М.]; о. і + ні (висловлює 
незадоволення +) [от і говори з нЄю]; о. і по 
чому от і немі чого [от і по грошах]; о. іщЄ 
(знайшовся)! теж мені (знайшовся)!; о. колгі 
нарешті аж ось коли; о. тобі й... (реакція на 
неочікуване) [о. т. й дурень!]; та от.., і коли
ж..., то [та от купгів, і бічу коли ж купив, то 
бічу]; аж от нарешті [аж от вчора стілося];

ОТ-ОТ 1. (час) ось-бсь, зіраз, цЄї миті, за мить, 
с. от-от-бт, г. туй-туй, д. затбго, (віддаль) 
близько-близько, за крок, рукою дістіти, 
шіпкою кину-, 2. он? сіме це, оцЄ-оцЄ.

ОТАК так-вб, ТАК; о. ото таким чином /роб-/.
ОТАКИЙ > ТАКИЙ; & оцЄ такий, отакЄнь-, ота- 

кунь-, отакусе[і]нь-, отакуніч-; -кЄ! отакі 
спріви!; -кі вжитки! отакі гаразди!; -ке дгів- 
не аж отаке [о. д. з ним стіл ось аж о. з н. с.];

ОТАКО отік, жґ так-вб; о. собі отік собі.
ОТАКОЇ! отакі ловись!, такЄ й скажеш /-ете/!; 

отак пак!, маєш!; овві!, в. отуди, до біса!; 
гі° це ж трЄба!

ОТАМАН ВАТАЖОК, КЕРІВНИК; (Запорізької 
Січі) кошовий; & з6 отаміння, *отамінія.

ОТАР/А СТАДО, (овець) ватіга, г. турма, (люду 
ще) згрія, юрбі, гурма, стовпище, здвиг; & 
-ище.

ОТАРНИЙ с° стід-, (віл) череднйй, (кінь) та
бун-; о. інстинкт інстинкт юрби.

ОТВЕРЗАТИ > РОЗКРИВАТИ;
ОТВЕРЗТИ (уста) ф. розклгімчити 0.

ОТВІР дірі, відтулина, щілина, (з покришкою) 
люк; (лазівка) (про)ліз; (тунелю) гирло; (у 
приладах, клозеті) дучка; (капіляр) пора; 
(замковий) шпарина; (у стіні) ПРОБІЙ, про
різ, /для зброї/ амбразура; (вулкана) крітер.

ОТЕТЕРІТИ > ОЦІПЕНІТИ /ЦІПЕНІТИ/.
ОТЕЦЬ бітько; (священик) панотЄць, с. святий 

отЄць; (Церкви) керівник; (Рун-віри) Рун-тіто.
ОТЖЕ ч. таким чином, знічить, к!* Єрґо, жм 

отож; як <Ґ тому, чЄрез те.
ОТО фР наприклад [як о. як наприклад], отік, 

отікечки, в такій ролі [її обернуто на вовка, і 
о. воні вовком прибулі до...], © то [й ото 
саме ЇЇ їли її то сіме й їли]; о. б було чогої не 
обібрався б чого; о. тільки й єдине, що [о. т. 
й лишалося єдине, що л.]; та о., щоб...? де 
хто бачив, щоб...? [та о., щоб без плати? д. х.
б., щ. б. п.?]; що о. який /-і, -Є, -і/ [що о. лі- 
тіли на Місяць які літали на М.].

ОТОЖ ч. так от, і от; як с". тож, тим то [тим то і 
штука], тому то; р. отже;

ОТОЖ-ТО отим /отож/ то й ба, у тім то й річ 
/справа/, (о)тбж то й є, ♦ й воно, ото й воно, 
отож бо (й є), отож бо й воно; & Xа отож то. 

ОТ-ОТ > от.
ОТОТОЖН/ЮВАТИ /у-/, (з чим) прирівню- /у- 

подібню-/ до чого; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й 
~ни-, ~ювач, пк -ювальний, ок -ній, ©.

ОТОЧЕННЯ (на війні) зішморг, казан, обцЄнь- 
ки, мішок, обстіва; (людське) коло, середови
ще, довкілля, довкружжя, а. АНТУРАЖ.

ОТОЧ/УВАТИ обступі-, (кіньми) обскікува-, 
(замок) облягі-, брі- в зішморг; (муром) обн
оси-, оперізува-, обгорбджува-; (хмарами) оп- 
овиві- /с-/, огорті-, окутува-; (ким) обсіджув- 
а-, обставі-; о. себЄ обставлятися; я. ~ує с-и ♦, 
з-й /поклика-/ -и-, пк /світ/ навколишній /до- 
в-/, /мур/ обвідний, ©; мн хто ~ує всі навколо, 
фР найближчі (люди), рв -ення, довкілля; ніх
то з тих, хто -ус ніхтб /жодна душі/ навколо; 

оточй- опіс- (з усіх боків), обскбчи-, обарін- 
и-, (чим) огорну- 0; о. себЄ ким обсістися ким.

ОТРИМУВАТИ > ОДЕРЖУВАТИ.
ОТРУЙЛИВИЙ і ОТРУЙНИЙ (газ) токсгіч-; 

(дим) ядучий, їдкий; (язик) ущипливий, гадю
чий; (- слова) злісний, ненівис-; & отрут-.

ОТРУТА трутизна, трута, трутині, г. трійло, от- 
руя, трійка, д. їдь, п° отрій; (трупна) трупи- 
зна; (в напої) дання, діва-; (рослинна) труті-
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зілля, к. зілля; (з віхи) цикута; (бацил) мн ток
сини, од токсин; п. спокуса; злість, ненависть.

ОТРУ/ЮВАТИ /за-/, труї-; (організм) шкбди- 
/завдава- шкоди/ чому; (ідеями) задурманю-, 
задурю-; (життя) псувіти, нівечи-, калічи-; 
(старість) засмучува-; я. Імн хто/ труїть с-и 
труїти, з-й -Ї-, ~ювач, пк ~йливий, ~йний, ©;

ОТРУЮВАТИСЯ & г. затрбюва- 0;
ОТРУЇТИСЯ: я. -уївся ОТРУЄНИЙ, 0.
ОТРУЄНИЙ струє- /по-/; & д. затрутий.

ОТЙМЛЮВАТИ приводити до тями, опритом
нювати; я. отгімлює = я. опритомнює.

ОТЯМЛЮВАТИСЯ > ОПАМ’ЯТОВУВАТИСЯ.
ОФІРА й /-УВАТИ/ > ЖЕРТВА й /-УВАТИ/.
ОФЩЙР старшина, f  золотопогбнник, (найви

щий) генерал, генералісимус, маршал, голов- 
окомандувач; & з6 офіцерство, зн офіцерня.

ОФІЦІЙНИЙ урядовий, службо-; (голос) хбло- 
дноввічли-, стриманий, діловий, непанібрат- 
ський; (- мову) державний; & с° офіціяль-.

ОФЦІЙНІСТЬ урядбвість.
ОФІЦІОЗ > ГАЗЕТА.
ОФІЦІАНТ к&гсьнер.
ОФОРМЛЕННЯ (зовнішнє) обладунок.
ОФОРМ/ЛЮВАТИ і ОФОРМЛЯ- (діло) лагод- 

и-, викінчува- обкручува-, /фабрику-/ пар- 
тблити; (дані) опрацьбвува-; (візу) виробля-, 
готува-; (кін) декорува-; (на працю) прийма-, 
зарахбвува-; я. /мн хто/ оформлю с-и ♦, з-й о- 
фбрми-, -лювач, те декоратор, маляр /худож
ник/ сцЄни, nf дизайнер, (візу +) чиновник, пк 
-лювальний, декоратйв- /-уваль-/, ок ~чий, ©.

ОФОРТ > ГРАВЮРА.
ОХАЙНИЙ акурат-, чистий, чепурний, чепурис

тий, д. кукібний, шпет-, хупавий, харний; (- 
хату) прибра-, опорядже-; & р. охайливий.

ОХКАТИ стогна-, я. бхка с-и ♦, розбхканий, ох
кало, © охкаючи.

ОХЛЯВАТИ слабну-, знесилюватися, (під^упад- 
ати на силах, ослаба-, виснажуватися; я. ох- 
ляі = я. слабне;

ОХЛЙ(НУ/ГИ знесгілі-, онемощі-, знемогтися, 
знесйли-, д. /ви-/, вймерха-, г. знесиліти; я. 
охлгів ОХЛЯЛИЙ, 0;

ОХЛЯЛИЙ осліб-, підупа- (на силі), в. дох-, 
дохлякуватий; & р. хлялий.

ОХЛЯП гР набхляп, без сідла; (одягти) недбало, 
наопашки, у накидку; р. сяк-так, абияк.

ОХОЛОДЖЕННЯ охолода, осту-, остудження, 
г. охолоне-; (до чого) збайдужі-; (у кімнаті, 
авті) кондиціонер.

ОХОЛОДЖУВАТИ /за-, про-/, остуджува- /ви-/, 
холоди-, студи- вихолбджува-; (гарячих) /роз-/, 
тверези-, вгамбвува-, стриму-, заспокою-, 
присаджу-; я. /мн хто/ о-холбджує с-и ~, з-й 
остуди-, охолсбджувач, пк охолодний, остуд

ний, холодгіль-, охолбдливий, ВІДСВІЖЛИ-, від- 
свіжущий, (погляд) тверезу-, т. рефрижера
торний, ©;

охолодй- /ви-, про-, роз-/, вистуди- (їжу) 
/по-/ 0;

ОХОЛОДЖУВАТИСЯ охолоняти /на-/ 0.
ОХОЛОНЯТИ; ОХОЛОНУТИ схолоді-, (пере

сердитись) перекипі-.
ОХОП/ЛЮВАТИ (руками) /об-/, обсяга-, обій- 

ма-, (мозком) усвідбмлюва-, осяга-; ви ОТОЧ- 
УВА-; (одяг) обтяга-; (чим) оповива- /с-/, по- 
ймі- /пере-/, огорта-, окутува-, окрива-, бра-, 
ОВОЛОДІВ А- ким, ОБСІДА- кого\ (- чуття)
о. ляга- на серце; /жах +/ проймі-, нападі- на 
[І! -ив жах на неї напав ж.]; /сум/ наляга- на 
серце; -юс /обсідіє/ сум бере жаль; -юс важ- 
кб почутті! під сфцем немов гйдина повила
ся; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, з-й охопи-, ~лювач, 
пк -ливий, всеосяжний, широкосяж-, обій
мань-, охват-, обіймущий, /маневр/ ви облого
вий, обсадб-, ск охопи- [охопи-душу тривога];

ОХОПЙ- (кого) обсіс- /напас- на/ [ЇЇ -пгів сум 
її обсів сум] 0, ок о(б)горну-; -плює сум бере 
жаль; -ило тяжк£ почутті! під чиїм сЄрцем 
немов година повилася; -ііла смертельна ту
га наче половини світу не стіно кому;

ОХОПЛЕНИЙ /об-/, обсілий, о. у полоні [у п. 
жаху] 0.

ОХОПЛЮВАТИСЯ (вогнем) брітися 0.
ОХОРОНА захист, (лісу) збереження; (себе) са

мозахист /-охорона/; (при установі) вірта, 
сторожа, с° караул; (загін) патруля /с° -уль/.

ОХОРОНЕЦЬ охоронник, вартовий, сторож, у 7 
хоронитель, страж, (злий) цербер, (князя) гай
дук, (гетьмана) сердюк, ж1 охоронниця; 
(прав) опікун, ЗАХИСНИК; (віри) ревнитель.

ОХОРОНЯТИ оберіга-, берегти, пильнуві-; вар- 
тува-, стерегти, сторожи-, чатува-, стоя- на 
вірті /сторожі, чатах/; (вулиці) патрулюва-; 
(ліс) зберіга-; (від спеки) захищі-; я. /мИ хто/ 
охоронгі с-и ♦, покликаний берегти, охоро
нець, вартувальник, вартовий, сторож, захис
ник, пк охоронний, сторожовий, захисний, ©.

ОХОТА БАЖАННЯ, прагнення, (непереборна) 
кортячка; гРс хочеться; на всю свою охоту 
без обмежень, скільки міє охоти.

ОХОЧИЙ (до чого) лісий; як L доброволець, р. 
охітний;

ОХОЧЕ залюбки, РАДО, з готовістю, з дор
огою душею, за милу душу, (дуже) з виско
ком, без проблем, любо [найлюбіше найохб- 
чі-], як мухи на мед, без скрипу.

ОХРЕЩУВАТИ /ви-/, хрести-, держі- до хреста; 
(дава- ім'я) назива-, іменува-,уР наріка-; (ру
кою) перехрещува-, накладі- хрест; я. охрі- 
щує = я. хрестить.



ОЦЕ 292 ПАГОДА

ОЦЙ фР тільки, нарешті; і оці аж і тільки но [і о. 
аж теп£р сказів]; о. так так! к. оц£!; аж оцб
1. щбйно теп^р [не чув. Аж оці почув], 2. 
колй це ріптом [аж оці вдірив грім].

ОЦІНКА (становища) характеристика; (твору) 
думка /відгук/ про, /писана/ рецензія; (шкіль
на) бал; (дія) оцінювання, оціне-, цінуві-, 
/товару/ таксіція; (незаперечна) категорйзм; 

бцінки (бали) г. нбти.
ОЦІН/ЮВАТИ визначі- /складі-, кліс-/ ціну; 

(се-бе) зні- собі ціну; (для такси) таксуві-; 
(твір) рецензуві-; (стан) характеризуві-, да
ві- бцінку чому; (шанс) вивіжува-; (акції) ек 
квотуві-, с° котгіру-; я. /мн хто/ ~юс с-и ♦, з-й 
~гі-, цінувільник, ~ювач, поцінбву-, таксіт- 
ор, пк ~ний, цінувіль-, /погляд/ знавецький, 
для бцінки, с* -цінний [самоцінний], ©; як 
~ювач (глянути) знавецьким бком, с° ~ююче; 

ОЦШЙТИ (реально) гліну- прівді в очі; 0.
ОЧЕВЙДЕЦЬ набчний свідок, з. самовидець.
ОЧЕВЙДНИЙ (факт) цілкбм пЄв-, ів-, реаль-, г. 

позір-, о. як на папері списа-; (- істину) без- 
пер^ч-, безсумнів-, незапереч-.

ОЧЕВЙД/НО і ~ЯЧКИ очевйдь-, живовйдяч-, г. 
евідбнтно, правдоподіб-, з. нівіч, о. як на до- 
лбні; г ґ  ясно, зрозуміло; вш мібуть, п£вно.

ОЧЕВЙДЬ реальність, дійсність; івність, зп яв.
ОЧЕРЕТЙНИЙ очер^тний.
ОЧИЩ/АТИ /об-, ви-, від-, (шлях) про-, (пляц) 

роз-/, чисти-; (спирт +) рафінуві-; (завал) 
пробирі-; (душу) піднбси-, одухотворі-; (в су
ді) випрівдува-; (від чого) звільні-; (від гріха) 
розгріші- /відпускі-/ що; (майдан) покиді-, 
залиші-, з. опускі-; он? обкраді-; (од лушпи) 
шеретуві-, відшеретбву-; & ~у- /ви-/; я. /мн 
хто/ - і  с-и ♦, рідйй очйсти-, очгісник, ~увач 
/ви-/, пк очиснйй /роз-/, чистгіль-, ~іль-, пури- 
фікацій-, /- молитву/ покутній, розгрішущий, 
відпустбвий, для ~ення, рв очгіще- [молйтва
о.], сґ очищій- [очшцій-душу каятті], ©; 

♦♦♦СЯ /про-/ 0; о. од блуду чистішати серцем.
ОЧЙіЦЕННЯ (глядача від п'єси) ла катірсис
бчі > око.
ОЧІКУ/ВАТИ /ви-/, чекі- /жді-/ на, г. ви жиді-, 

дожидіти^ся); (на звіра) чатувіти /чигі-/ на; 
(ласки) сподівітися; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й 
чекі- на, -увач, ок чекілець, пк ~увальний, 
чекіль-, © ~уючи;

ОЧІКУВАНИЙ г. вижйданий 0.
ОЧІПОК (кухаря) ковпік; & чепець.
ОЧКУР > пояс.
ОЧОЛО/ВІЧУВАТИСЯ; -ВІЧИ- прибріти рйс 

чоловіка /мужчйни, людгі-/, ВИЛЮДНІ-.
ОЧОЛЮВАТИ в&тгі перйд, стоя- на чолі, ок чо- 

лй-; я. /мн хто/ очблюс покликаний очблгіти, 
очблювач, (о)чільник, голова, ватажок, прові-

днйк, керівнйк, постівлений на чолі, (- судно) 
фліґман, пк головний, провіднйй, керівний, 
чіль-, /- судно +/ чоловйй, ©.

ОЧЙРНЮВАТИ ЗНЕСЛАВЛЮ-; демонізувйти.
ОЧУН/ЮВАТИ одужу-, оклгігу-, відходити ду- 

ш£ю й тілом; (з коми) ОПАМ’ЯТОВУВАТИ
СЯ; я. /мн хто/ ~юс с-и ♦, щоріз здоровіший 
/живі-/, хований, оклгігу-, одужу-, © ~юючи, 
~явши.

ОШАТНИЙ пйшно /гір-, чйпур-, розкіш-/ вбрі- 
ний /у-/, р. одягнгій, стрій-; (одяг) чепурнгій, 
гір-, святкбвий, елеґінтний, пйш-, виставнйй,
г. святбч-, с. розкіш-, д. прибір-, святнйй.

ОШЕЛЕШУВАТИ ПРИГОЛОМШУ-; (словом) 
забивіти біки, затуркува-, ок вгані- в пбдив;

ОШЕЛЕШИТИ кгінуги в пбдив 0.
ОШИВАТИСЯ (коло кого) тбр-, крутй-, оберті-, 

с° отирі-.
ОШКІРЯТИ(СЯ) > ВИШКІРЯТИ.
ОШПАР/ЮВАТИ /об-/, (окропом) обвірюва-, о- 

бпікі-, обпірюва-; я. /мн хто/ ~юс с-и ♦, з-й 
ошпіри-, ~ювач, пк обвірчий, ошпір-, ©.

ОШУКАНЕЦЬ дургісвіт, плутіга, пройдгісвіт, 
шельма, ошукіч, г. бшуст, ошуста, с. АФЕ
РИСТ, АВАНТУРНИК.

ОШУКАНСТВО дурйсвітство, шахрійс-, бшук,
з. ошукня, г. ошука, обмін^ство), (дія) обдур
ювання, ошукува-, ошукі-; ± АФЕРА.

ОШУКУВАТИ > ОБДУРЮВАТИ.
ОІЦАДЖ/УВАТИ і ~АТИ еконбми-, за^; берег- 

тгі, хоронй-; щадй-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й 
ощіди-, ощідливець, пб економіст, н* скупер
дяй, пк ощідливий, еконбмний, ОЩІД-, н* ску- 
пйй, ©.

ОЩАДНИЙ ощідливий, еконбмний; (- касу) г. 
щаднйчий; ощідна кіса щаднйця.

ОЩАСЛЙВЛЮВАТИ /у-/, щаслйви-; я. -гів- 
люс ощаслйвлювач, ©;

ОІЦАСЛЙВИТИ облагодія-, обсйпа- лісками 
/мгілостя-/, обдаруві-, ± БЛ АГО ДІЯТИ.

П

ПАВУК (ядучий) фалінга, скорпібн; © глитій, 
п’явка; & павучбк, павучйще, з6 павуччя.

ПАВУТЙННЯ павутйна; ти тенета, пістка; (інт
риг) плетиво; & д'к *опавутйнений.

ПАГІН пірость, піросток, піріст, (городини) пі- 
синок; (живець лози винограду) цибух; & пі- 
гонець, з6 ПАГІННЯ;

ПАГОНИ (виткі) батогй.
ПАГІННЯ пітони, пімолодь, пігілля, ббрость.
ПАГОРБ горб(бк), пігор(б)ок, підгір- /з-/, пргіг- 

ір(ок), прйгорб-, пер^гор-, сугорббк, р. кряж.
ПАГОДА > ХРАМ.
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ПАДАТИ (з ніг) валитися, (тілом) простягі-, 
(помалу) опускі-, (в обійми) кгіда-, (з гуком) 
гЄпати(ся), (до ніг) припадати, (- дощ) /ви-/, і- 
тй; /води/ спаді-, жбуха-, У* звергітися; /во
лос/ звисіти; (зо сміху) лягі-; (- росу) (о)сіді-; 
/сонце/ захбди-; (коло кого) упаді-, з. Фея; (- 
руки) опускі-; /рівень/ знижува-, змЄншува-, 
ітіі вниз /г. надолину/, (в душу) западі-; (на д- 
олю) /ви-, при-/; (- погляд) спрямбвуватися; 
(на кого) звілюва-; (в бою) гйнути; (-уряд) 
банкрутуві-; /тварин/ дбхну-, здихі-; (мора
льно) деґрадуві-, занепаді-; (- тінь) лягі-; п. 
духом ♦ на дусі, розкисі-; п. з н£Фа прихбди- 
без зусйль; не п. духом ндк дк вдіри- лихом 
об зЄмлю, тримі- /держі-/ фасбн [не підай 
духом /лицїм у грязь/! вдар л. об з.!, ф. 
держй /тримій/ ф.]; п. у прірву зникі-, проп- 
аді-, ітй з димом, зводитися нініщо; підає 
підгізра на підозрюють кого; я. /мн хто/ піда 
вілений (як сніп), звілюва-, підкбшу-, (- 
ріст) зм£ншу-, с-и ♦, щоріз нйжчий, (плід) 
підалка, пк долубіжний, долуйдучий, низхід
ний, спадовйй, спідистий, падущий, /- зорі/ 
падучий, з. підалишній, ок підошній, /- міць/ 
щоріз слібший; о. дзьобістий [замбк із -тим 
клйном], ск -підний [простопідна лінія], ©;

УПА/СТИ /В-/ повалйтися 0; (од удару) покот- 
ri-; (з гуком) бебЄхнути(ся), грібкнутися, грй- 
мну-, беркйцьну-, (у воду) брьбхну-, ШУБОВ
СНУТИ, полеті- [так і полетгіш]; (ніч на земл- 
ю) насті-, насунутися, огорнути що; (на кого) 
спіткі- кого, вйпас- на чию дблю; (- звук) про- 
луні-, грймну-; (на що /- тінь/) укрй- що, (до
рогу/ вйпас-, /тиск/ /с-/, /вітер/ ущухну-, /га
мір/ припингітися; /форт/ зді-; (духом) занеп- 
істи /піду-/; (в бою) загйну-; (- ціни) зменшит
ися; (низько) пустгі- берега, попустйти себЄ; 
у., як м^ха в мед піддітися спокусі; у. як у 
вбду знйкну-, пропіс-; тримайте, бо впаду! 
f  знаменйто, феноменільно, фантастйч-; Ти 
що, з н&а впав? Т. щ., з дуба в.?; я. -в  -лий, 
(у воду) кгінутий, (- зорю) екбчений, Й.

ПАДІННЯ (з гуком) гЄпа-; (рівня) змЄнше-, знгі- 
же-; (моральне) деґрадіція, занепад; (монар
ха) знетрбнення; & підання, паданйна.

ПАДЛО здохлятина, стЄрво, г. підлина; © пад- 
лк5ка, негідник, МЕРЗОТА, с. пропідло.

ПАДЛКЗКА > ПАДЛО.
ПАДЛКЗЧИЙ підлий, МЕРЗЕННИЙ, ганебний.
ПАДЛібЧИТИ робгі- підлості, ок підлбтетвува-, 

(перед ким) підло запобігі-, огйдно плазуві-.
ПАДЧЕ[І]РКА пісербиця, нерідна дочкі.
ПАЖ а. хлбпець до пбслуг; джура.
ПАЗ (між дощок) щілйна; (у деталі) заглйблен- 

ня, заглйбина, гніздб, рівчачбк, вйям-, вйям- 
ка, с° вйїмка.

ПАЗУР кіготь; ніготь; & пазурець, пізурик.
ПАЗУХА (матері) груди; (сорочки) рбзпір(ка), 

с° проріха; с? порожнина; & пізушгі-, пізу- 
шка; як у Христі за -ою як у X. в зіпічку.

ПАЙ (комерційний) чістка, ікція, г. уділ; п. дбля, 
щістя, талін; & пійка.

ПАЙКА > ПАЙ; (хліба) с° нбрма, пбрція, пб 
шматбк.

ПАЙбК (продуктів) нбрма, порцібн.
ПАК ч.: де ж пак! п° ще б пак!
ПАКА жмут, пічка; (тютюну) папуша, (краму) 

с° тюк.
ПАКЙТ (з пошти) великий конверт /г. ковЄрт- 

(а)/; (у побуті) пакунок; & пакЄтик.
ПАКТ (міжнародній) УГОДА.
ПАКУВАННЯ опакбва-, с° пакуві-, упакбвка.
ПАКУВАТИ запакбвува-; (речі) укладі-, ув’язу- 

ва-; (у що) напбвнюва- що; (у рівних дозах) 
фасуві-; я. /мн хто/ пак^є с-и ♦, рідгій за4, 
пакувільник, пк пакувільний, ©;

ВПАКУВАТИ: в. в біду г, підвЄстгі під манаст- 
гір; & і. г. *паківня /= зіклад, де пакують/.

ПАКУНОК з(і)гбрток, пакЄт, д. бгінок, г. пак, 
(речей) клунок, (поштовий) г. пічка, с° по- 
ейлка; & пакуночок, “пакЄтик, “пічечка.

ПАЛ спЄка, вар, г. гбряч; (у хорого) гарйчка; (ду
шевний) жар, зіпал, зіхват, збудження, під- 
нЄсе-, зворуше-, пісія; (дія) паління.

ПАЛАМАР дячбк, дяк, причетник, псалбм-, зп 
псалбмщик.

ПАЛАТА (палацу) світлйця, кімніта, зіля; (ліка- 
рш) покій; (лордів) ріда; (мір і ваги) відомство;

ПАЛАТИ1 хорбми, апартаменти, у? чертбги.
ПАЛАТИ2 горі- ( в о г н Єм ) ,  жарі-, палені-, згорі-, 

брітися пблум’ям; (вогнем) світгі-, яріти(ся), 
(спалахуючи) ПАЛАХКОТІТИ; (- щоки) па- 
ші-; /бій/ шалені-; п. гнівом /ненавистю/ пе
клом /чбрт-/ дйха-; я. /мн хто/ палі с-и ♦, пб- 
йнітий вогнЄм, розпломінений, охбпле- пблу
м’ям, пк палкйй, палахкйй. пломінкйй, полу- 
м’інйй, вогнйстий, жарис-, палах(кот)лйвий, 
/- лице/ роз/пашілий. о. у вогні, © паліючи;

ЗА4Ф4 заполум'яні-, (враз) спалахну-, ЗАГОРІ
ТИСЯ, ЗАСВІТИ-; з. гнівом -лютй-, -лютіти.

ПАЛАХКЙЙ >пк —► що пала.
ПАЛАХКОТІННЯ /роз-/, (с)пілахи, од (с)пілах.
ПАЛАХ/KOTIf А)ТИ (спалахами) горі-, блиско- 

ті-, палі-; (- щоки) паші-; (- бій) шалені-; & 
—ті-, піхка-, дк від-ті- /вй-/, роз-котітися; я. 
-котйть 1. я. горить /2. пала, 3. пашить/.

ПАЛАЦ хорбми /ПАЛАТИ1, резиденція, бсідок, 
зім-/ владарі /царі, президента/; & паліцик.

ПАЛЕНІТИ ПАЛА-; (в бесіді) дратувітися, спа- 
ліхувати; (зі сорому) згорі-; (- лице) паші-, 
/овоч/ червоні-; я. /мн хто/ паленіє с-и ♦, роз
пломінений, пломінкйй, пломенйстий, вогнй-
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с-, стожірий, пал ах кий, палах(кот)лйвий, (- 
сонце) сяйлй-, огнелйкий, о. як жар /пблум’я/, 
с* пали- [палйвода /-копа/], ©•

ПАЛЕЦЬ (руки) пучка, уР п^рст; (великий) па- 
люх, (мі[и]зинний) мі[и]зйнець; (на зубчатці) 
зубець; & піпьчик, пальчі.

ПАЛИВО як і. пальні [дрова, вугілля, нафта, 
гас, торф, газ +],/?. опал.

ПАЛЙВОДА відчайдух, ШИБАЙГОЛОВА; п6 
бешкетник, пустун.

ПАЛЙКОПА б'° той, що пінить копи.
ПАЛЙТИ спалюва- /про-, об-, пере-/, пускй- (з) 

дймом; (- спеку) пектй, припіка-; (ватру) роз- 
піпюва-, (траву) /ви-/; (- світло) світгі-; (з га
рмат) стріля-; п. {- думки) непокої-, ятргі-; 
(тютюн) кургі-; я. /мн хто/ пінить розпе
чений, с-и ♦, радий спали-, палій, пк палючий, 
пеку-, фР смалькгій, жалкий, /цілунок! жагу
чий; п. кораблі рвіти всі греблі.

ПАЛИ/ЦЯ (сирова) патйк, дрючок, бук, ціпок, 
прутик, ломіка, кийок, д. патйка; (оброблена) 
ковінька, тростгіна, карлюка, клю(ч)-; (гумо
ва) кийок; (ченця) патерйця; (чабана) ґирлгіґ- 
а; & ~чка, палюга, з6 паліччя; ± ЖЕРДИНА.

ПАЛИЧКА ціпок, кийок, (чарівна) прутик; (з гі
лки) ломічка, патичок, дрючеч-; (вчителя) 
укізка, (диригента) г. батута; & ціпочок, кий- 
оч-; да ♦-стукіпоч-.

ПАЛІЙ підпіпювач, б3 палйкопа, г. полум’яр; 
(заворушень) заводій, підбурювач.

ПАЛІСАДНИК с° у. прйсадок.
ПАЛІТРА (таця з фарбами) г. палета; (мисте

цька) п, (художні) засоби, інструментарій.
ПАЛІТУРКА обкладинка, оправа, д. палятурка, 

р. шабатурка; (м'яка) обгортка.
ПАЛІАТИВ > ЗАХІД3.
ПАЛКИЙ (вогонь) жаркий, палючий, п° пломе- 

нистий, пломінкйй, г. ятряний; (привіт) полу- 
м’яний; (- мову) жагучий, вогненний; (колір) 
яскравий, (мороз, вітер) шпаркйй, смалькйй; 
(- вдачу) гарячий, запальнйй, пргістрас-, зай- 
мйстий, г. загорілий; (кінь) баскйй, жвавий; 
(бій) запеклий, завзятий, затя-, шалений; & 
палкенький; ± ЗАПОПАДЛИВИЙ;

ПАЛКО з запалом, запопадливо 0.
ПАЛУБА у. чардак, поміст, поклад, (навісна) дек.
ПАЛЮЧИЙ ПАЛКИЙ, жаркйй; (погляд) жагу

чий; (мороз, вітер) ШПАРКИЙ, СМАЛЬК- 
ИЙ; (на смак) пекучий, жалкйй.

ПАЛЯ стовп; (з пазами й виступами) шпунт; д! 
КІЛ; Iе смертна кара.

ПАЛЯНИЦЯ хлібйна, буханець, (кручена) ка
ліч, (змащена салом) книш; & паляничка.

ПАЛЬТО /  плащ, (хутряне жіноче) манто, f  
бу-рнус /назва арабського плаща з каптуром/; 
(військовий верхній одяг) шинеля-

ПАМОРОЗЬ зіморозь, (на гілках) /на-/, с° іній.
ПАМОРОЧ/ИТИ (голову) дурмангі-, задуря-, 

ЗАПАМОРОЧУВА-; (запахом) п’яни-; я. /мн 
хто/ ~ить с-и ♦, з-й за4, задурйголова, заду- 
рювач, гбловокрут, пк (запаморочливий, за- 
дурли-, морбчли-, /запах/ п’янкіїй, © ~ивши;

♦♦♦СЯ (- голову) іти обертом, ходи- хбдором; 0.
ПАМПУШКА (з тіста) пампушок, пампух(а), 

пундик, пухтелик; (- жінку) ж*1 гладуха.
ПАМФЛЕТ > САТИРА.
ПАМ’ЯТ/АТИ і ~УВА- не забуві-, зберігі- /хов- 

а-/ в -і /сфці/, держа- в голові, носи- в серці, 
мі- в тямці; (довго) ♦ /тями-/ до новйх віників 
/мух/; п. усвідбмлюва-, розумі-; ~іій-(те)! ма- 
ft (те) на увазі! затям(те)! с. начувай(те)ся!; я. 
/мн хто/ ~і навчений ♦, з-й за^, негбдний 
забу-, пк ~кий, ~ущий, ~лйвий, © -авши;

ЗАПАМ’ЯТАТИ о. заруба- (собі) на носі 0;
ПАМ’ЯТАТИ(СЯ) держатися) в голові 0;
ПАМ’ЯТАТИСЯ тк не виходити з головгі 0; 

(довго) жй- в дам’яті; я. -ється живйй у п.
ПАМ’ЯТКА (річ) згадка, спомин, пім’ять, не

забудь; (збірка правил) інструкція.
ПАМ’ЯТЛИВИЙ пам’яткий, пам’ятущий; онґ 

пам’ятний; д. злопім’ят-.
ПАМ’ЯТНИЙ зп МЕМОРЩЛЬ-; (- подію) неза

бутній, вікопомний, р. пам’ятливий.
ПАМ’ЯТНИЙ пам’ятковий [дати пам’яткового].
ПАМ’ЯТНИК монумент, ок фігура, (у формі 

стовпа) обеліск, колона, (комплекс пам'ят
ників) меморіял, (на могилі) НАГРОБОК, 
(фараонів) ПІРАМІДА; & б3 пам’ятнйк.

ПАМ’ЯТ/Ь (- кого) згадка, спогад; (річ) ~*а; фР 
незабудь; (відчуття дійсности) свідомість, 
фР памороки; & р. ~ок, з. памка, пбм-, помок.

ПАН (чий) володір, господар, ВЛАДАР, велгіт- 
ель; f  дідич, поміщйк, шляхтич, дворянйн, 
вельможа, (молодий) ♦йч; (небагатий) підмок 
/полу-/; (над +ами) цар і Бог; (для !) добродій,
а. дон, сеньйор, (мі)лорд, містер, сер, мусьє; 
& ♦ок, зн ♦юга, ♦йсько, з6 ♦ство, ♦ота; (!) пгі- 
не! добродію! мось^е! ♦е-бріте!; (до стар
ших) ♦отче!; панове! добродійство!, шановне 
товарйс- /громадо/!, жм люди добрі!; якіій п., 
такий і крам які хіта такйй тин. якйй бать
ко. такйй син, яке сміття такі й мітлі.

ПАНАМ/А пляжний капелюх, з. афера; & ~ка.
ПАНЕЛЬ і ПАНЕЛЯ тротуір, пішохід; & пли

ті; (на симпозіюмі) круглий стіл.
ПАН/І f  дідичка, поміщиця; (над чим) господйн- 

я, воло дірка, владір-, велитель-; (моя) друж
ина, жінка; (для !) добродійка, а. донна, мадо
нна, сеньйорита, сеньйора, (мі)лЄді, місис, 
мадам, мадмуазель; & ♦йка, ♦я, ~юся, жм ~я, 
~бєчка; (!) піні! добродійко! паніматко!; мн 
пані!; пані й панове! а. леді і джентелмени!;
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з панями з жіночим товариством.
ПАНІБРАТ приятель, побратим, г. камрат; рів

ня, однокашник, як і. свій; (!) пане-брате!.
ПАНІБРАТСТВО фамільярність, невимушен-, 

безцерембнн-; (веселе) КОМПАНІЯ.
ПАНІБРАТСТВУВАТИ р. бу- за панібрата ком- 

у. бу- на короткій нозі /дітей хрести-/ з ким; 
с° фамільярнича-.

ПАНІБРАТСЬКИЙ фамільярний, безцерембн-, 
невймуше-, артіль-, компанійський, товари-; 
& запанібрат-.

ПАНІВНИЙ владущий, уряду-, кн урядуючий, ок 
володарський, д. пануючий; (погляд) найпо
ширеніший, загальний, який домінує, с° домі
нуючий, переважаючий.

ПАНІКА переполох, сполох, замішання, заміш
ка, заметушня, пбплох, пблох, о. кінець світу.

ПАНІК/У ВАТИ влада- в /сія-/ ~у, г. алярмува-; 
я. Імн хто/ ~ує розпанікбваний, с-и ♦, пойня
тий -юю, ~Єр, пк Орський, ~уватий, перепо- 
лбшливий, панічний, ©;

ЗАПАНІКУВАТИ впасти в паніку 0.
ПАНІМАТКА мати, господиня (дому); ц. попа

дя; (!) ПАНІ; & паньматка.
ПАНІТИ; ЗАПАНІТИ зн розпаношитися.
ПАНІЧНИЙ (тон) переполоте-, (страх) куря

чий; (відступ) безлід-, хаотич-, (поспіх) мету
шливий.

ПАННА панночка, панянка; а. міс, мадмуазель, 
сеньйорита; & панунця; капелюшкова п. с° 
тендітна панночка.

ПАНОРАМА видовище, краєвид; (епічна) п. зо
браження, опис, картина; (подій) калейдос
коп, п. вахляр; (на внутрішній стіні круглої 
будівлі) (батальна) картина по всьому колу.

ПАНОТЕЦЬ батько; ц. священик, піп; (!) > 
ПАН; & понбтчик [панбтчику! = панотче!].

ПАНОШИТИСЯ ши- в пани; БУНДЮЧИ-, заз- 
нава-, заноси- високо нестися, копилити 
губи;

РОЗПАНОШИТИСЯ ЗАЗНА-, запаніти.
ЗАПАНІТИ розпаношитися; я. -ів запанілиий, 

забагаті-, загодований, розпаноше-.
ПАНСІОН (закритий) інститут, заклад, р. 4ат, 

(житло) гуртожиток, інтернат, бурса; (заїзд) 
готель; (повний) п. утримання [на повному 
♦і]; на пгівному -оні на всьому готовому.

ПАНСТВО > ПАН; шляхта, дворянство; (!) до- 
сбрбдійство!; г. подружжя; д. світськість; з. 
панування; з. царство, королівс-, володарс- [♦ 
свободи].

ПАНСЬКИЙ & старопанський [н. капелюшок].
ПАНТАЛОНИ > ШТАНИ; & дг° пантальбни.
ПАНТЕОН храм слави; (видатних людей) уси

пальня; п. (людських імен) ґалерія, с° галерея.
ПАНТОМІМА м'° вистава без слів, німа /міміч

на/ сцена.
ПАНТОФЕЛЬ пантофля, виступець, капець, па

тинок, (нічний) чбвганець;
ПАНТОФЛІ с° тапочки —► Скалочки.

ПАНТРУВАТИ (пильно) дивитися, пильнувати; 
(чого) стЄжи-, слідкува-, спостеріга- що, з. па
зи-; (обряду) дотримува-; (в засідці) чига- на; 
я. пантрує = я. стежить /пильнує/ кого/що.

ПАНУВАННЯ владарюва-, володарюва-, царю- 
ва-, фР урядува-, зверхництво, с. гегемонія.

ПАНУВАТИ владарюва- /воло-/, бу- паном /во
лодарем, господарем/, (у країні) царюва-; (над 
чим) верховоди-, владйчи-, держа- гору, Воло
ді- чим; (у голові) переважа-, домінува-; (жи
ти паном діло) розкошува-; (над місцевістю 
І горб, будова!) височі-, ш. вивершуватися; & 
запановувати; пануй, Британіє! владич, Бри
таніє!; я. /мн хто/ панує с-и /звйклий, пок
лйканий/ ♦, пан, владар, господар, владйка, пк 
панівний, керівнйй, владущий, (все)владний, 
/- висоту! команд-, /- позицію! ключовйй, ©;

ЗАМ4 ок залягтй, запас- [залягла мовчанка] 0; 
(над ким) пойня- /охопй-, обсіс-/ кого.

ПАНЦИР /Xа -ЕР/ (воя) лати, обладунок; (з криц- 
і) покрив, покров, оболонка; (водолаза) ска- 
фандер; л. клітка, шкаралуща, терем, вежа із 
слонової кости.

ПАНЧОХА & панчішка; синя п. жінка без чару.
ПАНЩИНА кріпацтво, окґ пригін; п. неволя, ра

бство; (примусова праця) каторга.
ПАНЬКАТИСЯ (з ким) цяцька-, панькати /маза- 

пирогбм/ кого, фР потура- чиїм забаганкам; 
(церемонно) церемонитися, маніжи-, о. бави- 
/гра-/ в піжмурки; я. /лґ хто/ -ється с-и ♦, ра- 
дйй по4, пк церемонний, © панькаючись.

ПАП/А римський первосвященик; & ~усик, ~ун- 
чик.

ПАПЕРОВИЙ з паперу; (- тяганину) п. канце
лярський, бюрократйчний; (- права) фіктйв-, 
нереаль-, г. спо вид-; & папір-, папір’я-.

ПАШР (водостійкий) пергамен, с° пергамент; 
(офіційний) документ, грамота, мандат, d.!f 
бомага; & папірець, папірчик;

ПАПЕРИ рукописи, листй, писанина, шпаргал
ля /-гали/, (цінні) вЄксєлі, облігації, ак-, бони.

ПАПЛЮЖ/ИТИ осоромлю ва-, шельмува-, дем- 
онізува-, ГАНЬБИ-, плюгави-, обклада- боло
том, вилива- помиї на, топта- у порох /болбт-
о, грязь/, опаплюжува-; я. !мн хто/ ~ить с-и ♦, 
готовий сФ, ~ник, ганьбитель, знеславлювач, 
пк -ливий, ганьблй-, знеславли- /-чий/, ганеб
ний для кого, © ~ивши.

ПАПУГА (наслідувач) мавпа; & папужка.
ПАПУШ А (тютюну) в’язка, па-; (грошей) пач-; 

© тюхтій.
ПАРА1 двійко; (волів) паровйця, (коней) двоє;
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(чоловіча) костібм; (білизни) зміна, комплект; 
(кому) двійнйк, (чому) допбвнення (до комп
лекту); (шлюбна) подружжя; ч* два; зк кілька, 
декілька; & п£р(оч)ка.

ПАРА2 (водяна) вйпар(бвання); ні -ри з уст ні 
слова, ні гу-гу!; пгівною -око на пбвну пару.

ПАРАГРАФ (закону) пункт, (під)рбзділ, СТАТ
ТЯ; п. правило, прйпис, настанова.

ПАРАД х? парйда, (армії) огляд, г. дефіляда; (для 
хвальби) ф. показуха, г. попис.

ПАРАДНИЙ (одяг) святковий, чепурний, пйш-, 
oindT-; (обід) урочгістий; (вхід) головний, не 
чбр-; (бік) показний, показбвий; & парадб-.

ПАРАДОКС різкЯ невідповідність /несумісн-, 
розбіжн-, нелогічн-/, що й купи не держиться.

ПАРАДОКСАЛЬНИЙ неймовір-, незбагнЄн-, 
незвичай-, несуміс-, нелогіч-; феномен&пь-.

ПАРАЗИТ е' воша, блоха, блощйця; © нахліб
ник, дармоїд, трутень, г. галапіс; л. МЕРЗО
ТА; ± ЕКСПЛУАТАТОР.

ПАРАЗИТ/УВАТИ: я. -ус с-и ♦, паразит, дар
моїд, трутень, нахлібник, пк дармоїдський, ©.

ПАРАЛЕЛОГРАМ (прямокутній) ПРЯМОКУТ
НИК; (з рівними боками) ромб.

ПАРАЛЕЛЬ ха паралЄля; (географічна) широта; 
(з чим) 4? зіставлення, порівня- [провЄстй па
ралель]; (в думках) тотожність, повна подібн-.

ПАРАЛЕЛЬНИЙ рівнобіж-; (вираз) тотбж-, вар- 
ІЯНТ-, синоніміч-, ф. близнюкбвий.

ПАРАЛІ/ЗУВАТИ кам’яни- розбив^- ~чЄм; (рух- 
и) скбвува-, о. зв’йзува- руки й ноги /по руках 
і по ногах/; п. виводи- з ладу; (працю) гальм- 
ува-, розлйдну-, перешкоджати чому; я. /мн 
хто/ ~зує с-и ♦, з-й с4, пк етичний, ~зацій-, ©;

С4Ф£ постави- правцем /камен-/ [бод£й вас ка
менем поставило!] 0;

ПАРАЛІЗОВАНИЙ: як п. (стоїть) мов його 
обухом по голові вдарено.

ПАРАЛІЧ родимець, грець; & зг параліж.
ПАРАПЕТ (на даху) огорожа, парканчик; (кам'

яний /на мурах фортеці!) ви бруствер.
ПАРАСОЛЬ у. холодок, г. ок розчепірка; (вели

кий) т. зонт; & парасолька, парасблик.
ПАРАФІЯ г. парбхія, д. прихбдство; (церковна) 

округа.
ПАРАШУТИСТ г. спадун.
ПАРДОН фР прбщЄння [просити пардону]; (!) 

вибач(те)! /про-!/, даруй(те)! прошу пробаче
ння! перепрошую! вибачаюсь!

ПАРИТЕТ рівність, рівноправність (сторін).
ПАРИТЙТНИЙ рів- [на -них правах /засадах/].
ПАРИ/ТИ розпйрюва-; (тіло) грі-, вигріва-; (гар

ячим) обпіка-; (- сонце) пекти; (лозою) п. сікт- 
й, шмата-, шпйри-; (кого) шпЄти-, бра- в шбр- 
и, /на іспиті! різа-; ГАРЯЧКУВА-; п. парка 
поро- гарячку; я. !мн хто/ ~ть с-и ♦, радйй по-

♦, ~льник, пк паркйй, ~льний; © ^вши.
ПАРИТИСЯ (в лазні) вип£рюва-; (на іспиті) го

ріти; я. /мн хто/ париться с-и ♦, рйдйй поФ, 
пйрений, шпіре-, © парившись;

ЗАПАРИТИСЬ (на іспиті) зрізатися, згоріти.
ПАРІ (на гроші) заклад.
ПАРІЯ як і. УПОСЛІДЖЕНИЙ, погбрдже-, зне- 

важе-, знЄхтува-, забутий Богом (і людьмй); 
(суспільства) о. пасинок.

ПАРК > САД; (зоологічний) зоопйрк, звіринець; 
(транспортних машин) депо.

ПАРКАН ОГОРОЖА, баркан, (плетений) пліт; 
(частокіл) паліс£ца /с° палісад/, (живий) жи
вопліт; & парканЄць, парканчик, парканяка.

ПАРКЙТ > ПІДЛОГ А; о3 паркетина.
ПАРКЕТНИЙ п. шикар-, світсько-біпь-, світсь

кий, що аж.
ПАРКУВАННЯ: для п. (- площу) паркувальний.
ПАРЛАМЕНТ (УHP) Центральна Рада, (Украї

ни) Верховна P., (США) конгрес, (РФ) дума, 
(Польщі) сейм, (Еспанії) кортЄси, (ФРН) бун
дестаг, (Франції) палата депутатів, (Туреччи
ни) курултай, (Ізраелю) кнЄсЄт.

ПАРЛАМЕНТАР член парламенту, (на війні) 
перембвець.

ПАРНИЙ (- число) поділь- на два; & парйстий.
ПАРНЙЙ паркйй, душнйй, задушливий.
ПАРОКСЙЗМ (боли) н&іад, загострення, с° прй- 

ступ; (чуття) збудження, вйяв /про-/, спінах.
ПАР&ЛЬ гйсло, умовний знак /слово/, г. кличка.
ПАРОПЛАВ > СУДНО; & пароплавчик.
ПАРОСТЬ ПАГІН, молоде стебло, о. зєлєнЄць; 

(відгалуження) гіітузь, гілка; (чия) нащадок; 
& пйросто(чо)к, поросль, паріст, к. рость.

ПАРОТЙГ парові [о]з, паровик, льокомотйв.
ПАРТАЧ халтурник, лопало, телЄпа>, попсуй- 

мййстер, да майстер-ламайстер.
ПАРТАЧИТИ капори-, халтури-, сяк-так ліпйт- 

/тулй-/, псува- роботу, робй- з лемеша швай
ку, ф. паскуди-, ляпа-, (пером) базгра-, дря- 
па-; ± ПАРТОЛИ-; я. /мн хто/ партачить с-и 
/звйклий/ ♦, з-й сФ, партач, халтурник, ляпа
ло, (пером) бйзграч, ©;

СПАРТАЧИТИ ок сплеска-, о. зробй- з леме
ші швайку 0; & запартачи- /на-/.

ПАРТИЗАН > ПОВСТАНЕЦЬ; (УПА) упівець, 
упіст, о. лісовйк.

ПАРТІЙНИЙ (погляд) суб’єктйв-; (хто) заанга- 
жбва-, як L член партії.

ПАРТІЯ (політична) спілка, організація; (геоло
гів) загін, відділ, група; (краму) серія, комп- 
лЄкт; (шахів) одна гра; (балетна) рбля, с° 
роль; (у шлюбі) пара; ф. шлюб; (чогось дріб
ного) жмЄня, жменька.

ПАРТНЙР (у ділі) співучасник, компаньйон, то
вариш, жґ напарник; (гри) співгравець.
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ПАРТбЛИТИ (їжу) телЄпа-, готуві- недбало; 
(справу) ФАБРИКУВА-; я. /мн хто/ нартбл- 
ить с-и ♦, з-й стел^па-, н1 ПАРТАЧ, ©; ± 
ПАРТАЧИТИ, КАПАРИТИ;

С ж  склепі-, злйпа-, зліпгі-, скапіри-, спл&ка- 0.
ПАРУБКУВАТИ паруббчи-, молодикуві-, ж. 

козакуві-; (з дівчатами) ЖЕНИХАТИСЯ.
ПАРУБ/ОК молодйй чоловік, юнік, молодик, г. 

л&інь; п6 хлоп’яга, хлопіка парубій(ко), пів- 
♦, вйросток; як і. неодружесний; & ~чік, 
~чйна, ~чйсько, паруб’яга), з6 парубоцтво, 
парубота; п. під в^сом вже готовий женйх.

ПАРУВАТИ1 випарбву-, схбдити пірою; (- поле) 
бу- під піром; я. napjfe с-и ♦, випарбвува- 
ний, вивітрю-, п. зникомий, пк леткий.

ПАРУВ/АТИ добирі- /єдні- в/ піру, ± СВАТА-; 
(голубів) звбди-, злучі-, спарбвува-; & пере- 
парбву-; я. /лґ хто/ пар^є с-и ♦, з-й с4, ~іль- 
ник, сват, ж1 свіха, п* парувальний, ©;

ПАРУВАТИСЬ укладатися в піру 0;
СПАРОВАНИЙ у пірі 0.

ПАРУС вітрйло.
ПАРФУМИ м" з. імбра, с° духй, одеколон, г. ко- 

льбнська воді; (запахи) піхощі, АРОМАТ.
ПАРХАТИЙ шолудивий, парши-.
ПАРШЙВИЙ ПАРХАТИЙ; (- вівцю) замотолй- 

чений; (вигляд) ПАСКУД-; ± НАГАТИВ-; 
(хто) ГИДКИЙ; & паршйвЄньк-, препаршгів-.

ПАС ПОЯС, ремінь, шнур; (шкіри +) смуга, (о)- 
крійка; ст передіча м’ячі; & пасок; від
мовляюсь, (у картах) не грію [я ♦!].

ПАСАЖ коридор, прохід, перехід; (у тексті) у- 
рйвок, фріза; ги несподіванка.

ПАСАЖЙР (на поїзді, літаку) подорожінин, як
і. подорбжній; ± МАНДРІВЕЦЬ.

ПАСЙВНИЙ не АКТИВ-, не ЕНЕРПЙ-, БЕЗ- 
ДІЯЛБ-, ІНЕРТ-, БАЙДУЖИЙ.

ПАСИНОК пісерб, пісербок, (рослини) ПАГІН, 
з6 пісиння; (суспільства) ПАРІЯ.

ПАСІЧНИК бджоляр, бортник.
ПАСІЯ любов, прйстрасть; (хто) кохіний /-на/; 

фР гнів, лють, раж [впадіти в пісію].
ПАСІОНАРНИЙпрйстрас-, о бурем-, вулкін-.
ПАСКВІЛЬ і ПАШК- > НАКЛЕП; зн реіггйлька.
ПАСКУДА МЕРЗОТА, плюгівець, погін-, лай- 

дік; ж1 шльбндра; & паскудник /-кудисько/.
ПАСКУДИТИ бруднй- каля- пікости-, (руки) 

погіни- ги опогінюва-, уР оскверня-; (кого) 
ГАНЬБИ-, сорбми-, очбрнюва-; (що) псуві-; 
я. /мн хто/ паскудить 1./2. с-и ♦, 1. я. бруд
нить1, 2. з-й оФ, ПАСКУДА, погінець, пк ПА
СКУДНИЙ, © паскудивши, + я. опоганює;

ЗАПАСКУДИТИ забагнй- 0;
ПАСКУДИТИСЯ пікости-, бруднй- 0;
ОПАСКУДИТИСЯ о погіни-, уР оскверни- 0, 

(від поносу) обдристі-;

РОЗПАСКУДИТИСЯ розб&ти-, розсвингічи-, 
розсобічи-, пустй- бфега, стіти паскудою, 
зледащі-, збидлі-, з'п зіпсувітися; я. /мн хто/ 
-ився розпаскуджений, розсвин^че-, розб^щ- 
е-, збидлілий, зіпсутий 0, Й.

ПАСКУДНИЙ (- погоду, працю) погі-, (хто) 
вр£д-, мерзЄн-, нікчем-, гідський, /морально/ 
недоброчбс-, розпус-, нецнотлйвий, підлий, 
підлякувітий; (на вроду) БРИДКИЙ, негір- 
ний, огйд-, гидкйй, плюгівий; (вираз) непри
стойний; (- якість) (пре)погі-, зіпсутий; фР 
заброджений, запаскудже-; & препаскуд-.

ПАСКУДСТВО гидота, мерзбта, уР скверна; Зз'я 
розпуста, непристойність.

ПАСМО (волосу) жмут(ик), жмуток, жґ пелех; 
(сіна) віхоть, віхтик, р. вЄрчик; (світла) про
мінь, пучок; (імли) смуга, кліпоть; (гір) кряж.

ПАС/бВИСЬКО ви- /по-/, піша, (за селом) вй- 
гін, (на облозі) толбка, (при хаті) пістівень 
/-нйк/, (у горах) полонйна; & -бвйще, овиця.

ПАСОКА сукров(ат)иця, ропі; р. кров.
ПАСТА > КРЕМ.
ПАСТВА з6 парафіяни, миря-, о* віря-, як і. вірні, 

богоміль-, с° віруючі, г. парохіяни.
ПАСТИ випасі- /по-, n f  під-/, (за плату) чаба- 

нуві-; я. /мн хто/ пасЄ с-и ♦, згодний по4, ви- 
пасільник, ПАСТУХ, у* скотір. (овець) чаб- 
ін, п* випасільний, ©.

ПАСТИР ПАСТУХ; (духовний) душпістир, свя
щеник, духівнйк.

ПАСТКА д. капкан, г. пасть, (з дерева) ступйця; 
(на птахів) перевЄси-; (на вовка) вовківня, 
(на мишу) мишоловка; (на рибу) ятір, в£рша.

ПАСТОР > СВЯЩЕНИК.
ПАСТУХ пістир, (череди) череднйк, (табуна) 

стід-; (овець) чабін, вівчір, гайдір, ватіж- 
ник; (свиней) свинопіс; (як фах) скотір; & 
пастушок, (молодший) підпісич; 
ПАСТУШЕСТВО випасіння, пастуше- 0.

ПАСУВАТИ І. (до чого) годйтися, (пре з ч. не) 
тулй-, відповідати чому; (до лиця) лйчи-, (із ч. 
не) випаді- [не випадіє = не пасує]; 2. (у кар
тах) не грі-; ги (перед чим) відступі-; ± ПАС; 
я. /мн хто/ пасує пк годящий, ПІДХОЖИЙ 
придітний, прийнятний, задовіль-, відповід-, 
слуш-, г. пригожий, пристілий*.

ПАТЕЛЬНЯ сковороді, сковорідка.
ПАТЕНТ (на щось) пріво; (документ) свідоцтво 

/ліцензія/ (на пріво).
ПАТЕНТбВАНИЙ (винахід) зареєстрбва-, захй- 

ще- патентом; (засіб) апроббва-, рекомендб- 
ва-, дозвбле-; © зн канонізбва-, офіційно вй- 
зна- [по£г (в СССР)].

ПАТЕРЙЦЯ і ПАТИК > ПАЛИЦЯ.
ПАТЙТИКА f  бомбістика, ± ПАФОС.
ПАТЕТЙЧНИЙ прйстрас-, спбвне- пітосу, ок
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віват-, f  бомбастич-; ± ПИШНОМОВНИЙ.
ПАТИНОК > ПАНТОФЕЛЬ.
ПАТЛАТИЙ КУДЛА-; (- шерсть) КОШЛА-; 

!квіти! лапа-, пишний; Іхмари/ лохматий, ку
черявий.

ПАТЛИ мн кудли, пелехи; (у тварин) (довга) 
шерсть.

ПАТР/АТИ тельбуши-, (пір'я) обскубува-, скуб-, 
(рибу) розчиня-; ф. анатомува-, оперува-; я. 
Імн хто/ пгітра с-и ♦, радий по4, тельбушйт- 
ель, ~альник, (птицю) скубрій, пк -альний, ©;

ПОПАТРАТИ /ви-/, ок розпотроши- 0.
ПАТРИЦІЙ > АРИСТОКРАТ.
ПАТРІОТ (свого народу))? син, (український) ок 

соббрник; з п націоналіст.
ПАТРІАРХ (в роду) голова; ц. владика, перво

священик; (довгожитель) о. сива борода, як
1. найстарший; (науки) корифей, метр, заснов
ник (школи); & д° *патріярхувати.

ПАТРІАРХАЛЬНИЙ (лад) старосвітський, від- 
жйлий, не сучасний; f  властивий патріярха- 
ту; (одяг) застарілий, старомодний; п. консер- 
ватгів-; (- стосунки) простий, нехитрий.

ПАТРОН 1. опікун, заступник, захисник, с. хлі
бодар; (фірми) бос; (митців) меценат; жм 
зверхник, началь-, шеф; (міста) як і. святий;
2. гільза, с° набій.

ПАТРОНТАШ у. ладівниця, ладунка.
ПАТРУЛЮВАТИ / ПАТРУЛЬ > ОХОРОНЯТИ

і ОХОРОНА.
ПАТЯКАТИ базіка-, варняка-, верзяка-, пащеку- 

Bd-, пласка- /ляпа-, молб-, клепа-/ язиком, те- 
ревени-, язйчи-, біса /химери, тюльку/ гна-, 
теревені прави-, розводи- демагогію, розво
дитися, ПРОСТОРІКУВАТИ, плестй нісеніт
ниці /сухого дуба/, точгі- ляси, гріши- язиком, 
говори- на вітер, Хймині кури прави-, пф га- 
лу-балу; & розпатякува-; я. Імн хто/ патяка 
розбазіканий, розпатяка-, с-и ♦, радий поте- 
рев^ни-, патякало, базіка-, пащекун, пк язика
тий, просторікува-, пащекува-, словоблудний, 
щедрий на слова, терев&іливий, ©.

ПАУЗА, ПАВЗА інтервал, перерва, передих, 
(у розмові) зупинка, мбвчан-; (у вірші) цезура.

ПАУПЕРИЗАЦІЯ Іха пав-/, зубожіння, озлидні-.
ПАФОС урочистість, піднесен-, піднесення, па

тетика, f  бомбасти-; (творчости) величн
ість, висок-; (фальшивий) пишномбвн- /висо
ко-/, пиха; & ха патос.

ПАХКАТИ & пахкоті-, попахкува-; що пііхка (- 
цигарку) пк пахкий, пах(ко)тючий.

ПАХ/НУТИ (чим) --ті-, духмяні-, сходи- ~ощам-
и, р. душі-, (зле) тхну-, n f  відгони-, занбси- 
/про-/ [н. потом], #і. заходитися на що, іти до 
чого [~не війною], скидатися на /виглядати 
як/ що, висі- в повітрі [війна -іла в п.]; (що

/кому/) передбачатися /лежати/ [їй ~не дорбг- 
а]; і не ~не /~ло/ нш і /не було/ й знаку чого; 
я. /мн хто/ -не ПАХУЧИЙ, запахущий, запа
шний, аромат-, духмя-, запашистий, ~кйй, на- 
пахчений чим, © ~нувши, ~нучи; я. -не роз
стрілом (- статтю) підрбзстрільний;

ПРОПАХНУТИ протхнути(ся) 0;
РОЗПАХНУТИСЯ запахнути що аж 0.

ПАХОЩІ > АРОМАТ; & пахновйння.
ПАХТІТИ 1. ПАХНУТИ; 2. (люлькою) пахкати;

ПРОФ44: я. -ів пропахчений, пропахтілий 0, Й.
ПАХУЧИЙ пахкий, пахущий, пахнючий, пах- 

нющий, пашистий, АРОМАТНИЙ; нап&сче-.
ПАЦЮК щур; онґ порося, паця; Q зн гладун.
ПАЦЬОРКИ > НАМИСТО; (на хустці) торочки; 

(волосу) пасма.
ПАЧКАР контрабандист, д. перемитник.
ПАШІТИ (жаром) жахті-, (- щоки) горі-, с. па

ла-, (вогонь) палахкоті-; я. !мн хто/ пашіїть 
розпечений, розвбгне-, пк вогнен-, п° пашис
тий, стожарий, (- щоки) розпашілий;

РОЗПАШІТИ розпалені-, розгарячі-; що роз
пашів розпашілий, розгарячі- 0, Й.

ПАШНЯ (на полі) хліба; (хліб у зерні) зерно, 
збіжжя; & пашниця.

ПАШТЕТ (січене м'ясо І оселедець!) фо(а)ршмак.
ПАСПОРТ свідоцтво, посвідчення, документ, г. 

 ̂вйказка, ха пашпорт.
ПАЩА зн пащека, р. зявище, пастка, с° р! зів, г. 

зіво; (людська) н1 рот; я. отвір; ± ПЕЛЬКА.
ПАЩЕКУВАТИ ПАТЯКА-, ТЕРЕВЕНИ-, гост- 

рй- язики, дава- волю язику, ок кривослбви-, 
обмовля-, (в очі) цвіка-, (- дітей) барашкува-, 
пискува-; дк розпустй- язгік на всю губу; пф 
галу-балу, гал ай-бал ай; (пліткувати) плести 
/пл^ск£-/ язиком, слебезува-; & розпащекува
тися; я. /мн хто/ пащекує 1. розпащекбваний 
+ що патяка, 2. що лихословить.

ПАЩЕКУВАТИЙ > ЯЗИКА-; & пащекбваний.
ПАЮВАТИ > ДІЛИТИ.
ПЕВНИЙ /ПЕВЕН/ © вір-, надій-, незрадливий; 

(успіх) гарантований, забезпече-; (крок) твер
дий, чіткий; (день) визначений; (факт) досте- 
мен-, безсумнів-, вірогід-; (за кого) спокій-, у- 
певне-; (крах) неминучий; фР якийсь, деякий; 
п. кого упевне- у кому; такіій п. так упевне-;

ПЕВНО і ПЕВНЕ достеменно 0; мабуть, о- 
чевйдно, о. коли подивлюсь; звичайно, п£вна 
річ, напевно, запевне, о. і до бабки не ходи 
/-іть/, вже ж би був [вже ж би була ціла]; (під
сумок сказаного) це /то/ вже так; цілкбм п. 
(твердити) г. з цілою певністю.

ПЕДАГбГ > УЧИТЕЛЬ.
ПЕДАЛЬ Xа педаля: &  ступйр, підніжка.
ПЕДАНТ формаліст, акуратист, с. догматик, до- 

гматист; ± СЛУЖБИСТ, СУХАР.
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ПЕДАНТІІЧНИЙ дріб’язковий, дрібничко-, до- 
скіпли-, скрупульозний, ± ЗАЦИКЛЕНИЙ.

ПЕЙЗАЖ краєвид, ляндшафт; (твір)) малк5нок, 
картина; & пк *пейзіжний /= краєвид-/.

ПІКАТИ г. каза- “пек!”;
СІ1ЙКАТИСЯ здихатися, відбрйкатися.

ПЕКЙЛЬНИЙ (- умови) жахливий, нестерпний, 
як у пеклі, нелюдський; (- спеку) страшенний; 
(намір) підступ-, бестія ль-, злий, зловорожий; 
(пекельницький) підсвітній; & стопекЄльний.

ПЕКЛО (біблійне) ге£на (вогненна), зг гегЄна, х? 
тіртар, о. підсвіт; ги спЄка, вар; з'" жах, кош
мар, нестерпні /жахливі/ умови, безладдя, rd- 
мір, крик; (бою) вир, круговерть; (в душі) му
ки, страждання, тортури; з6 сили зла /темря
ви/, злі духи; кбла пікла пекельні кола.

ПЕК/ТЙ (хліб) випіка-, /інше/ роби-, виготовля-; 
(сонце) пали-, смали-, шквари-, припікі-, ♦ 
вогнем; (залізом) катуві-; (душу) непокої-, 
турбува-, мучи-, шматуві-; (кого) дошкуля- 
кому; (- бажання) н° хотітися кому, кортіти 
/муля-, шпигі-/ кого (що аж); я. /мн хто/ печі 
с-и ♦, з-й сФ, ~̂ ар, фР смалій, пк ~учий, палю-, 
печйстий, жаркий, гарячий, що аж, © пікши;

♦♦♦СЯ пали-, шквіри- 0; (в душі) непокої- 0;
ПІДПЕКТИСЯ (в печі) доспіти; 0; п. в огні 

розлуки зазні- розлуки, пізні- себе й друга.
ПЕКУЧИЙ палю-, палкйй, жаркий, (дуже) гаря

чий (що аж); (мороз) лютий, щипучий, тріс- 
ку-, шпаркий; (біль) гострий, різкий; (- чутт- 
я) важкий, болісний, нестфп-; /слова/ дошку
льний, вразливий, шпаркий, терпкий; /сльози/ 
гіркий; /потребу/ натільний, невідклад-; /про
блему/ актуаль-, злободЄн-.

ПЕЛЕХАТИЙ ПАТЛА-; (джміль) волохі-; (во
лос) кошла-, скуйовджений, розпітла-; (- рос
лину) пишний, густолистий, ряснові-; (цвіт) 
лапі-; (- хмари) кучерявий, розпливчастий.

ПЕЛЮШКИ м* ПОВИТТЯ, ПОВИТОЧОК, СПОВИТОК, 
(під низ тулуба) підгузок; & од пелюшка.

ПОЛЬКА горло, горлянка, в. рот, с° глотка.
ПЕНАТИ мн боги домашнього вогнища; п. роди

на, рідна хата /поріг/, домашнє вогнище.
ПЕНЗЕЛЬ квач, квічик; & пензлик.
П^НІС да пісюнчик; ма чоловічий статевий член 

/брган/; сором, n’jfra кінцівка, причинне місц- 
е, кінЄць, прутень, стрижень, хоботок, свиня
чий хвостик; повстале єство; (символ) філос.

ПЕНСІОНЕР г. емерит.
ПЙНСІЯ > ПЛАТНЯ; фР г. емеритура [вийшов 

на емеритуру].
ПЕНЙ штраф, стягнення; з. скарга; р. наклеп, 

провйна; б3 напасть.
ПЕРВ/АК ~істок, ~ород-, пЄрша дитина; шк пер

шокласник; (самогону) перша проба; & ~ачбк.
ПЕРВЙННИЙ перший, первісний, початковий,

первородний, первопричин-, )Р первовіч-, с° 
первоздін-, ск першо- [першовулкін = ♦ вул
кан]; (пращур) найдавніший; (осередок) низо
вий; (- обробку) пи чорновий; ± ПЕРВІСНИЙ.

П^РВІС/НИЙ первовіч-, предковіч-, ПЕРВИН-,
о. адамів; (- людей) пЄрший, доісторичний, 
печЄр-; /красу/ незайманий, цілин-, чистий;

~НО ок раз [я не збився з раз узятого тбну] 0.
ПЕРВІСТОК > ПЕРВАК.
ПЕРВОЗДАННИЙ с°у. первовіч-, одвіч-, п° пер

воцвіт-; фР первіс-.
ПЕРВУВАТИ бу- першим, вЄсти перед, грі- пЄ- 

ршу скрипку, задава- тон, тримі- першість 
/пільму пЄршости/; я. /мн хто/ ведЄ перід 
провідник, пк (най)пЄрший, головний, найго- 
ловні-, провідний, пріоритет-, о. у першій ла
ві, © задаючи тон, ± що верховодить.

ПЕРГАМЕ/НТ > ПАПІР; f  шкіра для письма, 
рукопис (на шкірі), сувій з рукописом; & г. ~н.

ПЕРЕБЕНДЯ балаклій, базікало; вередун.
ПЕРЕБИВ/АТИ (усіх) /ви-, пере-/; (торг) /роі-/; 

(лама-) перелімува-, трощи-; (посуд) товкти, 
розбиві-; (сон) перепиня-; (дія-) заважі-, пер
ешкоджав (звук) заглуша-; (мову) перерива-, 
перебаранча-; (голод) вгамовував (подушку) 
/з-/; (зображення) переводи-; я. /мн хто/ с- 
и ♦, змушений переби-, ~̂ ець, ~ійло, ~ільник, 
пк ^чий, перебивущий, перебивільний, ©.

ПЕРЕБИВАТИСЯ трощи-, ламі-; (у злиднях) 
перемага-, перебуві-, тягтися з останнього, 
зводити кінці докупи /з кінцями/, даві- собі 
раду; п. з хліба на квас тягнути напівголодне 
існування; я. /мн хто/ -ється 1. трощений, пе- 
ребгіва- /ви-/, 2. я. тягнеться з останнього, с-и 
♦, з-й перебгі-, загрузлий у злиднях, ©.

ПЕРЕБ/ИРАТИ (що) перегляді-, сортува-, від
сортовував (піч) перекладі-, пересипі-; (в го
лові) згідува- по чЄрзі; (женихів) вередуві- 
ким, крути- носом; (міру) перевгіщува-, пере- 
борщува-, переливі- чЄрез край; (хмільного) 
перепивітися; (команду) бріти на сЄбе; (спад
щину) брі-, приймі-, діставі-, одЄржува-; (у 
що) передягі-; (у голові) ритися; (звичку) пе
рехоплювати, (розмову) заволодіві- чим; я. 
/мн хто/ ~ і  с-и ♦, покликаний перебріти, ~іч, 
перебірник, пк перебірливий, вибігли-, веред- 
ли-, перебірчий, ~ущий, т. сортувальний, ©;

ПЕРЕБРАТИ: що -ів  0; когб перЄбрано пе
ребраний, ок перЄбратий.

ПЕРЕБИРАТИСЯ (через що) переправля-, пере
ходити; (на квартиру) переїзди-, переселяти
ся, г. переноси-; (за кого) передягі-; я. /л** 
хто/ -ється перебираний, пересЄліов-, (куди) 
г. перенбшув-, с-и ♦, рідий перебрі-, ©.

ПЕРЙБІГ (чого) біг, хід, розвиток, /недуги/ р. 
тяг; (подій у творі) лінія, канві, Ґ  сюжЄт;
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(думок) плин; & перебіжка, (дія) перебігання.
ПЕРЕБ/ІГАТИ (через) /про-/, БІГТИ; (думки) 

перебирі-; (оком) нйшпори-, огляді-; (віз) ви
переджу ; (- усміх) ковзати, прокбчуватися; 
(до ворога) ПЕРЕКИДА-; (- тінь по стіні) ко- 
лисі-; (- час) миніти, збігі-, спливі-; я. /мн 
хто/ ~ігі с-и ♦, з-й -іг-, -іжець, перекйнчик, 
перекйдько, пк -ігливий, -іжистий, ©;

ПЕРЕБІГТИ: п. дорбгу кому стй- на завіді, 
перебй- торг /ґешефт/ 0.

ПЕРЕБІЙ; ПЕРЕБОЇ перерви, півзи, (серця) ма 
од аритмія; (у праці) затримки, зупинки.

ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ гіперболізація, г. пересада, 
ф. перебір, с° натяжка; без п. ф. без брешеш.

ПЕРЕБІЛЬШУ/ВАТИ /при / ; переббрщу-, гіпе
рболізувати, брі- чЄрез край, перебирі- міру, 
робй- з мухи слоні, г. пересіджува-, ф. загин
ів  Хймині кури пріви-, пересблюва-, перепй- 
рчува-, передаві- куті мЄду; я. /мн хто/ ~є с-и 
♦, -вач, переббрщу- -пЄрчу-, -сблю-, ©;

ПЕРЕБІЛЬШИТИ г. пересадйти 0;
ПЕРЕБІЛЬШЕНИЙ г. пк пересідний 0.

ПЕРЕБІР (надмір) зайвині, с° нідлишок; (у ви
борі) вередувіння; (дія) сортуві-, перебирі-.

ПЕРЕБІРЛИВИЙ вибігли-, вередлй-, примхлй-.
ПЕРЕБОРЩУВАТИ > ПЕРЕБІЛЬШУ-.
ПЕРЕБОр/ЮВАТИ перемагі-, брі- гбру, (опір) 

долі-, поббрюва-; (гнів) пересилюва-, (себе) 
перелімува-, брі- в руки, опанбвува-, оволо- 
діві- собою, роби- /переступі-/ чЄрез не хбчу, 
переступі- чЄрез сЄбе; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з- 
й ~б-, ~ець, -ювач, пересйлю-, перембжець, 
звитяж-, пк -чий, перембжний, звитіжливий, 
©: ~юючи нЄхіть (робити) ок чЄрез не хбчу.

ПЕРЕБРЕХАТИСЯ > БРЕХАТИ.
ПЕРЕ/БУВАТИ г. /про-/; бу-, знахбдитися, ЖИ

ТИ; (на обліку) стоі-; (усюди) буві-; (біду) 
-живі-, -чікува-; (де) ф. ночуві- [і не ночув- 
ів], (у світах) товктйся; п. на самоті п° саму- 
віти; я. /мн хто/ перебуві збуваний, rf тепер 
/нарізі/ де [т. на вірті], під сучісну пбру де, 
зк якйй де [я. у кузні], що де [(що) в дорбзі], 
пк наяіний де, (на утриманні) угрймува- ким, 
(під загрозою) загрбже- чим, (в ремонті) пос- 
тівле- на ремонт, (на лікуванні) тепер на ліку
ванні, (в дорозі до) на шляху до, © -бувіючи;

ПЕРЕБУТИ пережй- 0; вЄсело п. час дббре за- 
бівитися, весело погуляти; ± ІСНУВАТИ;

ПЕРЕБУТИЙ (де /часі) проведений; 0. 
ПЕРЕБУДОВА реорганізіція, реформувіння, к? 

переоцінка цінностей.
ПЕРЕБУДОВН[Ч]ИЙ реорганізаційний.
ПЕРЕБУД/ОВУВАТИ (що) реформуві-, реорга- 

нізбвува-, робй- зміни /рефбрми/ де\ я. /мн 
хто/ ~бвує с-и ♦, з-й -уві-, реформітор, пк 
-бвчий, ©;

♦♦♦СЯ (морально) міші-, міняти шкуру /курс 
поведінки/ 0; я. /л#* хто/ -ється -бвуваний, 
реформб- 0, с-и ♦, готбвий перебудуві-, ©.

ПЕРЕВАГА (у чім) вйщість, першість, верх, зве
рхність, п. кбзир, плюс, козйрна кірта, к" пе- 
реважіння, жґ сйла [не ніша сйла]; (правова) 
привілей; ± ПРІОРИТЕТ;

ПЕРЕВАГИ вйгоди 0.
ПЕРЕВ/АЖАТИ мі- -ігу, -Єріпува-, міщу-, ф. 

перепльову-; (вагою) -іжу-, перетягіти; (у 
чім) домінуві-, превалюві-; пересйлю-; я. ~а- 
ж і 1. що -Єршує, с-и ♦, з-й -Єрши~, (кудгі) 
більший /вйщий, крі-, довЄршеніший +/ від, 
пк найвйщий, численніший від, © -Єршуючи,
2. найпоширеніший, біль- числбм, (знічно) 
біль-, (як)найбіль-, пк панівнйй, ПЕРЕВАЖ-,
о. з -ігою, на першому місці, © міючи -ігу; 
± я. домінує; частина, що ~ажі більша ч.

ПЕРЕВАЖНИЙ найбільш пошйре-, найпошйре- 
ніший, біль- числбм, ф^знічно) біль- [-на 
частина (з.) більша ч.]; ± ПРІОРИТЕТНИЙ.

ПЕРЕВАЖНО здебільшого, здебільш(е), в оснб- 
вному, головнйм чйном, у перевіжній більш
ості, /  гбловно, фР скоріше, рідше, більше 
тбго. що [б. т., що сплять]; & ок вперевіж.

ПЕРЕВ/АЛЮВАТИ перекиді-, перекладі-, ~ан- 
тіжува-; (кряж) долі-, перехбди-, переїждж- 
і-, пересягі-; (- літа) н° перескікува- [перес- 
кбчило за сто]; я. !мн хто/ ~4лює с-и ♦, з-й 
перевалй-, -ілювач, пк -ільчий, © -ілюючи.

ПЕРЕВАНТАЖ/УВАТИ переладбвува-, ПЕРЕ- 
КЛАДА-; (пам'ять) обтяжува-, трудй-; я. /мн 
хто/ ~ус с-и ♦, з-й перевантіжи-, -увач, -ник, 
пк переладбвчий, перевантіжний, переванті- 
жливий, переобтіжли- для кого, ©.

ПЕРЕВАРЮВАТИ (ще раз) варй-, (шлунком) 
перетрівлюва-, (розумом) осягі-, засвбюва-, 
п, (пере)осмгіслюва-, /темуі аналізуві-; (воду) 
кип’ятгі-; (з ч. не) <? не терпі-, не знбси-, не 
видЄржува-; я. /мн хто/ перевірює с-и ~, з-й 
переварй-, пк ф3 перетрівчий, т. перевір-, ©;

ПЕРЕВАРЮВАТИСЯ варй- 0; я. -ється с-и ♦; 
перевірюваний, пк стрівшій, ©.

ПЕРЕВЕРЛГАТИ (на бік) /по-/, перекиді-, валй- 
нібік, (сіно) ворушй-, перегрібі-, перевалкб- 
вува-; (шукаючи) перетрушува-, перериві-; 
(побут) трансформуві-, переінікшу-, зміню-; 
(душу) розчулю-, розжалбблю-, вивертіти; (у 
душі) колотгі-; (на кого) оберті-, перекиді-, 
ПЕРЕТВОРЮВА-; я. /лґ хто/ -т і  с-и ♦, з-й 
-ну-, -тійло /ви-/, (сіно) перегортій-, пере- 
гортільник; пк -тільний, перегортіль-, ©;

ПЕРЕВЕРТ АТИСЯ (клубком) іти ббертом; 0;
ПЕРЕВЕРНУТИСЯ (- світ) завалгі-; 0.

ПЕРЕВЕРТЕНЬ зрідник, відступ-, перекйнчик, 
ренеґіт, яничір; (вампір) вовкуліка, вовкун;



П Е Р Е В Е Р Т О М 301 П Е Р Е Г О В О Р Ю В А Т И

ж' перев^ртанка; & пк *перевЄртанський.
ПЕРЕВЕРТОМ клубком, перекид-, перекидьки, 

уперекидь, шкерЄ6фть; (догори ногами) сто- 
рчакі, стбрч(ки), сторчмі, жґ стовбулі, ф. 
догорй ріком /дрйгом/.

ПЕРЕВЕРШ/УВАТИ (кого) затьмірюва-, пере- 
вйщу-, лишати позаду, стоЯ- на гблову вйще 
від; f  переблгіскува-; /чим/ перескоку-, пере- 
пльову-, міти перевагу над чим; (не йно ваг
ою) переважі-; (надії) р. переходи-; (рекорд) 
перекриві-, побиві-; (плян) перевикбну-; (ке
лих) перепбвню-; (себе) переростати себЄ; 
(покази) 0у перешкілюва-; (- ідеї) преваліб-, 
доміну-, фР випирати [нотації у творі не -іл- 
и]; я. /мн хто/ ~ує 1. я. домінує, 2. я. перева- 
жа1, 3. я. затьмарює, 4. я. перекрива +;

ПЕРЕВЙРШЙТИ (межі) перейтй 0; (кого) за
ткну* за пбяс, утер- нбса кому; (усіх) спіймі- 
Ббга за бброду; (вагою) перетягтгі.

ПЕРЕВЖЙТОК перевживіння.
ПЕРЕВИВ/АТИ /об-/ ще раз, перепліті-, (що 

чим) /в-/ що у що; (дитину) переповиві-; 
(стан) обвиватися круг чого, обв’язувати що; 
(рану) /пере-/; я. імн хто/ перевиві с-и ~, з-й 
перевй-, -віч, пк -ільний, перевйвчий, ©;

ПЕРЕВИВАТИСЯ перепліта- 0; я. -ється пере- 
(по)вйваний/об-/, перепліта-, п° перетка-.

ПЕРЙВИВКА в м н перевитки.
ПЕРЕВЙЩУВАТИ ПЕРЕВЕРШУ-; (міру) ПЕ

РЕБИРАТИ; (владу) НАДУЖИВА- чим/що; 
п. кого/що бу- вищим за кого/що.

ПЕРЕВІРКА (в армії) переклик, г. апель; (дія) 
контрбль, перевіряння; а на перевірку вйй- 
де /вййшло/ а виявиться /аж вйявилось/.

ПЕРЕВІР/ЙТИ робгі- мсу; (якість) ВИПРО- 
Б(ОВ/УВА-, (міцність) прббу- на зуб; (гот
овість) пересвідчуватися /перекбнува-/ у чім; 
(установу) контролювати, обстЄжу-; ± ЦЕН
ЗУРУ-; я. /м? хто/ с-и ♦, поклйканий -и-, 
-яйло, -яльник, перевір-, контролер, ок реві- 
збр, пк перЄвірчий, контрольний, -яль-, ©.

ПЕРЕВІЮВАТИ: що перевіює пк перевійний.
ПЕРЕВ/ОДИТИ (очі) /від-/; (через) перепрові- 

джува-, переправля-, перекиді-; (добро) псу- 
ві-, МАРНОТРАТИ-, нйщи-, марнуві-; (вік) 
занапащі-; (малюнок) перебиві-; (поштою) 
перекізува-, пересилі-, пере даві-; (на посту) 
переміщі-; (на жарт) оберті-; (в життя) за- 
провіджува-; (допит) здійснюва-, провіди-; 
(думки) переключі-, скербвува-; (стрілку) пе
ресуві-; (вексель) перепйсува-; (куди) г. пере- 
нбси-; п. дух /з-/ дух, передихі-, відсіпувати- 
(ся), віддйхуватися; п. на жарт звбди- на ж.; 
я. /мн хто/ ~6дить з-й -Єстй, с-и ♦, -ідник, -о- 
дій, пк -іднйй, т. -одбвий, ©; ± що марнеє;

ПЕРЕВЙСТЙ о. пустйти на пси /= зіпсуві-/ 0.

ПЕРЕВОДИТИСЯ (на службі) перехбдити, пе
реноситися; (- час) р. миніти; (нінащо) обер- 
тітися, (звиродніти) перербджува- /ви-/; (гос
подарство) занепадіти, марнувітися, спустО- 
шува-; (добро) витрачі-, псуві-, нйщи-, схО- 
дити на псй; (зника-) вигибі-, гйну-, ви мирі-, 
(- істот) нікчЄмні-; я .  /м н хто/ -иться с-и ♦, 
з-й перевестйся, перевбджуваний 0;

ПЕРЕВЙСТЙСЯ /ви-/, пітй в пброх при дорОз- 
і; (геть) звЄстйся (з лемеші на швійку) 0.

ПЕРЕВОЗИТИ: я. перевозить с-и ♦, перевЄзь- 
ко, перевозій, ск перевезй- [перевезйбрат].

ПЕРЙВ/ОРОТ -оріт, революція; ви путч; (у чім) 
перел-ім, злам; (літака) -ерт; (дія) -ертіння.

ПЕРЕВ/ТІЛЮВАТИСЯ (в кого) влізити /пере-/ 
в чию шкуру, о. перетіка- однЄ в бдне, з. вер
тітися; я. /ЛҐ хто/ -ється С-И ♦, 3-Й -тілй-, 
щоріз в іншій шкурі, -^ертень, п* -тільчий, ©.

ПЕРЕВТОМА & г. ок перетомлення.
ПЕРЕВТОМ/ЛЮВАТИ(СЯ) перетруджувати(с- 

я); я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, пк -ливий, ©; я. /мн 
хто/ ~люється -люваний, перетруджува-;

ПЕРЕВТОМЙТИСЯ не чути рук /ніг/ 0.
ПЕРЕВ’ЙЗ/УВАТИ (ще раз) в’язі-; (речі) обв’я

зувати /з-/, з. об’Язу-; (рану) перевивіти, бин- 
туві-, г. бандажуві-; (поранених) робй- пере
в’язку кому; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й -і-, -ув
ач, пк -нйй, -чий, -ливий, -уваьлний, ©.

ПЕРЕГ/АНЙТИ і -ОНИ- (через) ГНА-; (у русі) 
ВИПЕРЕДЖА-; (авта) переправля-, перепро- 
віджува-; (через машину) перепускі-; (кров) 
ганЯ-; (на спирт) перероблЯ-; я. /мн хто/ ~ангі
1. що випереджа, 2. що мінить, с-и ♦, -Онич, 
т. -Онник, пк -інн[ч]ий, (кінь) -онбвий, ©.

ПЕРЕГ/ЙН надужиттЯ, крійність, перевищення 
повновіжень; (місце зламу) згин; (дія) -іння.

ПЕРЕГИН/АТИ /з-/, гну-, (папір) перегорті-; п. 
нідто старітися, впадіти у крійність, брі- 
чЄрез край, передаві- куті мЄду, перегині- 
пілицю, перетягі- струну; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, 
з-й перегну-, -іч, -ійло, пк -ільний, ^чий, ©.

ПЕРЕГІН У дистінція, жґ стінція; (мостовий) 
прогін, марш; (з молока) сколбтини.

ПЕРЕГЛЯД Огляд, ознайомлення з; (дія) іі-.
ПЕРЕГ ЛЯ/ДАТИ (усіх) /о-/, (фото) /роз-/, (пре

су) /про-/, передивлЯтися /про-/, знайбми- з; 
(ідеї) ревізувіти, переціню-; я. /мн хто/ ~ді с- 
и ♦, змушений -ну-, -діч, пк -довий, ©.

ПЕРЕГ ЛЯ/ДАТИСЯ перезирі-, обмінюва- /пе- 
рекиді-/ пбглядами, зустрічі- /скиді-, повО- 
дити/ очйма /пбглядами/, зглядітися, ззирі-; 
я. /мн хто/ -сться с-и ♦, рідйй -ну-; (кіно) вд
аний, © моргун, пк перезйрливий, ©.

ПЕРЕГОВОРИ (телефоном) розмбви, спілкуві- 
ння; (мирні) перемОви(ни), з. перетракгіції.

ПЕРЕГОВОРЮВАТИ /-баліку-/, ГОВОРИТИ;
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ПЕРЕГОВОРІІТИ перегомоніти 0.
ПЕРЕГОДОВАНИЙ перетбвщений, пережйвл-.
ПЕРЕГОДОМ перегодя, (трохи) згбдом, за дея

кий час; (невдовзі) незабаром, невзабарі.
ПЕРЕГОНИ ок вйпередки, с° гбн-, (кіньми) вер- 

хогбни.с
ПЕРЕГОРбДЖУ/ВАТИ /роз -/, переділю-, пере

діляти, фР городи-, перепина-; я. /мн хто/ -є 
с-и ♦, рідий розгороди-, ~вач /роз-/, переді- 
лю-, (річ) бар’ф , пк передільчий, переділко
вий, ©.

ПЕРЕГОРОДКА переділ-, с° перебір-; (низька) 
бар’ф; (у скрині) перетинка.

ПЕРЕГОРТАТИ (оберта-) перекиді-, перевер
ти* /по-/; (сіно) перегріба-, перевалкбвува-, 
перегромаджу—; (сторінки) гортати; (у голов- 
і) ПЕРЕБИРА-; (удвоє) згина- /пере-/; (в печі) 
шуруві-; & перегбрту-; я. /мн хто/ перегорті
1. я. переверта, 2. с-и перегріба-, перегрі- 
біч, перегрібільний, © грібши, 3. що шурує.

ПЕРЕГОР/ЙТИ /з-/; (- вік) п. промина-; /пасії/ 
мина-, зник і-, осі датися; /молоко матері/ 
псува-; я. /мн хто/ ~rf покинутий ♦, (вже) май
же ~ілий, пк горілий, о. в огні, © ~яючи;

ПЕРЕГОРІТИ (- чуття) перекипі-, вишумі-, 
вйшумитися, перебродити.

ПЕРЕГУК/УВАТИСЯ перекликі-, подавати го
лос, дкр. ~ітися; (- луну) відгукува-, відлуню
вати; (з чим) гармоніюва-, відповіла- чому, 
ски-датися на; я. /мн хто/ -ється ~у-ваний, с-и 
♦, з-й ~ну-, пк -ливий, /модою/ п. подібний, ©.

ПЕРЙД L фронт, лиці; (на возі) передок.
ПЕРЕД tf*і п. соббю д. поперед /вперед/ сЄбе.
ПЕРЕДАВА/ТИ /від-, по-/, доруча-, /справи/ /пе

редо-/; (- ТБ) транслював (досвід) пошйрюв- 
а-; (у спадок) залиша-; (привіт) посилі-; (ене
ргію) /пере-/; (вість) повідомля-, інформува-, 
розповіді- /пере-/, переказува-; (мовою) відт- 
вбрюва-, зображі-, малюва-, змальбву-, опйс- 
у-, /ідеї/ убирати в слова ; я. /мн хто/ с-и ♦, 
з-й переда-, ~віч, ~вЄць, пересилач, перека- 
зув-, відтворю-, т. транслятор, пк -вальний, 
^ т-у пересильний, трансляцій-, ~вчий /на-/, ©.

ПЕРЕДАЧА (етером) трансляція, пересилання; 
(тюремна) пакунок; (в авті) трансмісія; (дія) 
передавання; (справ /кому/) перебрання ким.

ПЕРЕДБАЧ/АТИ /~УВА-/ завбачі-,завбічува-, 
гада-, бічи- /вгадува-, припускі-/ наперед, уР 
провидів (ліпше) чекі- на; (логічно) виснбву- 
ва-, роби- вйсновок; (дощ) прогнозува-, г. за
повіді-; (працю) плянува-, проєктува-; я. /мИ 
хто/ нівчений ♦, з-й ~и-, пк ПЕРЕДБАЧ
ЛИВИЙ, провгід-, Є гадай- [гадійзілля], ©;

♦♦♦СЯ /зав-/ 0; н° пахнути чим [піхне грозою].
ПЕРЕДБАЧЛИВИЙ обічний, завбачливий, да

лекоглядний, далекозорий, далекосяжний.

ПЕРЕДВІЧНИЙ споконвіч-, відвіч-; )Р божЄст- 
вЄнний, як І Бог; (- плем'я) (старо)дівній, 
прадів-; (ліс) правічний, предковіч-, предвіч-.

ПЕРЕДВІЩАТИ з" > ПРИЗВІЩАТИ.
ПЕРЕДДВЙР’Я передбрам’я; (перед сіньми) 

ПРИСІННЯ; п. переддень чого, фР напередо
дні, перед дверима, пЄред чим [у п. кріізи н. 
к. /пЄред д./ кризи, пЄред кризою]; ан ♦.

ПЕРЕДДЙНЬ (свята) день пЄред чиму (подій) с° 
переддвер’я, /грізних/ передгроззя; (свята) г. 
навечЄр’я [святкбве н. ♦ свята]; & передо
день; гР *напередбдні /= попереднього дня/.

ПЕРЕДИВЛЯТИСЯ ПЕРЕГЛЯДАТИ /о-/, (газе- 
ту) /про-/, продивлятися.

ПЕРЕ/ДИХ ~почйн[в]ок, с ~дишка, окґ ~кур.
ПЕРЕДИХ/АТИ перепочиві-, розгині- спину; 

(переводи- подих) віддихува-, відсапувати(с- 
я); я. /мн хто/ -а  с-и ♦, рідий ~ну-, перепочи- 
вець, пк перепочивальний, на перепочинку, ©;

ПЕРЕДИХНУТИ відід[т]хну-, пересапну- 0.
ПЕРЕДІЛ/(КА) с° відсік, у. зісторбнок, т. пазу

ха, камера, простір, У* купі; & пк *~ьчий.
ПЕРЕДІЛ/ЯТИ (ще раз) /роз-, розпо-/, діли-; 

(навпіл) переполовинював & ~ю-; я. /мн хто/ 
~іі с-и ♦, рідий /змушений/ переділи-, переді- 
лювач, пк передільчий, переділковий, ©.

ПЕРЕДМІСТЯ /за-/, околиця, с° окраїна, f  під- 
зімчя; (село) підгорбдня.

ПЕРЕДМОВА передслово, переднє слово, пере
дні увіги; (вступна стаття) вступ, інтро
дукція; ± ПРОЛОГ.

ПЕРЕДНІЙ (ряд) перший; (- стіну) (на)чільний, 
фронтіль-, лицьовий; /вікно/ причіпко-, при
чільний; (край) передовий; & передущий.

ПЕРЕДОБІДНІЙ: п. час, передобіддя.
ПЕРЕДОВЙЙ (загін) аванґірдний; (громадянин) 

свідомий, ініціятйвний, як і  передовик; (пог
ляд) проіресйвний, г. поступовий.

ПЕРЕДОВА я к і  (на війні) передові лінія, пере
дній край, (в газеті) передовйця, ♦ стаття.

ПЕРЕДПОКІЙ перЄдсінок, передня кімніта, як
і. передня, ± КОРИДОР; (для клієнтів) (по)- 
чекільня, приймальня, як і. приймільна.

ПЕРЕДРАЖНЮВАТИ (кого) ДРАЖНИ-, пере- 
кривля-, пародіюві-, ДРАЖНИТИСЯ з кого; 
(мавпувати) імітуві-, КОПІЮВА-; я. /м“ хто/ 
—нюс с-и ♦, ~нювач, передражник, перекрив- 
ляч, пк передражливий, перекрйвли-, ©.

ПЕРЕДРУК/ОВУВАТИ (знов) друкуві-; (маш
инкою) перепису-, о. перестуку-, перецбку-; 
я. /мн хто/ ~бвус с-и ♦-, рідий ~уві-, ~бву- 
вач, п* передрукбвчий, © передруковуючи.

ПЕРЕДСМАК смакування наперед, д. засмак; д! 
ПЕРЕДЧУТТЯ.

ПЕРЕДСМЕРТНИЙ /при /, скіза- /зрббле-/ пер
ед смертю /на краю могили/; ± ОСТАННІЙ.
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ПЕРЕДСУДНІЙ передкатострофальний.
ПЕРЕД ТИМ r f  раніше, давні-, пер-, колись, у 

минулому, ж? передше, передні-, передом.
ПЕРЕДУ/ВАТИ (чому) іти /виступа-, міститися/ 

попереду чого, відбува- /дія-, трапля-, мати 
місце/ пЄред чим; (вести перед) ПЕРВУВА-; 
я. Імн хто/ -с 1. я. веде перед /> ПЕРВУВА-/,
2. (чому) відбуваний /відбутий/ перед чим, пк 
попередній, відомий /наявний, засвідче-, за- 
фіксбва- +/ до чого /перед чим!, /- покоління! 
колишній, дотеперіш-, попередніший від, ©.

ПЕРЕДУМУВАТИ (що аж) /роз-, об-/, дума-; 
(робити) міня- /зрікатися/ рішення; я. /мн 
хто/ передумує звикши /схильний/ ♦, го
товий передума-, о. без твердого слова; ©;

ПЕРЕДУМАТИ передуматись 0.
ПЕРЕДУСІМ насамперед, перш за все, в першу 

чергу, попервах; & передовсім.
ПЕРЕДЧАСНИЙ /зав-, до-/, р. передвчасний; (- 

старість) ранній; ± ЗАВЧАСУ, ЗАГОДЯ.
ПЕРЕДЧАСНО rf  ЗАВЧАСУ, перед часом, до 

часу /пори/, дочасно, зарання, жм (за)рано, 
без пори.

ПЕРЕДЧУВАТИ /від-/, чу- наперед, прочува-, 
вичува- чу- серцем, п° пречува-; (приємне) 
смакува- наперед, о. облизуватися; я. /мн хто/ 
передчув^ с-и смакувати наперед, з-й відчу- 
серцем, попереджений серцем Про, СПОВНЄт 
ний передчуття, пк чутливий, © чуючи сер
цем;

ПЕРЕД/ЧУ- /ви-/; я. -чув © -чутий ким 0, 0.
ПЕРЕДЧУТТЯ передчування, г. прочуття, у? 

/пре-/; (приємного) передсм&с.
ПЕРЕДЯГАТИ(СЯ) убиратися) за кого, ж? пе

ребиратися), с° переодягати(ся);
ПЕРЕДЯГТЙСЯ: що -гігся перебранець.

ПЕРЕЖИВАННЯ уболіва-, потерпа-, душевна 
мука, сердечний біль, г. пережиття; & Фчко.

ПЕРЕЖИВ/АТИ (кого) жи- /існува-/ довше ніж 
хто; (горе) зазнава-, терпі-; (щастя) пізнава-; 
(біди) витЄрплюва- /пере-/, зноси- /пере-/; (ду
шею) уболіва-, болі-, потерпі-, перетліва-, бо- 
лі- /тлі-, млі-/ душЄю /серцем/, Іглибоко! пере- 
відчува-; я. /мн хто/ -rf 1. з-й пережи-, -ець, 2. 
що потерпі, с-и ♦, болільник, к“ уболіваль- 
/при-/, з болем у сЄрці /сповнений душевних 
мук, з тугою в сЄрці, затерплий серцем/ від 
чого у глибоко вражений чим у © потерпаючи;

ПЕРЕЖЙТИ (душею) перемлі- Іглибоко/ пе- 
ревідчу- 0; (біду) перечасува-, перетрива-, пе- 
ребу-, (арешт чий) пережурйтися чим 0;

ПЕРЕЖИТИЙ 1. перебу-, перечасбваний, 2. 
відчутий сЄрцем, перевідчу- 0.

ПЕРЕЖИВАТИСЯ проходити крізь серце (и ду
шу); я. -їсться 1. ПЕРЕЖИВАНИЙ, пк (голод 
+) /тоді/ тодішній, /тепер/ теперіш-, 2. взят

ий близько до серця;
ПЕРЕЖИВАНИЙ 1. що пережива 0, 2. зазнав

аний, витерплю-, перевідчу- 0.
ПЕРЕЖИТОК о. родима пляма.
ПЕРЕЖОВ/УВАТИ добре жува-; я. -ус с-и ♦, 

радий /з-й/ пережува-, -увач, пк -увальний, 
жуваль-, -чий, ©.

ПЕРЕЗИРАТИСЯ > ПЕРЕГЛЯДАТИСЯ;
ПЕРЕЗИРНУТИСЯ скинутися очима 0.

ПЕРЕІНАКШ/УВАТИ переробля-, змінюва-, 
перекраюва-, роби- по-свбС)му; (зміст) пре- 
парува-, перекручува-; (вдачу) переламу-; 
(наказ) ф. перетаку-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й 
-и-, -увач, перероблю-, ж. перетаку-, пере- 
робкевич, ©;

ПЕРЕІНАКШИТИ зробити не так 0.
ПЕРЕЇДАННЯ к. переїд.
ПЕРЕЇЗД/ИТИ переїжджа-, їха- через; (куди) 

ПЕРЕБИРАТИСЯ, перевози-, г. переноси-; 
(повз що) проїздити, проїжджа-, мина- що; 
(колісьми) розчавлюва- /дк роз’їха-/; (бар'єр) 
форсува-, переправлятися через що; я. /мн 
хто/ -ить с-и ♦, радий переїха-, (куди) пере- 
вожуваний, г. переношу-, пк переїзний, пере
їжджий, о. на колесах, © -ячи /-їжджаючи/.

ПЕРЕ/ЙМАТИ -хбплюва-; (жезло) -бира-; (на 
себе) бра-; (спадок) успадкбвува-; (досвід) за- 
позича-; (на дорозі) -пиня-, заступа- стЄжку; 
(кого) лови-, затримува-, (бидло) заверта-; 
(жахом) охбплюва-, ПОИМА-; (дух) /за-/, за- 
бива-; (шлях) р . -тині-; (мову) 1. ПЕРЕБИВ- 
А-, 2. засвою-, наламуватися у чім; я. /мн хто/ 
перейм^ 1. с-и ♦, з-й —йня-, -ймач, -хбплсю- 
в-, -ловлю-, пк -хбпливий, запозич-, ПЕРЕЙ- 
НЯТ-, ©, 2. я. охоплюс, 3. я. бере;

ПЕРЕЙНЯ-: -ло хгілодом дрижаки вхопили 
кого;

ПЕРЕЙМАТИСЯ (чим) захбплюва-, гриз-, /на
строєм/ спбвнюва-, ПРОСЯКАТИ, бра- до 
сфця що у мі- серце переповнене чим; не п. 
тим нічого з тбго не роби-;

ПЕРЕЙНЙ- (думкою) потонути думкою в чім; 
забрати собі в гблову що; 0;

ПЕРЕЙНЯТИЙ захоплений, одержимий 0.
ПЕРЕЙНЯТІСТЬ одержим-, Спів)чутлив- 0.

ПЕРЕЙНЯТЛИВИЙ сприйнятли-, схильний на
слідувати /мавпува-/.

ПЕРЙКАЗ (усно) розповідь /б-/, оповідання /пер- 
е/, (брехливий) перебрех; (жанр байки) ла фа- 
бліо; (твору) виклад, передача, парафраз(а); 
& (дія) переповідання, перекізува-;

ПЕРЕКАЗИ легенди; чутки.
ПЕРЕКАЗ/УВАТИ переповіда- /роз-/, ОПОВІ- 

ДА-, (іншими словами) перефразбвува-; (при
віт) передав^-, засила-; -ують кажуть; я. /мн 
хто/ -ус с-и ♦, з-й -а-, переповідач /о-/, -ув-,
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(що) переказ, пк І бланк ~уІ -нйй, ©.
ПЕРЕКИДАТИ1 /дк перекйда-/, (все) перевиті-;

ПЕРЕКЙДАТИ (усе) /вй-/, переметати 0.
ПЕРЕКИД/АТИ2 /д* ПЕРЕКЙНУ-/ (з ніг) вали-, 

збиві-, переверті-; (сторінки) перегорті-; 
(через плече) перевішува-; (вину) ПЕРЕКЛА
ЛА-; (полк) ПЕРЕМІІЦА-; (міст) споруджа-, 
навбди-; (над чим) простягі-; (чарку) вихилЯ-; 
(ким) ОБЕРТА-; (яку копійку) ф. підкиді-; я. 
/м* хто/ с-и ♦, з-й перекйну-, -іч, кидій, пк 
перекйдливий, (пере)кйдальний, ©;

ПЕРЕКЙНУ- (кого) беркицьну-, (за пліт) ф. 
перефутббли- 0.

ПЕРЕКИД/АТИСЯ переверті-; (на спину) пода
ти, валитися; (через що) перевілюва-, переко- 
чува-; (над чим) нависати, простягатися; (до 
ворога) перехбдити, перебіга-; (вогонь) поши
рюватися, переноси-; (ким) ОБЕРТ А-; (цифр
ами) жонглювати; (ідеями) обмінюватися; 
(слівми) перемовля-, Ґ  перемовлЯти словЄчк- 
о; (у карти) гра-; (з воза) випаді-; я. Імн хто/ 
-ється с-и ♦, з-й перекину-, -аний, перекйдь- 
ко, пк -истий, -ливий, -нйй, ~ький, ©;

ПЕРЕКЙНУ- беркицьну-, пійміти сторчакі 0.
ПЕРЕКИДОМ перекидьки, ПЕРЕВЕРТОМ, пе- 

рестрибом, шкерЄбЄрть; догорй дриґом /но- 
гіми, дном, в. раком/; ± СТОРЧГОЛОВ.

ПЕРЕКИНЧИК ПЕРЕВЕРТЕНЬ, ЗРАДНИК.
ПЕРЕКИПАТИ: я. перекипі перекипущий.
ПЕРЕКІР заперечення, сперечі-, р. справдбвув- 

а-; (сварка) суперечка, лай-, спір-, сугіерЄ-;
ПЕРЕКОРИ суперечки, (взаємні) докори.

ПЕРЙКЛАД (підрядковий) підрядник; (вільний 
віршовий) переспів; ^толкування.

ПЕРЕКЛАД/АТИ (ще раз) /с-, у-/, клас-; (на рік) 
відклада-, переноси-; (з чужих мов) тлумачи-, 
перетлумачува-; (шарами) проклада-, переш- 
аровува-; (гріх) скиді-, спихі-, звілюва-, 
перекиді-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й перекліс-, 
ПЕРЕКЛАДАЧ, -ник, пк -ільний, ^чий, ©;

ПЕРЕКЛАДАТИСЯ 0; я. -ється -аний, пк пе- 
реклідливий /-истий/, перекладнйй, ©.

ПЕРЕКЛАДАЧ тлуміч, f  драгомін; & т. пере
кладник.

ПЕРЕКЛИКАТИСЯ > ПЕРЕГУКУВАТИСЯ.
ПЕРЕКЛЮЧАТИ перем/икі-: (на що) перевбд- 

и-, спрямбвува-; я. /мИ хто/ ~икі с-и ♦, з-й 
~кну-, -икіч, пк -икільний, -йчливий, ©.

ПЕРЕКЛЮЧАТИСЯ (нащо) перекидіти місток 
до чого; я. !мн хто/ -сться с-и ♦, рідйй пере- 
ключй-, перемйканий, (нащо) перекйдіч міс
ткі до чого, пк перемичнйй, перемйчливий, ©.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ (прилад) т. перемкнутий, г. 
залучений, (на іншу колію ІпотягІ) перекбче-.

ПЕРЕКОН/АННЯ пересвідче-, пбгляд, думка, 
гід-, тбч- зору, г. опінія; (тверде) певність, у-

пЄвнєн-, віра; м* світбгляд; (дія) -ування, -і-.
ПЕРЕКОНЛИВИЙ (аргумент) сйльний, резбн-; 

& переконіль-, перекоиівчий;
ПЕРЕКОНЛИВО доказбво, обгрунтбвано, вмо- 

тивб-, з усі&о перекбиливістю 0.
ПЕРЕКОН/УВАТИ (кого в чім) довбди- кому що; 

наверті- на іншу думку /пбгляд/; (з нст що) 
пересвідчува-, упевня- /за-/, упЄвніова-; (дія
ти) умовля- /г. пере-*/, схилЯ-, підбиві-, 
стрЄнчи-; я. ІлҐ хто/ -ус с-и ♦, з-й /поклйка-/ 
~і-, -увач, запевню-, пк ПЕРЕКОНЛИВИЙ, 
-івчий, ск переконій- [переконій-голос], ©;

ПЕРЕКОПА- кого донЄстй до тЯмку кому; 0;
ПЕРЕКОШУВАТИСЯ ПЕРЕСВІДЧУ-, прихо- 

дити до -ання 0; я. /мИ хто/ -сться с-и ♦, з-й 
~і-, -уваний, пересвідчу-, упевню- /за-/, ©;

ПЕРЕКОНАТИСЯ (на досвіді) спрактикуві- 
ти, досвідчитися, ок стверди-; 0.

ПЕРЕКОТЙПОЛЕ /покотй-/; Q літун, переліт
ний птах; & пк *перекотипільний /= кочовйй/.

ПЕРЕКРА/ЮВАТИ ПЕРЕРІЗУ-; (ще раз) крія- 
ти, різа-; (поверхню) перетині-; (переробля-) 
змінюва-, переінікшува-; я. /мн хто/ ~юс с-и 
♦, згбдний перекрія-, мовач, пк мовальний, 
-йчий, перекрійливий, ©, ± що перерізує.

ПЕРЕКРЙС/ЛЮВАТИ (писане) /за-, ви-, с-/; (лі
ніями) перехрЄіцува-, перетині-; (ще раз) крб- 
сли-, накреслюва- /ви-/; ги (успіхи) заперечув
ав знецінюва-, викиді- за борт; (плян) псуві-, 
перешкоджі- чому; я. Імн хто/ -люс с-и ♦, 
змушений перекрЄсли~, -лювач, пк -ливий, ©.

ПЕРЕКРИВ/АТИ (хату) /по-/, крй-, пошиві-, 
робй- покритті; (яму) накриві-; (воду) /за-/; 
(рекорд) ПЕРЕВЕРШУВА-; (звук) заглуші-, 
глушй-, стйшува-; ги (нестачу) надолужу-; 
(течію) перепиняти, перегорбджува-; я. /мн 
хто/ - і  с-и ♦, рідйй перекрй-, -іч, пк пере- 
крййливий, перекрййчий, -нйй, © -іючи.

ПЕРЕКРИВЛЯТИ /-КРЙВЛЮВАТИ/ ПЕРЕД- 
РАЖНЮ-, (риси) викривляти, спотвбрюва-.

ПЕРЙКРІЙ перетин, перЄріз, рбзріз, ок зріз.
ПЕРЕКРУЧУВАТИ /на-, об-, ви-, (як спіралю) 

с-/; (ще раз) крутй-; (круг осі) оберті-, пере
верті-; (дуже) псуві-; ги (що) переінікшу-, 
(кого) переліму-; (події) перебріху-, підтасб- 
ву-, викривляти, (зміст) кривотлумічи-, спо- 
твбрюва-, робй- з білого чорне; я. /мн хто/ пе
рекручує с-и ~, рідйй перекрутй-, перекру
чувач, крутій, пк перекрутливий, ©.

ПЕРЙКУПЕНЬ перЄкупечь, перекупник, пере- 
прбдувач, спекулянт; ж1 перекупка, перекуп
ниця.

ПЕРЙКУСКА /зі-/; (перед обідом) підобід(ець).
ПЕРЕКУШУВАТИ (горло) /про-/; ги ЇС-, заку- 

шува-; (хапливо) перехбплюва-, закиді- щось 
там у рот; & д. перекусюва-; я. /мн хто/ пере-
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к^шус с-и ~, рідйй перекусй-, пк перекусли- 
вий, о. за перекускою, ©.

ПЕРЕЛАЗИТИ перелізі-, ліз- чЄрез; (- плазунів) 
переповз^-; (у кого) р. перевтілюватися.

ПЕРЕЛАМ > ПЕРЕЛОМ, ПОГРАНИЧЧЯ
ПЕРЕЛЕСНИК змій-спокус-, ДЕМОН; (хто) 

спокусник, звіб-, облЄс-, баламут.
ПЕРЕЛИВАТИ (звідки) /ви-/, переточу-, (борщ) 

пересипати; (дух) передаві-; (кров) уливі-; 
(куди) /на-/; (кров'ю) /об-/; (метал) перетбпл- 
юва-, Іще разі лй-, відливі-; п. з пустбго в 
порбжнє просторіку-, розпатяку-, лйти воду; 
я. !мн хто/ переливі с-и =, рідгій перелгі-, пе- 
реливайко, переливіч, переливільник, пк пе- 
релйвчий, переливущий, переливільний, для 
перелиття, © переливаючи.

ПЕРЕЛИВАТИСЯ (з чари) виливі-; (А в Б) лй-; 
(в інший стан) перетвбрюва-, переходити, (- 
кров) циркулювів (барвами) мінйтися, перл- 
и-, вилискувати, грі- (вєсЄлкою), лелі-; пере
ливалося чЄрез край не булб де поді-; я. -є- 
ться с-и ~, переливаний, переливійко, пк пе
реливний, перелйвчастий, переливне-, /барва
миІ МІНЛИВИЙ, грайли-, о. з переливами, ©.

ПЕРЕЛЙВЧАСТИЙ > МІНЛИВИЙ.
ПЕРЕЛІГ цілина; (неораний лан) обліг, толбка.
ПЕРЕЛОГИ > КОРЧІ.
ПЕРЕЛІК (книг) спйсок, катілбг, реєстр, г. спис, 

(краму) пра[е]йскурінт; (рекордів) таблиця; 
(рейсів) розклад, рбзпис; (люду) перепис; (дія) 
перерахунок, перераховування, перелічува-.

ПЕРЕЛІСОК і ПЕРЕЛІТ > ЛІС та ПОЛІТ.
ПЕРЕЛІТАТИ1 /дк ПЕРЕЛЙТІ-/ (про) літі-, пе

репурхував (стрілою) мчі-; (через рів) перес- 
какува-; (- звук) лину-, ширитися; /настрій/р. 
передавів (в думці) переноси-; (- вік) минути, 
збігів (кордон) перетині-; я. /мн хто/ перелі- 
т& перелітаний, с-и ~, згодний перелиті-, (пе
ре) літун, пк перелітний, переекбчливий, ©.

ПЕРЕЛІТАТИ2 д* > ОБЛІТАТИ /-►ЛІТАТИ/.
ПЕРЕЛІЧУВАТИ ПЕРЕРАХОВУ-; & вилічу-.
ПЕРЕЛАМ п. поворотний пункт, (недуги) кри

за; (епох) грань, злам, пограниччя; (крутий) Ґ  
різкий пбворі[б]т; & (кісток) перелім.

ПЕРЕЛОМНИЙ пбворбт-, кризовий; (етап) пе
рехідний; & переломбвий, переломний.

ПЕРЙЛЮБ перелюбство, чужолюб-, чужолбж-, 
блуд, скоки /од скік/ у грЄчку, неправе ложе, 
шлюб без вінчання; & жґ перЄлюбки.

ПЕРЙЛЮБЕЦЬ перелюбник, розпус-, ± БАБІЙ; 
(жінка) перЄлюбка, перелюбниця.

ПЕРЕЛЮБНИЙ розпус-, блуд-, хтивий.
ПЕРЕЛЮБСТВУВАТИ чини- перелюб, скакі- 

у грЄчку /чЄрез пліт/, бахуруві-, х? чужолб- 
жи-; я. /мн хто/ переліббствує с-и /звйклий/ 

з-й на перелюб, чужолбжець, перелюбець,

перелюбник, пк чужолбжний, перЄлюб-, баху- 
рувітий, ©.

ПЕРЙЛЙК ляк, г. зляк, с. панічний страх, ж* пе- 
рЄстрах; ПАНІКА, переполбх.

ПЕРЕМАГАТИ (ворога) долі-, поббрюва-, бо- 
рб-, подужува-, побиві-, завдаві- поразки ко
му, брі- гбру /здобуві- перембгу/ над, з. по- 
біжді-; (у грі) виграві-, вихбди- переможцем; 
(себе) ПЕРЕБОРЮВА-; п. недугу видужував 
я. /мн хто/ перемагі с-и /звйклий/ з-й пере- 
могпі, переможець, звитгіж-, пк переможний, 
звитяж-, звитйжливий, ©;

ПЕРЕМОГТЙ ок ЗВИТЯЖИ-, ПОКОНІ-, о. пок- 
ліс- на лопаткй 0; (полеміста) ф. перепЄрти;

ПЕРЕМОЖЕНИЙ подбла-, покбна-, о. поклі- 
де- на лопаткй 0; & змбжений.

ПЕРЕМАНЮВАТИ перенаджу-, перевіблю-, 
перетягати, перемовля-; я. /мн хто/ переман
ює с-и ~, з-й перемани-, переманювач, пере- 
віблю-, пк переманливий, ©.

ПЕРЕМЕЖОВУВАТИ /роз-/; (рельєф) перехре
щу-, перетинати; (що чим) перемережува-, пе- 
ревиві-;

ПЕРЕМЕЖУВАТИ промерЄжати 0.
ПЕРЕМЕЖОВУВАТИСЯ чергува-, відбуві- з 

перервами; (сміхом) перевива-, перенйзува-, 
перепліті-; -бвуючись упереміж, навперЄмі- 
жки, раз так, раз так, раз є, раз немі, то так, то 
так, то є, то нема; я. -ється періодйчно /сист- 
ематгі-, раз-у-різ/ повторюваний, перенйзув- 
/перемерЄж(ув)-, перемежбв(ув)-, перевив-, с 
(по)перетик(ув)-, переснбв(ув)-, пересипаний/ 
чим; пк навперемін-, пбворот-, ритміч-, спора- 
дйч-, спазматйч-, мозаТч-, цикліч-, перЄхрес-, 
мережчатий, стрибкуві-, шаруві-, пульсува-, 
перерйвчас-, к? переміжнйй, ма аритміч-, раз 
такйй, раз такий, то такий, то такий, /- кульга
вість/ ніворотний /-ливий/, /вогні/ мерехтлгі-, 
/дощі/ перепідистий, розпорбшен-, cm.;

ПЕРЕМЕЖУВАВ я. -івся пересипаний 0.
ПЕРЕМЙТ замЄт, перевій, кучугура; (на рибу) 

нйзка гачків; фР перепона.
ПЕРЕМИВАТИ: п. кісточкгі ^ брудну білйзну.
ПЕРЕМЙР’Я > МИР.
ПЕРЕМІНА /з-, за-, від-, під-/, (поступова) пере

хід; (білизни) пара, (їжі) перЄмііпка.
ПЕРЕМІРЙТИ, ПЕРЕМІРЮВАТИ /ви /, вимі- 

ряти, (ще раз) міряти; (шлях) топтіти.
ПЕРЕМІШУВАТИ1 /дк переміша-/, міші-, змі- 

шува- /ви-/ /дк вгіміша-/; (рідину) переббвту- 
ва-, колотй-, сколбчува-, (карти) перетасову
вав (спів і плач) пере пліті-; (шар за шаром) 
чергуві-; (в думці) переплутував я. /мн хто/ 
перемішує с-и ~, з-й переміші-, мішальник, 
перемішувач, пк мішальний, перемішуваль- 
/ви-/, © перемішуючи;
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ПЕРЕМІШАТИ сплести в один клубок 0;
ПЕРЕМІШУВАТИСЯ вимішуватися 0.

ПЕРЕМІШУВАТИ2 /дк переміси-/, вимішува
ла виміси-/; я. їм" хто/ перемішує с-и ~, зго
дний переміси-, МІСИЛЬНИК, пк МІСИЛЬНИЙ, ©  
перемішуючи.

ПЕРЕМІЩАТИ і ПЕРЕМІЩУВАТИ ПЕРЕ- 
СУ-; (людей) переселяти, перекиді-, перевб- 
зи-, (на праці) ПЕРЕВОДИ-; (військо) переди- 
сльокбвува-; я. Імн хто/ переміщу с-и ~, з-й 
перемісти-, переміщувач, пк перемісний, ©.

ПЕРЕМОГА звитяга, У7 побіда, Ґ  вікторія; (тор
жество) тріюмф; (у грі) виграш, успіх.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ звитяжець, У7 побідонбсець, р. 
переможник; (змагань) чемпіон.

ПЕРЕМОЖНИЙ ЗВИТЯЖ-, звитяжливий, с. все- 
перембж-, У7 побідонбс-; ± НЕЗДОЛАН-.

ПЕРЕМОРГУВАТИСЯ (- вогні) переблгімувати.
ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ перенатуження.
ПЕРЕНОСИТИ (відки) /ви-/, (через що) носи-, 

НЕСТИ; (очі) переводи-; (дату) відклада-, 
пересува-; (дім) переміща-, (вогонь) переки
ді-, (зір) спрямовува-, переключа-; (на папір) 
фіксува- на чім\ (плітки) шйри-; (знегоди) зп 
зноси-, витерплюва-, терпі-; (кого) витримув- 
а-, видержу-, (сум) перетерплю-; я. /мн хто/ 
перенбсить 1 ./2. с-и ~, 1. радий знести, пере
носник, (пере)нбсій, ок перенбсець, пк пере
носний, носиль-, для переносу, © переносячи,
2. що терпить, з-й витерпі-, терпелйвець, пк 
терплячий, перенбсливий, © терпівши;

ПЕРЕНЕСТЙ (муку) /з-/, (лихо) перетрива-; 0.
ПЕРЕНОСИТИСЯ переправля-, перебирі-, пер- 

еселя-, переміщі-, переїжджати; (на службу) 
переходи-; (уявою) переліта- /від-/, лйну-, сяг- 
І-; (гнів /на кого!) перекидатися, спрямбвув-; 
я. /мн хто/ -иться 1. переношуваний, пк пере- 
носнгій, 2. витерплюваний /пере-/, пк стерп-.

ПЕРЕОРГАНІЗОВУВАТИ; ПЕРЕОРГАНІЗУ- 
ВА- зроби- переорганізацію 0 —► ОРГАНІЗУ-.

ПЕРЙПАД; ПЕРЙПАДИ (тепла) ок перескоки.
ПЕРЕПАДАТИ (- опади) /ви-/, (- воду) піда-; (- 

морози) траплятися, мати місце; (кому І гроші 
або на горіхи!) діставатися, я. /мн хто/ перепа
д і с-и ~, пк перепадливий, /- дощі/ перепі- 
дистий, /гріш/ шахер-махерський, © нема, не
ма й капне, перепадаючи;

ПЕРЕПАСТИ (- гроші) ф. капну-; 0.
ПЕРЕПАЛКА перестріл- /с° перестріл-/, д. пере- 

драчка; п. сварка, пересвари; ± ЗВАДА.
ПЕРЕПАЛЮВАТИ /с-/, ПАЛИТИ, (траву) ви

палювати; (електромотор) псувати.
ПЕРЕПАСКУДЖУВАТИ перегиджу-, у 7 оск

верняти;
ПЕРЕПАСКУДИТИ ф. пересобачити 0;
ПЕРЕПАСКУДЖЕНИЙ /  осквернений 0.

ПЕРЕПЕЦЬКАНИЙ перекалюже-, ЗАБРУДНЕ-
ПЕРЕПИНЯТИ /зу-, с-/, затримува-, ок перестрі- 

ві-; (дорогу) ЗАСТУПА-; (течію) стримува-, 
перекрива-, перегороджу-; (мову) ПЕРЕБИ-; 
я. /мн хто/ перепини 1. я. перебива, 2. с-и ~, 
згодний перепини-, пк перегородний, для пе
рекриття, о. на перепоні /перешкоді/, ©.

ПЕРЕПИС д! ПЕРЕЛІК.
ПЕРЕПИСУВАТИ /с-/, писі-, (на машинці) ПЕ- 

РЕДРУКОВУВА-; (майно) описува-, реєстру- 
ві-, /на кого/ заповіді- кому; я. /мн хто/ пере
писує с-и ~, з-й переписі-, переписувач, пи
сар, пк перепйсувальний, ©; ± ПИСАТИ.

ПЕРЕПИСУВАТИСЯ: я. -ється с-и ~, перепис
уваний /с-/, (на машинці) передрукбву-, п пе
реписний, ©; ± ЛИСТУВАТИСЯ.

ПЕРЕПІДГОТОВКА перевйшкіл, перекваліфі
кація.

ПЕРЕПІЛКА rfN перепілка.
ПЕРЕПЛЕСК rfH переплеск.
ПЕРЕПЛЕТЕННЯ переплат, мн переплЄтини.
ПЕРЕПЛІСКУВАТИ перехлюпувати.
ПЕРЕПЛІТАТИ /с-/, плести; (пальці) зчіплюва-; 

(стрічками) обвива-, опліта-, перемерЄжува-; 
(А з Б) переснбвува-, міші-, перемішува-; (ко
си) перевива-, /ще раз/ запліта-; я. /мн хто/ пе
реплив 1. с-и з-й переплести, переплітач, 
переплітальник пк переплітальний, ©, 2. я. о- 
правля;

ПЕРЕПЛІТАТИСЯ перевива- 0; я. -іється с-
и ~, переплітаний, перевгі-, перемережу-, пе- 
реснбву-, ок перетканий, пк переплітнйй, ©.

ПЕРЕПЛУТУВАТИ (мотуззя) /за-, с-/, переплі
тати; (порядок) порушу-; (все на світі) пере
мішу-; що переплутує = що плутає;

ПЕРЕПЛУТУВАТИСЯ з. заббрсува- 0;
ПЕРЕПЛУТАНИЙ о. перекуйбвдже- 0.

ПЕРЕПОВІДАТИ > ПЕРЕКАЗУВАТИ.
ПЕРЕПОВНЮВАТИ і -ОВНЙТИ перелива- че- 

рез край /вінця/, наповню-; (душу) /за-/, (лю
дьми) набивати;

ПЕРЕПОВНИТИ (залю) ф. вйпха- 0.
ПЕРЕПОЛОХ ПАНІКА, ПЕРЕЛЯК, ТРИВОГА, 

ЗАМ’ЯТТЯ.
ПЕРЕПОНА бар’ф , загорода, п. загата, о. бер

лінська /насправді московська/ стіна, с. ки
тайський мур.

ПЕРЕПОЧИВАТИ /ВІД /, о. розгині- спйну;
ПЕРЕПОЧИ- /при-/; перекурй-, ста- на попас 0.

ПЕРЕПОЧЙНОК > ВІДПОЧИНОК.
ПЕРЕПРАВА перевіз, порбн; (плавуча) понтон.
ПЕРЕПРАВЛЯТИ (куди) перепроваджува-, пе

ревози-, (текст) виправля-, переробля-; я. 
/мн хто/ -авля 1. с-и ~, рідйй переправи-, пе- 
реправник, перепрвляч, пк переправчий, пере- 
правнйй, ©, 2. = що править ;
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ПЕРЕПРАВИТИ (через кордон) г. перепачку- 
ва-, (в іншу інстанцію) ф. перефутббли-; 0.

ПЕРЕПРАВЛЯТИСЯ (через що) перевози-, пе
реїздити, переходи-, форсува- що.

ПЕРЕПРОВАДЖУВАТИ > ПР0ВА[0]ДИТИ.
ПЕРЕПРОВАДЖУВАТИСЯ г. (- ряд заходів) 

здійснюва-, уряджа-; -Яджується н° робить-.
ПЕРЕПРОДУВАТИ перекупля-, спекулюва-; фР 

гендлюва-, торгува-; & перепродавав я. /мн 
хто/ перепродує с-и ~, з-й перепрбда-, пере
продувач, спекулянт, перекупець, ж1 переку
пка, пк перЄкупчий,;

ПЕРЕПРОДАНИЙ перекупле- 0.
ПЕРЕПРОСИНИ перепрошення, пробач- /ви-/.
ПЕРЕПРОШУВАТИ (кого) вибачатися /переп- 

рбшува-, перепроша-/ перед ким, просити 
пробачення в кого, склада- пробачення кому, 
р. перепроша-, с. проси- й перепрбшува-; я. 
/мн хто/ перепрОшує с-и змушений виба
читися, прохач пробачення, пк /- мову/ вибач
ливий, перепрбсли-, прохальний, ©.

ПЕРЕПУСТКА г. перепуск, с° пропуск.
ПЕРЕРАХОВУВАТИ рахува-, лічи-, перелічув- 

а-, г. вичислю-; (на рахунок) #  запису-, пере
водити; (поіменно) назива-; я. !мн хто/ перер
аховує с-и ~, з-й перерахува-, перерахбвувач, 
перелічу-, пк перерахбвчий, рахувальний, ©.

ПЕРЕРВА павза, перестанок, перестан; інтервал, 
ПЕРЕБІЙ; (літня) шк вакації, канікули; (у 
праці) зупинка; ± ПЕРЕДИХ.

ПЕРЕРИВАТИ1 /<f ПЕРЕРВАТИ/ розриві-; пе- 
редира-, шматува-, (горло) перегриза-; (мову) 
урива- /об-/, перебива-, перейм^-, перепиня-; 
(сон) /при-/, порушува-; (працю) роби- перер
ву у чому; (зв'язок) перетина-; я. /мн хто/ пе
рерив^ с-и ~, радий перерва-, переривач, пк 
переривчий, переривистий, © перериваючи;

ПЕРЕРВАТИ (мовця Ірізко/) обрізати 0;
ПЕРЕРИВАТИСЯ1 (у праці) /роз-/, розпада-; 

я. !мн хто/ -сться перериваний /у-/, шматбв-, 
передир-, с-и ~, готовий перерва-, пк не су
цільний, ПЕРЕРИВЧАСТИЙ /у-/, /- мову! пе- 
ребйвчас-, фрашентарний, епізодич-, ©.

ПЕРЕРИВАТИ5 /дк ПЕРЕРИТИ/ перекопувати, 
(все в хаті) перекидати.

ПЕРЕРИВЧАСТИЙ /у-/, не суцільний, перери
вистий, перерйвнйй; ± що перемежовується.

ПЕРЕРІЗ > ПЕРЕКРІЙ.
ПЕРЕРІЗУВАТИ /роз-/, ПЕРЕКРАЮ-, (пилкою) 

перепилю-, (ще раз) різати; (землю) нарізува-; 
(шлях) перетина-; я. /мн хто/ перерізує с-и ~, 
з-й перетя-, перерізувач, перетинам, пк різаль
ний, т. перерізуваль-, ©;

ПЕРЕРІЗУВАНИЙ перекраю-, перепилю- 0;
ПЕРЕРІЗАНИЙ /роз-/, перетятгй /роз-/ 0.

ПЕРЕРІЗУВАТИСЯ: що -ується тятий, перері

зуваний, пк перерізнйй, перерізливий, ©.
ПЕРЕРІКАТИСЯ: я. -ється заїдливий.
ПЕРЕРОБКА г. перетвір; (музична) оранжирбв- 

ка; у -бці для переписаний для.
ПЕРЕРОБЛЯТИ ще раз роби-; (сировину) обро- 

бля-, піддава- переробці /об-/; (природу) змі- 
нюва-, перетворю-; (все) переінакшу-; (кого) 
перекбву-, перевихбву-; & перероблю-; п. на 
східній /зііхід-/ лад східнячити /західня-/; я. 
/мн хто/ переробля' с-и ~, змушений переро- 
би-, переробник перербблювач, пк перероб
ний, перерббчий, © переробляючи;

ПЕРЕРОБЙТИ ф. перемакітрити 0.
ПЕРЕРОДЖУВАТИСЯ ставати іншим; (на що) 

обертатися, перевтілюва- у, перетвбрюва-; (у- 
раз) змінюва- (до не впізнання); (нінащо) ПЕ- 
РЕВОДИ-; я. /мн хто/ -ється перероджуван
ий, переродженець, ©.

ПЕРЕСАДЖУВАТИ (деінде) сади-, садж£-, (лю
дей) садови-; (через паркан) перевалюва-, /го
лову з вікна/ ок висува-; (шкіру) ма трансплян- 
тува-, (органи) вживля-.

ПЕРЕСАДКА (в дорозі) у. пересідка.
ПЕРЕСВІДЧУВАТИСЯ ПЕРЕКОНУВА-, упев- 

ня- /до-/, упЄвніова- /дос-/; (з нст як або чи) до
від ува-, дізнава-.

ПЕРЕСЕЛЯТИСЯ переміща-, перекочовувати, 
міґрува-; (деінде) селитися, (у місті) ПЕРЕБ- 
ИРА-, (з країни) емігрувати, /до к./ іміїрува-; 
ПЕРЕСЕЛЙТИСЯ г. спровади-, перенестися.

ПЕРЕСЕРДЯ /. гнів, роздратбвання, гнівання, с. 
лють; ± СПЕРЕСЕРДЯ.

ПЕРЕСИЛАТИ сла-, посила- /за-/, (куди) /ви-/, 
(кому) /від-, над-/; фР перепроваджува-, г. пе
реноси-, (через кого) передав^-; я. !мн хто/ пе- 
ресила с-и ~, згодний пересла-, пересил^ч, пк 
пересильчий, транзитний, ©;

ПЕРЕСИЛАТИСЯ сла- 0; я. -ється пересила
ний 0, пк пересильний, ©.

ПЕРЕСИЛЮВАТИ ПЕРЕБОР-, перемагати, до- 
ла-, (себе) перелам ува-, роби- зусилля над со
бою; (зойк) заглуша-, (хіть) поборюва-.

ПЕРЕСИП > КОСА; & переспа;
ПЕРЕСИПАТИ (чим) перетрушува-, (сміхом) 

перевива-; я. Імн хто/ пересипі с-и =, згод
ний пересипа-, пересипач /-сипець, -сипаль- 
ник/, сипаль, пк пересипчий /-сипущий, -сипа- 
льний/; я. -4ють пересипа- 0, пк пересипний.

ПЕРЕСИПАТИСЯ: я. -ється пересипкий.
ПЕРЕСИЧУВАТИСЯ (занадто) /на-/, просяка

ти вщерть; (чим) набивати оскбму.
ПЕРЕСІЧНИЙ посередній, звичайний, рядовий, 

сірий; (обсяг) с° середній, усереднений;
ПЕРЕСІЧНО с° в середньому, усерЄднено.

ПЕРЕСКАКУВАТИ (через що) скака-, перест- 
рйбува-, переплгігу-, о. перелітати; (- вогонь)
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перекидатися; (оком) перебігати; (з п'ятого 
на десяте) стрибі-; (якістю) перевЄріпува-; 
(на іншу тему) переходи-, торкатися чого; 
(межу) перевалювати, переступі-; я. пере
скакує = я. перестрибує.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ нагінка, гоніння, утиски.
ПЕРЕСЛІДУВАТИ (кого) гони-, гні-, гнітися 

за, наступати на п’яти,/?, вистежува-; п, (-ду
мки) мучи-, не даві- спокою, ГНІТИ-, докуч- 
а-; (інодумців) піддава- утискам, гноби-, утис- 
кі-, утискува-, цькува-, не даві- просвітку; я. 
/мн хто/ переслідує с-и переслідувач, гони
тель, пк гонйтельський, гончий, ©; ± я. цькує.

ПЕРЕСЛУХУВАТИ /ви-, про-/; г. роби- допит, 
допитува-; я. /мн хто/ переслухує с-и ~, згод
ний переслуха-, слухіч, переслухув-, пк пере- 
слухбвий, © переслухуючи;

ПЕРЕСЛУХАТИ: усьбго не п. слух а- не ~.
ПЕРЕСМИКУВАТИ (плечем) шмбрга-; (кого) 

сіпа-, тіпа-, кбрчи-; (карти) ?  шахруві-; я. 
/мн хто/ пересмикує с-и ~, пересмйкувач, пк 
пересмикувальний, пересмичливий, ©;

ПЕРЕСМИКНУТИ (кого) струсонути 0.
ПЕРЕСМУЧЕНІСТЬ фР гризота.
ПЕРЕСТАВАТИ (діяти) припиня-, (об)лиша-; (- 

звуки) затихі-, (з ч. не) не вгаві-; (- дощ) у- 
щухі-, припинятися; я. /мн хто/ перестав 1. 
змушений перестіти, © перестаючи, 2. що 
ущухі, майже ущухлий, © ущухаючи;

ПЕРЕСТА- (по)кину- [копів, а тоді кинув] 0.
ПЕРЕСТАВЛЯННЯ (гра) переставляночки.
ПЕРЕСТАНОВА переставляння, перестівле-, с° 

перестановка.
ПЕРЕСТЕРІГАТИ /за-, о-/, попереджіти.
ПЕРЕСТОРОГА /о-, за-/, попередження.
ПЕРЙСТРИБОМ перескоком.
ПЕРЕСТРИБУВАТИ перескіку-, переплйгу-, 

скакіти чЄрез; я. /мн. хто/ перескакує звйкл
ий ~, рідйй перескбчи-, стрибун, пк перЄстри- 
бливий, © перестрйбуючи, ПЕРЕСТРИБОМ.

ПЕРЕСТРІВАТИ перестрічі-, переймі-; (на ві
ку) здибі-, спотикі-, зустрічі-.

ПЕРЕСТУПАТИ (через що) ступі-; (межу) пе- 
рехбди-, перетині-, виходи- за; (межі дозво
леного) ламі- печіті; (дату) перескікува-; (за 
поріг) виходи-; (ногами) топті-, (з ноги на 
ногу) перетоптуватися, с° перемина-; (шлях) 
заступіти, перетині-; (закон) порушува-; я. 
/мн хто/ переступі с-и /звйклий/ ~, 3-Й пере- 
ступй-, переступіч, пк /рік/ переступний, ©;

ПЕРЕСТУПИ- (перед ким) завинй-, прогрішй- 
тися 0.

ПЕРЙСТУІШИЙ (рік) с° високосний.
ПЕРЕСУВАТИ переміщі-, сова-, (меблі) руха-, 

переставля-; (ноги) переступі- чим; я. /мн хто/ 
пересуві с-и ~, змушений пересуну-, пере-

сувіч, пересунько, пк пересувільний, пересу- 
вчий, /засіб/ трінспортний, ©.

ПЕРЕСУВАТИСЯ руха-, переміщі-; (ледве) тя- 
гну-, як неживйй, Ґ  лЄдве переступіти ногі
ми; я. /мн хто/ -ється пересуваний, с-и п* 
пересувнйй, мобіль-, рухомий, рухлйвий, о. у 
русі, на колЄсах, с? гулгій- [f гулгій-городина 
= тарін, що пересувіється], ©.

ПЕРЙСУД повторний суд; (словесний) поговір;
ПЕРЙСУДИ ПЛІТКИ, язйчення.

ПЕРЕТАКУВАТИ і ПЕРЕТАСОВУВАТИ > 
ПЕРЕІНАКШУВАТИ і ПЕРЕМІШУВАТИ1.

ПЕРЕТВОРЕННЯ оберті-, трансформіція, к4 
метаморфоза, конверсія, мн перетвори, ± ПЕ
РЕБУДОВА.

ПЕРЕТВОРЮВАТИ трансформбвува-, робй- ін
шим; (нащо) переробля-, оберті- /переверті-, 
перевтілюва-/ у що, (на кого) перекидіти ким; 
(на порох) перетирі- /с-/; & перетворя-; я. Імн 
хто/ перетвбрює с-и з-й оберну-, перетво
рювач 0, реформітор, (річ) трансформі-, пк 
перетвбрчий, перетворювальний, трансформ
ацій-, © перетворюючи.

ПЕРЕТВОРЮВАТИСЯ ОБЕРТА-, трансформу- 
ві-, фР переміня-, перербджува-, змінювати 
вйгляд, набуві- нової Окости, ставі- не тим, 
о. перетікі- одне в одне, переливатися; (- ем- 
оцції) перекипіти; я. /мн хто/ -ється перетвб- 
рюваний, обЄрта- 0, пк перетворчий, трансфо
рмаційний +%;

ПЕРЕТВОРЙТИСЯ переродй- /вй-/; п. на що 
перевестися на що [перевівся на смик]; 0.

ПЕРЕТЕРПЛЮВАТИ терпі-, зноси-, витЄрплю- 
ва-, видЄржу-, витрйму-;

ПЕРЕТЕРПІТИ (часину) /по-/, зачекі-; (біду) 
перетриві-, вйтерпі-; 0.

ПЕРЕТИКАТИ (що чим) с° вкрапля- що у що.
ПЕРЕТИН (ліній) перехрещення, перехрестя; 

(конуса) перекрій, переріз, рбзріз, п° зріз; (ді- 
я) перетиніння.

ПЕРЕТИНАТИ ПЕРЕРІЗУВА-, пересікі-; (лінія
ми) перехрещува-; (бесіду) уриві-, припиня-; 
(життя) втині-; (тишу) /роз-/; (дорогу) за
ступі-, перегорбджува-; (подих) ПЕРЕХОПЛ- 
Ю-; я. /мн хто/ перетині с-и ~, з-й перетя-, 
перетиніч, © перетиніючи + що перерізує;

ПЕРЕТЙТИ перетну- 0; що -яв 0;
ПЕРЕТЯТИЙ перетну-, РОЗРІЗАНИЙ.

ПЕРЕТИНКА > ПЕРЕГОРОДКА; (тонка) плів
ка, (у клітинах) мембріна.

ПЕРЕТЛІВАТИ тлі-, перегниві-; (без вогню) пе- 
регоря- /з-/; (душевно) перемліві-, стражді- 
потерпі-, ПЕРЕЖИВАТИ;

ПЕРЕТЛІТИ переболіти 0.
ПЕРЕТЯГАННЯ ст перетяги.
ПЕРЕТЯГАТИ (через що) тягтй, тягі-, перево-
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ліків (поясом) стягів (на вазі) перевіжува-; 
(до себе) ПЕРЕМАНЮ-; я. /мн хто/ перетягі 
с-и ~, з-й перетягти, перетягіч, пк переман- 
ливий, ©;

ПЕРЕТЯГЛІ: п. на свій бік вйєдна-, д. пере
верну-; 0.

ПЕРЕТЯГАТИСЯ: я. -ється перетяганий, пк пе
ретяжний, © перетягаючися; ± ТЯГАТИСЯ.

ПЕРЕХВАТ тілія; ги звуження; (дія) перехбп- 
ле-, перейми, ок перелбв.

ПЕРЕХИЛЙТИ (бриль) перебакйрюва-; 0;
ПЕРЕХИЛЙТИСЯ перегині-, перевисати, р. 

перехняблюватися; (набік) нахиля-, (убік) /с-/, 
хили-; (з боку на бік) перевалюва-; я. /мн хто/ 
-ється с-и ~, перехиляний, перегина- 0, пк 
гнучкий, перегинистий +%, ©;

ПЕРЕХИЛЕНИЙ (бриль) перебакире-; 0.
ПЕРЙХІД переправа, брід, (у горах) перевал; (пі

ший) етіп, ви перемарш; (кордону) поруше
ння; (в будинках і між ними) коридор, ґале- 
рія, с° галерея; (поступовий) переміна; & нап
ад епілепсії, епілепсія.

ПЕРЕХІДНИЙ (люд) перехожий; (- кімнату) 
прохідний; (етап) переходовий, проміжний, 
тимчасовий.

ПЕРЕХОВУВАТИ /при-/, хова-, (кого) перетри- 
мува- (від дощу) захищів (у сейфі) зберіга-; 
я. перехбвує (взоруйтесь на я. приховує).

ПЕРЕХ/ОДИТИ (через що) /про-/, іти; (убрід) 
переправлятися; (межі) переступати; (всі ме
жі) Ґ  зашкалюва-; (- фронт) перекочуватися; 
(- настрій) передава-; (до ворога) ПЕРЕКИД- 
А-; (на працю) переноси-, переводи-; (- дощ) 
припиня-, переставати, випаді-; (перед вічми) 
перебігів (- час) (про)мині-; (надії) перевф- 
шува-; (межу) пере ступ а-; (на інше) пере
ключатися; (в інший стан) перетвбрюва-; п. 
(усі) мЄжі /ви-/ за межі дозволеного /прис- 
тбйн-/; я. /мн хто/ ~бдить с-и ♦, з-й перейти, 
ПЕРЕХОЖИЙ, ~ожінин, пк ~іднйй, непостій-, 
~одбв-ий, мінлй-, ок перейдешній, фР перемі
щуваний, (убрід) переправля-, (в інший стан) 
перетвбрюва-, обЄрта-, о. з переходом [з пе
реходом в овацію], © ~бдячи; д. ~хбдячий;

ПЕРЕЙТЙ (танець) протанцюві-; (на хліб та 
воду) сіс-; не перейде чЄрез губу кому не вй- 
мовить хто.

ПЕРЕХОЖИЙ /про-/, ПОДОРОЖНІЙ, д. прохо- 
жілий, мимохбдець, (на прощу) прочанин; 
(люд) перехіднгій.

ПЕРЕХОПЛЮВАТИ перейма-, перестріва-, пе- 
репиня-, затримува-; (руку) хапі-, вхбплюва-; 
(думку) /під-/; (стан) /об-/; (сигнал) лови-, пе
реловлював (мову) ПЕРЕБИВА-, (розмову) 
перебира- на /до/ себе; (шнурком) стяга-; (го
рло) стисків (дух) забива-, спирі-; (ініціати

ву) захоплював (погляд) лови-; (їжу) он? пер
екушував я. Імн хто/ перехгіплює С-И ~ , 3-Й 
перехопи-, перехоплювач, переловлю-, пере- 
йміч, пк перелбвчий, перехбпливий, ©;

ад«СЯ (за межу) переступати; 0.
ПЕРЕХРЕСТЯ (шляхів) перетин, роздоріжжя, 

рбзтік, з. розтока, д. розсбша, середохрестя; 
ма сбняшне сплетіння.

ПЕРЕХРЕЩУВАТИСЯ /с-/, перетині; (- дум- 
ки) збіга-, наклада-; (хреститися) класти /на- 
кладі-/ хрест; (в іншу віру) вихрещуватися, 
хрести-; я. /мн хто/ -ється перехрещуваний 
/ви-/, вихрЄщувач /пере-/, пк перехресний, на- 
вхрес-, перехресливий, © перехрещуючись.

ПЕРЕЧІКУВАТИ /ви-/, пережида-, перечасбву- 
ва-;

ПЕРЕЧЕКАТИ перегодити 0.
ПЕРЕШКОДА перепона, запона, бар’ф , загата, 

о. камінь спотикання, підводне каміння, с. 
китайський мур, (у праці) гальмо, ж? перечі
пка /за-/, переміш- /за-/, перегорода, з. прити
чина, ок забора (риф поперек течії Дніпра);

ПЕРЕШКОДИ труднощі, утруднення 0.
ПЕРЕШКОДЖАТИ заважа-, става- на перешко

ді /зава-, переметі, шляху/, стоя- /бу-/ на зава
ді /дорозі, поперЄк дороги/, кида- колоди під 
ноги, перетині- /об-/ шлях, не дава- ходу, ста
ви- /стромля-/ дрючки в колЄса, підставля- 
нбгу, перепиня- /заступа-/ дорб- /стежку/; з'п 
унеможлйвлюва-, гальмува-, не сприяв (дія-) 
не дава-; (кому) плутатись під чиїми ногами; 
не п. (ндк —► дк) розв’язі- руки, крізь пільці 
дивитися; я. /хто/ перешкоджу с-и ~, з-й пе
решкоди-, постівле- на дорозі, пк несприят
ливий, перешкод-, гальмівний (для чого), ©;

ПЕРЕШКОДИТИ стіти на завіді 0.
ПЕРИПЙТІЯ /с° ПЕРИПЕТІЯ/ несподівана 

пригода /ускладнення/;
ПЕРИПЕТІЇ поневіряння, о. ході- по муках, д. 

побиві-, ла ОдисЄя, с°  Одіссея, г .  тарапіти.
ПЕРИФЕРІЙНИЙ марґініль-, ПРОВІНЦІЙ-, да

лекий від центру; містечковий, сільський.
ПЕРИФЕРІЯ провінція, глибинка, (далека) глу

хий зікуток, ГЛУШИНА.
ПЕРІОД стідія, фіза; тривілість [п. обертання]; 

(часу) проміжок, відтин-, протяг; (історії) до
бі, етіп, Єра; (мирний) час(и); (життя) смуга.

ПЕРІОДИЧНИЙ реґуляр-, систематйч-, пульсу- 
вітий, раз такйй, раз такйй, раз є, раз немі; ± 
СПОРАДИЧ-;

ПЕРІОДИЧНО у. раз-у-різ, раз-пб-раз, раз за 
різом, раз так, раз так 0.

ПЕРІЩИТИ (- дощ) ітй, лупй-, хлюпа-, хлюпо
ті-, сіктй, прі-, поро-, хлюска-, хляпа-, шква- 
ри-, плющй-, тюжи-; (- сніг) ліпй-; (батогом) 
шмагі-, стьобі-, хльбска-, бй-; (кого) ж? ЧИ-
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СТИ-; я. /мн хто/ періщить 1./2. с-и ~, © пе
ріщивши, 1. пк Ідощ! шпаркий, І вітер/ дош- 
кульийй, емаль кий, 2. що шмага.

ПЕРЛЩА] м" перлйни; (оздоба) намйсто;
ПЕРЛИНА о3 р  перло; п. (землі) окраса; & 

перлинка.
ПЕРЛЙСТИЙ перлинний, перловий, перластий, 

перлуватий; (колір) сріблястосірий.
ПЕРМАНЕНТНИЙ безперерв-. ВІЧ-, ПОСТІЙ-, 

сталий; (рух) неспйнний.
ПЕРО (птаха) пір’їна, пірйна, з6 пір’я; (писця) р. 

писало, г. ручка; (риби) плавець; (цибулі) 
пагін; (літератора) їй хист, зброя; т. лопать; 
& пірце, д. пюрко, пк *чорнопЄрий;

ПІР’Я / :  аж п. летить /аж курить/ аж дим 
стоїть, аж гай шумйть, аж гомін іде.

ПЕРОН плятформа, з. дебаркадер; ± РАМПА.
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИЙ > СТОРЧОВИЙ;

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО > СТОРЧ.
ПЕРПЕТУУМ-МОБІЛЕ вічний двигун /рушій/.
ПЕРСИК бросквйна.
ПЕРСОНА, ПЕРСОНАЖ / ПЕРСОНАЛЬНИЙ

> ОСОБА і ОСОБИСТИЙ.
ПЕРСОНАЛ (лікарні) штат, особовий склад; 

(обслуговчий) ОБСЛУГА.
ПЕРСПЕКТИВА ок оковйд; (далека) плян; (ши

рока) панорама, картйна; (близька) майбутнє; 
фР віддаль [з віддалі літ]; у -ві надалі;

ПЕРСПЕКТИВИ г. вигляди, (росту) можли
вості, ббрії, с° вйди [в. на урожай ~ врожаю].

ПЕРСТ У* пінець; & *триперстя.
ПЕРСТЕНЬ каблучка, (шлюбний) обруч-; п, р, 

коло, кільці; & перстенець.
ПЕРТИ ф. ітй, їха-, пересуватися, ПЕР-; тікати; 

(стіною) суну- (хмарою), ВАЛИ-; (нарожен) 
ліз-; (тягар) ністй, (по чому) волочй-дягтй, 
руха-, штовха-; (ворога) тйсну-, гна-; (як з во
ди) буйно ростй; (чим) відгони-, тхну-; (з чог- 
о) ф. даватися взнакй, виявля- [героїзм так і 
пре], (з кого) н° випромінювати, струмувй- [з 
них так і пре ейла /силою/]; п. пргіти правди 
лиходія-, чинй- лиходійства, я. /мн хто/ пре с-и 
~, з-й приперти, тагач, © перши, ± я. валить.

ПЕРТИСЯ пха-, штовха-, напирати, ф. ПЕР-; я. 
/мн хто/ пріться звйклий протовпйга, пк 
пробійливий, пропудли-, © першися.

ПЕРУКАР голяр, цирульник д. цилюр-, голій, 
цйруль, г. фризер, р. стрижій, стригун, ж. го- 
лйборода.

ПЕРУКАРНЯ голярня, цирульня, г. фризерня.
ПЕРШҐЕ) КОЛИСЬ; перед тим, давнішеє), рані

шнє), передніше, перед-; (спочатку) спершу, 
зразу, вперед, поперед; фР тоді [той, що й 
перше /= тоді/]; п. за все найпІр(ед,)ше, НА
САМПЕРЕД; пірше ніж заки(м).

ПЕРШИЙ (ряд) передній, (сон) ран-, (сніг) нов-

йй; (акорд) вступнйй, (- знання) початковий, 
елементарний; /людей/ первіс-, доісторйч-; /ц- 
ілунок/ досі незна-, незвіда-, неспізна-; /поміч/ 
невідклад-, найневідкладніший; /роль/ голов- 
нйй, найголовніший, найважлйві-; /нагоду/ 
найблйжчий; (актор) найвидатні-; (хто тра
питься) перший-ліп-; (учень) передовйй, кра
щий; д. колйшній; -им ділом першим чйном.

ПЙРШИЙ-ЛШШИЙ будь-який, бодай який, фР 
найменший [п.-л. приключка]; © перший, що 
стрівся /зустрічний/.

ПЕРШІСТЬ (перевага) вйщість; (у чомусь) пріо
ритет; & г. пфшенство; ± ПЕРВИННИЙ.

ПЕРШОРЯДНИЙ першокляс-, першосорт-, г. 
люксусовий; ± ПЕРШИЙ.

ПЕРШОЧЕРГОВИЙ найважливіший, пріорите
тний, с. невідклад-; (клопіт) найбільший.

ПЕС собака, БАРБОС, гавкун; (маленький) цуц
ик; (хто) посіпйка, вислугам, вислужник, цер
бер, л. псявіра.

ПЕСИМІЗМ у. зневіра, розчаровання, ЗНЕВІРА.
ПЕСИМІСТИЧНИЙ безнадій-, похмурий, зне- 

вірницький, занепадниць-.
ПЕСТИТИ голуби-, милува-, лащй-; (дитя) ви- 

кохува-, вигойдува-, догляда-; (мрію) плека-, 
виплекува-, виношу-; & р. пісту-; я. /мн хто/ 
пустить звйклий ~, пестун, пк ПЕСТЛИВ
ИЙ, щедрий на пістощі, © пестивши;

ПЕСТИТИСЯ > НІЖИТИСЯ, ГОЛУБИ-..
ПЕСТЛИВИЙ (голос) ласка-, ніжний, голублгі- 

вий; р. пущений.
ПЕСТОЩІ ЛЮБО-, пестування, пііце-, песті-.
ПЕСТУН МАЗУН, білоручка; (долі) піщенець, 

фаворит; (вихователь) дядько; & пестунчик.
ПЕСЯЧИЙ песій, піський, псячий, co6d-; л. су-.
ПЕТИЦІЯ > КЛОПОТАННЯ.
ПЕТЛЙЦЯ петелька*.
ПЕТЛЯ зашморг; (літака) переверт; (на одязі) 

петелька*; (віконний /дверний/ шарнір) завіса.
ПЕЧАЛЬ > СМУТОК, р. осмута; (не твоя) кло

піт, гризбта.
ПЕЧАТКА печать, штамп; (слід) відтиск, знак.
ПЕЧАТЬ ПЕЧАТКА, (на виду) відбиток, тавро.
ПЕЧЕНЯ смаженйна, як і. смажене, печене.
ПЕЧЕРА вертіп, склеп, ПІДЗЕМЕЛЛЯ, підзем

ний хід; (мала) ґрот(а); (штучна) катакомба.
ПЕЧЕРНИЙ катакомб-; (- людей) доісторйч-, 

пірвіс-, (звір - ще) викопнйй.
ПЕЧИВО г. тістечко, а. кекс; (м’ясне)р. печеня; 

(одна процедура) с° вйпічка; (дія) р. печення, 
випіка-.

ПЕЧІЯ згага; ± ЖАГА, СПРАГА; & печійка.
ПЕЩЕНЕЦЬ (долі) ббран-, фаворйт, дитя фор

туни*; пб пестун, мазун, мазаний пирогом.
П’ЄДЕСТАЛІ» (пам’ятника) цоколь, підніжжя, 

постамент, підмурок, підмурів’я, підвалина,
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фундамент; п. слави зірковий /зоряний/ п.
П’ЙСА (трагічна) трагедія, драма, (весела) ко

медія, водевіль; (коротка) скетч, (у перерві) 
інтермедія; (музична) опус, п’єска; (пере
робка прози) інсценівка, /дія/ інсценізація.

пивниця (шинок) пиварня, як і. пивна; (льох) 
підвал; (броварня) пивоварня.

ПЙВО а. ель, (чорне) портер; & пивце.
ПИВОВАР бровар.
ПЙКА в. мармиза, парсуна, морда, писок, рило, 

сурло; ± ОБЛИЧЧЯ; & пйчка.
ПИКАТИЙ повновидий /кругло-/, в. мордатий.
ПИЛ з6 порох, порохнява, порохгі; п. прах, тлінь; 

(на квітах) пилок, туман; & ПИЛЮГА;
ПИЛИНА о3 порошина; (чого) часточка; & пи

линка, пилйночка.
ПИЛОВІДСМОКТУЮЧИЙ пилосмбкчий, і. пи- 

ловисмбктувач, ок пилоїд.
ПИЛОВСМОКТУЮЧИЙ пилосмбкчий, пилос- 

моктальний, і. пилосмбк, пилоїд.
ПИЛОСМОК пилоїд, ок вертипорох, с° пилосос.
ПИЛЮГА КУРЯВА, пилюка, пиляка.
ПИЛЯТИ (дуба) спилюва-, (дошку) /роз-/, РОЗ

РІЗУ В А-, (на скрипці) ТЕР ЛИКА-; я. /мн хто/ 
пиля с-и /наставлений/ поклика- с^, пиляр, 
трач, пк пильний, пиляльний, для пиляння, 
зайнятий -ям, © пиляючи, пилявши.

пильний обач-, (догляд) уваж-, неослаб-, су
ворий; (сторож) НЕВСИПУЩИЙ, всевидя-, 
чуткий; (погляд) гострий, зіркий, проникли
вий, зосереджений, напруже-; (- діло) нагаль-, 
терміновий, невідкладний, с. найнагальніш- 
ий; (- потребу) пекучий; (- просьбу) настій
ний, © старан-, ретель-, рев-, дбайливий, за- 
попадли-; (- око) хазяйський + (сторож); /ву
хо/ сторожкий, чуйний; & пильновйтий /-бк- 
ий/, пильнбватий; ± СПОСТЕРЕЖЛИВИЙ.

ПИЛЬНУВАТИ стерегтгі, догляда-, охороня-, 
пантрува-, дивитися в чотйри ока; (кого) сте
жити, ма- на оці, не спуска- з очей /ока/, слід- 
кува- за ким; (доглядаючи) гляді-, піклувати
ся /дбати/ про, ходй- коло; (ніч) не дріма-, не 
спа-, чатува-, стоя- на сторожі, не стуля- оч
ей, ок неспа-; я. /мн хто/ пильнує 1. я. охо
роня, 2. с-и ~, сторож, пк недремний, нед- 
рімін-, безсбн-, невсипущий, сторожкйй, п° 
начуванний, ПИЛЬНИЙ, © пильнуючи.

ПИНДЮЧИТИСЯ > БУНДЮЧИ-, д. індйчи-.
ПИПКА с° сосок, (у тварин) дійка; & пйптик.
ПИРІГ (солодкий) пляцгінда, (плескатий) корж; 

(листковий) перекладенець; г. вареник; п. ф. 
здобуток /на-/; & пиріжок, пиріжеч-.

ПИРСКАТИ (водою) бргізка-, порска-, хлюпа-; 
(зо сміху) пйрха-; (парою) пйхка-; (з досади) 
пшйка-.

ПИРХАВКА д. дощовйй гриб [надбий, як п.].

ПИРХАТИ чмгіха-; (зо сміху) ПИРСКА-; (- кон
ей) фбрка-; (- машину) фуркоті-; & *відпйр- 
хуватися, *розпирхатися.

ПИСАКА зн письмак, перодряп; з. пгісар, канце- 
лярйст, писець; (нездалий) графоман.

ПИСАЛО перо, олівець, стило, (кулькова) ручка 
& писальце, аавторучка.

ПИСАНИЙ /на-, по-, с-/, рукопис-; (портрет) 
мальбва-; (красень) с° гар-, як намальбва-.

ПИСАНИНА зн базґранй-, шкрябани-; невдалий 
твір /ПИСАННЯ/; папери, листгі, рукописи, 
шпарґали /-ґалля/; (дія) пйсання, базґра-.

ПИСАНКА крашанка, шкрьббанка, мальованка.
ПЙСАННЯ зн писангіна; (святе) пгісьмо; мИ 

(чиї) твори, з. збірка творів.
ПИСАР писець, канцелярист, а. клерк, з. писака; 

& писарик, писарчук, писареня, підписок.
ПИСАТИ о. мережи- (словами), зн шкряба-, ба

зґра-, дряпа- (як курка лапою); (літопис) літо- 
писа-; (букви) виводи-, випйсува-, (список) у- 
клада-; (до списку) записува- /в-/, заноси-; (як 
фах) бу- літератором, /час до часу/ попйсува-; 
(музику до чого) клас- на ноти що; (фарбою) 
малюва-; п. вуглем у комині плюва- проти 
вітру; п. кров’ю сЄрця вклада- душу в напйс- 
ане, вийма- з душі; я. /мн хто/ пише с-и ~, з-й 
на~, пгісар, писець, літератор, автор, (до ЗМ) 
допгісувач, журналіст, зн писака, базґрач, (що) 
писало, пк /гурт/ писацький, писучий, письм
енний, літератур-, /папір/ письмовий, г. писа
льний, до пйсання, ск -писний [літописний], 
-пйсець [літопгісець], © пгішучи, писавши;

НАПИСАТИ (відповідь) /від-/, (на машинці) 
надрукува-, (донос) настрочгі-, нашпари-, на- 
ката- 0;

НАПИСАНИЙ (ким) з-під пера кого 0;
ПОПИСАТИ (стіни графіті) /об-/ 0; я. поп

исано попйсаний /с-, об-/;
РОЗПИС А- (кого) обмалюва-, розкритику- 0.

ПИСАТИСЯ: як п. г. мати яке прізвище [як ти 
пишешся? яке ти маєш прізвище?];

ПОПИСАТИСЯ з.г. похизува-, розрекламува
ти себе ± ПОПИС.

ПИСЕМНИЙ (- пам'ятку) рукопис-, (на)пгіса-; 
(стіл) письмовий; (стиль) книжний; -на мо
ва письмо [стиль —ої мови с. письма].

ПИСК пйскнява, пискотня, пискотнява, пйскан- 
ня; & попгіскува-.

ПИСКЛИВИЙ &писклявий, пискучий.
ПИСКЛЯ пташа /-шеня/; & ^ко; ± ПТАХ.
ПИСНУТИ > ПИЩАТИ.
ПИСЬМЕНА мм літери, букви, (писемні) знаки; 

(японців) гієрогліфи; (староскандинав-) руни.
ПИСЬМЕННИЙ грамот-, освіче-, с. високоосві- 

че-, з. едукбва-.
ПИСЬМЕННИ/К літератор, г. літерат, майстер



ПИСЬМЕННІСТЬ 312 ПИЯЧИТИ

слова /пері/, працівник /гЄній/ пера, оріч лі
тературної ниви з. письмак, письмовець, зн 
писака, автор /виробник/ тексту, текстовиро- 
бнйк; (rf* статей) публіцист, журналіст, І по
езії! поЄт, ІпрозиІ повістяр, прозіїк, /фантазі- 
ї/ фантіст; (визнаний) клясик; (нездалий) гра
фоман; (даного твору) АВТОР; & ~чок;

♦♦♦И о. брати й сестри по перу, жерці слова, ф. 
писуча брітія, письмЄн-ницька рибка; 0.

ПИСЬМЕННІСТЬ грймотн-, р. письменство; 
(система букв) писемність, грамота, азбука.

ПИСЬМЕНСТВО письменництво, література, 
словесність, літературна творчість; р. ПИСЬ
МЕННІСТЬ; красне п. белетристика, с° 
худб-жня література.

ПИСЬМО (система букв) п и с Єм н іс т ь , грамота,
з. ПИСЬМЕННІСТЬ; писемна мбва [> ПИСЕ
МНИЙ], (реалістичне) стиль, манера; (ідеог
рафічне) клинопис; (святе) писання; р. поч
ерк; ± АЗБУКА.

ПИСЬМОВИЙ написаний, ПИСА-; (стіл) пис- 
Єм-, ? бюрко; (папір) писаль-, для письма, г. до 
писання; п. стіл г. бюрко.

ПИТАННЯ гРн запитання, (складне) проблема, 
спріва; (до уряду) запит; & питаннячко, з. дб- 
питка, мн допитки, ок питання.

ПИТАТИ запитува-, стіви- питання, (всіх) роз- 
пйтува-, пйта- стрічного й поперЄч-; (ревно) 
допитуватися; (звіту) вимагати, (праці) напй- 
тува-; (в суді) /до-/; (поради) просй-, шука-, у- 
давітися за; п. дбзволу питі- [спитійся ма
ми]; п. чЄрез губу ~ не крйючи зневаги /огй- 
ди/; я. /мн хто/ питі с-и, згодний с^, запгіту- 
вач, (річ) питільник, пк питільний, запйтли- 
вий /до-/, о. з питінням на устіх, ©;

НАПИТАТИ: н. собі клбпоту наклйка- біду;
СПИТАТИ: а спитій кого хай хто скіже.

ПИТВО НАПІЙ, питті; ± ТРУНОК.
ПИТИ випиві-, І (повагом) /по-/, (могорич) /за-/, 

(жадібно) дудли-, жлукті-, (поволі) тягтгі, ці- 
ди-, цмули-; (кров) смокті-; (горілку) полос- 
кітися у чому, підхмеля- чим, с. пити безбща- 
дно /зіпбєм, без просипу/, заливі- пельку /за 
комір/, і* ПИЯЧИ-, заливітися горілкою; (на 
похмілля) похмеля-; & да пит^онь^ки; п. кров 
кровопивствувати; п’є -  не нап’ються жідіб- 
но /спрігнено/ п’є; де п’ють, там і ллють де 
борошно, там і порошно; я. /мн хто/ п’є с-и ~, 
з-й вгі~, питЄць, випивіка, ПИЯК, заливіха, 
пк питущий, © пивши, п’ючи;

ПІДПИ- вгіпи- собі 0; я. підпив підпит[л]ий;
РОЗПИТИСЯ: що -гівся розпитий, 0.

ПИТОМИЙ рідний, мітірній; (- рису) характер
ний, ПРИТАМАН-, властйсвий; & питомЄн-.

ПИТОМО мітірньо 0; (наше) джерЄльно.
ПИТТЯ ПИТВО; (дія) випивіння, ПИЯТИКА.

ПИТУЩИЙ ЯКІ. ПИЯК, пияка, п’яниця,/?. п и 
тЄ ц ь , ж ґ  заливіха, ± АЛЬКОГОЛІК.

ПИХ: своїм пйхом самопйхом, своїми силами; 
своїм манЄром; на влісну руку; самостійно.

ПИХА пихітість, гонор, чвінство, р. високо дум-; 
(матері) гордість; фР зарозуміл-, самовпЄв- 
нен-, самолюбство, погбрда; (напускна) бун
дючність, б3 принда; (шик) помпЄзність, урб- 
чист-, жм помпа; (дія) пишіння.

ПИХАТИЙ ГОНОРИС-, БУНДЮЧНИЙ, ЗАРО
ЗУМІЛИЙ, пановйтий, чванливий, високо
думний 0; (вираз обличчя) звЄрхній; & пих- 
лйвий, пиховйтий, пихуві-, пихістий.

ПИШАТИСЯ величі-, гордуві-, гоноруві-, вгіс- 
око літі- /нЄстгіся/, спбвнюва- гордощів, вда- 
ві- в пиху, землі під собою не чути (з гордо
щів), гд радуватися ким; жм заноси-, задиріти 
носа, дер- кгірпу /вгору носа/, д. фудулитися; 
(як попівна в гостях) БУНДЮЧИ-; (чим) кра- 
суві-; (ким) вйсоко стівити кого; (буйно) рос- 
тгі, квітну-, розцвіті- /про-/, буя-, буйним цві
том процвіті-; я. /мн хто/ -ється 1. звйклий ♦, 
гбрд/ий (з чого), сповнений гордощів, гордун, 
~івник, ~ій, ж1 ~ячка, зн чванько, пк пихлив- 
ий, чванли-, пихітий, ©, 2. я. красується;

ЗАПИШАТИСЯ: що -ш івся = що загордів.
ПИШНИЙ (сад) буй-, (- зелень) ряснйй, густо

листий, (- роги) крислі-; (волос) густий, (- во
вну) пухніс-, (пиріг) пухкий, м’який; (тілом) 
пбвний, ситий, натоптаний, вгодбва-; (- вро
ду) розкіш-; (образ) велич-; (- мову) бундюч-, 
ПИШНОМОВ-; (- свято) бучний, урочис
тий, помпЄзний; (край) багітий; (одяг) парад
ний, шикір-, святкбвий, чепурний, ошіт-; 
(дар) коштбв-, цін-; (розвій) могутній, рясно- 
гранний; (- веселку) БАРВИСТИЙ.

ПИШНОМОВНИЙ (стиль) помпй-, ПИШНИЙ, 
високомбв-, д. напуше-, г. напушистий.

ПИШНОТА пишність, РОЗКІШ; барвистість; о- 
шітність; урочистість, помпЄзність, жм пом
па; з* вЄлич, могуття, багітство; ± ШИК.

ПИШНОТИ красоти.
ПИЩАЛЬ > РУШНИЦЯ.
ПИЩАТИ писка-, пискоті-, с. верещі-; п. кви- 

лй-, скигли-, р. рЄмствува-; аж пищііть хто 
дуже хбчеться кому; я. /мн хто/ пищііть пис
кун, (річ) ПИЩИК, пк пискливий, пискучий, 
ск пищи- [Пищймуха];

ПЙСНУТИ муркну-, фР кавкну- [і не ківкне], 
р. шерхну- [тільки шерхни!].

ПИЩИК пйскавка.
ПИЯК пияка, п’янйця, заливіха, ВИПИВАКА, 

питЄць, як і. питущий, о. не-миній-корчма; ± 
АЛЬКОГОЛІК.

ПИЯТИКА пияцтво, випивання, (ви)пиття.
ПИЙЧИТИ пгіти-гуля-, ПИ-, заливі- пЄльку /бчі,
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за комір/, заглядй- в чірку, потяга- з плящй- 
ни, не розлучатися з чіркою, тиня- по шин
ках, киснути в горілці, ев ходи- на вино /пи
во/, ф. пересмйкува-, шмбрга-, причащатися, 
ф'р мед-горілку/-вйно/ пйти; & п’Яничи-; я. 
Імн хто/ пиячить розпиячений, с-и «, схиль
ний до пиЯцтва, рідйй залити очі, ПИЖ, пи- 
воріз, пк питущий, © пиячивши.

ШАРИТИ реклямува-, афішув£-, ф. розкручу- 
ва-; & <f пропііри-.

ШВ- напів- [напівтемрява], допів- [допівгблий], 
р. полу- [полуботки].

ШВГбЛОСОМ (на)півгблосно; стиха, пбшепки,
о. у півгблоса.

ПІВДЕННИЙ полудневий, полудній, (час о 12 г. 
дня ще) полудінний; (вітер) з півдня, б3 
низовий, як і. низовик; (клімат) тЄплий.

ПІВДЕНЬ пблудень, середина /12 година/ дня, 
як і. полуднє; (сторона світу) м° зюйд, пб 
тЄплі сторони /краї/.

ПІВЕНЬ кбгут, кбкош, кукурікало, з. кур, (каст
рований) каплун; (на даху) флібґер; Q ЗАДЕ
РІЙ; & півник.

ПІВКОЛО півкружй-, (пів|дуггі, півдужжя, півкі- 
лля;

ПІВКОЛОМ віялом.
ПІВКУЛЯ & я* *півкульний [малівопівкульний].
ШВЛІТРА з'п випивка; & півлітряга.
ПІВ-НА-ПІВ навпіл, пополовині, (з чим) наполо

вину; (ділити) надвбє.
ПІВНІЧ 12 годйна нбчі; фР ніч [глупа північ]; 

(сторона світу) м° норд, п6 холодні сторони 
/краї/; Далека п. Арктика.

ПІВНІЧНИЙ (час) опівніч-; (вітер) з півночі, б3 
горішній, і. горішнЯк; (клімат) холбдний.

ПІВСОННИЙ /напів-/, о. з непродЄртими очима.
ПІВТЕМРЯВА /напів-/, напівмброк, (вечірня) 

сутінок, сутінь, присмерк.
ПІВТОРА одгін і пів; & (цегла) *4чка; у п. рЯзи 

у ічку.
ПІГМЕЙ КАРЛИК; з* нікчЄма; з6 пігмЄйство.
ШГМЙНТ забарвлення, барвник.
ПІГМЕНТУВАТИ: я. -тує з-й ~, пк піґментацій- 

ний, для пігментації, ©.
ПІГУЛКА пілюля, ТАБЛЕТКА; позолотити -ку 

(зм’якши- образу/шахер/)г. завину- в папірці.
ПІД: п. вільний час у вільний час /хвилину/.
ПІДБАВЛЕНИЙ підсйпа- [чбрно підсипаний].
ПІДБАДЬОРЮВАТИ бадьори-, осмілюва-, зао- 

хбчу-, піднбсити дух, додав£- охоти /енергії/, 
кріпи- /підтрймува-/ на дусі; (коня) підганЯ-; 
я. /мн хто/ підбадьгірює с-и ~, з-й підбадьбр- 
и-, підбадьбрювач, пк підбадьорливий, бадьо- 
рущий, бадьористий, для бадьбрости, (мо
тив) бадьбрий, ©.

ПІДБАДЬОРЮВАТИСЯ бадьоріти.

ПІДБИВАТИ (подушку) /пере-/; (зі споду) /при-/; 
(куряву) /з-/, здіймй-; (одяг) підшивЯ- (підбій); 
(на що) ШДБУРЮВА-; (на свій бік) схилЯ-; 
(птаха) підстрЄлюва-‘, п, знесилюва-; (край) 
підкоря-, о. підгортй- під свок5 руку; (балянс) 
підсумовува-; п. клгінці ф. залицятися; я. /V  
хто/ підбив^ с-и ~, радий підбй-, підбійник, 
підбурювач, під’юджу-, пк підбйвчий, підби- 
свущий, підштрику-, підштрйкливий, т. під
бивальний, © підбиваючи; щ. п. клйнці буга- 
йкувЯтий.

ПІДБИВАТИСЯ (- сонце) ПІДІЙМА-, (ідучи) 
стбмлюва-, знесйлюва-, натруджувати ноги; 
п, стйріти(ся), підтоптуватися; (під кого) під- 
иінв£-, латі-, підкочу- до; я. /мн хто/ -ється 
підбиваний 0, пк підбивний, © підбиваючись.

ПІДБИВКА > ПІДКЛАД.
ПІДБИРАТИ (з землі) підіймй-, збирй- визбиру- 

ва-, 6pd-; (кинуте) підхбплюва-; (віжки) під- 
тягй- /на-/; (ноги) ПІДГОРТА-; (слова) ДО- 
БИРА-; я. /мн хто/ підбиріі с-и рЯдгій піді- 
6pd-, підбирач, визбйрув-, пк підбирЯльний + 
%, підбірливий /виз-/, підбірчий, підбирущи- 
й, © підбираючи, ± що добира;

ПІДІБРАТИ (ноги, губи) підібгати 0;
ПІДІБРАНИЙ с° /зі-/, ф. підтягнутий.

ПІДБИРАТИСЯ підкрад^-, крЯс-; (до пари) доб- 
ирй-; (під тон) приладжув-, підстрбюв-, прис- 
тосбвув-; я. Імн хто/ -ється підбгіраний Ф, с-и 
~, © підбираючись, (куди)-я. підкрадається.

ПІДБИТТЯ підбивання, ок підбйванка; (країни) 
п, підкбрення.

ПІДБІГАТИ /НАД-/, час до чЯсу біг-, наближат
ися; (за ким) бігти; (в русі) перехбди- на біг; 
(слізьми) опливЯ-; я. ІлГ хто/ підбігЯ с-и ~, 
змушений підбіг-, підбігЯч, підбігЯйло, пк під- 
бігливий, © підбігаючи.

ПІДБІР обцас; з* (кадрів) у. дббір, добирання;
ПІДБОРИ обцЯси, ок закаблуки.

ШДБРЙХАЧ підгЯвкув-, ПІДСПІВУВ-, БРЕХ
УН.

ПІДБУРЮВАННЯ намова, г. шептана пропа
ганда 0.

ПІДБУРЮВАТИ підбивЯ-, підмовлЯ-, під’юдж
увати, підштргік-, підштурх-, піддрбч-, під- 
цькбв-, підструнч-, наущЯти, ф. піддрбчки да- 
вЯ-, р. юди-, г. підбЄхтува-; (на що) спонуку- 
ва-, штовха-, схиля- до, (на бунт) баламути-, 
(заохочувати) додавЯ- /під-/ охоти /жЯру, во- 
гніб/, підохбчува-; (проти) настрбюва-, збуд- 
жу-, розпалю-; я. /мн хто/ підбурює с-и ~, го- 
тбвий підбури-, ПІДБУРЮВАЧ, пк підбурли
вий, під’юдли-, підбурювальний, підохбчув- 
аль- + %, ©.

ПІДБУРЮВАЧ під’юджу-, підбЄхту-, підштрик- 
ач, ЗАВОДІЯКА; (що провокує) провокатор.
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ПІДВАЖУВАТИ підійма- вітою, п. (мури) роз- 
хйтува-, зрушува-, підривав що підважує 1. 
с-и ~, з-й підважи-, підважувач, пк підваж- 
ливий, ©, 2. що розхитує.

ПІДВАЛ ПИВНИЦЯ; (житло) г. сутерени; (у га
зеті) підвальна стаття.

ПІДВАЛИНА ОСНОВА, ПІДМУРОК;
ПІДВАЛИНИ засади, принципи, база, наріж

ний кімінь.
ПІДВАЛЬНИЙ ПИВНЙЧНИЙ, ок ЦОКОЛЬ-.
ПІДВЕРТАТИСЯ; ПІДВЕРНУТИСЯ (- нагоду) 

трапитись [коли підвернеться нагода].
ПІДВИЩЕННЯ (платні) підвишка; (мощене) 

вймостка; 6у подіюм.
ПІДВИЩУВАТИ роби- вищим, підійма- (вище),

о. підніма- /підноси-/ планку; (ціну) підноси-, 
наганя-, (плату) збільшува-, набав ля-; (умін
ня) удосконалював (на праці) просував (ран
ту) ви вивищува-; п. вимоги о. підноси- плі- 
нку; я. /мн хто/ підвищує с-и ~, з-й підвищи-, 
підвищувач, (обмін) стимулятор, пк підвищу
вальний +%, ©.

ПІДВИЩУВАТИСЯ підноси-, підійма-, става
ти вищим, (в чиїх очах) вироста-, (- ціни) зро- 
ста-, ітй вгору; ІшансиІ збільшуватися, ІтемпІ 
посйлюва-; І пільги! поліпшува-; п. в ціні дор
ожчати; я. Імн хто/ -сться підвгіщуваний 0, с- 
и ~, з-й посйли-, пк щораз вищий /більший/, ©.

ПІДВІДДІЛ підроз-, підгрупа; ± ВІДДІЛ, ФІЛІЯ.
ПІДВІШУВАТИ (злочинця) віша-, /що інше/ чіп- 

ля-, підчіплюва-, (вирок) д. відклала-, приза- 
трймува-, с° призупиняв я. /мн хто/ підвішує 
с-и ~, радйй підвіси-, підвішувач, пк підчіп- 
КОВИЙ, ПІДЧ1ПЛИ-, підчіпнйй, підвісний, суспе- 
нзор-, ©; я. підвішується підвішуваний 0, пк 
підчіпнйй, підвіснйй, ©.

ПІДВЛАДНИЙ підпорядкова-, підлеглий, під- 
контрбльний; (уярмлений) під’ярем-, підне- 
віль-; (кому) контрольова- /підкоре-/ ким; як 
L підці-, підцінець.

ПІДВОДА > ХУРА, ВІЗ.
ПІДВОДИТИ (куди) вЄстй, наближа-, спрямову- 

ва-; (воду) підключі-; (на гріх) штовха-, схи- 
ля- до; (голову) ПІДІЙМА-, (руку) підноси-, 
(на ноги) стабви-; (на що) ПІДБУРЮВА-; (під 
критику) піддава- чому; п. не виправдува- 
сподівань; зраджу- надії, с. піддурю- /об-/; 
(під манастир) з. підневіжу-, Ґ  зводити на 
слизькЄ; я. /мн хто/ підвгідить с-и ~, з-й під- 
вЄстй, (під)водій, пк підвіднйй, +% підвод- 
ливий, т. підводовий, ©;

ПІДВЕСТИ підпровади- 0; (підману-) завестй,
з. підневіди-, (- тяму) схйби-; п. під манас- 
тйр ~ під дурного хату, г. впакува- в біду.

ПІДВОДИТИСЯ (з лави) ВСТАВАТИ, (навшпи
ньки) става-, (проти гніту) повставав (- рос

лину) вироста-; (над чим) підноситися, підій- 
ма-, зводи-; я. Імн хто/ -иться 1. що встає, 2. 
підвбджуваний, с-и ~, з-й підвестйся, пк під- 
ві-днйй, ©;

ПІДВЕСТЙСЯ (на ноги) зіп’ястися 0.
ПІДВОЗИТИ (куди) везтй, довози- /за-, при-/; я. 

Імн хто/ підвгізить с-и ~, радйй підвЄзтй, 
(під)возій, підвЄзько, пк підвозовий, підвез- 
чий, ©; що підвгізиться підвожуваний, пк 
підвізнйй, ок доставнйй, ©.

ПІДВОРІТТЯ (в будинку) під’їзд.
ПІДГАНЙТИ КВАПИ-, нагли-, ф. нука-, с. гні- 

в шйю, (пугою) підстьобува-, підбатбжува-; 
(деталі) припасовува- /до-/, (факти) підтасо
вував (ріст) стимулював & підгони-; я. /мн 
хто/ підгангі с-и ~, підганяйло, підгонич, під- 
ганяльник, пк підгінчий, підганяльний +%, 
підбатожливий, ©; ± що квапить.

ПІДГИНАТИ (ноги) підгортав я. Імн хто/ під
гний с-и ~, з-й підігну-, підгинайло, пк під- 
гйнчий, підгинільний +%, ©;

ПІДІГНУТИ підібгати 0;
ПІДГИНАТИСЯ (- ноги) підтинатися; 0.

ПІДГЛЯДАТИ піддивлятися, підзирати, р. над- 
гляда-, д. підзйрював я. /мн хто/ підгляді с-и 
~, підглядник, підглядач, підглядайло, пк під- 
глядчий, підглядбвий, меткйй на підгляди, ©.

ГПДГЛЯДИ мн підглядини, підглядання.
ПІДГОДОВУВАТИ піджйвлю-, підхарчбвув я. 

/мн хто/ підгодовує с-и готовий підгодуві-, 
підгодбвувач, піджйвлю-, пк підгодовчий, 
під-живний, піджйвлюваль-, піджйвчий, ©.

ПІДГОДОВЧИЙ підживлювальний + пк—* f.
ПІДГОЛІВ’Я (річ) підголовач /при-/ (місце) уз

голів’я, фР голови [класти в голови].
ПІДГОРЛЯ підгбрлина, підшийок, (у бика) воло.
ПІДГОРОДЙНИН передміщух, передміщінин.
ПІДГОРТАТИ (волос) підбира-, підбиві-, опор

яджав (картоплю) огорта-; (лопатою) підгрі
бав (хвіст) попуска-, г. /с-/; (ноги) ПІДГИ- 
НА-; & підгортував я. /мн хто/ підгорті с-и 
~, з-й підгорну-, підгбртувач, підгортальник, 
пк підгортільний +%, для підгортання, ©.

ПІДГОТОВКА (приготування, лаштува-, ок під- 
готівля, (кадрів) вйшкіл, мн приготовини.

ПІДГОТОВЛЯТИ рихтува-, ГОТУ-, підрихтов- 
у- /на-/, (кадри) навчати, тренува-, школи-, 
вишколюва-, жґ підковував (в дорогу) споря- 
джа-, збирав (до чого) приготовляв & підго- 
тбвлюва-; я. /мн хто/ готує 1. с-и ~, з-й підго- 
туві-, підготовник, пк підготовчий, ©, 2. я. 
вишколює.

ПІДГРИЗАТИ (кого) додава- смутку кому, під- 
точува- чш сйли; я. підгриза > я. гризе.

ПІДҐРУНТОВИЙ (- воду) з. зашкурний.
ПІДҐРУНТЯ матерйк; (соціяльне) п. підоснова,
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підклад, підкладка, г. підлбжжя; (якоїсь кам
панії) механіка, кухня, закуліси.

ПІДДАВАТИ (тягар) /зав-/; (крок) /над-/; (на до
дачу) /до-/, добавля-; (жару) підкида-; (слово) 
підказува-, (ідею) подава-, вислбвлюва-; (ана
лізі) аналізува-, /критиці/ критикува-, /оброб
ці/ обробля-, /газації/ газува- і т. д. за модел
лю; п. жгіру підкидати дров до вогнища; п. 
мукам мордува-, катува-, бра- на тортури; я. 
/мн хто/ піддаї с-и ~, з-й підді-, піддавай, під- 
давець, пк піддавальний + %, піддавчий, під- 
давецький, © піддаючи.

ПІДДАВАТИСЯ (на підмову) схиля-, дава-, ПО
ГОДЖУ В А-; (паніці) скоря-, (ворогу) здава-, 
підкоря-; (з ч. не) не дава-; (зміні) підлягати, 
зазнава- чого, підпада- під що; не п. кому 
противи-; ± ПОДАВ А-; я. /мн хто/ -£ться під
даваний, схиль- ~, пк піддатливий, схильчи-, 
/змінам/ гнучкий, піддайний, /обробці/ при- 
дат- до чого, ©; я. не -£ться з-й противитися, 
непіддатливий, непіддайний, п° неподат-;

ПІДДАТИСЯ да- [п. на підмбву да- на п., да- 
намбвити], (спокусі) /від-/; не н. чому г. опа
нуватися супроти чого.

ПІДДАНЕЦЬ як і. підданий, ПІДВЛАД-; (дер
жави) громадянин; ж1 підданка, підданиця.

ПІДДАШШЯ ґанок, піддашок, с° навіс; (накри
ття) ПОВІТКА, БУДА, будка, (на 4-х стовп
ах) оборіг; ок карниз; р . горище; ± НАМЕТ.

ПІДДОБРЮВАТИСЯ /при-/, підмазува-, JIAT- 
А-, приподбблюва-, д. добрй-; я. /л*н хто/ -є- 
ться с-и ~, радий піддобри-, пк ПІДЛЕС
ЛИВИЙ, © піддббрюючись.

ПІДДУРЮВАТИ > ДУРИТИ, ОБДУРЮВАТИ.
ПІД’ЄМНИЙ ок підіймань-, с° підйом-, (гвинт 

літака) стартовий; н. механізм підойма;
ПІД’ЙМНІ (гроші) подорожні.

ПІДЖАК г. маринарка, жґ жакет, д. твінчик.
ПІДЖИВЛЯТИ (організм) живи-, підгодовува

ти, підживлю-; (землю) угною-; я. /мн хто/ 
ПІДЖИВЛЙ с-и ~ + я. підгодовує.

ПІДЖИДАТИ с° ЧЕКАТИ, ОЧІКУВАТИ.
ПІДЗАРОБЛЯТИ підхалтурюва-, халтури-, за- 

робля- на стороні, г. ма- збоку; я. /мн хто/ 
підзароблй с-и ~, радий підзаробй-, шабаш
ник, ©.

ПІДЗЕМЕЛЛЯ (природне) ПЕЧЕРА; (штучне) 
катакомба, підземний хід.

ПІДІГРІВАТИ /на-/, грі-; (лють) розпалю-, під
синю-, ок підсйчу-; (кого) збуджу-, (почуття) 
/під-/, накручу-; я. /мн хто/ підігріві с-и ~, у- 
зявшись підігрі-, підігрівач /зо-/, пк підігріва
льний /розі-/, /пристрасті/ підбурливий, ©.

ПІДІЙМАТИ /ПІДНІМ-/ (слухавку) зніма-; (з 
землі) ПІДБИРА-, (з води) витяга-, (вгору) 
підноси-, підводи- /з-/, n f підтяга-; (на бор

ню) мобіліз(бв,)ува-; (до небес) звелгічува-, 
прославля-, /  вознбси-; (хвилю емоцій) збу- 
джува-; (хату) стави-, споруджува-; (ціну) 
підвгіщува-, наганя-; (регіт) зчиня-, здійма-; 
(пар) ора-; (хвіст) д підбира-; (куряву) збива-; 
(питання) порушу-; (вагою) підважу-; (якір) 
/ви-/; (справу) відшуку-; (цілину) розбрю-; п. 
на глум -  на сміх; п. прапор зводи- корогву; 
я. /мн хто/ підіймгі с-и ~, з-й підня-, підіймач, 
пк підіймальний, піднбсистий, У вознесущий 
/під-/, д. підносячий, для піднесення, ©;

ПІДНЯТИ підійня- 0, підвЄстй [N підвів бчі]; 
(ціну) підґвинтй-; нема колй гблову догори 
п. ніколи вгору гляну-.

ПІДІЙМАТИСЯ (- сонце) сходити, підбиватися; 
/шлях/ тягтйся /стелгі-/ вгору; (з ліжка) підво
ди-, вставати, (на ворога ще) повстава-; (нав
шпиньки) става-; (на хитрощі) вдаватися до;
2. (вгору) підноси-, злітати, ітй /пф-/ вгору, 
братися /дер-/ вгору; (- настрій) кращати, 
поліпшуватися; /куряву/ здіймі-; /чуття в ду
ші/ ВИРИНАТИ; /ціни/ ростй, підвгіщува- 
тися; /хату/ споруджува-, зводи-; (зруїн) пов
ставати, вироста-, (до рівня ще) /з-/; (- зелень) 
ростй, виганятися; /гори/ височіти; п. в ціні 
ростй в ціні, з. ітй в гроші; рукгі не -4ється 
кому не наважуеть- хто; я. /мн хто/ -ється 
підійманий, © убйва- у пір’я 0, с-и ~, з-й під- 
ня-, пк щораз вйщий, висхіднйй, вертикаль-, 
прямовйс-, вгорубіж-, піднбсистий, крутйй, 
крутосхйлий, о. на злеті, ©;

ПІДНЯТИСЯ підійня-, звЄстйся; (- світила) 
підбй- 0; (- ціни) підскочити, зростй, (- тіс
то) вйсходи- [тісто вйсходило].

ПІД’ЇЗДИТИ, ПІД’ЇЖДЖАТИ /над’-/, над’їз- 
дй-, наближатися; п. ПІДЛЕЩУ В А-, підкбчу- 
ва-; я. /мн хто/ під’їздить 1. с-и ~, згодний 
під’їха-, під’їжджанин, пк під’їжджий, о. на 
під’їзді, ©, 2. що підлещується.

ПІДЙОМ ви с° рання зоря; (рельєфу) узвіз, вй- 
смик; (марш на гору) схід, сходження; (душе
вний) піднесення, приплйв енергії; (вага) ва
жіль, підойма; ст злет [злет дужкою]; л1 голос 
[голосівка низького голосу]; ± ПІДНЯТТЯ.

ПІДКАЗУВАТИ г. підповідй-, (криком) підкрйк- 
ува-; (акторам) суфлюва-, суфлерува-, д. су- 
лірува-, (думку) піддава-; я. /мн хто/ підказує 
с-и /мастак/ ~, радйй підказі-, підказувач, 
суфлер, пк підк&ливий, ©.

ПІДКИДАТИ (м'яч гилкою) підгйлюва-, (на ви
боях) підгйцува-; (дитя) жм гуца-, підгуцйк- 
ува-; (старших) с° кача-; (на возі) трястй, 
трусй-; (до чого) додава-, добавля-, докида-, 
(дрова ще) доклада- /під-/; (слова) вставля-; 
(жару) піддава-, підсипа-; я. /мн хто/ підкидй 
с-и /мастак/ ~, радйй підкйну-, підкидіч, пк
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підкидний. © підкидаючи;
ПІДКИНУТИ: підкйнуло ким вразило /заско

чило/ кого.
ПІДКІП & ПІДКОП;

ПІДКОПИ міни; п. інтрйґи, підступи, с. ди
версія, сабот&к.

ПІДКЛАД (під що) підставка, підстілка; (одягу) 
підбивка, підбійка, підбій, підкладка, підшив
ка, (тканини) другий бік, вйворіт, опак, спід
ка; п. ПІДҐРУНТЯ; & підкладочка.

ПІДКЛАДАТИ (під що) клас-; (до чого) докла
дам (потай) підкида-, підсува-; п. міну під 
що підмінову- що; я. /мн хто/ підкладе с-и ~, 
змушений підклас-, підклідач, пк підкладис- 
тий, підкладовий, підкладли-, підкладний, ©;

ПІДКЛАСТИ (свиню) підсуну-, і? піднести 
тертого хріну, зробй- капость.

ПІДКЛЮЧАТИ^СЯ) приєднуватися), залуча
тися), фР підпрягйти(ся);

ПІДКЛ ЮЧИТИ(СЯ) долучити (ся) 0.
ПІДКОЛОДНИЙ ок спідтйшний.
ПІДКОП прокоп, т. міна; & ПІДКІП.
ПІДКОПУВАТИСЯ (під кого) копати яму кому, 

протбчува- нори під чиїми ногами; не підко
паєшся не вкусиш; я. -ється підкопуваний, 
підрй-, пк підкопистий; я. -ся під кого радйй 
вйкопати яму кому /підкопатися під кого/.

ПІДКОРЯТИ і ШДКОРЮВА- (край) завойову- 
, поневолю-, уярмлю-, упокорю-, ставити на 
коліна; (природу) СКОРЯ-, запряга-, загнузд- 
ува-; (своїй волі) підпорядкбву-, брати в шбр-
и, жґ підхиля- /підгорта-/ під сібе; (серця) 
за- чарбву-, здобува-; я. /мн хто/ підкоргі с-и 
~, з-й підкорй-, завойовник, покорйтель /ж1 - 
ка/, підкорювач, поневолю-, конкістадор, 
(прост-ір) переможець /здобув-/ чого, фР 
палйвода [п. дамських сердець], пк 
здобувчий, поне-воль-, ©.

ПІДКОРЯТИСЯ корй-, слуха-, підпорядковував 
виявляти покору, танцюва- під чиюсь дудку, 
підставля- шйю під ярмо, стелитися перед 
ким; (обставині) пливтй за течією /водою/; я. 
Імн хто/ -сться корений, підкорюва- /с-/, с-и 
~, змушений скорй-, пк підкбристий, покірли
вий, покірноголб-, ©;
ПІДКОРЕНИЙ /с-/, підвладний 0.

ПІДКРАДАТИСЯ крас-, підбирй-, скрадй-; (- зи
му) наближа-, наставати, надхбди-; я. Імн хто/ 
-ється с-и ~, з-й підкрас-, підкрадець, підкра- 
дайло, пк підкрадливий, ©, ± що крадеться.

ПІДКРЕСЛЮВАТИ (у викладі) ги наголошу-, а- 
кцентувати, робй- акцент /наголос/, виділя-, 
вирізня-, стави- крапку /крапкй/ над ‘і’, з. я- 
сува-; (зневагу) вияв ля-; (риси) увиразнюва-, 
відтіня-; я. /мн хто/ підкреслює с-и ~, радйй 
наголосй-, підкріслювач /о-/, увиразню-, о.

для підкреслення, ©.
ПІДКРІПЛЕННЯ покріпа 0.
ПІДКРІПЛЮВАТИ кріпй-, (їжею) підживля-, 

(засобами) підсйлюва- /по-/; (сили) покріпля- 
/під-/; (ділом) підтвфджува- /по-/, підпира-; 
я. /мн хто/ кріпить с-и ~ з-й підкріпй-, пк 
підкріпливий /по-, с-/, підкріпчий, покріпнйй, 
покріпущий, підтримковий, додатко-, г. під- 
сильнйй, о. для підкріплення, ©;

ПІДКРІПИТИ: п. що дода- сйли чому; 0.
ПІДКУПЛЯТИ підкупбвува-; (кого) ПІДМАЗУ- 

/підплачу-/ кому І кого; (чаром) з добувати сер
ця; я. їм" хто/ підкуплгі с-и ~, готбвий під- 
платй-, підмазувач, підплатій, пк підмазли- 
вий, (усміх) підкупли-, ск топй-кригу-, ©;

ПІДКУПИТИ підмогорйчи-, да- на ліпу 0.
ПІДКУТИЙ підкований; ги КВАЛІФІКОВА-, о- 

бліта-; п. на всі чотири всім знавцям знавець.
ПІДКУШУВАТИ > ПІДШТРИКУ-, & підкусю-.
ПІДЛАБУЗЛИВИЙ > ПІДЛЕСЛИВИЙ;

ПІДЛАБУЗЛИВО по-підлабузницьки, гнучко- 
шййно 0.

ПІДЛАБУЗНИК підлабуза, підлй-, підлизник, 
підхліб-, підлизень, підлизун, підшивййло, 
забігай-, підлатай-, зн підніжок, в. підчйхвіст, 
(тонкий) ПІДЛЕСНИК; (жінка) підлизуха.

ПІДЛАБУЗНИЦТВО підхлібс-, гнучкошийс- 0
ПІДЛАБУЗНИЦЬКИЙ стоцілувальний.
ПІДЛАБУЗНЮВАТИСЯ >ПІДЛЕЩУВА-.
ПІДЛАЩУВАТИСЯ підмазува-, лащй-, стелй- 

листом; ПІДЛЕЩУВА-.
ГПДЛЕВА підлива, поливка, підлйв-, соус, г. сос.
ПІДЛЕГЛИЙ підпорядкований, підвлйд-, підко

манд-, с. під’ярем-, уярмле-, с° підневіль-, f  
підруч-, (жінці) підкаблуч-.

ПІДЛЕСЛИВИЙ /у-, об-/, ЛЕСТИ-, підлабузли-, 
підхлібли-, підхлібний, підлес-, стоцілувіль-, 
примйль-, лакеюватий; (голос) підлазис-.

ПІДЛЕСНИК /об-/, ЛЕСТУН, ПІДЛАБУЗНИК, 
г. підхліб-.

ПІДЛЕЩУВАТИСЯ (до кого) підлабузнюва-, 
підлйзува-, піддббрюва-, підсипа- (порошк
ом), підсватува-, примиля-, ЛАТА-, підкочу- 
ва-, звива- в’юном /гнути коліна/ піред ким, 
світй- в очі кому, жґ під’їздй-, підлип^-; (зап- 
обіга-) лиза- руки /халяви +/ кому; (- жінок) 
підгортатися; (лащи-) ПІДЛАЩУВА-; я. /мн 
хто/ -сться с-и ♦, з-й підлата-, ПІДЛАБУЗ
НИК, пк ПІДЛЕСЛИВИЙ, підлабузли-, підхлі- 
бли-, прислужли-, підлазистий, лакеюва-, ©;

ЩЦЛЕСИТИСЯ фР підійти до кого [хіітро п. до 
кого х. підійтй до к.]; 0.

ПІДЛИВАТИ /до-/; (квіти) /по-/; р. підмочу-; я. 
підливі > я. налива {на- міняй на під-}.

ПІДЛИЙ (непорядний) безчесний, нйций, мер
зенний, низькйй, в. стервозний; (вчинок) не-
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гід-, ганеб-, підлот-; (плян) підступ-, злочин-; 
л. падлючий, паскудний;

ПІДЛІСТЬ ПІДЛОТА, жґ свинство 0.
ПІДЛІТИ; СПІДЛІ- спадлючитися, спідли-; я. 

спідлів спідлілий, спідлений, спадлюч-, 0 .
ПІДЛІТАТИ надлітати.
ПІДЛІТОК півпарубок /під-/, парубчак, у 7 отрок, 

р. виросток, ж1 піддівок.
ПІДЛОГ с° > ПІДСТАВА, ПІДМІНА.
ПІДЛОГА (з дощок) Є поміст, (паркетна) пар

кет, (не лише глиняна) долівка, діл.
ПІДЛОЖНИЦЯ с° /на-/, (в гаремі) одаліска; ± 

ПОВІЯ.
ПІДЛОМЛЮВАТИСЯ (- ноги) вгина-, підтина-.
ПІДЛОТА підлість, безчестя, мерзота; & підло- 

щі, зп підлятина; ± ПІДЛИЙ.
ПІДЛЯГАТИ (залежати) підкорятися, підпоря- 

дкбвува-; (суду) підпадати під, (певній дії ще) 
налЄжа- до; я. /мн хто/ підляга 1. підпорядко
ваний, пк підряд-, підвлад-, підлеглий, 2. при
значений на що [п. на демонтаж], фР підлег
лий чому, який треба що зробити [я. підляга 
ргізгляду який тр£ба розглянути], не звільне
ний від [я. підляга оподаткуванню не зві
льнений від податку], © підлягаючи.

ПІДМ АЗ/У ВАТИ (мастю) підмащу-, підмаслю-, 
шмарувати; (хабарем) підкупля-, підмогорич
увати, підплачу-, підсипати, (чим іншим) під- 
дббрюва-; (хату) підбілю-, (щоки) підмаль- 
бву-, підфарбову-; (брови) підводити; я. /мн 
хто/ підмазує 1. с-и ♦, з-й підмасти-, підма- 
щувач, пк ~ливий, © ~уючи, 2. я. підкупля.

ПІДМАЛЬОВУВАТИ підфарбову-, фарбувати, 
ПІДМАЗУ-, (факти) підкрашу-, (вади) лич
кувати; я. /мн хто/ підмальбвує с-и ~, з-й під- 
малюва-, підмальбвувач, підмазу-, пк підма- 
льбвчий, ©;

ПІДМАЛЬОВАНИЙ підфарбова-, підмаза-; 
(образ) підкраше- /при-/.

ПІДМАНЮВАТИ > ПІДЦУРЮВ-, СПОКУШ-.
ПІДМАЩУВАТИ > ПІДМАЗУВАТИ.
ПІДМЕТКА rfH підметка.
ПІДМИВ/АТИ /з-/, (берег) /роз-/; (зі споду) ми-; 

п. руйнува-; н° с° корті-, порива-, тягну-, му- 
ля-, шпига-, пекти під п’яти; (спокій +) г. під- 
мулюва-; я. /мн хто/ підмиві с-и /звиклий/ ♦, 
з-й підмй-, ~ач, ~айло, пк -шіьний, -чий, ©.

ПІДМІНА ПІДСТАВА, с° підлог; & підмінка.
ПІДМОВЛ/ЯТИ /у-/, підохбчува-, підцькбву-, 

ПІДБУРЮ-, закликати до; я. ~я = я. підбурює.
ПІДМОГА > ДОПОМОГА; фР плече, д. підсбб- 

ка; (грішми) субсидія, жґ підігрів; (бойова) 
підкріплення, підпомога.

ПІДМОЛОДЖУВАТИ(СЯ) молодитися), ро
битися) молодим, (пиво) підсолоджувати
ся); я. /мн хто/ підмолоджує с-и ♦, з-й підмо

лоди-, підмолбджувач, пк молодильний, підм- 
олбдливий, ІквасІ підсолбдли-, ©; я. -ється 
підмолбджуваний, ІквасІ підсолоджу-, ©.

ПІДМОРГУВАТИ підкліпу-, МОРГАТИ; я. -ує 
= я. морга + пімбргувач, пк підмбргувальний.

ПІДМУР і ПІДМУРОК фундамент, підвалина, 
підмурівок, підмур’я, підмурівка, підмурів’я.

ПІДМУРОВУВАТИ заклада- підмурок.
ПІДНЕБЕСНИЙ ВИСОЧЕН-, хмаросяглий.
ПІДНЕБЕССЯ о. надсвіти; з п. з-під неба /хмар/.
ПІДНЕСЕНІСТЬ /  /воз-/, (дум) висок-, величн-,

г. взнесл-, взнЄсен-.
ПІДНЕСЕННЯ злет, збудження, запал, натхнен

ня, ентузіязм; (стан) піднесеність; (на шля
ху) узвіз, підняття, с° підйом; ± ЕКСТАЗ.

ПІДНІЖЖ/Я (статуї) П’ЄДЕСТАЛЬ; (гір) під
ошва, стопа;± ПІДНІЖОК; у ~і гори в ногах г.

ПІДНІЖОК (для ніг) підставка; (вагона) прис
туп-, підніжжя; © ПІДЛАБУЗНИК, холоп, 
плазун.

ПІДНІМАТИСЯ) ± ПІДІЙМАТИ(СЯ).
ПІДНОВЛЯТИ (дані) /о-, по-/, підсучаснювати.
ПІДНО/СИТИ (куди) /до-, при-/; (факти) пода- 

ва-, (дулю) дава-, показува-, тиця-; (квіти) да- 
рува-; (руку) ПІДІЙМА-, (крик) /зді-/, (очі) 
підводи- /з-/; (гілля) витяга-, виганя-; (душу) 
надиха-, о криля-, бадьори-; (темп) нарбщу- 
ва-, підвищу-, ЗБІЛЬШУ-; (тему) порушу-; п. 
до небЄс ЗВЕЛИЧУ-; я. /мн хто/ піднбсить 1. 
я. підійма, 2. с-и ♦, радйй піднести, підно
шувач, піднбсець, частувальник, (під)носій, 
пк піднбсчий +%, 3. що звеличує;

ПІДНЕСТИ /над-/; (дух) )Р вивищи- 0;
ПІДНЕСЕНИЙ (вгору) піднятий, підійня-, зне

сений, /  /воз-/; (- руки) зведе-; тР підвище-; 
(настрій) збудже-, (спів) натхнен-, окрйле-, 
одухотвбре-, одухбвле-, г. взнеслий; (стиль) 
високий, високомовний;

ПІДНЕСЕНО на високій ноті 0.
ПІДНО/СИТИСЯ > ПІДІЙМА-; (- доми) спина- 

/дк зіп’яс-/; І душу І ростй вгору, (над чим) ста
ва- над; /  вознбситися; я. !мн хто/ -иться 1. 
я. підіймається + миуваний, дарб-, пк ~сний,
2. що росте вгору, націлений /возсила-/ вгору, 
пк вгорубіжний, небосяж-, небойдучий;

ПІДНЕСТИ-: п. духом помолодіти серцем; 0.
ПІДОЗРА підозріння, д. прйзра, фР тінь [кинути 

тінь]; здогад, припущення.
ПІДОЗРІЛИВИЙ = що підозрює.
ПІДОЗРІЛИЙ 1. (на підозрі) д. підбзрений, з. пі- 

дозрен-, п. нечистий [діло -те] ± підозрюва
ний; 2. непев-. ненадій-, сумнів-, небезпеч-.

ПІДОЗР/ЮВАТИ ма— у /дума-, кида- тінь/ на 
кого, фР боятися [боюсь, що це брехня]; здо- 
гадува-, припускати; & -іва-; я. /мн хто/ ~ює 
с-и ♦, схильний дума- на, -ювач, пк -іливий,
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недовіряй-, р. запозйрли-, о. з ~ою на, ©.
ПІДОЗРЮВАТИСЯ підозріва-, бути на підозрі; 

я. /мн хто/ -ється підозрюваний, (за)підбзре-, 
на підозрі, rf ПЩОЗРІЛИЙ1, ©.

ПІДОЙМА (підхвата, важіль; ги стимул; (в буди- 
нску) ліфт.

ПІДОПЛІЧКА підопліччя, підопліка.
ПІДОХОЧУВАТИ /за-/, додава- /під-/ охоти, с. 

ПІДБУРЮ-; я. підохгічує = я. підбурює + 
підохбчувач, пк підохотливий.

ПІДОШВА (ноги) стопа, п’ята; (гори) підніжжя 
/об-/, підніжок; (на підошві) підметка; (греб
лі) фундамент; (канави) дно; ± ОСНОВА.

ПІДПАДАТИ (під І що!) підляга- чому, /вплив/ 
потрапля-, /настрій/ заражатися чим, зазнава
ти чого, я. підпаде під що = я. підляга2 чому 
+ схильний /з нахилом/ підпасти під що.

ПІДПАЛ/ЮВАТИ (вогонь) /за-/, (грубу) /роз-/; 
ги дратувй-; (роби- ~) пуска- (червоного) пів
ня; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, з-й ~гі-, палій, пали- 
копа, ~ювач, підбурю-, пк запальний, ~ьчий, 
палійський, підбурливий, для -у, ©.

ПІДПЕРТЯ підпора, під(по)мбга, /запо-, допо-/,
з. помбга; підтримка, ф. підігрів.

ПІДПИРАТИ (дах) підтримува-, (плян ще) спри- 
я- чому, (кого ще) ПОМАГА- кому; (боки) 
братися в; я. /мн хто/ підпирУ с-и ♦, радйй пі
дпер-, для підпертя, зійнятий -ям, (річ) під
пора, підпертя, пк підтримкбвий, підпірний, 
ск підопри- [підопрйгора], ©.

підпис (власноручний) автограф; (лише літе
ри) ініщяли; (під картиною) напис.

ПІДПИС/У ВАТИ (що) стави- /клас-/ підпис /жу
ватися/ під чим, (угоду) укладати; я. /мн хто/ 
~ус с-и ♦, згодний ~а-, -увач, ф. ~ант, ©.

ПІДПІІСУВАТИСЯ > ПІДПИСУВАТИ, (радо) 
♦ обома рукіми; (виявляти охоту) ф. ЗГОЛ
ОШУВАТИСЯ.

ПІДПИХАТИ підштбвхува-. ШТОВХА-; я. /мн 
хто/ підпихУ с-и ~, радйй підіпха-, підпйхіч, 
підпихайло, штовхач, підштбвхув-, пк пхіпь- 
ний, підпих&пь-, ск попхни- [попхнгівіз], ©;

ПІДІПХНУТИ /по-/, підіпха-, (під^штовхну-; 
я. підіпхнуто підіпхнутий 0.

ПІДПІЛЬНИЙ КОНСПІРАТИВ-, ТАЄМ-, СЕК- 
РЕТ-; (- Церкву) катакомб-.

ПІДПЛАЧУВАТИ (давати хабаря кому) ПІД- 
МАЗУ- /могоргічити/ кого; ± ПІДКУПЛЯТИ.

ПІДПЛАТЙТИ г. ПІДСМАРУВАТИ 0.
ПІДПЛИВАТИ: я. -вй з-й підпливтй, плавак 

/-Єць/; (кров'ю) підплйваний, зали-.
ПІДПОВЗАТИ: я. -зУ підпбвзаний, с-и ♦, радйй 

підповзтй, підповзень, пк підлазливий ©.
ПІДПОРЯДКОВАНИЙ > ПІДЛЕГЛИЙ.
ПІДПОРЯДКОВУВАТИ > ПІДКОРЯТИ.
ПІДПОРЯДКОВУВАТИСЯ (чому) ПІДКОРЯ-,

не відхиля- від чого, виконувати що; я. -єть
ся підпорядковуваний, підряджу-, підкбрю- 
/с-/, пк підлеглий, підрядний, підвлід-, покір- 
ноголбвий, ©, ± я. залежить; я. -ється обо
в’язку /обставинам/ слуга о. /раб обставин/.

ПІДПРАВЛЯТИ; ПІДПРАВИТИ підлагодити.
ПІДПРИЄМЛИВИЙ (ініціятивний) зарадний, 

промітнйй, скорохвацький, заміристий.
ПІДПРИЄМСТВ/О (промислове) завод, (непро- 

мислове) заклад, (приватне) фірма; & ~ечко.
ПІДПРЯГАТИ (кого) залуча-, ф. підсватува-, ок 

гуртува-, (виборців) єдна-.
ПІДРАХОВУВАТИ г. /з-/; (суму) ЛІЧИ-, РАХУ- 

ВА-, (підсумок) підбива-;
ПІДРАХУВАТИ вйлічити 0.

ПІДРАХУНОК /об-/, рахунок; (дія) обчйслення, 
(собівартості калькуляція.

ПІДРИВ підривання, вйсадже- в повітря 0; (ре
путації) дискредитація; п. саботаж, диверсія.

ПІДРИВ/АТИ /з-/, висаджу- /пускати/ в повітря; 
(гурт) розладнува-, послаблю-, підмінбву-, 
підважу-, шкодити чому; (віру) руйнува-, (си
ли ще) збавля-, НАДРИВА-; (грунт) підкопу-; 
п. авторитет чий дискредитува- кого; я. /мн 
хто/ -а 1. с-и ♦, радйй підірва-, (в повітря) 
~нйк, висаджувач у п., руйнівник, диверсант, 
пк руйнівнйй для, ПІДРИВ-, диверсій-, /сили/ 
увередливий, для ~у, © ~аючи, 2. я. підкопує;

ПІДІРВАТИ (коня) загна- 0; (толом) вйсади- в 
повітря; це не -ірве її авторитету од цього 
корбна з неї не спаде;

ПІДІРВАНИЙ (- сили) надщербле-; (толом) вй
садже- в повітря; 0.

ПІДРИВАТИСЯ1 надсаджува-, увереджу-; (тол
ом) висаджу- в повітря; я. /мн хто/ -сться на
дсаджуваний 0, (толом) /ви-/ (у повітря);

ПІДІРВА/- надсадйти печінки /бЄбехи/ 0; (тол
ом) злеті- в повітря /д1 ~ний, злетілий у п./.

ПІДРИВАТИСЯ2 підкбпува-, (під кого ще) копй- 
яму /капости-, підсува- свиню/ кому; я. -сть- 
ся с-и ♦, підкбпуваний, пк підкопний, підкбп- 
чий, ©;

ПІДРЙТИСЯ підкопатися.
ПІДРИВНИЙ диверсій-, саботаж-, шкідницький, 

саботажниць-.
ПІДРІЗУВАТИ підтина-, надрізува- /об-, з-/, рі- 

за-, с° підріза-, (поли) вкорбчува-, (чуб) підст
ригав я. /мн хто/ підрізує с-и ♦, готовий під- 
різа-, підрізувач, утинач, пк підрізувальний, 
підрізчий, для підрізування, т. підрізний, ©;

ПІДРІЗА- підчикрйжи- 0; (поли) вріза- [поли 
вріж і тікай!]; п. крила кому приббрка- кого.

ПІДРОБКА (річ) фальшив-, фальсифікація, імі- 
та-, ф. лйпа, шахер-махер, (щось підсунуте) 
підстава, підміна, ок підсув, с° підлог; (дія) 
підробляння, підрббле-, фальшува-.
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ПІДРОБ/ЛЯТИ (гроші) фальшува-; (на стороні) 
ПІДЗАРОБЛЯ-; & ~люва-, /над-/; я. /мн хто/ 
~лгі с-и /мастак/ ♦, з-й ~й-, ~лювач, фаль- 
шівник, підрбб-, фальсифікатор, пк ^чий, ©;

ПІДРОБЛЕНИЙ штуч-, ненатураль-, несправ
жній; (підкладений) підсунутий, підкину-, пк 
підставний, підмін-, підкладний; (чек) фаль
шивий, фальшований; (доказ) зфальсифіко- 
ва-, спартбле-.

ПІДРОЗДІЛ (військ) частина, одиниця; (відом
чий) лйнка, підвідділ; (в законі) параграф;

ПІДРОЗДІЛИ (військ) фронт, армія, корпус, 
дивізія, полк, курінь /батальйон/, дивізіон, 
сотня /рота/, чота /взвод/, рій /відділення/.

ПІДРОЗУМІВАТИ с° у. мисли- [кажу дідько, 
мислю Сталін].

ПІДРОСТ/АТИ /ви-, з-/, рости; (розумом) дорбс- 
ста- свого розуму; (мужніти) дорбста- /до
ходи-/ літ, вбиватися в пір’я, жґ підхбплю- 
ва-, с° дорослішати; я. Імн хто/ с-и ♦, щор
аз старший /мужні-, дорослі-/, убиваний у пі
р’я, пк г. дбростбвий, о. у рості, ©, д. ~аючий 
[-че покоління г. дбріст, п° памолодь];

ПІДРОСТЙ вбитись у літа, rrf підстаршати 0.
ПІДРУЧНИЙ помічник, зн попліч-, р. підруч-*; 

(коваль) спомагавчий, с° підсобний; (мате-piL 
ял) ш к навчаль-, допоміжний, ПОМІЧНИЙ; 
(кінь) орчиковий, підпряжний; f  підлеглий.

ПІДРЙД1 (зробити) договір, умова, зобов’язан
ня, контракт, торг, діло, операція, н1 махіна-, 
гешефт, шахер-ма-, зг інтерес; (шевця) підбій.

ПІДРЯД зряду, поспіль, без перебору; послідов
но, по чЄрзі /порядку/, без перерви; усе п. усе 
без винятку, геть чисто все, усе гамузом.

ПІДРЯДНИЙ (гурт) підпорядкбва-, низовий, с° 
нижчестоящий.

ПІДСВІДОМИЙ (процес) інстинктивний, не ус- 
відбмле-, ф. підшкур-; п° недосвідбмий.

ПІДСВІДОМІСТЬ підпам’ять.
ПІДСВІЧНИК у. ставнйк, (на кілька свічок) кан

делябр; (настінний) бра.
ПІДСВІЧУВАННЯ підсвічення, i f  підсвітка.
ПІДСВІЧУВАТИ додава- світла; світи- зісподу;

ПІДСВГГЙТИ г. викликати сновидство; 0;
ЩДСВІЧЕНИЙ освітлений зісподу; сновида 0.

ПІДСИЛЮВАЛЬНИЙ покріпнйй, покріпущий, 
підпиру-.

ПІДСИЛЮВАТИ > ПОСИЛЮ-, ПІДКРІПЛЮ-.
ПІДСИПАТИ > СИПАТИ і ПІДМАЗУВАТИ.
ПІДСИПАТИСЯ > ПІДЛЕІЦУВА-; <ff підкочу- 

ва- Ід* підкоти-/; п. порошкам до кого сте- 
ли- листом перед ким; ± ПІДЛАБУЗНЮВА-.

ПІДСИХАТИ сбхну-, протряха-, (- квіти) при
в’яла-; я. підсих4 с-и /покинутий/ ♦, підсушу
ваний, щораз сухіший, майже підсохлий, ©.

ПІДСКАК/УВАТИ (до неї) /при-/, скака-; підст-

рибува-, підплиг-, (у сідлі) вигуц-; (на вибоях) 
підлітати; (з місця) підхоплюватися; (- ціни) 
підвйщува-, підноси-, рости; я. /мн хто/ ~ус с- 
и ♦, з-й підскбчи- /~а-/, -увач, пк підскбчли- 
вий, підскбчний, ІпульсІ стрибучий, ©;

ПІДСКОЧИ- (- гарячу пору) надійти, наста- 0.
ПІДСКОКОМ підстриб-, підстрибцем, підска

куючи, підстрибуючи, в підскоки.
ПІДСЛІПИЙ підсліпуватий, сліпува-; (- світло) 

тьмяний, неяскравий; вікно) більмастий.
ПІДСЛУХИ мм підслухування, шпигування.
ПІДСЛУХ/УВАТИ ~бву-, ~ати, ходи- на ~и; ги 

шпигува-; я. Імн хто/ ~ує с-и /звиклий/ ♦, з-й 
підслуха-, ~ач, (прилад) ~ачка, пк ~бвий, ок 
підслухущий, для підслухів, © підслухуючи.

ПІДСМІХИ (з кого) глузи, кпини, жарти, кепку
вання, глузува-, збиткува-, жартува-.

ПІДСМІ/ЮВАТИ (з їх) ~хатися, ~хува-, посмі
шкуватіся), смішки строїти, кпи-, -юватис- 
я; ± КЕПКУВАТИ; я. Імн хто/ ~ює з кого, с-и 
♦, з-й -ятися, -хач, глузій, смішко, пк глузли
вий, посмішли-, меткий на підсмішки, ©.

ПІДСОБНИЙ з* допоміжний, підруч-, поміч
ний, ок спомагавчий.

ПІДСОЛОДЖУВАТИ /за-/, солоди-; п . присаха- 
рйнювати; (пиво) підмолоджу-.

ПІДСОННЯ клімат; с° осоння.
ПІДСПІВ/УВАТИ (хору) підтяга-; ги ПОТУРА-, 

підтакува- /при-/, ф. підгавкува-, (у спорі) пі
дпрягатися до кого; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й 
-а-, ПІДСПІВАЧ, н1 підгавку-, пк -ливий, ©.

ПІДСПІВАЧ і ПІДСПІВУВАЧ (у хорі) підго
лосок; ги підт&сачка, підбрехач, підтакувач.

ПІДСПУДНИЙ с° у. підпільний, підзЄмний.
ПІДСТАВА (під що) підставка; ги причина, при

від, резон, претекст, мотив; фР заміна /під-/ 
[узяв їх на підставу]; (в суді) фальсифікація, 
ок підсув, с° підлог, ф. шахер-махер.

ПІДСТАВ/ЛЯТИ (під що) стави-; (до чого) при- 
ставля-; (кишеню) /на-/; п. голову наражатися 
на небезпеку /ризик/; я. Імн хто/ ~ля с-и ♦, з-й 
підстави-, '-ник, підставляч, пк підставчий, ©;

ПІДСТАВИТИ (кого) підсуну- свиню кому; п. 
нбгу кому підклас- ногу.

ПІДСТАВЛЯТИСЯ: що -ється підставляний.
ПІДСТАРКУВАТИЙ /при-/, літній, немолодий, 

у літах, підтоптаний, доходжалий, підстарий.
ПІДСТАРШИНА підофіцер, с° молодший кома

ндир.
ПІДСТ/ЕЛЯТИ (під що) стели-, клас-; & ~ила-; 

я. Імн хто/ -еля с-и ♦, з-й ~ели-, ~Єлювач, 
(під)стелій, пк ~Єльчий, ©.

ПІДСТЕРІГАТИ > ЧИГАТИ.
ПІДСТІЛКА підстилка, підклад, підкладка.
ПІДСТРЙБУВАТИ > ПІДСКАКУ-, ф. підгопку-.
ПІДСТРИГ/АТИ СТРИГ-, ПІДРІЗУВА-, (кущ)
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підчику-; я. /м" хто/ с-и ♦, з-й ^ти, --ач, 
стрижій, стрижак, стригаль, пк -ільний, ©.

ПІДСТР/ІЛЮВАТИ (танк) підбива-; (її) рани-; 
(за дівчатами) іик стріля-2; я. !мн хто/ ~ілює 
с-и ♦, з-й -їли-, -ілювач, пк (шд,)стрільчий, ©.

ПІДСТРОЮВАТИСЯ л? перебирати струни.
ПІДСТУП підступність, підступство, хитрощі, 

лукавство; ± ПІДКІП, ПІДКОПИ, ПІДКОП;
ПІДСТУПИ інтрйґи, каверзи, підкопи; (до міс

та) с° підходи.
ПІДСТУП/АТИ підходи-, ♦ся, наближа-; (до го

рла) підкочува-, наверта-, тисну-; (до їх) звер- 
та-; (до чого) (розпочинати що; (час) наста- 
ві-; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й -й-, -пач, (- сльоз- 
и) підкочуваний, готовий навернутися, ©.

ПІДСТУПНИЙ хйтрий, лукавий, криводушний, 
віролбм-, єхгід-, ок спідтйш-, (намір) чбр-, де- 
моніч-, диявольський; ± ЗРАДЛИВИЙ;

ПІДСТУПНО підступом, підступцем 0.
ПІДСУ/ВАТИ (свиню) підкладі-, ± ПІДСТАВЛ- 

Я-; (як вагу) підшиля-; я. /мн хто/ ~в-а с-и 
з-й -ну-, -віч, -вайло, пк -анний, ^вчий, ©;

ПІДСУНУТИ (зуїсти) д. підтйсну- 0.
ПІДСУДОК с° засідатель.
ПІДСУМ/ОВУВАТИ підбива- балянс /~юк/, під

води- ~ки; п. робй- вйсновки, у-загальнюва-; 
я. /мн хто/ ~6вує с-и ♦, радйй -уві-, підсумб- 
вувач, пк підсумковий, сумарний, ©;

ПІДСУМУВАТИ ф. підвестй рйску, припеча- 
та- 0; (думки) змота- свої думкй на клубок; п. 
остатгічно г. вйлатоди- до кінця.

ПІДСУМОК лі. сума; (дії) наслідок, результат, г. 
вйслід, ок вйплив, /  АПОІЕОЗА, с° апофеоз;

ПІДСУМКИ: за -ами як підсумок.
ПІДТАВАТИ братися водою, танути.
ПІДТАСОВУВАТИ (факти) підганя-, препару- 

вй-, пристосбву-, перекручу-, викривляти.
ПІДТВЙРДЖ/УВАТИ /по-, с-/; (фактом) підпи- 

р£-, ПІДКРІПЛЮВА-; (факт) свідчи- про, за- 
свідчува-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й ствірди-, 
-увач /по-/, свідок, ОЧЕВИДЕЦЬ, пк підтвер- 
дливий /по-, с-/, ствердний, як -ення /по-/, ©;

ПІДТВЕРДИТИ о. не діти збрехі- [не дасть з. 
= може ♦]; (документом) задокументував

ШДТЙКА підтичка, г. підтич; заткнути пільку 
підтйкою змуси- замовкну-; ± ЗАТИЧКА.

ПІДТИКАТИ: я. підтикі підтик£йло /-ач/, ©.
ПІДТИНАТИ ПІДРІЗУВАТИ, підрубу-, підсіка

ти, (косою) підкошувати; (вуса) вкорочу-; 
(сили) підривати, (кого) виснажу-, нйщити.

ПІДТОПТАНИЙ (горем) побйтий, замучений; 
(чобіт) знбше-; (вік) з. підбшлий; © ПІДСТ
АРКУВАТИЙ.

ПІДТРЙМКА (у біді) підпертя, підпора, д. під
держка, (грішми) ДОПОМОГА, (чим іншим) 
сприяння; ± ПРОТЕКЦІЯ.

ШДТРЙМ/УВАТИ підпира-, піддфжува-; (їх) 
бу- на їхнім боці, держа- їхню руку, тягтй рук- 
у за їми, сприя- /підставля- плечі/ їм; (ідеї) по- 
діля-, солідаризуватися з; (огонь) зберігати, 
утрймува-, догляда-; (грішми) ДОПОМАГА-, 
субсидіюва-, фінансува-; (дух) скріпля- на /ут
рймува - в/ дусі; (лад) трима-; (потай) стоя- за 
спйною; п. дружбу водй- хліб-сіль; п. зв’я- 
збк кого з ким в’яза- нйтку між ким та ким; 
п. мор&льно ♦ на дусі; п. сгіли г. трима- на 
сйлах; п. стосунки г. взаємниитися; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦, з-й /поклйкан-/ -а-, (під)пома- 
гач, -ув-, пк -кбвий, -увальний, ок підпруж- 
ній, ІбрусІ хребетний, плечовйй, ок ^чий, для 
-ки, фР вірний чому [я. ~ус дбгми в. догмам], 
гі° той, я. за, © -уючи, я. не ~ус той, я. проти; 
± я. помага;

♦♦♦СЯ мати -ку 0; я. -ється с-и ♦, -уваний 0, ©.
ПІДТЮПЦЕМ тюпцем, тюпки; (- коней) трусь

ком; ± БІГМА.
ПІДТЯГАТИ /за-/, (струну) /на-/, (полки) /с-/, 

(брюки) підсмйкува-; (куди) тягну-; (не іно пі
дпругу) підпружува- /дк підпружи-/; (вгору) 
підійма-, (у хорі) підспівува-; (учня) підучу-, 
репетйру-; я. Імн хто/ - і  с-и ♦, з-й -ну-, (під)- 
тягйч, пк підпружній /-ливий/, -ущий, ©.

ПІДУПА/ДАТИ /зане-/, не розвиватися, перево
ди-, марнува-, ітй на прбпасть, сходи- на пси, 
тріщй- по всіх швах, приладі- пйлом; (- сили) 
гірша-, погіршуватися, підтбптува-; (на силі) 
спадати, ?  знесилюватися; (- настрій) псува-; 
/тяму/ притупля-; (на дусі) с° падати чим; я. 
/мн хто/ ~дгі с-и ♦, щоріз -ліший, послаблю
ваний, знесйлю-, (з віком) підтбпту-, пк -дли- 
вий /зане-/, вже досить ПІДУПАЛИЙ, ©.

ПІДУПАЛИЙ зане-, ослаб-, занйді-, охля-, зачу- 
чвері-, змйршаві-, спорохняві-, знесйлений, 
зачучвіре-; © збідні-, зуббжі-; (рід) здрібні-.

ПІДХІД (до людей) ключ, стівлення, уміння по
водитися з ким; (до чого) пбгляд на що; (кла
совий) критерій, (індивідуальний) мірка;

ПІДХОДИ > ПІДСТУПИ.
ПІДХЛІБНИК ПІДЛАБУЗНИК, & підхлібець, 

д° *підхлібничати, пк *підхлібливий.
ПІДХМАРНИЙ піднебес-; (високий до неба) за- 

хмар-, п, недосяж-.
ПІДХОД/ИТИ /над-/, наближатися; (до їх) став- 

и-; (до неї) підступати /при-/; (- годину) добіг- 
і- [шоста -гає]; /по'ізд/ прибува-; /пору/ наста- 
ва-; (кому) лйчи-, приставі-, пасува-, одпові- 
да-; (під смак) бу- до смаку; (до теми) надав
атися, впйсува- у; (- ключ) годй-, приходи-; 
/тісто/ підіймй-; н. до кінцгі добіга- к.; п. під 
піру бу- блискучою парою; я. /мн хто/ ~ить 
с-и ♦, 3-Й підійтй, пк годящий, прийнятнйй, 
придат-, відповід-, спуш-, можливий, ПІДХО-
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ЖИЙ, г. пригб-, фР присталий, о. на ~і, ©;
ПІДІЙТИ приступи- 0; (враз) підскбчи-; п. під 

аналгігію бу- аналогією.
ПІДХОДЯЩИЙ > ПІДХОЖИЙ; (- нагоду) хібі- 

ж-такий.
ПІДХОЖИЙ придатний, годящий, с° підходя-, 

підходященький; (- людей) відповідний; (час) 
слуш-; (пост) вигід-, прийнятний, можливий, 
фР задовільний, г. пригожий, присталий.

ПІДХОПЛЮВАТИ (зі собою) /при-/; (руками) 
хапі-, бра-; (на лету) лови-; (пісню) підтяга-, 
підспівува- чому; (почин ще) наслідува-, копі- 
юві-; (хоробу) дістава-; я. /мн хто/ підхбплює 
с-и радйй підхопй-, пк підхватнйй, спохоп- 
нгій, Іприлад/ /під-/, ©;

ПІДХОПИТИ (на лету) спіймати 0.
ПІД ЧАС (чого) колй має місце що.
ПІДШТАН(И)КИ кальсони, як і. спідні.
ПІДШТОВХУВАТИ підпиха- /по-/, штовхі-, пі- 

дштурхува-, підтручу-; (на що) спонуку-, ПІ
ДМОВЛЯТИ; (палких) заохочува-, стимулю- 
ві-, я. Імн хто/ підпихУ с-и ♦, з-й попхну-, пі
дштовхувач, штовхач, підпихіч /по-*/, пк т. 
штовхільний, © підтручуючи;

ПІДШТОВХНУ- попхну- 0, (нагору) підсадй-;
ПІДШТОВХНУТИЙ попхну- 0, підсаджений.

ПІДШТРИКУВАТИ підколю-, колоти; (язик
ом) дошкуля-, допіка-, підкушува-, підпуска- 
шпйльку; п. підцькбвува-, ПІДБУРЮ-; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦, з-й ~ну-, сповнений їді, ~іч, о- 
сі, ґедзь, ґедзюк, пк підштрикучий, підкусли- 
вий, під’їдли-, задйрли-, каверзний, ©;

ПІДШТРИКНУ- підколупну-, відважи- соли 0.
ПІДШУКУВАТИ /ви-, на-/, (працю) напгіту-; 

(засіб) відшуку-, шукі-, добира-, віднаходив 
я. підшукує с-и ♦, з-й підшука-,зайнятий під- 
шуком, шукач,©;

ПІДШУКА- нагляді-, піднайтгі, натрапи- собі 0.
ІЦЦ’ібДЖУВАТИ > ПІДБУРЮВАТИ.
ПІД’ЯРЕМНИЙ (віл) ярЄм-; О поневбле-, уярм- 

ле-, ПІДЛЕГЛИЙ.
ПІЖМУРКИ хован-, д. кузьмір-, сало, г. хованки.
ПІЖОН джЄнджик, жевжик, ферт, хлюст, дЄнді.
ПІЗНА/ВАТИ (що) осяга- (розумом), уР с4, (жи

ття) знайомитися з; (на собі) зазнавати; (її) 
/упі-, розпі-/; (горе) пережива-; (секрет) роз
кривав п. світ своію душію п° нанизува- 
світ на власну душу; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й 
пізні-, ~віч, ~вЄць, пк -вальний, ^вчий, ©;

ПІЗНАТИ: я. пізнів пізнішій 0, 0.
ПІЗНАНИЙ (кого) /у-, роз-/, ок упізнаття; (себе) 

самоФ; (чого) зрозумі-, осягне-, ок пізнаття; г. 
знайомство; дотикгіве п. ♦ на дотик.

ПІЗНІЙ неран -; (гість) нічний, вечірній; (обід) 
запізнілий, спізнений; (- кохання) о. осінній;

ПІЗНО у свинячий голос /-си/, пб аж он коли 0.

ПІЙМАТИ(СЯ) дР > СПІЙМАТИ(СЯ).
ПІКАНТНИЙ (на смак) гострий; (факт) гостро- 

цікавий, сенсаційний, скандаль-, ф. родзйнк- 
овий; (віц) масний, соло-, малопристбй-, с° 
сіль-; (жінка) варта гріха, р в смачні, апетит-.

ШКЕТ (військовий) стежа, с° дозор; (страйка
рів) застава; ± ВАРТА.

ПІКЛУВАННЯ турбота, догляд, доглядіння.
ПІКЛУВАТИСЯ (за їх) дбати, догляді- їх, опі

куватися /турбуві-, непокої-, клопоті-/ їми/за 
їх, міти в своїй опіці їх; я. /мн хто/'-ється с-и 
♦, з-й заопікува- ким, повен турбот /клопотів/ 
за кого, опікун, дбайливець, дбаха, клопотун, 
пк турботливий, дбайлй-, клопітлгі-, клопіт
ний, турбот-, піклувіль-/ [п. будинок стареч
ий дім], клопіткий, о. у клопотах за, ©.

ПІЛЬГА привілей, з. вільгота; (полегшення) пол
егкість, полегша; (кому) заохочення, сприяв 

ПІЛЬГИ f  вбльності, фР стимули.
ПІНА (на рідині) шум, шумовиння, /воді/ ліниво; 

/губах/ слина; з піною в ргіті запінившись.
ПІНИ/ТИ і -тися вкриві- піною; (- вино) іскр- 

й-, шумувати; я. пінить(ся) розпінений, с-и 
♦, пк шумний, ПІНЯВИЙ, пінлй-, шумлгі-, 
шумовинний, оковйтий [оковита горілка]; 

ПІНИТИСЯ т* (- людей) говоргіти /кричі-, 
лютуві-/ з піною в роті; & (- вино) ♦ клубом.

ПІНЯВИЙ пінли-, пінний, пінкий, пінястий, (на
пій ще) іскрис-, шумний, білопін-, шумли
вий; -ва воді піниво.

ПІОНЕР f  перший посєлЄнєць; п. новітор, зачи
натель, засновник, першопрохідець.

ШП > СВЯЩЕНИК; & попик, попи(д)ло /-йсько/.
ПІПКАТИ видавіти звук пі(п); & дк запіпкати.
ПІРАМІДА (фараонів) гробниця, усипільня, ± 

ПАМ’ЯТНИК; (для зброї) у. ставнйця; (поду
шок) горі, купа; м. у3 многогрінник.

ПІРАМІДАЛЬНО у. шатром.
ПІРАТ корсір, морський вовк /розбійник, розби- 

шіка, грабіжник/; їй бандгіт, ґінґетер; & (за- 
пірвач літака) авіопіріт.

ПІР’ЇСТИЙ & пергі-, пірчіс-, пір’яс-.
ПІРНАТИ занурюватися, пориніти, упірні-; (у 

щось м'яке) вгрузі-, опускітися; (в кущі) хо- 
ві-, зникіти де; (з головою у що) заглиблюва- 
тися, віддав і- чому, захоплюва- чим; я. М  
хто/ пірні с-и /мастік/ ♦, рідйй пірну-, нур
ець, пк нурецький, ск -нурець [буй-нурЄць], ©; 

ПІРНУТИ шубовс-, гульк-, пітгі з головою 0.
ПІР’Я > ПЕРО.
ПІСЕННИК співаник, збірка пісень.
ПІСКУВАТИЙ з" розсйпчастий.
після1 з" за, згідно [п. прівил з. з правилами].
ПІСЛЯ2 i f  опісля, потім (того), потбму, пізні

ше, згодом, ВІДТАК, за якийсь час; if* по чо
му [п. обіду по обіді]; г. після1; п. закінчення
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г. по упливі [по уплйві року]; п. тбго по тім; 
п. тбго, як жґ ото як.

ПІСЛЯЗАВТРА жґ позйвтрім.
ПІСЛЯМОВА післяслово; ± ЕПІЛОГ.
ПІСНЙЙ не скорбм-; (борщ) безжйр-, на комар

инім салі, (ґрунт) неродючий, бідний; О ну- 
днйй, нецікавий; & п° пісня-; піснуватий.

ПІСНЯ співанка, (дрозда) спів; у? слівень, гімн,
г. гимн, (духовна) хорал, псалбм, псальма, 
(сумна) плач, (весела) шумка, (в чотири ряд
ки) коломййка, триндйч-, с° частуш-, частів-; 
(любовна) ромінс, серенада; (епічна) ДУМА; 
(оперна) ірія; фР справа, річ, діло [це інша пі
сня]; старіі п. відомі рЄчі, переграна платівка;

ПІСНІ (фінські епічні) руни.
ПІСОК (- землю) піщугі; (грубий) рінь, г. ріняк, 

с° ґрівій; & мн піски, піщугани.
ПІСТОЛЬ пістоля, с° пістолет.
ПІСТРЙК ма канцер, с° рак.
ПІСЯТИ да справляти малу потребу /нужду/.
ПІТ > ВИПОТИ; (не від праці) ПІТНЯВА.
ПІТИ > ІТИ.
ПІТНІТИ упріва-, прі-, поті-, обливатися потом, 

употівати; (- скло) /за-/, жм плака-; я. Імн хто/ 
пітніє с-и потіти, укрйваний потом, употіва- 
/за-/, вже дбсить упрілий /употі-/, ©.

ПІТНЯВА (від вістки +) спітніння, ± ВИПОТИ.
ПІТОН змій-давун.
ПІТЬМА темрява, МРЯКА, п° тьма; п. неуцтво, 

неосвіченість, безкультур’я.
ПІХОТА І ПІХОТЙНЕЦЬ > ВІЙСЬКО і ВОЯК.
П И  (хатня) груба, (вогнище) коминок, с° камін; 

(кухенна) плита; (доменна) домна, (мартенів
ська) мартЄн; & пічка, *припічок, д. *прйпік.

ПІЧКУР 1. грубник, кочегар; 2. (риба) піскар, 
коблик, ок піскун.

ПІШАК > МАРІОНЕТКА, (у шахах) фігура най
нижчої рант.

ПІШИЙ як і. пішоходець, ф'р (піший-)пішани- 
ця; (полк) піхотний; (робітник) безкін-.

пішки (на) пішак^, піхотою, піхтурою, піхою, 
піхом, своїм ход-, ж. їхати на 11 нбмері (тра
мваю); & пішечки, пішодрала, е. пішанйцею.

ПІШОХІД тротуар, хідник; р. пішоходець.
ПІШОХОДЕЦЬ > ПІШИЙ.
ПІАНІСТ (найманий) тапер; ± МУЗИКА.
ПЛАВАЛЬНИЙ (басейн) купаль-; (сезон) г. пла- 

віцький.
ПЛАВАННЯ плавбі, п° плав; (судном) подор

ож, подорожування; (на морі) навігація, МО
РЕПЛАВСТВО, /при березі/ кабот&к, /за те
чією! дрейф; ± РЕЙС.

ПЛАВ/АТИ (морем) подорожува-; ви (на флоті) 
служй-; (у небі) літа-; (як лебідь) л. ходи-; (в 
імлі) бу- оповитим чим; ш* нетвфдо зна-; &
д. плйва-; я. /мн хто/ -а с-и ♦, з-й запливти,

ПЛАВЕЦЬ, пк пли[а]вучий, ~нйй, водоплів-, 
-кий, з. наплавний, /хиткий/ хилиткгій, (курс 
валют) нестійкий, /наголос/ рухбмий, мінли
вий, незакріплений, о. на ~у, ск -плів [паро~], 
-плавець [море~ець], -плавний [море~ний], ©.

ПЛАВБА > ПЛАВАННЯ.
ПЛАВЙЦЬ г. плавак /-вак/, д. пливець; (у риб) 

пер 6.
ПЛАВКИЙ (рух) не різкий, м’якйй, легкий, с° 

плавний; (поворіт) не крутий; (спів) пливу
чий, плинний; (- поверхню) & рівний, с° глад
кий; (човен) плавучий, Xй плавний; (- сани) 
ковзький; (- болото) багнистий, грузький.

ПЛАВНИЙ і ПЛАВНИЙ > ПЛАВКИЙ;
ПЛАВНО плинно, пливуче 0.

ПЛАВОМ плавцем, уплів, р. плавця, з. уплинь.
ПЛАВУЧИЙ пливу-, плавний, плавкий.
ПЛАГІАТ і ПЛ>ІЖ > КРАДІЖКА і БЕРЕГ.
ПЛАЗ > ПЛАЗУН.
ПЛАЗОМ плазьма, навплаз, плазуючи, (тягти) 

ВОЛОКОМ; (повзти) по-пластунському, (ле
жати) крйжем, долілиць, (упасти) плиском.

ПЛАЗУВАТИ повза-, лізи-, повзтй, ліз-, (як пла
стун) пластува-, (- шлях) гадючитися; її. при- 
нйжува-, вислужува-, лизйти чбботи, пбвза- в 
ногах, скака- на задніх ліпах, к* раболіпству- 
ва-, низькопоклоннича-; ± ПІДЛЕЩУВАТИ
СЯ; я. /мн хто/ плазує с-и ♦, готовий лиза- 
чоботи, ПЛАЗУН, пк плазучий, гнучкошиїй, 
низько /гид-/ запобігливий, лакеюватий; © 
плазуючи; ± що підлещується; ± ПОВАЗТИ.

ПЛАЗУН полоз, плаз, ГАД; (танка) гусінь, лан
цюг; © лизоблюд, льокай, лакЄй, ПІДНІЖОК.

ПЛАЙ > СТЕЖКА.
ПЛАКАТ (на матерії) транспарант; ± ЛЬОЗ- 

УНҐ, ха плякат.
ПЛА/КАТИ ли- /вилива-, утира-, (роз)пуска-, ко- 

вта-/ сльози /рюми, патьоки, с° нюні/, нюни-, 
рюм(с)а-, п. квили-, скигли-, скімли-, (тихо) 
хлипа-, о. сміятися на кутні, с. ридати, ♦ гір- 
ко-гірко, заходитися /захлина-/ ~чем, давй- 
слізьмй, ми- /вмиві-, залива-/ (гарячими) слі
зьми; (голосно) голосити, н1 ревти, реві-; (над 
ким) полива- слізьми кого\ (за ким) побивати
ся, тужити, з. поплакатися, (за чим) жури-, 
жалкувати; (- вітер) завива-; (- скло) пітні-, 
запотіва-; п. (скаржитися) наріка-, -катися, 
скиглити; & поплакува- /дк попо плака-/, 
/при-/; п. хгічеться (аж) плач бер£; -^чуть 
грошики У гавкнули г.; я. /мн хто/ ~че с-и ♦, 
з-й заФ, розплаканий /за-/, залитий слізьмй, 
ПЛАКСІЙ, рюм(с)а, рЄва, нюня, тонкослізка, 
~кальник, скиглій, пк гливий, ПЛАКСИ-, 
-кучий, тонкосльозий, ок -кальний, /- очі! по
вен сліз, о. у сльозах, із слізьми в очах; ©;

ЗАФФФ /роз-/ся, вдари- в сльози, г. сплакати; 0;
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ЗАПЛАКАНИЙ /роз-/, зарюм^а-. засльбзе-, 
залитий слізьмй/, у сльозах, із слізьмй в очйх 0.

ПЛАКАТИСЯ бідка-, бідкувй-, жалкува-, нарік
ати; & дк наплакатися;

РО ЗЖ  розхлйпа- 0; я. -ався розплаканий 0,0.
ПЛА/КСИВИЙ тонкосльозий, слізлйвий, ~члй-, 

~кучий; (звук) ~чущий, ~чучий; (день) дощо- 
вйй, сльотй-; їй тужлй-, скорботний, жіліс-.

ПЛАКСІЙ плакса, рюма, рюмса, тонкослізка, 
рева, нюня, плаксун, о. мішбк сліз.

ПЛАН і ПЛЯН задум, жґ думка; (дому) кресле
ння, рисунок; (дій) програма; (твору) компо- 
зйція, гі° сюжЄт; (далекий) перспектйва; фР 
місце [відсунь на другий план]; ± ПРОЄКТ.

ПЛАНЕР > ЛІТАК; & хР плянер.
ПЛАНЙТА небісне тіло, ха шіянЄта; (мала) асте

роїд; il Земля; (щаслива) ДОЛЯ.
ПЛАНЕТАРНИЙ плянЄт-; їй всесвітній; (рух) 

пи обертальний (круг двох осЄй).
ПЛАНОМІРНИЙ систематйч-, послідбв-, реіу- 

ляр-, періодич-.
ПЛАНТАТОР > ЕКСПЛУАТА-; & хР плянта-.
ПЛАНУВАННЯ фР запляновання 0.
ПЛАН/УВАТИ проєктува-, програмувй-, склада- 

плян, (іти) мі- на оці /намір/, задумува-, зби
ратися; (пляц) розпляновувати, рівня-, вирівн- 
юва- /роз-/, нівелюва-; я. !мн хто/ ~ує с-и ♦, з- 
й /готовий/ заФ, ~овйк, ~увальник, проекту
вати»-, пк ~увіпьний, І землю! розпляновчий, ©.

ПЛАНШЕТ <?. мапник, деf  пляніпЄта.
ПЛАСКИЙ і с° ПЛОСКИЙ плескатий, плес- 

кова-, плискова-, пласкува-; (як дошка) рів
ний, (від тиску) сплюще-; (віц) с° БАНАЛЬ-, 
заяложе-, утертий.

ПЛАСТ > ШАР; сґ організація пластунів.
ПЛАСТИКА ліплення, різьбярство, скульптура; 

(руху) гармонійність, грація, узгодженість; (о- 
бразу) виріш-, рельїфн-.

ПЛАСТЙЧНИЙ (твір) ліпле-, різьбле-, тятий, 
лй-, вйли-; (образ) виразний, рельєф-; (рух) 
Іраціоз-, ірацій-, ПЛАВКИЙ, ГНУЧКИЙ, гар
монійний; (матеріял) не ламкйй.

ПЛАСТОВЙЦЬ (снігу) пластовЄнь, пластовйк;
ПЛАСТІВЦІ клапті, (снігу) платкй.

ПЛАСТУВАТИ (рибу) потроши-, розчиня-.
ПЛАСТУН > РОЗВІДНИК; <Г член Пласту.
ПЛАТА платня, вйнагорода, уР мзда, п° платьба, 

(митцям) гонорар, (митникам) мйто; (не грі
шми) віддяка, нагорода; (могорич) хабар; (за 
морський вантаж) фрахт; ги (помста) розп
лата/від-/; (дія) платіж, сплата, вйпла-.

ПЛАТ/ЙТИ (за що) винагороджува-, оплачу
ймо, (за крам) розплачуватися, розраховува-, 
(за добро) віддячу-, (за зло) відплачу-, мстй- 
тися, давати здачі; (борг) сплачува- /ви-/, (ха
бар) > ПІДМАЗУВА-; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦,

з-й заФ, мшк, ~ій, грошодйвець, пк мійй, ~іж-, 
грошодавчий. -ний /ви-, від-/, віддячливий, ©;

ЗАПЛАТЙТИ (гроші) зн вивалити 0;
ПОПЛАТЙТИСЯ з" відпокутувати.
ПЛАТІВКА (звукозапису) с° пластинка, г. плиті.
ПЛАТІЖ вйплата, сплата, ПЛАТА, фР розраху

нок, оплата; (визначена частка боргу) г. ріга.
ПЛАТІЖНИЙ ок платнйчий; платіжна вимбга 

платіжний запит.
ПЛАТНИЙ не безпліг- /безкоиггбв-/, за гроші 

/плату/; © плачений, оплйчува-, найнятий.
ПЛАТНЙ (заробітна) зарплатня, зарплата, (уря

довця) с° оклід, (за вислугу) пЄнсія, (митцям) 
гонорар, (студентам) стипЄндія; ± ПЛАТА.

ПЛАТО > РІВНИНА; & хР плятб.
ПЛАТФОРМА майдінчик, с° площадка, (дере

в'яна) поміст; (на станції) перон; (низькобо
ртний вагон) вагон-Ф; (партії) ги програма.

ПЛАХТА СПІДНИЦЯ, плахтйна; (на стіні) кйл- 
им, а. гобелЄн, (на ліжку) покривало.

ПЛАЦ площа, майдан, (для муштри ще) з. пляц- 
парад; & хР пляц.

ПЛАЦДАРМ вихіднйй пункт, стартовйй майда
нчик; (для наступу) трамплін, г. відскочня.

ПЛАЦЕНТА дитяче місце, с° послід, г. чистйло.
ПЛАЧ ридіння 0 —► ПЛАКАТИ; (над мерцем) 

голосіння, тужі-; зібралося на п. кому потяг
ло на сльози кого;

ПЛАЧІ розплакування, сльози, п. нарікання.
ПЛАЧЛИВИЙ > ПЛАКСИВИЙ; (спів) жаліс

ний, плакучий, з плачЄм, р. плачний.
ПЛАЧНИЦЯ голосільни-, пл&сальни-; & плічка.
ПЛАЩ (безрукавий) нікидка, (довгий) мінтія, (з 

башликом) е. чикмінь; (льокая) ліврея, б3 Лі
берія; зг пальто; & плащик, плащйна.

ПЛЕБЕЙ п° юрбар + ХАМ. 
п л е б £ й с ь к /и й , -ІСТЬ і ПЛЕБС > ХАМ

СЬКИЙ, ПРОСТАЦТВО / ГОЛОТА.
ПЛЕВРИТ ма запалення плеври, у. олЄгниця.
ПЛЕКАТИ виплекува-, випещу-, викоху-, кохат-

и, вирощува-, ростй-, виховува-, культивуві-,
з. лелія-; (дитя) пЄсти-, пЄстува~, ІдужеІ па- 
нька-; (надії) мі-, живй-, грі-, снуві-, пЄсти- в 
серці, тішитися /тішити себЄ/ чим; я. /мн хто/ 
плекі с-и ♦, з-й вйФ, виплекувач, випещу-, 
пінькало, кн плекальник, пк пестливий, ©;

ВЙПЛЕКАТИ вйкоха-, вйгляді-, (дитя ще) вй- 
гойда- 0; що виплекав вйплеканий 0, Й.

ПЛЕМІННЙЙ > ПОРОДИСТИЙ.
ПЛЕМІННИК і -ІННИЦЯ > НЕБІЖ і НЕБОГ А.
ПЛЕМ’Я рід, уР коліно, <? народність, меншині; 

(суче) кодло; і  РІДШІ, родичі, діти, покоління.
ПЛЙНТАТИСЯ (іти поволі) таргани-, плугіни-; 

(у хвості) плЄстйся, волоктйся, тягтйся, плут- 
а-, теліпі-; ± ДИБАТИ; (десь) блука-; (за ким) 
тягтйся слідом; я. /мн хто/ -ється с-и /покйн-
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утий/ ♦, пк тихонбгий, нешвидкий /повільний/ 
у ногах, повіль-, як черепаха, мов не на своїх 
ногіх, дибуль-дибуль у хвості, © лЄдве несу
чи нбги;

ПРИПЛЕНТА- прителіпа-, причалапати 0.
ПЛЕНУМ > ЗБОРИ.
ПЛЕСК (СПЛЕСКИ > ПЛЕСКІТ.
ПЛЕСКАТИ (воду) хлюпа-, плюска-, хлюпота-; 

(водою) бризка-, порска-, хлюпатися, І об бер
ег/ би-; (стяг) лопотіти; (молотом) ляска-, (в 
долоні ще) би- /дк удари-/, ляпа-, Ґ  аплодува
ти, оплеску-; (тісто) випліску-; (язиком) ляп
ати, молб-, клепа-, (на кого) наговбрюва-; & 
плескота[і]-, плюскотав я. /мн хто/ плЄще
1./2. с-и ♦, ©, 1. сповнений плескоту, пк плес- 
кучий, плескітливий, хлюпітли-, ІстягІ лопо- 
тли-, 2. радий за4, оплескувач, плескун, пк ля
скучий, лопотю-, бахку-, ляпотлйвий;

ПОПЛЕСКАТИ (по плечу) похляскати; 0;
ПЛЕСНУТИ (на що) хлюпну-; 0;
ПРИПЛЕСНУТИ прихлюпну- 0.

ПЛЕСКАТИЙ > ПЛАСКИЙ.
ПЛЕСКАТИСЯ (об що) би-, плескйти; (у воді) 

хлюпатися, плюска-, брьбха-, хлюпоста-, та
лапав (водою) БРИЗКА-; (- стяг) лопотіти; я. 
/мн хто/ -ЄТЬСЯ С-И ♦, ХЛЮП1Й, хлюпотій, пк 
талапущий, хлюпкий, хлюпітливий, © п л е 
кавшись, ± що плеще1 > ПЛЕСКАТИ.

ПЛЕСКІТ хлюп-, плюск-, хлюпання, плюска-, 
хлюпанина, о3 (с^плеск, плюск, хлюп; (стяг
ів) лопотіння, (долонь) плеска-, ляска-.

ПЛЕСО (водне) гладінь, пбвЄрхня, площині, 
площа, ДЗЕРКАЛО, д. грядка; ± РЕЛЬЄФ.

ПЛЕСТИ спліта- /ви-, пере-/, (мережу) в’яза-; 
(язиком) ПЛЕСКА-, о. ♦ сухого дуба; (інтри
ги) снува-, (плітки ще) шйри-; п. кУзна-що 
вигад ува- такЄ, що і в борщ не кргішуть; пле- 
тЄш кйзна-що такЄ говориш; я. /мн хто/ пле- 
тЄ с-и ♦, з-й вгіФ, плетільник, плетун, плетій, 
пк плетільний, © плівши;

НА н а г о в о р и -  сім мішків гречаної вовни 0.
ПЛЙСТИСЯ > ПЛЕНТАТИСЯ.
ПЛЕТЕНИЦЯ вінок, гірлянда, rfH плетенка; 

(дум) плЄтиво, (речей) низка, ряд, ґирилиця.
ПЛЙТИВО сплетіння, переплЄте-, сплет, ПЛЕТ

ЕНИЦЯ, мішанина, плутани-; (інтриг) павут
иння; (подій) склуббченість; (ажурне) мерЄж- 
иво; (дія) плетіння, плете-.

ПЛЕЧЕ р. рамЄнб, г. рім’я; (в терезах) в&кіль, 
(семафора) рукі; & плічко; не по плечу кому 
заважкі ноша кому; плечЄ-в-плечЄ /с° п. в п J 
пліч-о-пліч, плечам) до плеча, ♦ з плечем, п° 
(п)бпліч.

ПЛЕЧІ д° ґорґбші; & плечйці, пф *плічмй /= 
плечйма/.

ПЛЕЧИСТИЙ плечас-, крутоплЄчий /широко-,

товсто-/, о. кремезний, широкий у плечах.
ПЛЕЯДА нйзка; (вчених) когбрта, (митців) гро

но, сузір’я, (імен) ґалерія, с° галерЄя; ± ХОР.
пливтй плгістй, плйну-; (як пава) ітй; (небом) 

леті-, котити (ся); (- юрбу) ♦ плавом, вали- ва
лом; /хмари/ снувати(ся); /час/ текти, біг-, збі- 
га-, ми на-, сплива-; /запах/ лину-; (тілом) ро
зтікатися, розплива-; (в очах) крути-, оберта-, 
(перед вічми) перебігати; я. /мн хто/ пливЄ с- 
и ♦, з-й nof, плавець, г. плавак, (річ) нЄсений 
водою, кинутий у воду, пк ПЛИВУЧИЙ, плав
ний, плин-, пливкий, ск -плинний [легкоплин- 
ний], -плйвий [тихоплйвий], ©, ± що плава;

ПОПЛИСТИ: що поплив (грим) ‘поплилий’, 
/роз-/, розм’як-, розрід-, ізслгіз- 0, 0 .

ПЛИВУЧИЙ плаву-; (грунт) пливкий; (- воду) 
текучий, біжу-; (- пісню) тягу-, плавкий, (пре
дмет) несений водою, кинутий у воду.

ПЛИН (часу) біг, лет, з. плив; (подій) перЄбіг, 
хід, тяг; (води) течія, потік; (машин) рух; 
(життя) колесо; (дія) збігання, сплива-, ми
нав г. рідина; ± КРУГОВЕРТЬ.

ПЛИННИЙ рідкий, текучий, рухбмий; ги мину
щий, с. скоромину-, швидкоплинний; непос- 
тій-, мінливий; (спів) пливучий, плівний;

ПЛИННІСТЬ п° плинь 0.
ПЛИТА (каменю) iuidxa, брила; (могильна) на

гробок; (кухенна) > ПІЧ; (звукова) г. ПЛАТІ
ВКА; & плитка.

ПЛІВКА оболбн-, пліва; (фото-)стрічка, тасьма; 
(на молоці) шкурка, кожушок.

ПЛІД (дерев) овоч, ягода; (утробний) зародок, 
ембріон; (праці) ги доробок, (зусиль) нйслід-, 
підсум-, результат, г. вислід, ок виплив; (фан
тазії) ВИТВІР; з. рід, родина, рідня, нащад
ки, в. кодло; розплід [на п. на рбзплід].

ПЛІДНИЙ ПЛОДЮЧИЙ, ПЛІДЛИВИЙ, С° ПЛОДОВИ
ТИЙ, (- свиню) порбсливий, (грунт) родючий, 
(сад) плодоносний; (- працю) плодотвбр-, ді
йовий, продуктивний.

ПЛІДНИК (бик) відтвбрець.
ПЛІНТУС планка здовж внутрішніх стін будівлі.
ПЛІСНЯВА цвіль; & плісня, пліснявина, пліс

нявка, д. плісень.
п л іс н я в и й  цвілий, зацві-, заплісняві-; (- жи

ття) рутинний, мертвот-.
ПЛІСНЯВІТИ цвісти, зацвіта-, сняді-, братися 

цвіллю; ги занепадати; я. пліснявіє с-и ♦, ма
йже зацвілий /заплісняві-/, покриваний /затя
га-/ цвіллю, ©;

ЗА~  засняді-, зацвісти, взятися цвіллю 0; я. 
-явів засняділий, заплісняві-, зацві-, Й.

ПЛІТ > ОГОРОЖА; (з острішком) остріг; (на 
сплав лісу) дар£ба; & опліт(ок), плотгіще.

ПЛІТКА поговір, обмова; ± ПОГОЛОСКА;
ПЛІТКИ перЄсуди, язичення; ± НАКЛЕП.
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ПЛІТКАР плетун, плетій, обмовник, фабрикант 
пліток, д. лепетя; ± НАКЛЕПНИК.

ПЛІТКАРСЬКИЙ обмовний, обмовницький.
ПЛІТКУВАТИ: я. -кус пліткар, пк гостроязикий.
ПЛІЧ-О-ПЛІЧ впритул, щільно, тіс-, поруч, ру

ка в руку, біч-о-біч; (разом) плече-в-плече, 
солідарно; ± плече-в плече > ПЛЕЧЕ.

ПЛІШИВИЙ ЛИСИЙ, ГОЛОМОЗИЙ, гйрявий.
ПЛОД/ИТИ порбджува- /на-/, роди-, виплбджу- 

ва-; множи-, розмнбжува-; я. /мн хто/ ~ить с- 
и ♦, з-й виФ, виплоджувач, розмнб-, пк -онбс-, 
ПЛОДЮЧИЙ, плідний, плідливий, плодови
тий, плодис-, родючий, © плодивши;

НАПЛОДИТИ /роз-/, (дітей) народи-; (жаб) 
вивес-, розвести; з'п намножи- 0;

ПЛОДИТИСЯ множи- 0; (- комах) черви-; я. 
/мн хто/ -иться с-и ♦, виплоджуваний /роз/, 
розмнбжу-, © плодившись;

НАПЛОДИТИСЯ намножитися 0.
ПЛОДОНОСИТИ (давати плоди) РОДИ-, ряс

ні- плодом, приноси- плоди; ± РОСТИТИ.
ПЛОДОТВОРЯЩИЙ /  плодотвбрчий, Q пло- 

дотвбрець.
ПЛОДЮЧИЙ (рід) ПЛІДНИЙ; (сад) урожай-; 

(ґрунт) родючий.
ПЛОСКИЙ > ПЛАСКИЙ.
ПЛОСКОГІР’Я ок високорівня.
ПЛОТСЬКИЙ тілесний, фізіологіч-; (- любов) 

почуттєвий, не платонічний; (інтерес) мате- 
ріяль-, земний, не духовний; & з. плбтянгій.

ПЛОТЬ тіло, з. м’ясо; уґ єство; (антипод духу) 
фізіологія, емоційність, чуттєвість.

ПЛОХИЙ (- вдачу) боязкий, полохкий, несміли
вий, полохлй-, нерішучий, смирний, тихий, 
сумирний, безгнів-, СОРОМ’ЯЗЛИВИЙ.

ПЛОЩА (землі) ділянка, поверхня; (озера) пле
со; (у місті) майдан; (на муштру) пляц; (кол- 
а) м. квадратура; (дуже мала) п’ятачок; база
рна п. базарйще, торг, торжище.

ПЛОЩИНА рівнина; (озера) плесо, (похила) по
верхня; it. сфЄра, галузь, кбло.

ПЛУГ > РАЛО.
ПЛУГАР оріч, у? оратай, рітай; п. СЕЛЯНИН, 

хліборбб, гречкосій; & плугатар, плугач.
ПЛУТАНИЙ /за-, пере-/; (зміст) суперечливий, 

нечіткий, неяснйй, тумін-; (крок) нєпЄв-, нет
вердий.

ПЛУТАНИНА плЄтиво, (в голові) кіша, безлад- 
(дя), мішанйна, хібс, ж. нерозбергі-бергі, ок 
каламугтя; (дія) плутання; & плутня, плутан
ка, плутанйця.

ПЛУТАТИ сплутува- /за-, пере-/, (слова) змішу-; 
(у висновках) Фея, помиля-, збива-; (на допи
ті) викручува-, крутити; (кого) збива- з пан
телйку, вводи- в оману, дезорієнтува-, заби- 
ва- баки /замйлюва- бчі/ кому; он? блука-; я.

/мн хто/ плута с-и ♦, з-й заФ, крутій, плутан
ик, закрутйголова, пк закрутистий, головоло
мний /-крутний/, казус-, /запит! каверз-, казу- 
їстйч-, гі° заплуга-, © плутаючи, плутавши;

ПОПЛУТАНИЙ сплутаний, пере- 0.
ПЛУТАТИСЯ сплутува- /за-, (- думки) /пере-/; 

!стежки! кривуляти, звивітися, гадючи-; /яз
ик! запліта-; (у здогадах) губи-, помиля-, зби- 
ва-; (з ким) нс зна-, волочи-, вія-, лига-; он? 
вешта-, нйкати, (заблудши) блука-; я. /мн хто/ 
-ється 1.-3. с-и ♦, ©, 1. заплутуваний, пк плут- 
ливий, 2. що лигається, 3. що вештається.

ПЛУТНЯ, ПЛУТЯГА, ПЛУТОКРАТ > ШАХ
РАЙСТВО, ШАХРАЙ і МОЖНОВЛАДЕЦЬ.

ПЛЮВАТИ спльбвува- /ви-, (в душу) на-/; (на 
що) не зважа-, не зверта- уваги, ЗНЕВАЖА
ЛО, с° чха- на; (!) плювіть! начхать!, чхати я 
хотів!; мені плювать! гі° мені до лямпочки 
/до стелі, до одного місця/; я. !мн хто/ плюї 
с-и ♦, готовий на4, плювака, цвйркало, пк 
плювальний, (наплювацький, ©.

ПЛЮГАВ/ИЙ мгірша-, непоказнгій, мізер-, с. пі
длий, ГИДКИЙ, і. шйбздик; & ~енький.

ПЛЮГАВСТВО і ПЛЮГАВЕЦЬ > ГИДОТА і 
ПАСКУДА.

ПЛЮНДР/УВАТИ спустошу-, пустошити, руй- 
нува-, нйщи-; (цінності) псува-, розграббву- 
ва-, нівечи-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й cf, ~ій, 
спустошувач, руйнач, руйнівнйк, руїн-, пк 
руйнівнйй, спустошливий, руїнницький, ©.

ПЛЮРАЛІЗМ різнопбглядність /рясно-, багат-
о-/; & пк *плюралістичний /= багатопбгляд-/.

ПЛЮС знак додавання; я. перевага, вйгода, по- 
зитйв; (чийсь) заслуга; rf п.-мінус ^прибли
зно; з плібсом з хвостик-.

ПЛЮСКАТИ; ПЛЮСНУТИ ляпнутися), гйі- 
нути(ся), бебЄхнути, (у воду) шубовсну-, по- 
леті-, пф плюсь!, шубовсть!; ± УПАСТИ.

ПЛЮСЬ! геп! (у рідке) шубовсть.
ПЛЮЩИТИ (очі) заплющува-, склепля-, стуля-, 

закрива-, с° змика-; (лом) розплющува-, /с-/, 
розплЄску-, розчавлю-; (мух) п. давйти;

ПРИПЛЮЩЕНИЙ приплк5снутий, приплюс- 
клий 0.

ПЛЯМА ляпка, цят-, плям-, (чорнила) клякеа, фР 
мокре місце; (ганебна) таврб; & плямина;

ПЛЯМИ (червоні /на щоках!) вйпіки.
ПЛЯМ/ЙСТИЙ цяткований, (кінь) рябйй, у яб

луках, (півень) зозулястий; & ~овй-, ~ува-.
ПЛЯМ/КАТИ жва(Х)ка-, чвяка-, чмака-, цямка-, 

прицмбкува-, (язиком) г. цьміка- з. тЄвка~*; 
(взуттям) чвохті-, чвяхкоті-; & виплямкува- 
/по-, до-/, розплямкувати(сь), дк поФ; д"к ми 
~кано; я. !мн хто/ ~ка розплямканий, с-и ♦, 
-кало, жвака-, розплямкувач, пк плямкорбтий 
/-губий/, о. з плямканням, © плямкаючи.
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ПЛЯМУВАТИ (робити плями) плями-; п. ПА- 
ПЛЮЖИ-, ев демонізувй-, (сваволю) ЗАСУ
ДЖУ-; я. плямує = я. ганьбить.

ПЛЯШ/КА з. скляниця, (чвертка) шкалик, (чо
тиригранна) штоф; (велика) сулія, с° бутель; 
& ~ечка, плящйна, ф. -Єнція; ± ФЛЯКОН.

ПНУТИСЯ > П’ЯСТИСЯ.
ПО до [♦ краї до країв], після О обіді]; на О 

зрбсту на зріст], за [♦ пргівду за правдою]; по 
тутешніх с&іах тутешніми селами.

ПОБАЖАННЯ > БАЖАННЯ; (добра) зичення.
ПО-БАНДЙТСЬКИ по-зарізяць-; ± БАНДИТ.
ПОБАЧЕННЯ спітк^-, зустріч, (коханих) ранде

ву, г. стріча, здйбанка; & к. бачення; до п.! 
бувай (те) здорбв(і), на все добре, ок тим час
ом, г. наразі, na(-nd);
мн г. сходини 0; (під місяцем) місячні купелі.

ПОБИВ/АТИ /роз-, в-, (градом) ви-, (ноги) за-/; 
бгі-, товкти; (ворога) перемага-, (у грі) вигра- 
ва-; (ідеї) спростбвува-, перекида-; (новиною) 
вражі-; п. камінням каменувУ-; я. !мн хто/ -а 
с-и ♦, з-й побй-, -ач, ф'р ~ан, пк побивущий, 
побив&пьний, ск побйй- [побййпес], ©.

ПОБИВАТИСЯ (за ким) ЖУРИ-, тужйти, суму- 
ва-, нудьгува-, жалкува-; з п впада- у відчай; 
(над ким) убиватися; (- рибу) бй-, кйда-; п. 
старі-, докладати зусйль, (за кого) дба- /тур
буватися/ про; (в наймах) поневіря-; я. Імн 
хто/ -ється 1. що б’ється, 2. с-и ♦, засмуче
ний, зажуре-, пойнятий сумом, потерпайло, 
пк сумний (душЄю), невеселий, безрадісний, 
фР засмутнілий, о. у тузі, у смутку, ©.

ПОБИРАТИ бра-, дістава-, охоплюва-, пойма-, 
фР (на себе) стяга-, наклика- [побирйєш со
ром на самого себе].

ПОБИТ фР спосіб, чин [таким пгібитом у такйй 
с., таким чйном]; ± ПОБУТ.

ПОБІГЕНЬКИ м и побіганки /-ашки/, побігйння.
ПОБІЖНО /мимо-/, принагід-, мимохідь, миг

цем, по дорозі, пбходя, г. переходом; (діяти) 
між іншим, поверхово, нашвидку, прйторком; 
(зріти) краєм ока.

ПОБІЛЬШУВАТИ: я. побільшує = я. збільшує 
+ © побільшуючи.

ПОБРІ > ОБІК.
ПОБІЧНИЙ (харч) другоряд-; (збір) вторйн-; 

(вплив) сторонній; (флігель) сусід-; (наголос) 
додатковий; (шлях) бічнйй; (доказ) непрямйй.

ПОБЛАЖКА пбтур /-ання/, попускі-, пбпуск[т].
ПОБЛАЖЛИВИЙ невимбгли-, ліберальний; (до 

чого) терпймий, толерантний; (усміх) добро- 
зичливий; (суд) вибачли-, мйлости-.

ПОБЛИЗУ недалеко, БЛИЗЬКО, поблизько, під 
рукою; гРк БІЛЯ.

ПОБЛИЗЬКИЙ (най)блйжчий, БЛИЗЬКИЙ; (- 
село) сусідній; & пбближній.

ПОБОЖНИЙ (гімн) церкбв-; ©релігій-, богоб- 
ій-, богоміль-, с° віруючий, f  святий та бож
ий; (страх) святоблйвий, шаноблй-, с° благо
говійний.

ПОБОЖНІСТЬ: з -істю (ставитись) поббжно, 
із страхом Божим.

ПО-БОЖОМУ як годйться, як слід, добре; (жи
ти) чЄсно, без крйвди, (судити) справедлйво, 
безсторонньо, людяно, (оподатковувати) по
мірно, поміркбвано, по-людському.

ПОБОЙбВИСЬКО /- Иіце/, (бій) п° погуляння, С° 

побоїще; (місце бою) бойбвйще, бойбвйсько.
ПОБОРНИК (правди) борець за /Ґ  правдоббр-/, 

оборон-, захиснйк, уР сФ; (ідеї) прибіч-, при- 
хйль-, г. визнавець.

ПОБОР/ЮВАТИ (труднощі) /пере-/, перемага-; 
(плач) пересйлю-, (що) боротися з чим; (себе) 
боро- із собою; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й по- 
борб-, ~ювач, ~ник, борЄць, пк поббрчий, поб- 
брювальний, борецький, ск -борець [змієбор
ець], -ббрчий [змієббрчий], о. у борні, ©;

ПОБОРОТИ о. покласти на лопаткй 0;
ПОБОРЕНИЙ переможе-, подбла- 0.

ПОБОЮВАННЯ ОСТРАХ, г. обава, (безпідс
тавні) о. страхи на ляхи; ± БОЯСТЬ.

ПОБОЮ/ВАТИСЯ (за їх) турбува-, непокої-, 
боя-, потерпати; я. !мн хто/ -ється с-и ♦, спов
нений ~вань, пк боя(гу)зкуватий, © ~ючись.

ПОБРАТИМ названий брат; товариш, близькйй 
друг; (бойовий) споббрник, с° сорат-, спод- 
вйж-; (у праці) колега; п. пері колеґа-пись- 
менник; шкільнйй п. товариш по школі.

ПОБРАТЙМСТВО братЄр-, брат-, дружба, фР 
брудершафт.

ПОБРЕХЕНЬКА баєч-, казоч-, брехань-, (сміш
на) анекдбт(а); ± БРЕХНЯ;

ПОБРЕХЕНЬКИ брехні, вйгадки.
ПОБУДОВА структура, будова; (твору) компо- 

зйція, плян; (логічна) к* теорія, ок вйбудова; 
(будівля) будбва(ння); (дія) (по)будува-.

ПОБУТ (народній) життя; (старий) устрій; (в го
стях) перебування, ок осідок.

ПОБУТбВИЙ (- запити) щоден- /повсяк-, зло
бо-/, р. дрібножиттєвий; (- чвари) сімейний.

ПОВАБ > ПОТЯГ.
ПОВАБА спокуса, зваба, знада, чар, мн принади, 

чари; (твору) привабливість; (дія) спокуша
ння, зваблюва- /при-/, принаджува-.

ПОВАГ & поважність, гідн-, самоповага, серйоз
ність, СОЛ1ДН-.

ПОВАГА (по)шана, шаноба, поважання, шану- 
ва-, пошанівок, респЄкт, ок шанбвання; (гли
бока) к* пієтЄт; ± АВТОРИТЕТ.

ПОВАГОМ ПОВОЛІ, ПОВІЛЬНО, без поспіху, 
неквапом, неспіх-, статечно, з гідністю, о. по- 
волбвому, по-воляч-, воляче; & з повагом.
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ПОВАЖАТИ (кого) шанува-, цінуві-, ма- повагу 
/пошанівок/ до, с. БОГОТВОРИ-, скиді- шап
ку перед ким у схиля- чоло /голову/ пфед ким; 
(себе) зні- собі ціну, шануватися; я. /мн хто/ 
поважі с-и ♦, готовий пошанува-, шануваль
ник, шануватель, пк шанобливий, р. поважли-, 
ск шануй- [шануйслово], ©.

ПОВАЖНИЙ (вартий поваги) шанбв-, поважа-, 
шанова-; (вік) солід-, статеч-; (тон) серйоз-; 
(- пору) урочистий;/становище/ високий, ав
торитетний; /справу/ важливий, /причину/ до
статній, вагомий, ваговитий; (у рухах) повіль
ний, нешвидкий, неквапливий; ® порядний;

ПОВАЖНО з повагою, шанобливо; ПОВАГ
ОМ; (сприймати) серйозно, с° всерйоз.

ПОВАЖНІТИ статечні-, серйозніша-, РОЗУМ
НІ-, братися за розум, приходити до глузду.

ПО-ВАШОМУ Вашою мовою; на Ваш пбгляд 
/думку/, як на Вас; як Ви хочете [хай буде ♦].

ПОВЕДІНКА поводження, манери, ф. поведен- 
ція, г. поступбвання, захбва-; фР мода; & г. з. 
поведення; ганЄбна п. стидовище.

ПОВЕЛИТЕЛЬ > ВОЛОДАР, ж1 4ка, можнов- 
ладниця.

ПОВЕЛІВАТИ / ПОВЕЛІННЯ > НАКАЗУВА
ТИ, ВЕЛІТИ і НАКАЗ.

ПОВЕРНЕННЯ вороття, жм пбворі(о')т, зворот, 
(чого) віддання; ндк (по)верті-, віддава-.

ПОВЕРТ/АТИ (назад) /за-/, (з дороги) /з-/, (збро- 
ю /проти!) спрямбвува-; (-стежку) скручу- 
ва-; /річкуі роби- коліно; (на зиму) ітй; (гро
ші) віддава-, верті-; (язиком) воруши-; (зір) 
відновлюва-; (в рабів) оберті-, перетворюва-, 
робй- ким; (домів) 4ся; (ключ) оберті-, крут
ії-; я. Імн хто/ 1. с-и ♦, з-й поверну-, воро
тій, скручувач, ~айло, (річ) вороги-, пк пово
ротний, т. ~аль- /об-/, ~бвий, бумеранґо-, о. 
на скруті /пбворб-/, ск верни- [вернивода], 
-бумеранг [пружина-бумеранг], ©, 2. (борг) 
згодний повернути, пк поворотній;

ПОВЕРНУ- (мову) перевести 0; п. на зііму за-
ЗЙМИ-.

ПОВЕРТАТИСЯ (- вітер) /за-/, крути-, (гноєм) 
/об(в)е-/, перетворюва- на що; (домів) верті
тися); (до теми) /з-/; (у праці) справува-, 
управля-; (куди) спрямбвува-, (на 18(f) куса
ти себЄ за хвіст; (між людей) жґ жи-, пе- 
ребува-, обертатися, ОШИВА-; не п. (- язик) 
замерзати в роті; я. Імн хто/ -ється 1./2. по
вертаний, с-и ♦, (кол- ом) кругойдучий, ©, 1. 
обертаний, скручув-, пбворбтник, пк поворот
кий, в'юнкий, поворбтистий, поворотній, т. 
поворотний, 2. з-й повернутися, /до життя! 
відроджуваний, воскреша-, воскресен-, ПО- 
ВОРОТЕЦЬ, пк поворотний, цикліч-, буме- 
ранговий, !тиф! ма наворотли-;

ПОВЕРНУТИСЯ: п. назід р. відста- [що ста
лося, то вже не відстанеть-]; 0.

ПОВЕРХ (дому) з. осад; (в театрі) ярус; (у шах
ті) горизонт; р. Фня; д. верх; п’ятипгіверх, 
(шести- +) п’ятиповерховий (шести- +) дім.

ПОВЕРХ зверх; (норми) (пб)над; (по верхах) по
верху, гі° звЄрху, (верхом) горою.

ПОВЕРХНЯ (землі) лицЄ, рельєф, гд гладь [на 
-ні на гладі], (вод) плЄсо; (похила) площина.

ПОВЕРХОВИЙ (- воду) поверхне-; (погляд) п. 
неглибокий, плиткий, позверхній, побіжний;

ПОВЕРХОВО по верхах 0, сґ фундамента
льно, поглиблено.

ПОВЗ > МИМО, ПОПРИ.
ПОВЗАТИ (рачки) рачкува-, (на колінах) колінк- 

уві-, ф. ходй- (пГ насилу); (плазом) плаз ува-; 
(- комах) лази-; ІавтаІ сновига-, /хмари) сун
утися; (перед ким) підлЄіцува-, принйжува-, с. 
сла- до ніг, колінкувати; & з. ковза-; я. /мн 
хто/ пбвза с-и ♦, з-й заповзти, плазун, повз
ун, пк повзучий, плазовит-, ©.

п о в з т й  ліз-, плазува-; (- хмари) суну-; Істежк- 
у/ кривуля-, звиватися, гадючи-; /чутки/ шир- 
и-; ф. (повільно) йти /їха-, пливти/; /час/ пові
льно мина-, тягтися; /зело/ сла-; /потяг/ зупи- 
ня- при кожнім стовпі; /грунт/ сповза-, зсува
тися; я. /мИ хто/ повзЄ с-и ♦, © поповзом, плі-
з-, пбсув-, (навкарачки) рачки + я. повза.

ПОВИВАТИ /об-/, (хустям) огорта-, (сповитк
ом) сповива-, загорта-; (димом) оФ, затяга-, 
(млою) ПОЙМА-, (страхом) /пере-/; (шию) 
/обі-/; (запахом) обвіва-, об даві-; (плющем) 
обпліті-, (кучері) завиві-; я. /мн хто/ повиві 
с-и ♦, 1. обвйвіч, пк виткий круг чого у т. об- 
вивільний, © як плющ, 2. з-й огорну-, огбр- 
тіч, пк т. огортільний, ©, 3. я. сповива.

ПОВИВАТИСЯ (круг чого) /об-/, плЄстйся; (- рі
чку) звиві-; (димом) о4, (зелом) укриві-, 
(мрякою) поймі-, огорті-; (у що) впліті-; (у- 
гору гвинтом) здіймі-, злітіти, звивітися.

ПОВЙДЛО > КОНФІТУРИ.
ПОВИННА ЯК І. каяття [прийти З ПОВЙННОЮ (го

ловою)].
ПОВИННИЙ, ПОВИНЕН МІЄ, мусить [міє бу

ти], мав, мусів [повинен був = мусів, мав];
ПОВЙННИЙ т* (ні в чім не) ВИННИЙ;
ПОВИННО належить, годиться, муситься; ва

рто, слід, трЄба; п. бути міє, мусить.
ПОВЙННІСТЬ > ОБОВ’ЯЗОК; л. посіда.
ПОВИТУХА > АКУШЕРКА.
ПОВЙЩЕ г. вищевйкладене; усе п. це /те/ все [з 

ним усе п. інікше з ним це /те/ все інікше].
ПбВІВ (вітру) подув, подих, подмух, повівіння, 

ЛЕГІТ, р. порух, о. хух, п° вітровіння; (м'я
ти) зіпах, дух, піхощі; (хисту) прикмета, бз- 
ніка, (ідей) віяння; (весни) прйзвістка.
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ПОВІВ/АТИ (злегка) вія-, подиха-, подуві-; (хо
лодом) потяга-; (весною) диха-; (- стяг) май
орі-, мія-; (чим) махі-; (- запах) ШИРИТИ
СЯ, с° рознбси-; я. - і  с-и ♦, пк /- вітер! поди- 
хущий, свіжий, легенький, повійливий, ©.

ПОВІДОМЛЕННЯ ріпорт, реляція, звіт, г. ком- 
унікіт, звідбмлення, (з місця) донесе-; (урядо
ве) комюнікЄ; (нагле) телеграма, депеша; (не
певне) поголоска; мн інформація; пб спові
щення /опо-/; (дія) повідомля-, інформува-.

ПОВІДОМ/ЛЙТИ (кого) оповіща-, /спо-, даві- 
зні-, рапортува-, доводи- до відома г. запові
ді-/ кому; (-що) звітуві-, доповіді-, ІНФОР- 
МУВА-, складі- звіт; (новини) по даві-, пові- 
ді-; (потай) доноси- (раптом) стіви- перед 
фіктом; (телеграфом) телеграфуві-; (таїну) 
розповіді-; ф. казі-; я. !мн хто/ ~лгі с-и ♦, з-й 
~и- кого, оповісник, інформітор, референт, пк 
інформаційний, ~чий, оповісницький, ©;

ПОВІДОМИТИ ді- зні-, принести вістку 0.
ПОВІДЬ і ПОВІДДЯ > ПОВІНЬ.
ПбВІЗ > ЕКІПАЖ.
ПОВІК завжди, вічно, постійно, с. ♦-віки, ♦-ві- 

ків, до смерти, п° по всі дні; (в запереченнях) 
ніколи [не змиєш повік].

ПОВІЛЬНИЙ (рух) тихий, не швидкий; © нек
вапливий, мля-; (- дію) довгочісний, тягучий; 
Ісмсерть! поступовий; (жест) плавкий, м’я
кйй, не різкий;

ПОВІЛЬНІСТЬ волячість 0;
ПОВІЛЬНО тихо, помілу, звільна, ПОВОЛІ, 

повагом, без поспіху, по-волбвому, як череп- 
іха, черепішим кроком 0; (іти) тихою ходою.

ПОВІНЬ повідь, пбвіддя, водопілля, С. ПОТОП, 3. 

залива; (чого) море, сила, тьма-тьмЄнна; & пк 
*пбвінний, *повенЄвий.

ПОВІРНИК > АДВОКАТ; & сповірник.
ПОВІР’Я > ЛЕГЕНДА, ПЕРЕКАЗИ.
ПОВІРЯТИ (гроші) /до-/, р. /пере-/; (таїну кому, 

перед ким! /спо-, з-/, звірятися в чім, зріджув- 
а- перед ким; (у склепі) даві- в борг; я. /мн 
хто/ повіргі с-и ♦, рідйй сповіри-, сповірник, 
пк сповірливий, © повіряючи, ± що довіря.

ПОВІСТКА > ОПОВІДАННЯ.
ПОВІСТКА д. звістка; (до по'ізда) сиґніл, опові

щення; с° сповіщення.
ПОВІСТЯР > ЛІТЕРАТОР, ПИСЬМЕННИК; р. 

оповідач.
ПОВІСТЬ > ОПОВІДАННЯ; & повістйнка.
ПОВІТ > ОКРУГА.
ПОВІТКА (бездвера) пбвіть, шбпа, (на сіно) сін

ник*, (з дверми) с° сарій; (на пасіці) катріга; 
(о 4-х стовпах) оборіг, накриття; (на вози) 
возовня.

ПОВІТРОПЛАВАННЯ > АВІЯЩЯ.
ПОВІТРЯ жґ дух [тЄплий дух], з. обвітря; п. як

і. найнеобхідніше [дослід -  ♦ науки]; (над
земне) простір, атмосфера; (лихе) з. пошесть, 
єпідЄмія; п . -  хоч пий! п’янкЄ ♦.

ПОВІЯ паплюга, підтіпанка, повійниця, діптян- 
ка, придзиґльбван-, ПРОСТИТУТ-, с. всесвіт
ня блудниця, р. розтрибуха, розтіпі, ев ніч
ний мєтЄлик, гетера, в. лярва, кур-, з. хльбр- 
ка, л. лахудра, шльбнд-, жн автопокришка; ч° 
альфонс, проститугник, е* паж.

ПОВНІЙ, ПОВЕН (ківш) напбввнений, (ущ
ерть) /за-/, забитий; (чого) багі- на що [п. 
пригбд б. на пригоди]; (світла) сповнений, 
(пахощів) насгіче- чим; (- зерно) не порожн
ій, буйний; (цвіт) пйш-; /ім'я/ не скорбче-; 
(звіт) вичЄрп-, доклад-; (контраст) діяметр- 
іль-; (- свободу) необмЄже-; /побідуі остатбч-; 
/швидкість/ максиміль-, найвищий; (збіг) аб
солютний, цілковитий; (збір) увЄсь; (- косу) 
грубий, округлий; © НАТОПТАНИЙ, товст
ий, тілис-, гладкий; & ~Єнь-, ~ісінь-, ~явий;

ПОВНО повно-повнісінько 0.
ПОВНИТИСЯ (деталями) обростіти; п. звука

ми (- ліс) гомоні-; що п. з. ск -дзвбнний [що 
п. солбдкими з. солодко дзвбнний].

ПОВНІСТЮ ЦІЛКОМ, (вибрати) геть (чисто), 
р. повнотою, згбла, с. цілкбм і п. з усією пов
нотою, в усій повноті; (з початку) до кінця; ок 
ніскрізь [н. гумінний]; (до решти) до пня, до 
ноги, дощЄнту, упЄнь, без рЄіити.

ПОВНОВАЖЕННЯ пріво, компетенція, дору
чення, ліцензія, фР мандіт, г. повновлість.

ПОВНОВАРТІСНИЙ повноцін-, п. повіж-. со
лі д-, вагомий, (цвіт) спрівжній, (доказ) пере
конливий.

ПОВНОВЙДИЙ повнолйц-, в. пикітий, морді-.
ПОВНОКРОВНИЙ здоровий, повносилий, (виг

ляд) квітучий; ги змістовний, насиче- вріжен- 
нями /подіями/, багітий на події /вріження/.

ПОВНОЛІТНІЙ > ДОРОСЛИЙ.
ПОВНОЛІТТЯ повнолітність, зрілість.
ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ф. фбрме- [♦ дурень].
ПОВНОТА повність, вичЄрп-; (життя) насиче-, 

змістбв-; (тіла) с° огряд-; достіток, (щас
тя) нідмір; & пбвня, пбвнява; ± БЕЗЛІЧ.

ПОВОДЖЕННЯ поведінка, повєдЄнція, манери; 
(з ким) стівлення до, с ° обходження; (кодекс 
поведінки) г. настанова; & г. повЄдєння.

ПОВОДЙР поводітор, поводір, старчовід, як і. 
повожітий; f  проводир, ватажок, керівник.

ПОВОДИТИСЯ 1. триміти /держі-/ себе, г. за
ховуватися, (гідно) шануві-; (з ким) стіви- 
до, обходи- з, (з чим) орудувати чим; 2. (бути 
звичаєм) вЄстйся; (погано) жй-; дк повЄстйся; 
я. їм" хто/ -иться 1. звиклий шанувітися, з-й 
триміти себЄ, зівжди стрйма-, спбвне- само- 
повіги, пк статЄч-, о. гідної /статЄч-/ повЄдін-
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ки, © шануючись, 2. що ведеться, узвичає
ний, с-и звичаєм, пк традиційний.

повблі повільно, нехутко, нешвидко, потиху, 
потихеньку, ПОВАГОМ, неквапно, неквап
ливо, без пбспіху, покволом, прбквол-, спро
квола, не поспішіючи^ся), звільна; (їхати) 
тихо, ходою; (іти) о. як не своїми ногами, 
мов неживий; (щось робиться) як мокре го
рить; (не враз) поступово, міло-помілу, з ча
сом; & повбленьки(-^), ♦-волі; п., гіле півно, 
тихо, іле пЄвно, тихо їдеш- - ділі будеш.

ПОВОРОТ і ПОВОРҐГ (на 18(f) обертас; (кру
тий) перелам, злам; (шляху) заворот, закрут, 
скрут, (ріки) коліно; (боргу) зворот; (додому) 
повернення, вороття; (дія) повертання /за-/.

ПОВОРдТЕЦЬ поверненець, повертанець.
ПОВОРОТКЙЙ поворотний, в'юнкий, похап

ний, похватний, рухливий, вправний; ги мет
кий, спритний, моторний, промітний.

ПОВОРОТНИ[І]Й (шлях) зворбтни[і]й, назад
ній; (кран) розворбтний; (пункт) ПЕРЕЛОМ-.

ПОВСТА/ВАТИ (на /проти/ кого) встава-, підій
матися, підводи-, спина-, бунтувати, о. рві- 
кайдани; (у житті) протидія-, стави- /чини-/ 
опір; д. постава-, виника-; я. /мн хто/ з-й 
~и, ПОВСТАНЕЦЬ, пк бунтівливий, ~нчий, ©.

ПОВСТАНЕЦЬ партизан, заколотник, БУНТАР, 
інсургент; (з лав УПА) упівець, упіст, лісовик;

ПОВСТАНЦІ з. ускоки 0.
ПОВСТАННЙ заколот, бунт, збройний виступ; 

(вияв непокори) заворушення, заворуха; (з 
могил) воскресіння; ± БУНТ, ПЕРЕВОРОТ.

ПОВСТЯНИЙ з повсті, г. кайстровий, (з фетру) 
фетровий; (язик) ги негнучкйй, дубовий.

ПОВСТЬ (найвищої якости) фетр; & повстина, 
(шматок повсти) повстянка.

ПОВСЮДИ > СКРІЗЬ, ВСЮДИ; & всюдисущно.
ПОВСКІДНИЙ > ПОШИРЕ-; уР всюдисущий.
ПОВСЯК > ВСІЛЯКО, ВСЯКО.
ПОВСЯКДЕННИЙ щоден-; (одяг) буден-, зви

чай-, (клопіт) злободЄн-, побутовий; (догляд) 
постійний, повсякчіс-.

повсякдйння буденщина, щоденність, буд- 
енн-, рутина, п° будЄння; & повсякденність.

ПОВСЯКЧАС постійно, ЗАВЖДИ, повсякден
но, повсякчасно; (хоч коли) будь-коли.

ПОВТОР повторення, (звуків) му тремоло.
ПОВТОРНИЙ наворот-, понов-, наворотливий;

ПОВТОРНО ще /другий/ раз, знову, вдруге; (з 
дієсловом) © пере- + дієслово [п. показу
вати перепокізува-].

ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ (курс) для повторення, 
ок відсвіжувальний.

ПОВТОР/ЮВАТИ і ~ЙТИ (слова) казі- ще раз 
/з чужого язика/, переказува-, (дію) роби- /ви
конував ще раз; (раз-у-раз) ТОВКМАЧИ-,

торбчи-, тверди-, товкти (воду в ступі), жува-, 
♦ся, переливати з пустого в порожнє, співа- 
ті£ї ж; (за ким) проказува-; (своє кредо) затя
га- сво£ї; (рухи) наслідува-, копіюва-; (хибу) 
наступі- на ті сімі граблі; (звук) відтворюва-, 
/чітко/ скандува-, /луною/ вилуню- /від-/; (ви
вчене) відсвіжу-; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, рідий 
~и-, повтбрювач, товчій, папуга, мавпа, товк- 
міч, переливач з пуст-бго в порожнє, наслід- 
у-, відтворю-, пк товкмічливий, папужли-, ©;

ПОВТОРЮВАТИСЯ: я. -ється повторюва
ний, відтворю- 0, пк повтбр-, ПОНОВ-, ЦИКЛІЧ-, 
ніворот-, раз-у-разний, раз-у-різ той сімий.

ПОВЧ/АТИ /на-/, НАПУЧУВА-, моралізува-, 
читі- моріль /лекцію, молитву, проповідь/, о. 
вставля- клепку, навчі- розуму; я. /мн хто/ 
~чіі с-и ♦, охочий до ~інь, напоумлювач, на- 
пучу-, ментор, напутник, з. напрів-, зИ ~аяка, 
пк ~ільний, напутній, /тон/ менторсєкий, ©; 
кого ~іють напучуваний, поучу-.

ПОВ’ЙЗКА > ОПАСКА.
ПОВ’ЙЗУВАТИ (рану) /пере-/, (хустину) /ви-, 

за-/, накладі-; (з чим) в’яза-, злучі- /спо-/, по- 
єднува- /з’-/, узгбджува-; дк пов’язі-; я. /мн 
хто/ пов’язує с-и ♦, рідий пов’язі-, пов’язу- 
вач /пере-/, в’язільник, в’язій, пк в’яжучий, 
в’язільний, © в’язавши, ± що в’яже;

ПОВ’ЙЗАНИЙ (хусткою) зіп’ятий, г. запови- 
; (з чим) фР переплете-; 0.

ПОГАНЕНЬКИЙ благень-, ненайкращий, СЯ
КИЙ-ТАКИЙ, с. злиденний, нужден-; © не- 
зугір-, миршавий, непоказний; ± МІЗЕР-, У- 
БОГИЙ, ПОГАНИЙ.

ПОГАНЕЦЬ мерзотник, МЕРЗОТА; р. погінин; 
з'я кривдник, супостіт; л. негідник, падлюка, 
ПАСКУДА.

ПОГАН/ИЙ недобрий, кепський, паскудний, не- 
якіс-, незадовіль-, паршивий, МИРША-, не 
віртий доброго слова, незділий, д. шпетний, 
ледаякий; (твір) недосконілий, невпрівний; 
(майстер) недосвідче-, невмілий; (сон) прик
рий, (стан) гнітючий; © лихий, злий, під-, 
недоброзйчливий; (- мову) лайли-; (талан) 
нещасли-, щербітий; (- дії) вір- /гідний/ осу
ду, осуд-; (вплив) негатив-; (- лайку) неприст- 
бй-, брутіль-; /недугу/ венерйч-; (ворог) нені- 
вис-; (образ) негір-, с. гидкий, бридкий, пога
нкуватий, р. брудний, нечистий; л. плюгівий, 
нікчемний; (для релігії) бісівський, дияволь- 
сь-; & ~£нь-, ~ющ-, пре^; ± ПОГАНЕЦЬ;

ПОГАНО кепсько, зле 0; (орати) не так, як 
тр^ба /слід/; (знати) міло, не до кінця; rf6 не- 
гарізд, вірто осуду, не годиться, не до рЄчі; 
ш* незадовільно.

ПОГАНИН нехристиянин, басурмЄн, нехрист, р. 
погінець, як і. погіний.
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ПОГАН/ИТИ плюгави-; (місце) брудни-, (люд) 
паскуди-, псува-; (кого) неслави-, паплюжи-, 
опоганюва-, ГАНЬБИ-; (що) уР скверни-, оск- 
верня-; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, з-й оФ~, -ець, 
паскуда, пк паскудний, паскудливий, ©, ± я. 
опоганює;

ОПОГАНИТИ /за /, забагни- 0.
ПОГАНІТИ; С ~ ~  спотворніти, спотворитися.
ПОГАНСЬКИЙ нехристиянсь-, басурмЄнсь-; е, 

відьомсь-, диявольсь-; (ворог) п° лихий, нена
висний, проклятий.

ПОГАНЯТИ (батогом) /під-/, ж* паня-, (коня) 
правува- /керува-/ ким; (ким) п. верховоди- 
над; онґ Тха-; я. /мн хто/ поганя' с-и /мастак/ 
♦, погонич, поганяйло, гейкало, нокало, ©.

ПОГАНЬ (- їжу) покидьки; (- люд нечисть, НА
БРІД, негідь, шушваль, жужіль-сміття; (- одн
ого) нікчЄма, паскуда, поганець; з6 паскудс
тво, плюгаве-, (гидота) уР скверна.

ПОГЙБЕ[І]ЛЬ /за-/, загин, уР пагуба, д. згуба 
/по-/, заглада; (руїна) нищення, руйнува-, ру
їна, руйнація, фР пропасть [ітй на п.], (на ко
го) прбпад [нема пропаду на]; п. зникнення.

погідний (день) годин-, погожий, ясний, сб- 
няш-; (- море) тихий, спокійний, /небо/ без- 
XMdp-; (стан) п. безтурббт-, урівновіже-; & 
погідливий.

ПОГІРШУВАТИСЯ гіршати, ітй на гірше, пар
шиві-, става- гіршим, (- здоров'я) подаватися, 
с° здавати; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, погіршу
ваний, щораз гірший, ©.

ПОГЛАДЖУВАТИ глади- (час до часу), (боро
ду) подбюва-.

ПОГЛЙБЛЮВАТИ (знання) удосконалю-, (ра
дощі) збільшу-, (кризу) посилю-; я. /мн хто/ 
поглиблює с-и ~, змушений поглйби-, поглй- 
блювач, т. заглибник, пк поглйбливий /за-/, ©;

ПОГ ЛЙБЛ ЮВ АТИСЯ з" у. глибшати 0.
ПОГЛИН/АТИ пожира-, КОВТА-; (у себе) вби- 

ра-, вебтува-, вембктува-, абсорбув^-; (звук) 
заглуш^; (оком) Тс-; (життя) г^пи- всімі не
рвами; (увагу) ПОЛОНИ-, захбплюва-; фР пе
рейматися чим [І! ~ула пріця вона перейнял
ася пріцею]; я. Імн хто/ с-и ♦, з-й ~у-, -іч, 
вбирач, (аб)сорбЄнт, пк -ущий, --альний, абсо
рбцій-, ск -жерний [тепложфний], ©.

ПОГЛУМ > ГЛУМ.
ПОГЛЯД позирк, пбзір,/?. зір, (зизий) косяк; (на 

що) тбчка зору, думка про що, розуміння чог- 
о, уявле- про; на перший п. на перше око; це 
залежить від -ду г. це річ Фу;

ПбГЛЯДИ ПЕРЕКОНАННЯ; світогляд 0.
ПОГЛЯДАТИ позирк-, зйрка-, стріля- (очима, б- 

ком), подивлятися, (гнівно) блискати (очима), 
♦, як вовк на вогонь, (за ким) нагляда-, стеж- 
и- кого; я. /мн хто/ погляді с-и ♦, радйй гля

ну-, зиркало, © знай зирк та зирк, зиркаючи.
ПОГОВІР > ПЛІТКА; (на кого) неслава, (недоб

ра) слава, р. поголоска, ± ІНСИНУАЦІЯ.
ПОГОДА (гарна) поліття; (кепська) НЕГОДА; д. 

верЄм’я; /і. стан справ, гі° умови життя [хто 
робить погоду в домі?]; ± ГОДИНА; робііти- 
поггіду виробля- умови життя, ствбрюва- клі
мат, ок гра- першу скрипку, прави- балом.

ПОГОДЖ/УВАТИ /уз-/, координува-, г узгідн- 
ю-; я. /мн хто/ -ус, с-и ♦, з-й погоди-, -увач 
/уз-/, пк -увальний /уз-/, для погодження, ©.

ПОГОДЖУВАТИСЯ /з-/, давати згбду, не мй- 
прбти, (по просьбі) даватися на підмову, під- 
дава-; (доходити згоди) порозуміва-; (з ким)
г. признавати рацію їм, (з чим) примирятися, 
призвичіюва- до; я. /мн хто/ -ється згб[і]д- 
ний, згідливий, фР злагідли-, злагідний, ©;

ПОГОДИТИ- (на що) піти /приста-/ на що\ 0.
ПОГОЖИЙ ± ПОГІДНИЙ; (- воду) свіжий, чис

тий; (вітер) м° ходовий; (- долю) п. щаслгі-, 
безтурботний.

ПОГОЛОС і ПОГОЛОСКА чутка; плітка, ПО
ГОВІР; звістка; ± ПЛІТКА.

ПОГОНИЧ візник, конюх, поганяйло, маштал- 
ір, кучер, їздовий, (верблюда) верблюдник.

ПОГОНЯ гонитва, переслідування, фР догбня, 
здогін [на здогін]; (учасники погоні) гонителі, 
переслідувачі, зн гицлі, д. погонці.

ПОГОРДА зневага, презирство, звфхність; (дія) 
зневажання, гордува-; & погбрдливість.

ПОГОРДЖУВАТИ (ким) гордува-, гребу-, гре
бати; (чим) нехтува- /легковажи-/ що; & пого- 
рджа-; я. погорджує = я. нехтує, я. зневажає.

ПОГОРДЛИВИЙ гордівлй-, гордовитий, к. пб- 
гордий; (погляд) зверхній, зневажливий, пре- 
зйрли-, згірдний, згірдливий; (бундючний) пи
хатий, гоноровитий, зарозумілий;

ПОГОРДЛИВО пог ордо 0.
ПОГОРЙДЖА > ПОЖЕЖА.
ПОГОТІВ: і поготів (в кінці мови) тим більше, 

тим піче, і того більше, р. і потім.
ПОГРАНЙЧЧЯ перелам [на -ччі на переламі].
ПОГРІБНИЙ похорон-, поховаль-; & погребо

вий, погребальний, погрібний*.
ПОГРІБ ЛЬОХ; (у будинку) підвал, пивниця; & 

♦пбгребнйк /= споруда над погребом/.
ПОГРОЖУВАТИ /за-, д. ви-/, нахвалятися /по-/, 

грозити, сла- погрози, р. погрожа-; (кому) за- 
страшува- /залякува-/ кого; п , (чим /маючи в 
собі!) таї- /містй-/ в собі що [♦ смертю]; я. /мн 
хто/ погргіжує с-и ♦, рідйй заляка-, погрбж- 
увач, заляку-, застрішу-, пк ПОГРОЗЛИВИЙ 
/за-/, р. страшли-, фР навис- над чим, /тон/ у- 
льтиматйвний, о. Дамбклів меч, ©.

ПОГРОЗА грозьба, грізьба, похвальба, нахвалка 
/по-/, погрожування, залякува-; (компроміта-



ПОГРбЗЛИВИЙ 331 подія
ції в разі незгоди) шантаж;

ПОГРОЗИ нахвалки 0.
ПОГРОЗЛИВИЙ /за-/, к" загрожуючий /по-/, г. 

застрашу-, страшливий, грізний, страшний.
ПОГРОМ розбр, спустбшення, розгрбм; ± БЕШ

КЕТ; л. розгардіяш, безладдя; & погрбмище.
ПОДАВ/АТИ (поміч) /на-/, (на глум) /від-/, (ком- 

у) даві-; (руку) простяга-; (на стіл) стіви-; 
(діду) даві- милостиню, жфтвува-; (карету) 
підганя-, підкбчува-; (воду) доставля-; (назад) 
попихі-, с° з даві-; (факти) викладі-, навбди-, 
(образ) малюва-, (ідеї) вислбвлюва-; (знак) 
роби-; (почин) виявля-; (приклад) показува-, 
служи- чим; (телеграму) висилі- /над-/; (віс
ті кому) повідомля- кого; (дані) фіксуві- [час 
подають у секундах]; (на розгляд) к** предста- 
вля-; не п. знаку не ♦ виду. я. /мн хто/ подаї 
мастік ♦, з-й поді-, ~ець, ~іл-, ~альник, ~айл-
о, презентінт, пк ~ущий, ~альний, /прилад/ 
доставнйй, достачіль-, достівчий, о. на по- 
дічі, © подаючи, ~івши;

ПОДАТИ (докази, факти) оприсутни-; 0.
ПОДАВАТИСЯ (куди) (ви)рушіти, йти, вибир

атися, виряджі-, (горою +) жґ брі-; (назад) 
відступіте, оступітеся, точи-, г. цофа-, с° 
здавіте; (під тиском /кому/) піддаватися, по
ступі-, ітй на поступки; (тілом) марні-, худ- 
ну-, спаді- з тіла; (- здоров'я) гірша-; (вруки) 
давітеся; фР пориві- [подасться іти]; я. /мн 
хто/ -сться 1. подіваний, 2. змуше- подітися 
+ що руша;

ПОДАТИСЯ помандрувіти, махну-, rf повія
тися, потяглася) 0; ± ПОМАНДРУВАТИ.

ПОДАЛІ як ділі; цд ділі [од rpixrf п. ділі од г.].
ПОДАНИЙ ПОДАЧА; (письмове) заява; (помо

чі) надання; (старцю) милостиня, жертвува
ння, з. діток, дівання, (на церкву) пожертва.

ПОДАРУНОК > ДАРУНОК.
ПОДАТЛИВИЙ м’який, пругкий, не твердий, г. 

подітний; (норов) згідливий, поступли-.
ПОДАТОК д. подіча, зп подать, f  данина, збір, 

чинш; (на кордоні) мито.
ПОДАЧА подання /на-/, подаві-; (деталів) т. 

достіва; (м'яча) сГ кидок, пас; f  натуральний 
подіток (замін панщині); ст з -чі з руки.

ПОДВИГ самовідданий /героіч-/ вчинок;
ПОДВИГИ звершення, досягн-, успіхи; приго

ди.
ПОДВИЖНИК аскет; (на якійсь ниві) невтом

ний трудір /роботір/; ± ЛИЦАР, ГЕРОЙ.
подвійний (гонорар) по двоє-; (- ліжко) на 

двох; (зміст) двоїстий, двознічний; (- люб'я
зність) надмір-, підкресле-.

ПОДВІР’Я обійстя /мн обійстя/, ДВІР, дворище, 
зг надвір’я; ± САДИБА; & подвір’ячко.

ПОДЕЙКУВАТИ гГ  н° ГОВОРИ-, каза-, гомо-

ні-, слебезувіти, ПАЩЕКУ-, р. поговорю-.
ПОДЕКОЛИ > ІНКОЛИ.
ПОДЕКУДИ де-не-дЄ, де-де, тут-і-тім, то тут то 

там; іноді, чісом; (якоюсь мірою) почісти, 
частково; & декуди. 

подЕнний (- плату) (що)дЄн-; © /. поденник.
ПОДЗВІН (по небіжчику) подзвіння, подзвінне.
ПОДЙБУВАТИ (що) знахбди-, виявля-, натрап

лю- /натикітися, с° напгговхува-/ на; (кого) зу- 
стрічіти;

ПОДЙБАТИ пф подйбле /= подибає/.
ПОДИВ здивовання, здивува-, зачудбва-, зачу- 

дуві-, фР диво; р. бгляд.
ПОДИХ /від-/, дихання, фР дух, вдих і видих; 

(вітру) ПОДУВ, струмінь; (весни) повів, бз- 
ніка, прикмета, призвістка; (квітів) зіпах; 
(волі) п. вплив.

ПОДИХАТИ 1. ПОВІВА-, подиху-; (силою) ди
хати; 2. здихі-, в. ПОМИРА-.

ПОДІБНИЙ аналогіч-; (будовою) близький за 
чим; (до чого) схожий /скидіється/ на, все од
но', як що; (око-в-око) викапаний; (цілком) од- 
наковий, такий самий, тотбжни[і]й, іденти
чний, з одного тіста, фР той же таки; (чимось) 
споріднений; діщо подібне окґ щось таке;

ПОДІБНО схоже 0; (до їх) на взір /в дусі/ іде.
-ПОДІБНИ/Й с* -схожий [мавпосхбжий], -вид

ний [нитковйдний], на-взір- [на-взір-кільця]. 
-увітий [серце~й серцювітей].

ПОДІЛ (здобичі) дільбі, паювіння; (на групи) 
розподіл, розбиття, клясифікіція; (поновний) 
переділ; (на шкалі) поділка; (те, що ділить) 
кордон, межі, рубіж; (дія) ділення, розподі
ле-, роз(по)діля-, поділя-.

ПОДІЛ (сорочки) пелені, (сукні) шлейф, трен, 
/підшитий/ підтичка; ге діл, низині; фР спід
ниця [за п. жінки за -йцю ж.] & подблок.

ПОДІЛКА (на шкалі) позначка, поділ.
ПОДІЛЙТИ діли-, роз(по|ціля-, паюві-; (землі) 

розмежбвува-; (кого) роз’єднува-; (майном) з. 
наділя-; (на групи) клясифікуві-, сортуві-; 
(добро) ділитися чим; (погляд) міти спільний, 
солідаризувітися з чим, одним духом дйхати; 
(горе) співчуві- чому, ?  співболі-; я. /мн хто/ 
поділі 1. я. ділить, 2. я. розділя, 3. (думки) 
с-и ♦, однодумець, духовний брат, пк солідар- 
з ким, о. одним миром мазаний, ©.

ПОДІЛЯТИСЯ діли-, роз(по)діля-, роз’єднува-, 
розпаді-; (- річку) розгалужува-; (думками) не 
збігі-, розрізня-; (ідеями) обмінюва-; (горем з 
ким) повіряти кому; я. /мн хто/ -ється діле
ний, розподілюва- 0, пк роздільний, відокре- 
мчий, © ділившися, 

подільник одноділець.
ПОДІЯ о кіз-, інцидент, випадок, трапун-, г. про

ява; с. пригода, приключка, (небувала) сенсі-
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ція; (прикра) хілепа; ± БУВАЛЬЩИНА.
ПОДОБА зовнішність, образ, к" зовнішній вигл

яд; (між а і б) подібність, схожість, подобйз- 
на; з. істбта; & п° подббонька; не п. не подоб- 
іс, не лічить; набути людської !(- жінку) 
жінбчої/ подбби вилюдніти.

ПОДОБАТИ (кого) мі- симпатію до кого; (не і- 
но кого) люби-;

ВПОДОБАТИ /У-/ засимпатизува-, с. покоха-, 
закохітися у 0; (місце) нагледіти.

ПОДОБАТИ (на кого/що) бу- схбжим, скидати
ся; подобіє /подобіло/ тк 3 ос годиться /го
дилось/, лйчить /лйчило/, слід /с. було/; я. по
добіє пк (добро)пристбйний, належ-.

ПОДОБАТИСЯ приладі- /бу-/ до серця /вподо
би, смаку, вподобання/, підпада- під мислі, 
бу- в уподобі; (кому) імпонува-, І багатьом! 
ма- успіх у кого; не п. колб- в носі, бу- не по 
нутру; я. Імн хто/ -ється кому навчений ♦, у- 
подбба- ким, пк симпатйч- /приЄм-, милий/ 
кому, з. сподбб- /упо-/, о. до вподоби /смаку, 
шмиги/, під смак, © імпонуючи;

СПОДОБА- /в-/, впасти /за-/ в око /душу, сф- 
це/, припас- до душі /серця, смаку/, у подобі 
ста-, прирости- до сфця, заімпонуві- 0.

ПО-ДОБРОМУ мгірно, без свірки; (робити) до
бровільно, з доброї волі /серця/, жґ пбки хто 
[н. я] дббрий.

ПОДОРОЖ мандрівка, (далека) п. дорбга, путь, 
зн вояж, фР їзді; (з поворотом) турне, тур, д. 
тура; (піша) хбдка; ± РЕЙС;

ПОДОРОЖІ міндри 0.
ПОДОРОЖАНИН як і. подорожній, 0у турист, 

р. подорожник*, (партнер у дорозі) попут
ник, ок подорбжець; ± МАНДРІВНИК.

ПОДОРОЖНІ Й (одяг) дорбжній; (дяк) мандрів
ний, мандрбва-; (товариш) попутній; Q я к і  
ПОДОРОЖАНИН, подорбжувач, р. проїзжі- 
чий, (піший) ПЕРЕХОЖИЙ.

ПОДОРОЖНЯ проїзний лист.
ПОДОРОЖУВАТИ > МАНДРУВАТИ; (шляха

ми) міряти що.
ПОДРОБИЦЯ (події) детіль, факт, штрих, к" 

окремість; р . дріб’язок;
ПОДРОБИЦІ (стосунків) тбнкощі; п. дрібниці 

[до найменших подрббиць].
ПОДРУ/ГА товіришка, пргіятель-, посестра, пб- 

с^стриця; (життя) друг; з'п дружина, жінка, 
кохіна, нарЄчЄ-; & ~ж(ень)ка, -жина, -жниця.

ПОДРУЖЖЯ шліббна піра, чоловік та жінка, г. 
пінство; шлюб, шлюбне житті; (член 
шлюбної пари) дружина.

ПОДРУЖНІЙ шліббний, к* матримониіль-, д. 
заміжницький, заміжній, супруж-, супружий.

ПОДРЯПИНА к. дря пина.
ПОДУВ і ПОДУВАТИ > ПОВІВ і ПОВІВАТИ.

ПОДУЖУВАТИ > ПЕРЕМАГА-; (науку) опанб- 
вува- що, оволодіві- чим; ± ПОБОРЮВАТИ.

ПОДУМКИ в думці, в думкіх, с° про сЄбе, 
(линути) думкою, думкіми; ± ІНТУЇТИВНО.

ПО-ДУРНОМУ нерозумно, необіч-, необміркб- 
ва-, з дурнбго розуму, (згибти) безглуздо, пу
сто-дурно, ні за ціпову душу; даремно, мір-.

ПОДУШКА д. заголовок; (маленька, додаткова) 
підголбв-, пбдушечка; (киснева) мішок, баль- 
бн; (повітряна під катером-ракетою) прбс- 
тір; (шлакова) прбшарок; & да пбдуся.

ПОДЙКА вдячність, дяка; (сердечна) жґ спаси
бі; & *невдгіка (= невдячність).

ПОЕЗІЯ поетична творчість, вірші; (одна) вірш, 
(довга) поЄма; (борні) ромінтика; & поЄзійка.

ПОЕТ співець, пісняр, віршір, (сонетів) сонет- 
яр, у 7 піїт, БАРД, а. скальд, зн віршомаз, піїта.

ПОЕТИЗУВАТИ романтизуві-, ідеалізуві-, с° 
оточуві- ореблом; п. що г. ♦ над чим [♦ н. ч.].

ПОЕТИКА поетичний жанр; (чия) письмо, мане
ра письмі; & пк *поетикільний /= поетики/.

ПОЕТЙЧНИЙ (твір) віршбва-, лірйч-; (- мрію) 
високий, піднесений; (- душу) романтич-, чу
тливий, тонкий, вразливий.

ПОЄДЙНОК ДВОБІЙ, ГЕРЦЬ, дуель, турнір; /  
боротьбі; it. змагіння.

ПОЄДНАННЯ з’ £дні- /об'-/, сполуче-, комбіні- 
ція; п. непоєднінного кн синкретизм.

ПОЄДНУВАТИ /об’-, з’-/, сполучі- /з-/; (серця) 
є дні-, браті-; (у шлюбі) одружува-; (А з Б) по- 
в’язува-, суміщі-; (з горем) примиря-; я. /мн 
хто/ поєднує с-и ♦, рідгій поєдні-, поЄднувач 
/об-/, (у шлюбі) одружу-, пк (все)поєднівчий, 
(по)єднальний, для поєднання, © поєднуючи.

ПОЄДНУВАТИСЯ /з’-/, сполучі-, зливі-, зміш- 
уві-; я. Імн хто/ -сться с-и ~, з-й поєдні-, поє
днуваний 0, ©;

ПОЄДНАТИСЯ згуртуві-; (- коханих) злучити 
/з’єдні-/ серця; (у шлюбі) одружитися.

ПОЖАДЛИВИЙ жідібний, ненісит-; (ковток) 
спріглий; (- очі) зіздрий; (лихвяр) зажерли
вий, корисли-, користолюбний.

ПОЖАЛИТИ зг: пожіль(ся) Бгіже хай Бог бо- 
рбнить [ой, пожіль Ббже, з такбю роббтою].

ПОЖАР > ПОЖЕЖА; ПОЖАР! в'тривбга!
ПОЖЙЖА пожір, о. червбний півень, д. пожбга, 

погорйджа, (велика) пожірище, (місце поже
жі) пожарище, г. паленисько.

ПОЖЙРТВА дар, діток, пожертвування, ± ЖЕР
ТВА; (себе) самопожертва, самопосвята.

ПОЖЙВА (людська) їжа, харч, ніїдки, продовб- 
льство, провізія, провіант; (худоби) корм; п. 
здобич, зиск, вигода, кбристь, г. хосЄн; (для 
духу) матеріал, поживок; ± ПОЖИТОК.

ПОЖЙВНЙЙ (харч) тривний, ситнгій, їстівний; 
(- довкілля) б1 живиль-; & п° живнйй
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ПОЖИЛЕЦЬ мешкан-, жилець, (платний) квар
тирант, з. комірник; р. житель.

ПОЖИНАТИ жіти, вижина-; (плоди) збира-, ті
шитися /користува-/ з чого.

ПОЖИРАТИ жЄр-, по'Сда-; (вічми) свердлй-; (во
гнем) нйщи-, спотова-; (віддалі) долгі-; (ром
ани) поглина-; & зжирй-; ± ЇСТИ; я. імИ хто/ 
пожирі с-и ♦, з-й пожер-, пожиріч, поглин
ач, жерун, пк жерущий, поглину-, ласий на, ск 
-жЄр, [книгожЕр], -жфний [часожфний], ©.

ПОЖИТОК (харчі) споживок, о. шматок хліба, 
хліб насущний; п. користь, вигода; пб майно;
д. (ціна) проживання; г. пожива;

ПОЖЙТКИ гаразди, достатки, ± МАЙНО.
ПОЗА1 (тіла) постава, положення, з. позитура; 

п. хизування; ± ПОЗИЦІЯ.
ПОЗА V х за [п. лісом за л.], фР за межі чого [да

леко п. ліс далеко за м. лісу]; коли щось п. 
чим коли щось далеко від чого.

ПОЗАЗЕМНИЙ зазЄм-, надз^м-, позасвітній.
ПОЗАОЧІ заочі, заочно, за спиною /спинами/, у 

відсутності, не в очі.
ПОЗА ТЙМ і ПОЗАТЙМ крім того, до того ж,

б. понад то; а п. тим с° а в (усьому) іншому.
ПОЗАЧЕРГОВИЙ (з'їзд) надзвичайний, Екстре

ний; & ж. позачергбвіший.
ПОЗАШЛКЗВНИЙ нешлюб-, прижитий, безко- 

ровайний, прижйтнйй, незаконнонарбдже-, ок 
незаконнорбд-, незакбн-; ± БЕЗБАТЧЕНКО.

ПОЗБАВ/ЛЙТИ (прав) лиша- без, забирй- /відні
ме/ що; (тягару) звільня- від чого; (влади) о- 
безвладнюва- /зне-/; (комплексів) розкомпле- 
ксбвува-; я. /мн хто/ ~лгі з-й /рідйй/ ~ити, від- 
биріч, позбавлюв-, пк позбівчий, © ~ляючи;

ПОЗБАВИТИ (чого) виключи- з числа посі
дачів чого 0, о. перекри- каніл чого /кріник 
на що/; п. ілюзій г. вйпровади- з ілюзій;

ПОЗБАВЛЕНИЙ (прав) здеправбва-, безправ-, 
с° позбівл^нець; п. тривгіг безтривбж-.

ПОЗБУВАТИСЯ (чого) лиші- без, втрачати /гу
би-/ що; (ваги) звільні- від, скидати з плечей 
/пліч/ що; (ворога) збуватися; я. /мн хто/ -сть- 
ся що втрачі, (по)збуваний /г. вй-/, ©;

ПОЗБУТИСЯ сп&са-, здиха-, п. обігна-, г. ви- 
збу- 0; р. вишуми- /вишуміти/ з чого; (кого) 
зглади- зі світу; (ласки) відпис-; п. сил знеси- 
лі-, підупіс- на силі /силах/.

ПОЗДОРОВ/ЛЯТИ віті- /здорови-/ кого з чим, 
посила- ~лення кому з чим, г. іратулювй- кому 
що; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й ~и-, ~ник, пк ~̂ ч- 
ий, вітальний, віват-, г. гратуляцій-, о. з віта
нням на устах, ©; коггі -гіють привітаний 0.

ПОЗЕМНИЙ горизонталь-; (потік) (по)надзЕм-; 
(політ) попризем-, а. бриючий.

ПОЗЙР хизун, п° фігляр, кривляка, ± ФРАЗЕР.
ПОЗИВ/АТИ (кого) подава- /учиня-/ пбзов на,

подава- скаргу /до суду/ на, притягі- до судб- 
вої /кримінальної/ відповідальносте, порушу- 
ва- справу прбти; & ♦ /притяга-/ до суду; я. 
/мн хто/ с-и ♦, ПОЗИВАЧ /позбвник, ~іль-/ 
кого, закладі пбзову на кого, пк позбвний, ©;

ПОЗИВАТИСЯ суди-, тягі- по судах 0.
ПОЗИВАЧ позбвник, позивіль-, скаржник, (віч

ний) позивіка, позивайло, суціга, сутяга.
ПОЗИКА кредит; фР борг; & позичка.
ПОЗИРАТИ > ПОГЛЯДАТИ.
ПОЗИТИВНИЙ (хвали) гід-, некЄпський, добр

ий/, незлий, непоганий, гар-, з. лепський; фР 
(най)кріщий, очікуваний, споді-, передбачу-, 
слуш-, путній; (заряд) м. додйт-; (кінець) без- 
напас-; (одвіт) стверд-, ствердливий; (відгук) 
схваль-; (факт) /по-/, здоровий, привабли-; 
© порядний, пристой-, успіш-, /надто/ прил- 
иза-, путящий, уР світлий; добрим—, ~-пре~; 

позитйвно (ставитися) прихильно, доб
розичливо; 0.

ПОЗИЦІОНУВАТИ обира- позицію кому; (ког- 
о) вважа- за кого, розгляді- /представля-/ як 
кого; [п. себе як атеїста].

ПОЗЙЦ1Я (тіла) ПОЗА; (у танці) полбження; (у 
гурті) становище, рбля; (громадянська) тбчка 
зору, ставлення до, г. настанова, пості-; (улю
блена) місце, осідок, розташбвання, місцезна- 
хбдже-, с° розташува-; (фігуру грі) розміще-; 
вихідні п. ПЛЯЦДАРМ, стартовий майданч
ик; з -йції чого (дивитися) крізь призму чого.

ПОЗИЧ/АТИ (у них) брі- (на борг), (часто) ♦ся; 
(їм) давіти в борг, випозичі-; (досвід) заФ, пе
реймі-; & роззичува-; я. /мн хто/ - і  1.-3. с-и 
♦, рідйй позйчи-, пк ~кбвий, © ~іючи, 1. діль
ник, пк -ільний. 2. наслідувач, запозичільник, 
епігбн, плягіятор. пк запозич ливий, 3. лихвір, 
~ійло, випозичальник, пк випозичільний;

ПОЗЙЧИ- г. /ви-/, (у кого) з. спосудитися; & 
роз4 0;

ЗАПОЗЙЧЕНИЙ г. визичений 0.
ПОЗІХАТИ о. дер- рбта, р. зіві-; р. зітхй-; (полу

м'ям) диха-; (- вітер) повіві-, подихі-; (пуст
кою) зія-; я. /мИ хто/ позіхі розпозіханий, с-и 
♦, позіхійло, пк позіхальний, ©.

ПОЗЛІТКА (на комірі) позумент, галун; (на кеп
тарі) сухозлітка, позолбтка, позлбтиця, ж" 
шумйха, с° мішурі; п. показні розкіш, шту
чна красі, облудний блиск.

ПОЗНАКА бзніка, прикмета, знак; (од чого) від
биток, слід; & ПОЗНАЧКА, пбзнак.

ПОЗНАЧ/АТИ /за-, про-/, значи-, міти-; ± КАРБ- 
УВА-; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, поклйканий ~и-, 
~увач, значйло, значильник, пк кувальний, 
емблематйч-, для ~^ння, о. як мса, © ~іючи;

♦♦♦СЯ л. (на кім/чім) відбиві-, окоші-, лиша
ти слід, кліс- печать /кида- тінь/ на кого/що.
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ПОЗНАЧЕННЯ ПОЗНАЧКА.
ПОЗНАЧКА зізнач-, виміт-, позначення, пб хре

стик, гілочка, (у тексті) ремірка; ± ЗАМІТ-.
ПОЗОВ (на кого) позивіння; (цивільний) (судо

ва) спріва; ± ПРЕТЕНСІЯ; & позва.
ПОЗОВНИК позиваль-, пози віч; (вічний) пози- 

вайло, позивіка, суціга, с° сутяга.
ПОЗОЛОТА п° /об-/, пі[о]золоть; п. штучний 

блиск, показні розкіш; (дія) золочення.
ПОЗУМЕНТ позлбтиця.
ПОІМЕННИЙ: п. список поіменник;
ПОІМЕННО поосібно.
ПОЇД пб з*їжа, жертя, /звіряче/ пожертя, фР роз

дерта [на п. л£вам на р. л£вам].
ПОЇД/АТИ /з’-/, їс-, споживі-, с. пожирі-, жерт- 

и; фР харчуватися, годуві-; (іржею) роз’їдіт- 
и; (вогнем) поглині-; (поїдом) гриз-, точи-; 
(вічми) свфдли-; я. /мн хто/ ~а с-и ♦, з-й з’їс-, 
-ач, їдак, їдЄць, пк (по)жерущий, -альний, ©.

ПОІЗД (авт) валка; (шлюбний) процесія, корт
еж; (залізничний) > ПОТЯГ2.

ПОЇТИ > НАПУВАТИ.
ПОЙМАТИ заливі-, затоплюва-; (вогнем) охбп- 

люва-; (млою) (о)повиві-, огорті- затягі- за- 
волікі- (холодом) проймі- (- гнів +) опанбву- 
ва- /обсіді-/ кого, оволодіві- ким; ІтугуІ на- 
лягі- на сфце, огорті- сфце чим; я. /мн хто/ 
поймяі 1. я. затопля, 2. с-и ♦, з-й пойня-, © + 
я. охоплює.

ПОКАЖЧИК (на шляху) знак /стрілка, тич- /, р. 
показник; (теплоти) вимірювач; (у книзі) ін
декс, гі° зміст; (бібліографічний) довідник.

ПОКАЗ покізування, о вітрина, (личкування) по
казуха; (фільму) демонстрація; (життя) оп
ис, зобріження; & пк *показушний, *вітрин-;

♦♦♦И ю. СВІДЧЕННЯ; пи діні мірчих приладів.
ПОКАЗ/НИЙ презентібель-, імпозінт-, солід-; 

(фонд) значний; (- ролю) великий; (патос) 
-ушний, дезинформацій-, підкраше-, удіва-, 
личко-, штуч-, ненатуріль-; ± ПОКАЗОВИЙ.

ПОКА/ЗНЙК свідчення, доказ, озніка; р. ~жчик;
ПОКАЗНИКИ діні 0.

ПОКАЗОВИЙ характер-, знамен-, симптомати-
ч-; (суд) привселюд-, для науки; (- школу) 
зразковий, взірце-; ± ПОКАЗНИЙ.

ПОКАЗ/УВАТИ (пальцем) /у-/, ф. тиця-; демон- 
струві-; (дулі) сучи-, ем тиця- під ніс; (на кон- 
у) зображі-; (п'єсу) даві-, (місто) знайбми- з; 
(як робити) наочно навчі-; (приклад) подав- 
і-, бу- за; (язик) висолбплюва-; (пашпорт) с° 
пред’явля-; (кулак) грозитися чим; (спину) о- 
берті- чим; (побут) описувати, змальовува-, 
відтвбрюва-; (ману) відкриві- /ви-, роз-/; (на
мір) (ви)явля-; (як на долоні) роз’яснюва-, з’- 
ясбвува-; (з нст що) свідчи-, бу- доказом; (на 
мапі) позначі-; (час) карбуві-, фіксуві-; (в су

ді) свідчи-, зізнаві-, даві- свідчення /пбказ- 
и/; не п. оч£й не потикітися /наверті-/ на бчі; 
я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й ~і-, демонстрітор, 
індекс, покіжчик, дороговказ, пк вказівний 
для кого, дороговскіз-, (важливий) для -у, ©;

ПОКАЗАТИ (кому) е* провчи- кого, с. ♦, де 
козам роги прівлять /де ріки зимують/.

ПОКАЗУВАТИСЯ /ви-/; (здаля) з’явля-, вималь- 
бвува-; (куди) приходити, (звідки) /ви-/, (їм) 
здавітися /ви-/, уявля-, ввижа-, привиджува-; 
(- горе) виявля-; (у гурті) відзначі-, зг попис- 
ува-; (на очі) наверті-, потикі-, потрапляти; (- 
сльози) виступі-; (на суді) став і- очевидним, 
з'ясовуватися; (ким) справляти вріження ког- 
о; не п. не наверті- /потикі-/ очей, фР захова
тися [хай Н. не -ється хай Н. заховає-]; я. /мн 
хто/ -ється показуваний, демонстрб-, с-и ♦, 
рідйй показі-, ©;

ПОКАЗАТИСЯ виткнутися 0, (з дна) висади-.
ПОКАРАННЯ кіра, покіра, (партійне) стягне

ння, рР покута.
ПОКАРАННЯ (дія) накладіння кіри /покути/.
ПОКАЯННЯ (перед пастирем) сповідь.
ПОКАЙННЯ (дія) каяття, (c)noK)fra.
ПОКВАПНИЙ > КВАПЛИВИЙ.
ПОКИ пбкищо /с° поки що/, доки, ще Й ДОСІ, ЖҐ 

як довго [грітиму як довго служать сили], г. 
нарізі*, тим чісом; з. нім, р. покіль; п.... не ок 
аж [чекій аж я свисну]; аж п. поки не [шуків 
аж поки знайшов]; який п. якийу алі... який 
до чісу, але... [я добрий ♦ добрий, ал£...].

ПОКИДАТИ (що) не брі- (з собою), (живих) за- 
лиші-; (село) з. опускі-; (тюрму) переступі- 
поріг* чого; (сиротою) лиші-, Ґ  сироти-; (ді
яти) припиня-; (журбу) забуві-; ги (- сили) 
вичерпуватися; не п. І думку/ не йти з голови, 
Ітугу +1 не попускі-; покинь(те)! дій(те) 
спокій!; я. /мн хто/ покиді с-и ♦, з-й покину-, 
незгод- лишитися, ©;

ПОКИНУТИЙ забу- 0, як L покидько; (на са
моті) самотній, осирбчений, (дім) залише-, /  
опуще-; (плян) занедба-, занехія-; & покине-;

ПОКИНУТО (вигядати) сиротливо 0.
ПОКИДЬОК /ж1 -дька/; як і. покинутий; & *пб- 

кидища /= звали-/;
ПОКИДЬКИ (сміття) покидь, послід, вимети, 

відмети, с° відходи; (їжі) недоїдки, решт-, 
(рідкі) помиї; © з6 непотріб, негідь, потолоч,
о. жужіль-сміття, г. відпідки (суспільства).

ПОКИ щ о  досі, ще й досі, д. дбкищо, г. нарізі*, 
± ПОКИ; & ха пбкищо.

ПОКІЙ тиша, СПОКІЙ, з. мир; фр злагода, ду
шевна рівновіга.

ПОКІЙ кімніта; & покоїк;
ПОКОЇ паліти, хороми, апартаменти.

ПОКІЙНИК > НЕБІЖЧИК.
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ПОКІРНИЙ і ПОКІРЛИВИЙ неремстй-, смир- 
(£н)нйй, (в усім) слухня-, п. шовковий; (слуга) 
уклінний; (- річку) упокбре-; ± ПЛОХИЙ.

ПОКЛАД з. ПАЛУБА;
ПОКЛАДИ (руд) копалини; (соли) родовище; 

п. запаси, сто-, гори, поверхи, о. гімалаї.
ПОКЛАД/АТИ ок споляга-; (на кого) доруча- ко

му, зобов’язува- кого; (надію) ма-; (душу) від- 
даві-; (сили) витрача-; (вінок) клас-; (гріх на 
їх) припйсува- їм; (з нст що) накреслюва-, пе
ре дбача-; (зі с1 собі) надумува-, вирішува-, 
прийма- рішення; не п. в ггілову не при- 
пуска- думки; і в думці не п. не могти нівіть 
уяви-; я. /мн хто/ - і  с-и /звйклий/ ♦, рідий 
поклас-, -іч, -ільник, кладій, пк -ільний, ©;

ПОКЛАС- з. сположгі- 0, (край) д. постави-; п. 
до кишені закишени-; н. на асфальт приас- 
фальти-.

ПОКЛАДАТИСЯ (на кого) здава-, звіря-, твердо 
довіряти (ся) кому, упевнятися, с. ♦, як на ка
м’яну гору; (- завдання) кліс- на кого, дору
ча- кому; я. /мн хто/ -ється згбдний /змуше-/ 
покластися, зданий на кого, © ± ЧИСЛИТИ;

ПОКЛАСТИСЯ (на кого/що) спустгітися 0; (у 
ліжко) лягти, (- зморшки) залягти.

ПОКЛАДЛИВ/ИЙ надійний; ЛАГІД-, неспер^ч- 
лйвий, поступли-, д. сполЄгли-; & -енький.

ПОКЛИК вйклик /за-/, р. клик; п° відозва, гісло, 
с. наказ, команда; (душі) голос; ок звук, крик, 
вгігук; (до чого) покликання, потяг, ніхил,

ПОКЛИКАТИСЯ (на що) посилів я. /мн хто/ 
-ється с-и /звйклий/ ♦, змушений послі-, ©.

ПОКЛІН уклін; ги вітання, привіт; фР прохання 
[прийти з поклоном].

ПОКЛОННИК щйрий друг.
ПОКЛОНЙТИСЯ /в-/, віті-, робгіти поклін, ски

ді- шіпку; (через кого) перекізува- вітання; 
(рабськи) пада- в ноги; (кому) БОГОТВОРИ- 
/шанува- як Бога, ма- за Бога/ кого, схиля- 
гблову /схилятися/ перед ким; я. /мн хто/ -є- 
ться 1. я. кланяється, 2. звйклий /с-и/ ♦, го
товий боготворйти, поклонник, шануваль-, 
прихйль-, шануватель, ентузіяст чого, пк пла
нувальний, прихйльчивий, ©;

ПОКЛОНИ- вдарити поклбна, засвідч- шану 0.
ПОКОВЗОМ пбсувом, ± ВОЛОКОМ, ЮЗОМ.
ПО/КОЇТИСЯ; УПО- г. спокої-, гд спокійни-.
ПОКОЛІННЯ генерація, коліно; фР нащадки; р. 

плем’я, рід, родйна; з п. в п. з роду в рід.
ПОКОРА покірність, покірлив-, поступлив-, по

слух, слухняність, з. смирення, послушенст
во; (рабська) смиренність; (долі) непротгівле- 
ння, д. неогині-; & п° упокбра; ± ПОКІРНИЙ.

ПОКОРМ їжа; матерйнське молоко.
ПОКОТОМ суцільно, без перерви, по всій пове

рхні, одйн біля одного; (класти) підряд, зряд-

у, поспіль, одйн при однім; (сунути) р. котом.
ПОКРАД/ОМА г. крадькома, (пб)крадьки, -ці.
ПОКРАЩ/У ВАТИ поліпшу-, удосконалю-; (да

ні) підвйщу-; я. Імн хто/ -ус с-и ♦, з-й -и-, по
ліпшувач, -у-, удосконалю-, пк доскональчий, 
для -ення, ©;

ПОКРАЩИТИ поліпшити 0.
ПОКРИВАЛО /за-/, пбкрив(ка), п° габі; (ліжка) 

покриття, покрівець, одягало; (одяг) пелерйн-
а, накидка; (на ноги) плед; (на голову) німіт-; 
(на лице) а. чадра; (коня) попона; (з імли) за
пона, заволбка, пелена; & покривільце.

ПОКРИВ/АТИ /НА-, У-, у 7 о-, (іржею) в-/; (гол
ову) одягі- на, /хусткою/ запині-, вив’язува- 
/по-, за-/ що; (тиньком) оббиві-, обшивав 
(різьбою) прикраша-, (снігом) у стеля-, (трав
ою) порості-, (хмарами) ЗАТЯГА-, (цілунка
ми) усипа-, (рум'янцем) залива-; (у молитвах) 
гГ н/ /  БОРОНИ-; (витрати) ОПЛАЧУВА-, 
відшкодбвува-, поверта-, брі- на с£бе; (дефіц
ит) вирівнюва-; (що) брі- відповідальність за 
/на себе /своіб гблову/; (запити) ЗАДОВОЛЬ- 
НЯ-; (звук) ЗАГЛУША-, перекриві-; (хиби) 
прихбвува-; (віддаль) долі-, проходи-, міря-; 
(вівці) запліднюва-; п. габбю таємнйчости 
засекречу-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, -іч, покріве
льник, (річ) -іло, покрівець, пк -ільний, пок
рівель-, пбкришкбвий, -чий, -ущий, для пок
риття, ск покрйй- [покрий-дерева іней], ©; 

ПОКРЙ- (прищами) поприщи-, (шрама-) пош
рамував (водою) захлюпну-; 0; п. лійкою вй- 
лая-, п. собгію залягти [вівці -лй поле]; 

ПОКРЙТИ(СЯ) (узорами) замерЄжити(сь); 
ПОКРИВАТИСЯ (чим) брі- [б. крйгою]; п.

порохом припадати порохом /-іми/; 0; 
ПОКРИТИСЯ взя-; [в. струпом]; 0; п. збрями 

вйзоріти;
ПОКРИТИЙ (панцером) опінцерений, (імлою, 

памороззю) замряче-.
ПОКРИК крик, зойк, вйгук; р. заклик.
ПОКРИТКА звЄдєнйця; к* нешліббна міти, <? 

міти-одинічка; ± ПОВІЯ.
ПОКРИТТЙ (хат) покрівля, дах, (меблів) оббй- 

вка, (кожуха) верх, (дороги) поверхня, ± ПО
КРОВ; (витрат) опліта, відшкодування, /су
ма/ відшкодбв-, компенсація; (дія) накриття, 
накривання /по-/, обкладі-.

ПОКРИШКА /ні-/, покриття /на-/, з. покрива; 
(гумова) опбна, шйна.

ПОКРІВЛЯ (житла) дах, покриття, (солом'яна) 
стріха; ги притулок; р. покривіло.

ПОКРІПЛЮВАТИ і ПОКРІПЛЯТИ зміцнюва
ти, ПІДКРІПЛЮВАТИ.

ПОКРОВ покрив, покриття, ПОКРИВАЛО; (зе
лений) лйстя (дерев); ги запона, пелені.

ПОКРУЧ мішанець, гібрйд; Q метис, муліт; зм
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виродок, деґенеріт; р. потвора; ± ШИБЗДИК.
ПОКУТА (за гріх) покарання, кіра; (дія) каяття, 

покаяння, покутування.
ПОКУТНІЙ (- місце в хаті) біля покуття.
ПОКУТНІЙ /спо-/, покаянний; (- молитву) від- 

пустбвий, розгрішущий, р* очищення.
ПОКУТ/УВАТИ нЄсти  покуту /кару/, каратися, 

с° відбувати кару, викупля- вину; & ндк і дк 
СПОКУТУВА-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й н Єс- 
ти ~у, обтяже- ~ою, ~ник, (гріхи людства) 
Відкупйтель, Спаси-, Спас, пк (^покутній, ©;

В ІД іі! (на чому) розплати/тися чим [ти відпо
кутуєш на здоров’ї ти ~шся здорбв’ям] 0.

ПОЛА припіл [несе у приполі], р. полотнище; з- 
під полгі крадькома, потай;

ПОЛИ (одягу) фалди.
ПОЛАПОК (у картярів) слід від мацання;
ПОЛАПКИ1 сліди /відбитки/ пільців.
ПОЛАПКИ2 пр > ПОМАЦКИ.
ПОЛЕ прбстір, рівнині, степ; (в лісі) опілля; (до

слідне) плянтація; (житнє) лан, нива; (для іг
ор) стадіон; (стрільців) полігон, тир; (праці) 
арена, сфера, ділянка, царина, (митця) кар’
єра, фР стезя; (картини) тло, фон; (зошита) 
бфег, маргінес; п. для самореалізгіції г. поле 
до пбпису.

ПОЛЕГКІСТЬ полігша, просвіток, полегшення, 
жґ попуст, осліба, г. облігша; (від кого) по
слаблення, поблажка, ОПУСТ; ± ПОПУСТ.

ПОЛЙГШ/УВАТИ (душу) /об-/, об легші-; (біль) 
послаблюва-, змЄншува-, звільня- від чого; 
(кому) роби- полегшу; & полегша-; я. /мн хто/ 
~ує с-и ♦, з-й полігши-, -увач, пк щоріз лег
ший, ~увальний, для полегшення, ©;

ПОЛЕГШИТИ & улегшити 0.
ПОЛЕМІЗУВАТИ в Єстй  п о л е м ік у , д и ск у т у в а т и ;  

± СПЕРЕЧАТИСЯ.
ПОЛЕМІКА д и с п у т , д и с к у с ія , о б г о в о р ен н я ; ± 

СУПЕРЕЧКА.
ПОЛЙВА поливо, шклйво, ЕМАЛЬ, х°ґлязур(а).
ПОЛИВ/АТИ /об-/; (піски) зрбшува-, зволбжува-; 

(парфумами) кропи-, спбрскува-, оббрйзку-; 
(з кулемета) обстрілю-, стріляти; (поливою) 
покриві-, ґлязуруві-; я. /мн хто/ поливі с-и 
♦, з-й поли-, ~ільник, (дощ) п° ~ійчик, (річ) 
~ічка, пк --ільний, ~̂ чий, ~ущий, для ~іння, о. 
за поливанням, © поливаючи, поливівши.

ПОЛИВ’ЯНИЙ поливаний, покритий поливою 
/поливом/, поґлянсбваний /ви-/, ґлязурб-.

ПОЛИСК (скла) лиск; (пожежі) відблиск; (сон
ця) світло, сяйво; (блискавки) спілах, п° лизь; 
(волосся) відтінок, с° відлив.

ПОЛІГЛОТ, ПОЛІГОН і ПОЛІКЛІНІКА > 
ЛІНГВІСТ, ПОЛЕ і ЛІКАРНЯ.

ПОЛІНДРОМ ж. рак  л іт ер а л ь н и й .
ПОЛІНО дровина, (обрубок) оцупок; & полінце,

полінгіка, з6 полішіччя.
ПОЛІПШУВАТИ > ПОКРАЩ-; (стосунки) уд- 

обродушню-; я. поліпшує = я. покращує.
ПОЛІТ (літака) лет, літ, рейс, /один/ виліт; п. 

ма(с)штіб [високого ма^штібу]; (через мо
ре) переліт; (на лещатах) сґ стрибок; (фан
тазії) п, злет, зліт.

ПОЛІТИК політичний діяч, зн політикін; (тон
кий) дипломіт; нс інтриґін.

ПОЛІТИКА дипломітія, маневрувіння, зн полі- 
тикінство, (агресивна) геоФ; & політикум /= 
коло політиків/.

ПОЛІТ/ИКУВАТИ: я. -икує розполітикбваний.
ПОЛІТЙЧНИЙ (лад) держів-, суспіль-, громід- 

сько-право вий; (в'язень) протидержівний; 
(хід) жґ дипломатгіч-.

ПОЛІТТЯ (гірна) погода; (на що) врожій, уро- 
жійне літо; р. бур’ян; (дія) поління, полоття.

ПОЛІФОНІЧНИЙ рясноголбсий, ряснозвучний 
/-звукий/; & поліфонний, “багатоголосий.

ПОЛІЦАЙ поліціянт, г. поліцйст, як і. поліцей
ський, (в Англії) полісмен; (в СССР) міліціо
нер, міліцейський, зИ мент, лягівий; & з6 4ня.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ і. ПОЛІЦАЙ; »" поліційний, 
(лад) режим-, протипрів-, антидемократйч-, 
с. драконівський.

ПОЛК г. реіімЄнт; & *полкбвник, пк *полковий;
ПОЛКИ військо, ірмія; легіони, // ОРД И.

ПОЛОВИЙ (колір) жовтявий, пшеничний, блі- 
дожбвтий; (віл) світлорудйй /ясно-/, 

половйк д. шуліка, г^хижун.
ПОЛОВЙНА (більша, мен-) части-; з'п рівна ♦ 

/части-/; (дня) середи-; (моя) ж. дружи- /чо
ловік або жінка/.

ПОЛОВИНЧАСТИЙ (- двері) стулковий, стул- 
чістий, двійчіс-, о. з двох половин; (- став
лення) п. невизначений, двознач-, ок розполо- 
вйне- /пере-/, о. і нашим і вішим.

ПОЛОВІТИ > ЖОВТІТИ.
ПОЛОГИ д. зло-, рбдиво, порід, родини, с° роди.
ПОЛОГОВИЙ (дім) породільний, с° родгіль-, г. 

поліжнйчий; п. будгінок /дім/ ок родйльня, г. 
матерйнець.

ПОЛОЖЕННЯ місцезнахбдж-, позиція; р. стан
овище); (тіла) поза; (вислів) тЄ-, твердження, 
мм засіди; (- розпорядок) прівила; ± ЗАКОН.

ПОЛОЖИСТИЙ не крутий, СПАДИС-, розкб- 
тис-, згбрис-, припідис-, пологий.

ПОЛОЗ 1. (в санях) кбвзальний брус^бк), 2. вел
икий вуж, (жовтобрюхий) жовтобрюх; удів, 
Boa constrictor; & 1. Фок, мн Фй, 2. полозюк.

ПОЛОН полонення, бран; (єгипетський) неволя, 
рібство; (духов(н)ий) залежність; ґ  ЯСИР.

ПОЛОН/ЕНИЙ брінець, військової, ~еник, ~я- 
нин.

ПОЛОНЙНА > ПАСОВИСЬКО, ГАЛЯВИНА.
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ПОЛОНИТИ бра- /захбплюва-/ в полон; (світ) 
підкоря-, підбива-, загарбува-, завойбвува-, 
здобуві-; (уяву) заполонюва-; (серце) дк заво- 
лоді- чим; (красою) ♦ серце, зачарбвува-, ± 
/ПРИ-/; & заполонюва-; я. /мн хто/ полбнить 
з-й за^, полонитель, заполбнювач, підкбрю-, 
пк браноббрчий, ©; ± я. захоплює.

ПОЛОСКА/ТИ виполіскува- /пере-, с-, про-/, д. 
полока-; (дощем) полива-, мочи-; (зуби) про- 
миві-; я. /мн хто/ полбще с-и ♦, з-й виФ, випо- 
ліскувач /про-, с-, пере-/, пк ~льний, для мшя, 
© ~̂ вши.

ПОЛОСКАТИСЯ (водою) плеска-; (на вітрі) 
тріпотати, лопотіти, майоріти, маяти.

ПОЛ/ОТИ (траву) пропблюва- /ви-/, (буряки) 
шаруві-, прашуві-, САПА-; я. /мн хто/ пбле 
с-и ♦, з-й вгіФ, мльник, сапіль-, шаруваль-, пк 
-ільний, сапіль-, шаруваль-, на шаруванні, ©.

ПОЛОТНИЩЕ л. прапор, скатертина, полог; 
(паперу) аркуш; (дороги) полотно; ± ЕКРАН.

ПОЛОТНІТИ блідну-, білі-, става- білим, як по
лотно /стіні, крейда, смерть/; д'к = я. блідне;

ПО»»» зблідну-, збілі- /по-/, як стіна /крейда, 
полотно, смерть/.

ПОЛОТН/О (лляне) тканина; (маляра) картина; 
(епічне) твір; (шляху) ~ище; & ~ин(к)а.

ПОЛОХАТИ і ПОЛОШИ- лякі-, страхі-, напо- 
лбхува- /роз-/, наганя- страху /холоду/, с. сія- 
пініку /неспокій/; (птахів) розганя-; & полб- 
шка-; я. /мн хто/ полбшить с-и ♦, з-й с4, пк 
ПОЛОХЛИВИЙ, © полохаючи + що ляка;

ПЕРЕЖ  переляка-, викликі- переполох, під- 
ні- на нбги 0; & переполоши-.

ПОЛОХАТИСЯ; СПОЛОХА- СПОЛОШИ-, СПОЛО- 
хну-, фР заметуши-.

ПОЛОХЛЙВИЙ лякливий, полохкий, (кінь) ха
рапудливий; ± БОЯЗКИЙ, ПЛОХИЙ.

ПОЛУДА (на оці) більмо, луда; ± ЗАВОЛОКА.
ПОЛУДЕНЬ х* полудень; п. віку зрілість, пов

ноліття, о. липень життя.
ПОЛУМ’Я ВОГОНЬ, п° жевриво, пломінь, пб- 

лумінь, да жижа; (борні) вир, круговерть; (лю- 
бови) жар; (серця) над(т)хнення, насніга.

ПОЛУМ’ЯН/ЙЙ пломінкий; (оратор) палкий, 
пристрасний; (час) бурхливий; (цілунок) гаря
чий, жагу-; (колір) червоний; & ~истий, п° по
лум’яний.

ПОЛУМ’Я/НІТИ палі-, брітися полум’ям, пол- 
оменіти, ПАЛАХКОТІ-; (жаром) паші-; (сон
це) сяя-; (на тлі чогось) зорі-; (обрій) червон- 
і-, криваві-, кривівитися; їй я. ~ніє с-и ♦, пк 
^ний, пломінкий, стожірий, вогнистий, пло- 
мени-, палахкий, палах(кот)лй-, /- сонце/ сяй- 
лй-, огнелйкий, о. як жар /~/, пойнятий ~м, ©.

ПОЛУСТАНОК > СТАНЦІЯ.
ПОЛУЧАТИ > З’ЄДНУВАТИ.

ПОЛЮБ/ЛЙТИ (кого) подбба-, люби-, симпати- 
зуві- кого/кому; (що) мі- пристрасть /ніхил/ 
до, кохітися в чому; я. /мн хто/ що кому 
подббається що, з-й ~й- що, залюбле- /закбх- 
а-/ у що, спбвне- симпітії до чого, симпітик 
чого, пк прихильний /схильчивий/ до чого, ©.

ПОЛЮБОВНИЙ (- згоду) взаємний, обопіль-; 
п° ласківий, ніжний;

ПОЛЮБОВНО любо-мирно 0; & любовно.
ПОЛЮБОВНИК/-ИЦЯ/ > КОХАНЕЦЬ /-НКА/; 

& полюббвничок.
ПОЛЮВАННЯ (в)лови, ловля, ловитва, (гурт

ом) обліва; (відьом) переслідування; (самоцв
ітів) гонитва за чим; ± МИСЛИВСТВО.

ПОЛЮ/ВАТИ ходи- на влови, (звіра) цькуві-, 
лови-, ок мисливи-; (на їх) вистежува- їх, п. 
шукі- їх/за іми; я. Імн хто/ -є кого звиклий ♦, 
зійн^тий ловами, ловець, мислив-, зві-ролбв, 
пк мисливий, ловчий, на ловах /~ванні/, ©.

ПО-ЛК)ДСЬКОМУ як належить /личить, подо- 
біє, годиться, пасує/, як слід, як трЄба, добре; 
(ставитися) людяно, гуман-; & по-людськи.

ПОЛЮС ге бігун; п. (абсолютна /діяметраль-/) 
протилежність.

ПОЛЯГАТИ (- пашню) /ви-/; (під косою) піда-; 
(з реготу) лягі-; п. в чому (тк 3 о°) мі- своєю 
суттю, зводитися до чого [завдіння зводиться 
до тбго, щоб]; я. їм" хто/ поляпі 1. с-и ♦, при
речений вилягти, поляглий, © лягіючи, 2. /в 
чому/ що зводитися до чого;

ПОЛЯГТЙ (- хліб) /ви-/; (в бою) лягти трупом 
/кістьми /голові- /-бю/, загину- 0; не п. /- сла
ву! не померкну-, не зникну-; я. поліг полег
лий, загиб-, (хліб) виляг-, 0 .

ПОЛЯРНИЙ (- сяйво) північ-; (- зірку) п° прові- 
днйй; (погляд) (цілком) протилежний; (вед
мідь) білий; & *підполярний.

ПОЛЬОВЙЙ (сторож) лановий; (- квіти) дй
кий; (- бригаду) рільничий; (- кухню) виїзний; 
(суд) військовий; (- пошту) фронтовий; (те
лефон) пбхідній, похідний.

ПОМАГАЙБІ > ДОБРИДЕНЬ.
ПОМАГАТИ > ДОПОМАГА-; о. ставі- в приго

ді; я. !мн хто/ помагі с-и ♦, готбвий /настів- 
лений/ помогти, (під)помагіч, помічник, аси
стент, фР рукі, с. рятівник, пк допоміжний, 
спомагівчий, помічний, зарід- для кого, /доб
рочинний! допомогбвий, с. рятівний, скорий 
на поміч, для допомоги, ©.

ПОМАДИТИ; H AW  (губи) г. накарміни-.
ПОМАЛУ поволі, повільно, повагом, тихо, без 

поспіху, як мокре горить, д. пблегку; посту
пово, не одрізу; потроху; скромно, не пишно; 
(!) обережно!; & помілу-мілу, помаленьку.

ПОМАРАНЧО[Е]ВИЙ (колір) жовтогарячий, с° 
оранжевий, орінжево-червбний.
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ПОМАЦКИ навпомацки, (нав)пблапки, пблап- 
цем, о. дотиком руки, б. намацально; (відчу
ти) шкірою, пальцями, дотиком.

ПОМЕШКАННЯ прим іще-; з"  житло, кварти
ра, кімната.

ПОМЙІ > покидьки.
ПОМИЙНИЙ (-яму) вигрібний, (смак) гидкий.
ПОМИЛКА (в листі) неправильність, похибка, 

ляп; (у дії) огріх, прбгріх, хиба; ± ЛЯПСУС; 
& пбмилочка.

ПОМИЛКОВИЙ хибний, неправиль-, р. схибл- 
е-, с. гріхбв-; (висновок) облуд-, безпідстів-, 
необгрунтбва-; & г. миль-, з. помилешній.

ПОМИЛУВАННЯ г. уласкавле-; АМНЕСТІЯ.
ПОМИЛЯТИСЯ д. /об-/, р. мили-; хибити, ро

би- помилку, наступі- на гріблі, дава- маху; 
(у кому) неправильно дума- про; (пізнаючи) 
переплутува-; (у висновках) плутатися; якщо 
не -гіюсь колй б не збреха-; я. Імн хто/ -ється 
с-и /звйклий/ ♦, схильний до помилок, нез- 
діт- уникнути помилки /-ок/, пк помильчи- 
вий, ПОМИЛКОВИЙ, ©;

ПОМИЛ/Й- огрішгі-, з. огули-, впасти в ~ку 0; 
зайти не тйми дверми, не в ті двері потріпи-.

ПОМИН/АТИ 1. згадува-; (давнє) /при-/; (душі) 
молйтися за, справляти ~ки по; 2. мині- /об-, 
ви-, про-/, (- кулю) не зачіпа-; (чаркою) обхбд- 
и-; (факт) випуска- /про-/; (докір) не зважа- 
на, залита- без уваги /поза -гою/, збува- неу- 
віг- /мбвчанк-/, не врахбвува-, з. турі-; я. /мн 
хто/ ~і 1. с-и ♦, з-й пом’яну-, ~ільник, ~айло, 
незабудько, пк вільний, ©, 2. я. обминає;

ПОМИНУ-1 . пом’яну-, 2. збу- неувагою; 0.
ПОМИР/АТИ /У-/, гйну-, простягі- ноги, покид- 

і- білий світ, пряс- на тонку, в. здихі- /по-/; (- 
звук) завмирі-; /край/ занепаді-; я. /лГ хто/ ~і 
покгінутий ♦, приречений помер-, готовий 
спочй- навіки, напівтруп, пк напівмертвий, у- 
мирущий, мру-, смерт^нний, ІхорийІ агоній-, 
У7 см£рт-, тлін-, прйсмерт-, п° притруп-, вже 
на Божій дорозі /постелі/, в обіймах смфти, 
вже на відході, © перед смертю, ~іючи;

ПОМЙР- /У-/, опрягтгіся, перестіви-, лягтгі на 
ліву, у 7 скінчи- (тернистий) шлях, започгі-, 
відійти у зісвіти, в. загнутися 0; помр£ він у- 
рвугься дні йому; помір хто смерть вступи- 
ла в кого /р'в душі вйлізла кому/.

ПОМЕРЛИЙ покійний; як і. небіжчик, покій
ник; (- надію) втрічений.

ПОМИСЛИВИЙ нідто недовірливий /підозрі-/.
ПОМИШЛЯТИ міркуві-, розмірковува-; дума- 

подумува-; я. /мн хто/ помишля с-и ♦, насті- 
влений, націле-, пк готовий, о. з думкою /гад
кою, наміром/, ©.

ПОМІДОР (червоний) баклажан.
ПОМІЖ помежй, серед (того); п. тим тим чіс-

ом, між іншим, г. в міжчасі; ± ПОЗАТИМ.
ПОМІРКОВАНИЙ обіч-, обер&к-, розважлив

ий, розсудли-; скромний, г. безпересід-; (крок) 
не ризикбва- /екстремаль-, крійній/.

ПОМІРНИЙ (зріст) середній; (вітер) не сйль-;
ПОМІРНО по-Ббжому 0.

ПОМІСТ (з дощок) підвйщення, підмостка, р. у- 
звйшшя; (на страту) ешафот, лббне місце; з, 
підлога; (у театрі) сц£на, кін; ст ринґ.

ПОМІТНИЙ /при-/, прикмет-; О непер&іч-; 
(слід) глибокий; (вітрець) відчутнйй; (вплив) 
значнйй, неабиякий, хД не абйякий;

ПОМІТНО слідно, ок постер^жно 0.
ПОМП > ДОПОМОГА; (хірургу) г. асист&іція, 

ок асйста.
ПОМІЧАТИ /(за)при-/, постерігі-, зауважува-, 

закмічува-, зверті- увігу, накиді- оком, брі- 
в прймітку /на зі-/, моті- на вус, д укмічі-; 
(вухом) чу-, (оком) бічи-; (з нст що) відчуві-; 
(гріхи) виявля-; (за собою) ловгі- себ  ̂на чім; 
я. /мн хто/ помічіі с-и ♦, з-й поміти-, скбрий 
на зімітку, постерігіч, зауважув-, пк завваж- 
ливий, постер^жли-, примітли-, добічли-, па
м’яткий, © помічаючи;

ПОМІТИТИ р. назбрйт- 0; не п. г. перебчи-.
ПОМІЧНИЙ допоміжний, ок спомагавчий; (у 

грі) кбрйсний; (- зілля) лікувіль-, гой-.
ПОМІЧНИК помагіч /-ай(ло)/, права рукі, як і. 

підручний, (лікаря) асистент, н1 поплічник; 
(борця) споббр-, сподвиж-; (голови) замісник, 
заступ-, г. містоголова; & д° ♦♦увіти.

ПОМІЩ/АТИ /при/, розташовував (у пресі) ум- 
іщі-; (у капсулу) запечітува-, пакуві-, фасув- 
і-, запресовував я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й по- 
місти-, приміщувач, пк просторий для чого, ©;

ПОМІСТИТИ з. /з-/ 0; (де) ді- до; ок встіви- 0; 
п. в рідну стихію кинути щуку в річку.

ПОМІЩИК > ПАН, ЗЕМЛЕВЛАСНИК.
ПОМОВЧУВАТИ прид^ржува- язикі, держі- я- 

зик на гачку /мотузку, за зубіми/;
ПОМОВЧАТИ /пере-, попо-/, г. /при-/.

ПОМОЛ (зерна) п6 промол.
ПОМПА смок, д. насос, (пожежна) ф. сикавка; 

п. форс, шик [з фгірсом /шгік-/ з помпою]; з 
-ою урочисто, на широку ногу.

ПОМПЕЗНИЙ (бенкет) пиш-, (- парад(у) занад
то урочистий, (обід) занідто розкішний.

ПОМПУ/ВАТИ (повітря) нагніті-, с° качі-, нак- 
ічува-; я. !мн хто/ ~с с-и ♦, з-й на4, нагні- 
тальник, ~валь-, пк -вальний, нагніталь-, ©.

ПО[І]МСТА відплата /роз-/, У7 мста, покіра, о. 
смерть за смерть, кров за кров, око за око, зуб 
за зуб, п° караючий меч; (квитування) реванш.

ПОМ’ЯКШУ/ВАТИ /з-/, м’якши-; (напругу) від- 
пружува-, (спеку) посліблю-; (жагу) утихо
мирю-, вгамбву-; (незгоди) згліджу-, нівелю
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вати; (кару) полЄгшува-; (звуки) л1 паляталізу- 
ва-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й пом'якши-, -вач, 
пк м'якшильний, ~валь-, ю. відтяжливий, ©.

ПОНАД фР поза [п. ліміт поза лімітом]; п. нбр- 
му пб понад верх.

ПО-НАШОМУ як у нас, за нішим звичаєм; (мо
влено) нашою /українською/ мовою.

ПОНЕВІРЙННЯ > ПЕРИПЕТІЇ, ЗЛИГОДНІ.
ПОНЕВІРЯТИСЯ > БІДУВАТИ.
ПОНЕВОЛЕННЯ уярмле-, закріпаче-, підкбре-; 

(світу) підбій; (стан) рабство, невбля.
ПОНЕВОЛЮВАТИ /з-/, уярмлю-, закріпйчу-, у- 

покбрю-, підкоряти, підбива-, робй- рабами, 
накиді- ярмо, запряга- в ярмо, с° закабалюв- 
а-; я. Імн хто/ поневолює с-и ♦, готовий поне- 
вбли-, поневолювач, уярмлю-, тиран, деспот, 
диктатор, пк кабальний, ярмонбс-, ск тягни-в- 
ярмо [тягни-в-ярмо брат], ©;

ПОНЕВОЛИ- скува- пута /кайдани/ ш/на їх 0;
ПО/НЕВОЛЕНИЙ уярмле- 0; (серцем) з-.

ПОНИЖУ/ВАТИ ® /з-/, зменшу-, послаблю-; 
(тон) стишу-; (у чиїх очах) принижу-; я. /мн 
хто/ ~с с-и ♦, з-й понйзи-, пк -вальний /з-/; я. 
-ється щораз нижчий, понижуваний /з-/.

ПОНЙЗЗЯ > НИЗ.
ПОНИКЛИЙ похилений, (вигляд) пригніче-, 

гнітючий; (- траву) полеглий; (- гілля) звис-, 
п б н і  > КІНЬ.
ПО-НІМЕЦЬКИ з-німецька, німецькою мовою.
ПОНОВ/ЛЮВАТИ і -ЛЯ- (мир) /від-/, віднбв- 

люва-; (сили) поверта-; я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, 
з-й -и-, -лювач /від-/, -ник, пк -чий, /від-/, 
-ний /від-/, © -люючи;

ПОНОВЙТИСЯ /об-, о-/ 0.
ПОНОЧІ (як) темно; (де) у темряві, потемки, по- 

темну; (коли) затемна, ок темрявою.
ПОНОЧІТИ > ВЕЧОРІТИ, 
п о н т б н  > МІСТ, ПЕРЕПРАВА.
ПОНУРИЙ (- позу) похилений; (вигляд) пригні

че-, похнюпле-, похмурий; з‘" похнюпий, мо- 
вчазнйй, непривіт-, насупле-, непривабливий; 
(- тишу) гнітючий; (час) невеселий, безрадіс
ний, нудний; & понуристий, понурува-.

понятті розуміння, уявле-, ф* логічна катего
рія; фР думка, гадка [і гадки не м&о].

ПООБІДНІЙ ПОПОЛУ/ДНЕВИЙ; ± -ДНІ.
ПООДИНОКИЙ (шанс) окремий, одиничний, о- 

сіб-, ізольбва-, відосббле-; (- явище) епізод- 
йч-, випадковий; (постріл) г. поєдинчий; & 
поодин-; ± СПОРАДИЧНИЙ;

ПООДИНОКІ (кущі) самотні, нечасті; (з нас) 
декотрі, дЄхто.

ПООДЙНЦІ по одному, не разом, одйн по одно
му /за одним/, порізно; (рости) самітно, са
мотньо, самотою; (ходити) окремо, без інших 
/нікого/, сам /-а, -е, -і/ по собі.

ПОПАД/АТИ (в сон) /в-/; У (у що) влучі-, (куди) 
потрапля-, (у сітку) ловитися, (під уплив) о- 
пиня- під чим, (кому) дістав^-, перепадати; я. 
~а 1. я. упада, 2. я. влуча, 3. я. потрапля;

ПОПАСТИ (кого) схопи-, спіймі-, (що) вхо
пи-, взя-; (в халепу) уклепатися; 0; п. паль
цем у нЄбо сказа- до речі /прикладу/;

ПОІІАСТИСЯ зп спійма-, злови-, згоріти 0.
ПОПАС /ви-/ пасовисько; (дія) попасання, /ви-/; 

ги (дармова) пожива.
ПОПЕЛЙЩЕ купа попелу; (по пожежі) пожа

рище, згари-, погоріли-; и. руїна.
ПОПЕЛІТИ попелйтися, бра- пбпелом; що поп

еліє покинутий ♦, © попеліючи.
ПОПЕЛЯСТИЙ (колір) сірий, мишастий, с° по

пільний; & попеластий, попельнйстий.
ПОПЕРВАХ СПОЧАТКУ, початкіми, на /при/ 

початках; с° на перших порах; колись, дав
ніш, раз [я не збився з раз узітого тбну].

ПОПЕРЕД і ПОПЕРЙДУ (де) /с-/, попЄреді, на 
пере-; (куди) вперед /на-/; (коли) спершу, зрі
зу, спочатку, попервйх, заздалегідь; раніше, 
колись, перед тим, у минулому, г. передбм;

ПОПЕРЙДУ тк у майбутньому.
ПОПЕРЕДЖ/АТИ і -УВА- застеріга- /о-, пере-/, 

с. погрбжува-, (загодя) повідомля-; (аварію) 
запобіга- чому; (схід сонця) передуві- чому; 
(задум) випереджа- /-еджува-/; я. !мн хто/ -а 
с-и ♦, з-й /поклйка-/ поперЄди-, запобігач, 
(річ) запобіжник, пк остережний /за-/, -аль- 
/ви-/, попередливий, застерЄжли-, (крок) зап
обіжний, превентив-, профілактйч-, запобіга- 
вчий, для ~ення, © запобігливий, ©.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ засторога /о-, пере-/, с. пог
роза; (у шахах) шах, ґарде; (дія) застерігання.

ПОПЕРЕДНИК у 7 предтеча; (бурі) провісник;
ПОПЕРЕДНИКИ пращури, предки.

ПОПЕРЕДНІЙ р . раніший, кн прелімінарний; 
(продаж) завчас-; (крок) запобіж-, не остат- 
бч-, підготовчий; (темп) той самий, такий, як 
і дбсі, дотеперішній, колиш-, передший; (об
лік) пер-, приблизний, орієнтбв-; фР той [того 
тижня]; с* перед- [передпрбдаж];

ПОПЕРЕДНЬО переділе, передні-, попервіх, 
перше, ПОПЕРЕД.

ПОПЕРЕК крижі; талія, перехвіт; ± СПИНА.
ПОПЕРЕК сторчма до довжини; п, всупереч, 

супротивно, наперекір, навсупереч.
ПОПЕРЙЧ/НИК (кола) діяметр; р. -ка, -ина.
ПО-ПЕРШЕ перше /однЄ/ те, (у кінці мови) це 

раз [я не ліг, це раз п.-п., я не ліг]; ПЕРЕД
УСІМ, попервах; п.-п.... по-друге.... по-трЄ- 
тє.... (спочатку мови) .... -  це раз .... -  це два 

-  це три [п.-п. я не їв, п.-д. не пив, п.-т. 
не спав я не їв -  це раз, не пив -  це два, не 
спав -  це три]; & х? поперше.
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ПОПИВАТИ > ПИТИ; ев частуватися.
ПОПИС г. хизування, самохвальство.
ПОПИСУВАТИ > ПИСАТИ.
ПОПИТ г. запотрЄбування; великий п. о. з ру

кіми відривають; п. -  не дбпит спгіток не 
збиток, кутів не купив, а поторгувітись мож
на; з (найбільшим) -ом (крам) г. (найбільш) 
попитнйй.

ПОПИХАЧ поштурховисько, помело, стірший 
підмітайло, старший, куди пошлють, ги слуга, 
служник, ніймит.

ПОПІДТИННЮ пбпід тинами, на вулиці; ги без 
притулку /хіти, догляду/.

попіл золі, (з жаром) присок; & попілець; ± 
ЖУЖІЛЬ.

ПОПЛЙСКУВАТИ (по плечах) поляпувати.
ПОПЛІЧ ПОРУЧ, поряд; фГ одночасно, водно

час, заразом.
ПОПЛІЧНИК н1 помічник, підручний; (борця) 

споббрник, спіль-; з п однодумець, прибіч
ник; зн посіпака, поплЄнтач, вислужник, ви- 
слугіч, підлигач; ±КОЛЯБОРАНТ.

ПОПОВЗОМ і ПОПОВЗКИ плізом, по-пласту- 
нськи, пбсувом, (навкарячки) річки; ги дуже 
поволі; & ПОКОВЗОМ.

ПОПОВНЮ/ВАТИ /до-/; (сили) примножу-, на- 
биратися чого; (недостачу) компенсувати, 
(мову) збагічу-; (недоробок) надолужу-; (са
могубство) г. учиняти; борг) поверті-; я. /мн 
хто/ -є с-и ♦, з-й поповни-, ~вач, пк попбвню- 
вальний, для попбвнення, © поповнюючи.

ПОПОЛОВЙНІ > НАВПІЛ.
ПОПОЛУДН/І ~ева порі, по обіді /пблудні/, піс

ля обід(у) /полудня/, у другій половині дня, хр 
по полудні /півдні/.

ПОПОНА > ПОКРИВАЛО.
ПОПРАВА (машин) напріва, ремонт; (людей) ги 

виправлення; & поправка.
ПОПРАВКА виправлення, коректйва; р. НАП- 

РАВА; (сили) с° оклигання; & с° поправка .
ПОПРАВЛЯТИ (хибу) /ви-/; (одяг) опоряджі-; 

(хату) ремонтуві-, направля-; (лямпу) регу- 
люві-; (нирки) підлікбву-; (діло) упорядкбву-, 
полігоджу-, лігодити; (ситуацію) покращу- 
ва-; я. /мн хто/ виправля с-и -ти, рідйй вип
рави-, направляч, коректор, пк виправчий, для 
виправлення, © виправляючи;

♦♦♦СЯ /ви-/ 0; (здоров'ям) видужувати /о-/, г. 
здорові-, ф. очунюва-, оклгігу-, ок глідша-;

ПОПРАВИТИСЯ г. поздоровіти 0.
ПОПРИ (що) (у)здбвж /мимо, повз, побіля/ чого; 

всупереч чому; крім [п. все інше крім усього 
іншого]; с° при [при всіх чеснотах = п. всі 
чеснбти]; п. все свої що [н. сонливість] хоч 
який який [н. сонливий]; п. що не зважіючи 
на що; п. заборбну фР взяти та й [сів п. з. уз

яв та й сів].
ПОПУЛЯРИЗУВАТИ > ПОШИРЮВАТИ.
ПОПУЛЙРНИЙ (стиль) зрозумілий, доступний, 

дохідливий, МОДНИИ; О широковідомий 
/-слівний/, загальновйзна-; (- пісню) пошгіре-; 
/ліки/ шйроко вжива-; (твір) г. почитнйй;

ПОПУЛЙРШСТЬ о* всенародність 0.
ПОПУРІ > МІШАНИНА.
ПОПУСК і ПОПУСТ потуріння, попускі-, по

блажливість, жґ побліжка, спуск, пбтур;
ПОПУСТ т* полігша, полегшення, ПОЛЕГК

ІСТЬ, посліблення.
ПОПУС/КАТИ (з рук) /ви-/; (вгору) /за-/; (повод- 

и) /від-/, (крила) /с-, о-/, (ремінь) /роз-/, послі- 
блюва-, розвільню-; (гілля) схиляти; (мороз) 
слібша-, мЄнша-; (вуса) відрбщува-; (що) до- 
пускі-, терпі-, дозволя-, дивитися крізь паль
ці на; (гріхи) прощі-; (кому) ПОТУРА-, вияв- 
л4- побліжливість до; (на поталу) віддаві-, 
покиді-, лиші-; п. віжки послаблюва- вимбг- 
и /тиск, гніт, режйм/; я. /мн хто/ ~кі с-и ♦, з-й 
~тй-, посліблювач, пк кбвий, ©; ± я. потура;

ПОПУСТЙТИ (себе) занседбі-, занехія-; (міс
це) звільнй-, поступйтися чим; 0.

ПОПУТНИК > ПОДОРОЖАНИН.
ПОРА > ОТВІР.
ПОРА час, період, годйна [досвітня /обід-/ п. 

досвітня /обід-/ г.]; (дитяча) вік, літі; (мирна) 
епоха, добі, Єра; (року) сезбн; (крайня) тф- 
мін, строк, реченЄць; лихі п. лихоліття; під 
сучасну пбру оцЄ тепф /зіраз/.

ПОРАДА ріда, ПРОПОЗИЦІЯ, вказівка, нівід; 
(чия) консультіція; ги повчання, напуче-, по
міч [немінізвідки поріди]; od* розріда, втіха.

ПОРАДНИК (до)рід-; (книга) посіб-, підруч-; 
(лікаря) дбвіднйк; (туристів) путівнйк.

ПОРАЗКА (армії) розгром, д. побиванка, фР пб- 
топт(іння); (акції) провал, фіяско, крах; (бун
ту) придушення; (нації) поневбле-, уярмле-, 
підкбре-, окупіція; (ладу) повілення, паді-, 
/царя/ знетрбне-, /краю/ розвіл, розпад, дези- 
нтеґріція; (у грі) невдіча, неуспіх, прбграш.

ПОРАНЕННЯ (тіла) уріже-; (важке) ріна.
ПОРАТИ (землю) обробля-, ходгі- коло; (худобу) 

догляді-; ± ПРИБИРА-; я. /мн хто/ пбрає с-и 
♦, готовий по^, шпортало, пбрпало, клопот
ун, доглядіч, прибирільник, ок землепбрач, 
пк метушлйвий, о. в роботі коло чого, ©;

УПбРАТИ/В-/ довести до ладу /діла/ що, упо
ратися з чим, зробйти порядок у чім 0; (вро
жай) зібрі-; (глек сметани) п. прибрі- /= 
з’їсти/; ± ДАТИ РАДУ.

ПОРАТИСЯ (біля чого) клопоті-, працювіти, 
товктгіся; (на кухні) крутй-, метушгі-, д. ґузд- 
ра-; (на городі) пбрпа-; (коло машин) морб- 
чи-, /- групу/ комашй-; (в хаті) порядкувіти,
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роби- лад /порядок/; (в чужій хаті) хазяйну- 
вй-; (біля кого) упада-, догляді- /пора-/ кого, 
піклуватися /дбіти/ про, р. тупа-, тупця-; (де) 
ритися, копа-, длуба-, копирсі-; & р. упбрув- 
а-; я. ІлҐ хто/ -сться с-и ♦, з-й ♦, клопотун, 
пбрпало, пк потовкучий, морочливий, метуш- 
лй-, © поравшись, ± я. товчеться;

УПОРАТИСЯ /В-/ (з чим) управи-, виконати 
/скінчи-, зроби-/ що, да- раду чому, УПОРА- 
/дов&тгі до діла/ що, /швидко/ звинутися; (з 
пристрастю) подолі- що; що -ався 0 .

ПОРЙВ і ПОРИВАННЯ (рух) р. ривок; п. запал, 
піднесення; (до чого) прагнення, потяг, фР на
магання; (душі) порух; (гніву) ВИБУХ;

ПОРЙВ т* (вітру) ПОВІВ; & надпорйв;
ПОРИВИ: шляхетні п. гд людські висоти.

ПОРИВ/АТИ 1. /роз-, у-, пере-/; (з чим) отрясати 
порох чого з ніг; 2. (руку) простягі-; (рукою) 
хапі-, схбплюва-; 3. (за собою) тягтй, тягну-; 
п. приваблюва-, притяга-, ваби-, мани-; (до ч- 
ого) спонукува- [її поривіє ненависть], пгго- 
вхі- на що, закликі- до чого, н° корті-, хотіти
ся, підмивати, шпига-, муля-; (кого /- чуття!) 
поймі- /поніма-/, охбплюва-, опанбвува-, об- 
сіді-, оволодіва- ким; я. /мн хто/ ~і 1. с-и ♦, 
рідий пірві-, ~4ч, пк ~ільний, закликущий, 
пориву-, -̂ чий гд пориваю-, ©, 2. я. простяга,
3. я. тягне (за собою), 4. я. поривається;

ПОРВАТИ подф-, с. понівечи- 0, гд (до чого) 
заангажуві- /запроси-/ [♦ до танцю].

ПОРИВ/АТИСЯ 1. (- гру) /у-, пере-/, припиня-,
2. (куди) рв і- душ&о, кида-, линути, (до чого) 
прагну-; (вгору) тягтися, спині-; (- дерева ще) 
виганяти(ся); (у путах) борсатися; (з душі) 
вирива-; (іти) намагі-, силкуві-, сікі-, пробу
вати; (- вітер) вія-; я. /V  хто/ -ється 1. я. 
рветься, 2. що рваться душйю, с-и ♦, сповне
ний прагнення /бажі-, жагй/, націлений (усім 
єством) на що /куди/, жадущий чого /бути де/, 
~ущий до чого, пк спраглий /спрігнений/ чо
го, фР ПОРИВЧАСТИЙ, © аж мліє -  хоче;

ПОРВАТИСЯ (бігти) кинутися; 0.
ПОРЙВЧАСТИЙ рвучкий, ок поривний; & по- 

рйвистий, поривний.
ПОРИН/АТИ ПІРНА-, упірні-, занурюватися; (в 

юрбу) міші- з чим; (у сніг) вгрузіти /за-/; (у 
чім) зникі-, ховітися; (у мрії) віддаві- чому; 
(у що) заглгіблюва-, (- звук) тонути, потопі-; 
(в сон) упаді-; (в роздуми) дума- (про) своЄ; 
(кулею) мчі-, лину-, поривітися, подава- 
(прожбгом), (у бій) кида-; я. /лґ хто/ ~і 1.-3. 
с-и ♦, ©, 1. + я. пірна, 2. + я. занурюється, 3. 
+ я. тоне; я. ~і в заггінисті мрії буйно- 
мрійний;

ПОРЙНУТИ рину-, кинутися; (- дощ) сипону
ти, уперіщити, ушквірити, учистити 0.

ПОРІВ/НЮВАТИ (до чого) /ПРИ-/, РІВНЯ-, 
приміря-, уподібнюва-, ототбжню- з; (з чим) 
зіставля-, проводи- парал&по: я. /мн хто/ 
~нює с-и ♦, рідий /змушений/ ~ня-, ~нювач, 
пк ~няльний, о. для ~няння, © порівнюючи;

ПОРІВНЯТИ (усіх) зрівняти 0;
ПОРІВНЯНО (з чим) порівнюючи 0, як по

рівняти, о. більш-менш, фР (су)проти чого/ 
кого [хутче прбти зійця = х. ♦ із зійцем].

ПОРІГ п. межі, грань, (хотінь) вершок; сГ плі- 
нка [знйзити плінку]; (чутности) границя, 
ст&ія, межі; (життя) п, почіток, переддень; 
& & *надпоріжник, пк *порбжистий /= тер- 
нйс-, повен труднощів/; за смертним порбг- 
ом п° по той бік болю /бутлі/;

ПОРОГИ (на річці) скеляста гряді.
ПОРІДДЯ рід, порода; (предків) покоління; з11 

виплодки, виродки, кодло.
ПОРІЗНИЧКСЗВАНИЙ г. (- громаду) роз’юше-.
ПО-РІЗНОМУ (робити) так і сяк, (ставитися) 

хто як, (щастити) кому як, ±/+ РІЗНО.
ПОРОДА поріддя; (істот) тип, п. масть, (рос

лин) вид, фР пень [вони з доброго пня]; (про
ста) п. походження, рід; (гірська) туф, руді; 
(пуста) г° не руді.

ПОРОДИСТИЙ (чисто)порбдний, порідний, 
(без домішок) чистокрбв-, (бугай) племінний; 
(- коней) заводський, рісовий; ± ЩИРИЙ.

ПОРОДІЛЛЯ роділля, г. поліжниця, (по)роділь-.
ПОРОЖНЕМ > ПОРОЖЯКОМ.
ПОРОЖНЕЧА порбжній /безповітряний/ прост

ір, ПОРОЖНИНА, с° пустоті, пустяча; (душ
евна) спустошеність; (в очах) бездумн-, бай
дуж» (до світу); (життя) беззмістбвн-.

ПОРОЖНЙНА ПОРОЖНЕЧА; с? дуплина, г. я- 
ма; ма каверна; (печі) черево; & порожнява.

ПОРОЖНЙСТИЙ дудлйвий, с° пустотілий.
ПОРОЖ/НІЙ пустий, о. світить діркіми, (степ) 

гблий; (пляц) безлюдний; (стілець) віль-, (віз) 
незавантіже-, (аркуш) незаписі-, незапбвне-; 
(борщ) пісний; (- душу) п, спустбше-; (- голо
ву) немудрий, незаклопбтаний; (в нутрі) ~ни- 
стий, дуплиніс-, пустотілий; (погляд) тупий; 
(- життя) беззмістбвний, убогий (змістом); 
(звук) безвіртісний; © п. несерйбз-, неціка
вий, нудний; & ~н£нький, -нісінький, пусток;

ПОРОЖНЬО пусто, голо, порожнісінько; п. 
неціківо, нудно; (в серці) самотньо; 0.

ПОРОЖ/НІТИ 1. світи- діркіми, д. вакуві-; & 
~нюві-; 2. става— нім /безлібдним/, знелюд
ніти, знелюднюватися; я. ~ніє с-и ♦, щоріз 
~ніший, (вже) майже -ній /спорожнілий/, на
півпорожній, © от-бт уж£ порбж-, ~ніючи;

СПОРОЖНІТИ спусті-, випорожнитися 0, (- 
село) обезлюдіти, о. осироті-, р. ВЙЛЮДНІ-.

ПОРОЖНЯКбМ порожнем, на порожньо, впо
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рожні, без вантажу, без пасажирів, ок легко
му, (- особу) “руки в брюки”; ± ГОЛО.

ПОРОЗУМІВАТИСЯ знаходити спільну мову, 
внбси- ясність у взаємини, п. наводи- мости; 
(- що) домовлятися; (після бучі) мирй-, відно
влювати стосунки; (без слів) розумі- одне од
ного; (на митах) спілкуватися, контактуві-; я. 
/мн хто/ -ється, с-и ♦, з-й порозумі-, націлен
ий на порозуміння, шукач спільної мови, ми- 
ролюбець, пк миролюбний, примирливий, ©;

ПОРОЗУМІТИСЯ дійти згоди /ладу/ 0.
ПОРОЗУМІННЯ /взаємороз-/, згода, погбджен- 

ість /уз-/; з'п спілкування, зв’язок, контакт.
ПОРОК > ВАДА; ПОРОКИ д. блуди.
ПОРОН > ПЕРЕПРАВА, ± МІСТ.
ПОРОСТАТИ (чим) /об-, за-/, вкриватися; (пір'

ям) вбива- у що; (буйно) розрості-, вироста
ти; я. /мн хто/ порості с-и ♦, поростаний /за-, 
об-/, покрива- /у-/ чиму (вже) мійже геть по
рослий, напівпорбс-, щоріз більше порбс-, ©;

ПОРОСТИ (- дітей) /до-/ свого розуму, досяг
ти повноліття; 0; ± РОСТИ, ЗАРОСТАТИ;

ПОРОСЛИЙ (- вуса) посіяний; 0.
ПОРОСЯ паця; & поросятко, *♦ до хріну.
ПОРОСЙЧИЙз п свинячий, свинський.
ПОРОТИ (шво) розпбр/юва-. розриві-, розшив-

і-; жґ розрізу-, розтиніти; (різками) шматі-, 
сікти, списува- спину; я. /мн хто/ ndpe с-и ♦, 
з-й розі, ~ювач, пк ~чий, ~ювальний.

ПОРОХ пил, з6 порохи; (на шляху) курява, пи
люка, р. кушпелі; п. ніщо, нуль, тлінь; у? 
прах; & порошок, о3 порошина.

ПОРОХ/НЯ потерть, трухі, трухло, трухлявина, 
~нб; (- старого) зИ шкарбан; р. ПОРОХ; & 
~нява.

ПОРОХНЯ[А]ВИЙ (пень) трухлий, трухлявий, 
зотлілий; (зуб) гнилий; р. запорошений.

ПОРОХНЙВІТИ трухляві-, д. порохні-; ± ТЛІ-;
С44Ф струхляві-, зотлі- /перб-/ 0; я. спорохня

вів спорохнявілий 0, 0 .
ПОРОША > СНІГ.
ПОРОШЙТИ (пилом) курі-, пили-; (- шлях) ку

ритися; (очі) запорошувати; (- дрібний сніг) 
іти, сипа-; (снігом) сніжи-, засипа-, вкрива-, 
притрушува-, віхоли-, д. мотроши-; (-листя) 
опаді-, осип іти ся; я. /мн хто/ поргішить с-и 
♦, рідйй заФ, запорбшувач, пк (за)порбшлив- 
ий, курявий, курявонбсний, ©;

п о р о ш й т и с я  запорбшува-, припадіте пб- 
рохом /пилом/, збирі- порохи 0.

ПОРОШНИЙ курний, курявий, т. пиловий, с° 
пйльний, пилястий, д. порохний; запороте-, 
укрйтий порохом; & порошйстий.

ПОРОШОК: змолгітн в п. стерти на пброх.
ПОРПАТИ (землю) розгрібі-, розриві-, гребтй.
ПОРПАТИСЯ (в землі) рй-, бібра-; (в кишені)

длуба-, копирсі-; (в собі) с° займа- самоана- 
лізою /с° самоаналізом/; (в саду) пбра-, пра- 
цювіти; я. /мн хто/ -ється с-и /рідйй/ ♦, пбр- 
пало, пк пбрпливий, ©; ± що порається.

ПОРСК/АТИ (- іскри) прйска-, брйзка-, розліта
тися; (на кого) обпбрскувати /оббрйзку-/ ко
го; (іскрами) сйпати, розсипі- /розкиді- /ви-/ 
що; (сміхом) вибухі-, (зо сміху) пйрха-; (з ру
ки) вислизі-; (в нору) шугі-; & розпбрску- 
ватися; я. /мн хто/ -а  с-и ♦, рідйй пбрсну-, 
~ало, обпбрскувач, пк ПОРСЬКИЙ, ~учий;

ПОРСНУТИ метнутися 0; (врозтіч) кйну-, ро- 
зскбчи-, (вусебіч) розбіг-.

ПОРСЬКЙЙ © жвівий, моторний, непосидющ
ий; (кінь) прудкий, баскйй; (- мило) слизькйй.

ПОРТ > МІСТО.
ПОРТАТЙВНИЙ малий, але місткйй /уклідис- 

тий/, малих розмірів.
ПОРТРЕТ > ОБРАЗ.
ПОРТУПЕЯ шабельтіс.
ПОРТФЕЛ/Ь г. тЄчка; п. посада, пост; (редакції) 

схвілені до друку твори; & ~ик, ~яка.
ПОРТЬЄРА > ЗАВІСА.
ПОРУБ (лісу) вйруб.
ПОРУКА запевнення, гарінтія; (успіху) заФ; кру

гові п. обітниця покривіте одйн одного;
ПОРУКИ: бріти на п. кого брі- на свою від- 

повідільність, (по)ручітися за кого.
ПОРУХ (губ) рух, (вітру ще) подув, повів; (ду

ші) поривіння; р. зам’ятня; ± РЕФЛЕКС.
ПОРУЧ поряд, побіч, обік, поблизу, з. обруч; 

(щільно) пліч-б-пліч, плечЄ-в-плечЄ, (п)бпліч.
ПОРУЧАТИСЯ ручй-, о. давіте руку на відріз, 

фР ґарантува-; я. /мн хто/ -сться готовий по
руч йтися, (за)поручник, давЄць (за)поруки, 
ґарінт, пк гарантійний, ©.

ПОРУЧЧЯ (крісла) бйла, бильця, с° підлокітник; 
(на мості) парапет; & с° поручні.

ПОРУШЕННЯ (слова) г. злбма- 0 -► д°.
ПОРУШНИК (законів) правопоруш-, (порядку) 

бешкет-, баламут; ± ЗЛОЧИНЕЦЬ.
ПОРУШ/УВАТИ (наказ) не ДОДЕРЖУ- чого; 

(закон) переступіте; (істину) перекручува-, 
викривля-, спотвбрюва-; (слово) ламі-, відс
тупі- від; (тишу) ґвалтуві-, сколбчува- /спок
ій/ /за-/; (рівновагу) виводи- з; (тему) піднб- 
си-, зачіпа-, (питання) стіви-, (справу) роз- 
почині-, заводи-; (губами) ворушй-, руха-, 
(плечем) СТИСКА-; (душу) зворушува-, роз
чулю ва-; (лад) псуві-, руйнуві-, розліднува-; 
(зв'язок) перерива-; (клопотання) звертітися 
з чим; (ідеї) збуджувати, викликі-; (межу) 
перетині-, переходи-; & -і-; не п. не торкі- 
/чіпі-, руші-/; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й ~и-, 
-ник, ск -порушний [правопорушник, ©;

ПОРУШИТИ (спокій) скаламути- 0; (чию во
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лю) жґ переступи-;
ПОРУШИТИСЯ г. злам а- [розклад зламався]; 

± ЗВОРУШУВАТИСЯ;
ПОРУШЕНИЙ зачепле-, г. затбркне- 0.

ПОРФІРА > МАНТІЯ.
ПОРЦЕЛЙНА фарфор.
ПОРЦІЯ (хліба) пайка, норма; (вина) чарка;

ПОРЦІЯМИ^. видавцем, видавцями.
ПОРШЕНЬ з" у. толок.
ПОРЯД > ПОРУЧ.
ПОРЯД/КУВАТИ (де) дава- лад, навбди- /робй-/ 

~'ок, ± ПРИБИРА-; (коло чого) ПОРАТИСЯ; 
(в чужій хаті) хазяйнувати; (чим) верховод- 
и-, керува-, орудува-, б3 ради-, с° розпоряджа
тися; я. /мн хто/ -кус с-и ♦, з-й да- лад, зайня
тий -куванням, (в чужій хаті) непрбшений 
господар, ©.

ПОРЯДНИЙ доброї, чес-, доброчес-, респекта- 
бель-, путящий, п^ній; (вигляд) непога-, при
стой-, незлЄцький; (день) гарний, добрий, хо
роший; (кус) чималий /-енький/, (досить) ве
ли-, величень-, нічогЄнь-, добрячий; (внесок) 
вагомий, неабиякий; (ледар) страшенний;

ПОРЙДНО багатенько 0.
ПОРЙДОК лад; фР добрий стан; з* злагодже

ність, узгбджен-, організбван-; (в армії) дис- 
сципліна, г. карність; (абетковий) послідбв- 
н-, чергбв-, черга; (виборів) спосіб, метод (а); 
(держави) устрій, система, режим; м. (тип, 
рід) категорія, розряд [на п. потужніший], (в 
парламенті) реґлямент; гі* (!) гаразд!; -ком 
спадання від більшого (числа) до менш-; 
своїм -ком своєю колією, само собою;

ПОРЙДКИ (тут або там) закони, правила, 
норми (поведінки), побут.

ПОРЯТУНОК > РЯТУНОК.
ПОСАГ віно, зп придане.
ПОСАДА пост, повинність, жґ місце, крісло, зн 

лямка; (міністра) п. портфель; ± СЛУЖБА.
ПОСАДКА ав приземлення; (зела) саді-, саджа-.
ПОСАДКОВИЙ сf  посади- [посадйсмуга].
ПОСАДНИК f  намісник князя; (міста) зг го

лова, мер; р. поселенець, осадник.
ПОСВІДКА (чия) посвідчення, г. вйказка; (- пра

цю) довід-; п. на проживання ордер на осідок.
ПОСВІДЧЕННЯ ПОСВІДКА; свідчення, доказ.
ПО-СВО^МУ і ПО-СВОМУ (діяти) на свій 

розсуд /копйл, спосіб, лад/, як сам знає; (муд
рий) зі свого погляду, своєрідно; (говорити) 
рідною мовою, по-нашому.

ПОСВЙТА (кому) присвята; (дія) (по)свячення, 
ц. посвячіння; з" самопосвята, самопожертва.

ПОСВЙЧУ/ВАТИ (у церкві) /о-/, святй-; (на ког- 
о) висвячува-; (себе /чому/) /при-/; (що) г. же
ртву- чим; п. в таємнйці с° втаємнйчува-; я. 
/мн хто/ -є, с-и ♦, покликаний посвяти-, зай

нятий свяченням, -вач /о-, ви-/, святитель.
ПОСЕЛЕНЕЦЬ новосел-, поселянин, осельник, 

(перший) осад-, як і. осадчий; (переселений) 
пересел/ець. -єн-; пб пожилець; ± З АС ЛАН-.

ПОСЕЛЕННЯ (дія) /за-/; + СЕЛИТЬБА.
ПОСЕРЕД серед, між, поміж, помежй; (бурі) під 

час; фР насеред, насередині.
ПОСЕРЕДНИК ек маклер, комісіонер, фактор, 

треті руки, а. брокер; (у спорі) арбітр, третя 
/безстороння/ особа; (між держав) медуггор.

ПОСЕРЕДНІЙ серед-, пересічний, звичай-, не 
видатний, не блискучий, такйй собі, НІЧО- 
ГЕНЬ-; (зв'язок) непрямий, к? опосередкова
ний; (- ланку) проміжний; & гіперпосерЄдній.

ПОСИДЮЩ[Ч]ИЙ фР засиділий, я. засиджує
ться; зн залізнозадий; ± СТАРАННИЙ.

ПОСИЛАННЯ поклика-, к. посйл.
ПОСИЛ/АТИ /ви-, від-, пере-, над-/, сла-; (теле

граму) відбива-, би-; (кого) відряджа-, делегу- 
ва-, відпроваджува-; (в науку) віддав^-; (м'яч) 
/по-/, кида-, мета-; (кулі) стріля-; (привіт) пе- 
редава-, переказува-; (манну з неба) дава-, да- 
рува-; я. імн хто/ с-и ♦, з-й посла-, відпров- 
аджувач, пк -ковий, /ви-/, відпровадли-, ©;

ПОСИЛАТИСЯ поклика- 0; п. на відсила- до.
ПОСИЛКА > ПАКУНОК.
ПОСИЛ/ЮВАТИ rrf /під-/; (борню) активізува-; 

(гніт) збільшу- /по-/; (варту) зміцню-, підкрі
плю-; (охоту) поглйблю-, ЗАОХОЧУ-, загос
трю-; (подобу) підкреслю-; (увагу) напружу-; 
(темп) прискорю-; я. /мн хто/ ~юс с-и ♦, з-й 
посили-, -ювач /під-/, пк -ювальний /під-/, ©;

♦♦♦СЯ (- мороз) дужчати, міцні-, кріпша-; (- о- 
пір) більша-, могутні-;

ПОСИЛИТИСЯ спотужніти 0.
ПОСИП/АТИ /об-, роз-/, сйпа-; (кого) висипа

на кого; я. /мн хто/ с-и ♦, радий ~̂ а-, ~аль- 
ник, -ач, сипіпь, пк -альний, © ~&очи;

ПОСИПАТИ (звідки) /ви-/; (словами) задрібо- 
ті-, заторохкоті-, зацокоті-; (- дощ) лину-; (- 
люд із хати) висипа-; & н° посипатися.

ПОСІБНИК > ПОРАДНИК.
ПОСІДАТИ (що) мі- (у свбму розпорядженні), 

володі- чим; (чуже) заволодіва- чим; (владу) 
дістава-; (місце) займа-; (посаду) обійма-; (- 
думки) обсіда-; я. /мн хто/ посід4 що наділе
ний чим, посідач, власник, володар, ©.

ПОСІДАЧ > ВЛАСНИК.
ПОСІПАКА поплічник, прислуж-, полигач, по- 

плентач, жґ підпомагай, підлигач; & сіпака; 
± ПРИБІЧНИК.

ПОСЛАНЕЦЬ гонець, ви вістовий, жґ послан
ник; (держави) представник, посол; (на зліт) 
делегат; (правди) виразник, поббр-; (весни) 
провіс-; ± ВІСНИК.

ПОСЛАНИЙ (до кого) лист, ЗВЕРНЕННЯ; (дія)
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надсилі-, слання; & з. посланіє.
ПОСЛІД (птахів) жґ попіл, кн гуіно, екскреме

нти; (зерна) вйвійки; © ПОКИДЬКИ; (ґ  (ди
тяче) місце, к* пляцента.

ПОСЛІДОВНИЙ к" консєквЄнт-; (ряд) безпере- 
рв-; (хід подій) хронологіч-; (- зміни) поступо
вий; І думку! логічний, закономір-; (курс) ціл- 
еспрямбва-; (борець) вір- ідеалам, безкомпро
місний, непохит-, стійкий, принциповий;

ПОСЛІДОВНО крок за кроком 0; фР один за 
одним /другим/, по черзі, за порядком.

ПОСЛІДОВНИК наслідувач; (теорії) прибіч
ник, прихйль-, г. визнавЄць.

ПОСЛІДОВНІСТЬ (явищ) чергбв-, неперфвн-, 
тягл-, фР наступи- [н. пір року]; (у житті) 
лад, систематичність; (думок) логічн-; (у бо
рні) вірн- ідеалам, цілеспрямовану наполЄг- 
лив-, безкомпромісн-.

ПОСЛУГА (дружня) добрість, прислуга, г. чем
ність, жґ служба; до Віших пгіслуг! (= че- 
кію на Віш накіз), ви f  на послух!;

ПОСЛУГИ обслуговування, сервіс; (побуто
ві) служби.

ПОСЛУГОВУВАТИСЯ > КОРИСТУВАТИ-.
ПОСЛУЖЛИВИЙ дуже чемний /уваж-, приві- 

т-/, охочий до послуг; н1 догідливий, запобіг
ли-; & прислужли-.

ПОСЛУХ покора, слухняність, 4ання, ♦нянство,
з. послушЄн-; ви f  на п.! <? прибув на Ваш ви
клик!, жду Ваших наказів!

ПОСМІХ © посміховисько, (посміховище; (ді- 
я) нісміх, ГЛУМ, наруга, фР потала [на пос
міх = на поталу]; д. усміх.

ПОСМІХ/АТИСЯ (з їх) ГЛУЗУВАТИ, кепкува-, 
глумитися, р. ~ува-; (кому) с° усміха-; я. /мн 
хто/ -сться с-и ♦, скорий на кпини, глузій, пк 
глузливий, ПОСМІШЛИ-, © ±я. усміхається;

ПОСМІХНУТИСЯ (подумки) ♦ в ус 0.
ПОСМІХОВИСЬКО > ПОСМІХ.
ПОСМІШКА глузлива усмішка, с° усмішка; (з 

кого) глум, насміх, ПОСМІХ. & посмішечка.
ПОСМІШЛИВИЙ і ПОСМІШНИЙ посмішку

ватий /на-/, ГЛУЗЛИВИЙ; фР весйлий.
ПОСОБЛЯТИ > ДОПОМАГАТИ.
ПОСОЛ г. амбасідор; (від кого) посланець; г. 

парламентар, депутат сейму.
ПОСОЛЬСТВО місія, с° повпредство /= пов

новажне представниц-/, г. амбасіда; (до кого) 
депутіція.

ПОСПІВАТИ1 1. д оститі-, дозріві-; п. /ви-/; (- 
суп) доварюватися; 2. устигати; (за ким) пот
рапляв (- жнива) надхбди-, наставав я. Імн 
хто/ поспіві 1. я. дозріва, 2. я. встига;

ПОСПІТИ 1. дозрі-, досягти повноліття, до
рости свого розуму; 2. приспі-, встигну-; 0.

ПОСШВАТИ2 <Г > СПІВАТИ.

ПОСПІЛЬ одйн за одним, вряд, підряд, безпе
рервно; суціль-, повсюди, д .  зіспіль; разбм, у- 
купі; у с і  п .  усі чйстб /без вйнятку/; цілком, 
повністю.

ПОСПІХ хапанйна, хапатня, хапанка, хіпіння, 
хапливість, кваплйвість, г .  поквап, р .  спіх.

ПОСПІХОМ хаплгіво /кв-/;, ПОХАПЦЕМ, сква
пно, наспіх, нашвидку, хапаючись, г .  наборзі.

ПОСПІШ/АТИ(СЯ>) квапитися, хапі-, спіши-; 
( з а  к и м )  устигати, поспівав ( п о п е р е д  б а т ь к а )  

ліз-; ( д о д о м у )  е м гнав я .  їм "  х т о /  ~і с-и ♦, з-й 
поспіши-, ~ійло, п к -ливий, квапли-, хаплй-, 
поквапли-, поквіпний, ПОСПІШНИЙ, f  ско- 
рохвацький, о .  у поспіху, © ~аючи.

ПОСПІШНИЙ швидкий, поквапливий, поквап
ний, КВАПЛИВИЙ; ( в и с н о в о к )  передчасний, 
ж ґ  скорохвацький; ± ТЕРМІНОВИЙ;

ПОСПІШНО спіш-; ( с к о р о )  швйд(Єнь)ко, пок
вапом, поквапно /с-/, сквапливо, (по)хаплй-, 
хапіючись, хапки, хапком^; НАШВИДКО- 
РУЧ.

ПО-СПРАВЖНЬОМУ неприт(в)орЄнно, істин-, 
неперекруче-, реіль-, як належить.

ПОСТ ( с л у ж б а )  ПОСАДА; ( в а р т а )  у .  стійка; ( н а  

к о р д о н і )  г .  постерунок.
ПОСТОВИЙ у .  СТІЙКОВЙЙ, стійкір, СТІЙЧИК.

ПОСТАВА статура, постать, к? будбва тіла; з 'п 

поза; ( г о р д а )  зовнішність; ( п ' є с и )  постанов
к а ;  з .  частування.

ПОСТАВАТИ виника-, з’являтися, утвбрюва-, 
організбвува-; ( п е р е д  о ч и м а )  виринати, виро- 
сті-, відкриватися, витикі-, покізува-, вигу
лькувати; ( з  р у ї н )  воскресав ( п е р е д  к и м )  ста
вів ( в  у я в і )  привйджуватися, пригідува-, уяв
ляв ( в  п а м 'я т і )  спливати; (- м о в ч а н к у )  наста
ва-, запада-; ( н а д  ч и м )  височі-, підноситися, 
вивйщува-, вивЄршу~; я .  п о с т а ї  = я .  в и н и к а .

ПОСТАВЛЯТИ > /ДО-/, ПОСТАЧАТИ.
ПОСТАВНИЙ (ви)ставнйй, статур-, Є сановй- 

тий, ж ґ  фігурис-; ( в и г л я д )  показнйй, презен- 
табель-, імпозінт-; ± СТРУНКИЙ; б у т и  -г ім  

мати гарну постіву.
ПОСТАМЕНТ > П’ЄДЕСТАЛ.
ПОСТАННЯ вйникне-, поява, утворення, ( з  р у 

їн )  воскресі-; ( м о в и  + )  похбдже-.
ПОСТАНОВА 1. розпорядження, директива; ( в і 

ч а )  ухвала, рішення, резолюція; ( с у д у )  вйрок; 
( у р я д у )  ДЕКРЕТ; ( п ' є с и )  постава, постанбвка;
2. р .  мЄблі, умебльбвання, с °  обстанбвка;

ПОСТАНОВЛЯТИ ухвалюва-, вирішу-, прий
мати ухвалу, ( с у д о м )  виноси- рішення /вйр- 
ок/, присуджува- к о м у ; я .  /м н х т о /  п о с т а н о в л 

яв що вирішує, готбвий ухвалити, ухвілювач, 
п к І г о л о с і  ухвільний, © ухвалюючи;

ПОСТАНОВИ- ( с о б і )  поклас-, розсудй-, заду
ма- /на-/; ( н о р м у )  встанови-, запровадив 0.
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ПОСТАНОВНИК (п'єси) режисЄр, (фільму) ок 
фільмір.

ПО-СТАРОМУ по-давньому, ЯК КОЛИСЬ /досі, 
зівжди/, без змін, (за) старим звичаєм, по- 
старосвітському.

ПОСТАТЬ фігура; (кумедна) образ; ги статура, 
постава; (історична) осбба; ± ОРИПНАЛ.

ПОСТАЧ/АТИ (що) даві-, доставля- /по-, при-/, 
забезпЄчува- чим; (кому що) наділі- кого 
чим; я. хто/ -й  с-и ♦, з-й забезпЄчи-, за- 
безпЄчувач, ~4льник, доставнйк, доставЄць, пк 
-ільний, для забезпечення, зайнятий -ям, ©.

ПОСТЕР/ІГАТИ примічі- /ПО-/, заувіжува-, с. 
осягі- розумом, розумі-; (кого) стЄжи- /вистЄ- 
жува- /про-/; я. /мн хто/ ~іг& с-и ♦, з-й ~егти, 
~ігіч, підгшідач /-ійло/, пк примітливий, ~Єж- 
ли-, є* мотій-на-вус [мотій-на-вус гість] ©;

ПОСТЕРЕГТгі р. збагнути 0.
П(ІСТ/ИТИ Тс- піснй, трима- піст; п. голодува-, 

нічого не Тс-; я. /хто/ ~ить с-и ♦, з-й по4, без- 
скорбмник, ~увіль-, пк безскоромний, © мів
ши.

ПОСТІЙНИЙ сталий, безупинний, безперерв-, 
безперестін-, безперебій-, к* перманент-, д. 
завждЄн-; (лад) незмін-, твердий; (атрибут) 
обов’язковий, неодмінний, конЄч-; (міст) ка
пітальний, не тимчасбвий; (- турботи) пов
сякчас- /кожно-/, повсякдЄн-; (гість) штат-, 
присяж-, завсідній; (наголос) СТІЙКИЙ;

ПОСТІЙНО (безупинно) день і ніч, вдень і 
вночі, день-у-день, рік-у-рік, щодня і щого
дини, г. кожночасно 0; (наявний) безвивбдно; 
(глядіти) невідступ-, невідлуч-.

ПОСТІЛ шкуряк;
ПОСТОЛИ шкуряки, (з лика) личаки.

ПОСТІЛЬ уР лбже, одр; ± ЛІЖКО; (спальні речі) 
спільна білизна; & постЄля.

ПОСТРИГ/АТИ /під-/, стриг-; (під одну гребінк- 
у) рівня-; (в ченці) посвячува-, приймі-, відда
ва-; з. брі- до війська; (у кого) пошива-; я. /мн 
хто/ ~і с-и ♦, з-й постриг-, стригаль, стрижій, 
~іч, пк стрижучий, (по)стригільний, ©;

ПОСТРЙГТИСЯ: я. постригся (Розстриже
ний 0, стрижок, 0 .

ПОСТРІЛ стріл, г. /ви-/, о. (ба)біх! бех! бух!.
ПОСТУЛАТ к* аксіома, незаперечна істина; 

(теорії) твердження, положення, тЄза.
ПОСТУП ході, похід, крок; їй проірес, поступу

вання, гі° поступовання; (у розвитку) успіх, 
досягнення, крок /рух/ уперед; ± РОЗВИТОК.

ПОСТУПАТИ з. ітй, ступа-; г. чини-, роби-.
ПОСТУП/АТИСЯ (чим) відступати що, відмов

лятися від; (місцем) звільняти /даві-/ що; (їм) 
попускі-, роби- ~ку, іти на ~ки /поблажку, 
компроміс/, піддаватися, с. підкоря-; з. іти, 
ступі-; (назад) & /від-/; не п. їм не бути гірш

им від; я. Імн хто/ -сться с-и ♦, з-й ~и-, пк Гл
ивий, схильчи-, далЄко /куди/ слабший [д. /к./ 
с. від кого в чому], ©;

ПОСТУПИ- (з місця) рушити 0; с7” да- фору.
ПОСТУПКА (взаємна) компроміс; (в ціні) зни

жка, бпуст; (кому) фР поблажка.
ПОСТУПОВИЙ ступне-, повільний, к" стадій-, 

еволюцій-; (погляд) проґресгів-, передовий;
ПОСТУПОВО міло-помілу, кріпля по кріплі, 

крок за крбком, п’ядь за п’яддю 0; жґ пово
леньки-поволі; ± ПОТРОХУ.

ПОСТУПОВАННЯ, с° ПОСТУПУВА- спосіб 
/манера, харіктер/ дій; їй поведінка, поводже
ння;

ПОСТУПУВАННЯ тк р. поступ, прогрес.
ПОСУВАТИСЯ /пере-/, руха-, (важко) тягтися; 

(до їх) наближі-, (від їх) віддаля-; (вперед) 
(по)ступіти; (армією) просуватися; (схилом) 
/із-/; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, з-й посуну-, 
щораз ближчий до, посуваний /про-/, руха-, ©;

ПОСУНУТИСЯ (небом) посунути, (вділ) упас
ти, звалитися; жґ поткну-; 0.

ПОСУД з6 нічиння, г. посуда; & о3 посудина.
ПОСУДИНА У' ЧАША, ЧАРА; (з прахом) урна; 

(чавунна) чавун; (мідна) таз; (на чай) чійник; 
/зерно/ зерновик; м° судно, чбвЄн, корабель.

ПОСУХА засуха, бездощів’я, жґ суша, суш.
ПОСУШЛИВИЙ (клімат) сухий; & посушний.
ПОСЯГАТИ > ЗАЗІХАТИ.
ПОТАЄМНИЙ (- думку) заповіт-, глибйн-, заті- 

є- (у серці), глгібоко інтим-; (плян) таєм-, сек
рет-, замаскова-, прихбва-; (феномен) таємни
чий, не розпізнаний /пк -анний/ незбагнЄн-, не 
вйвче-, не дослідже-; (гурток) ПОТАЙ-.

ПОТАЙ(КИ) таємно, крадькома, тайкомі, по се- 
крету, потихЄньку, приховано, не яв-, не відв
ерто, о. з-під поли, під шумок, (мріяти), пбд- 
умки, про сЄбе; & потаємки, потайці, потайно.

ПОТАЙЛИВИЙ /за-/, потайкувітий /при-/.
ПОТАЙНЙЙ (хід) секрет-, замаскова-; (зв'язок) 

таєм-; (- надію) затіє-, ПОТАСМ-; (ворог) за- 
конспірбва-, підступ-; (- вдачу) ПОТАЙЛИ
ВИЙ; (- явище) р. таємничий; (гурток) негла
сний, підпіль-, нелеґіль-, конспіратйв-;

ПОТАЙНО таємно 0.
ПОТАКАТИ > ПОТАКУВАТИ, с. ПОТУРАТИ.
ПОТАКУВАТИ /під-, при-/, (в розмові) підпряг

атися; (потурати) пбпуск попускати, не про
тидія- /перешкоджа-/; їй підспівува-, підбріх- 
у-; я. /мн хто/ потакує с-и ♦, потакійло, 
егЄкало, потакач, притікув- /по-/, н1 підгав- 
кув-, пк потакливий /при-/, єгЄкли-, ©.

ПОТАЛА наруга [діти на поталу], с. пбїд; фР 
знищення, п. ПОСМІХ; п° лгіхо, лихоліття.

ПОТВОРА страховище, страховисько, страхіття, 
страшйло, почвіра, к? монстр, гідра; (- негар
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них) гидомйр, покруч, мацапура, ж1 шерЄпа, 
(незграба: він, вона) гергйпа; (- лютих) недо
людок), нелюд; ± ВИРОДОК.

ПОТВОРНИЙ ГИДКИЙ (як ніч), бридкий, поч- 
варний, д. чуперідля-, к" монструбз-, е* калік- 
уватий; (факт) огидний, жахливий, страхіт- 
ли-, протиприрбдни[і]й, с. кошмірний; (- вза
ємини) нелюдський, дй-, дикунсь-.

ПОТЕМКИ > ПОНОЧІ, ТЕМРЯВА.
ПОТЕНЦІЙНИЙ (- можливості) прихбва-, ма 

латент-; (ворог) можливий; & с° потенціяль-.
ПОТЕНЦІАЛ (електрики) заряд; (військ) можл

ивості, ресурси, засоби; (енергії) потужність, 
запаси, резерви.

ПОТЕРПАТИ боятися, поббюва-, (душею) мету- 
шй- думками; (за кого/що) тремтіти, болі- /у- 
мліва-, тлі-/ серцем /душею/, уболіва-, с° пер- 
ежива-; (на віку) бідува-, поневірятися; (від ч- 
ого) мучи-, страждати; (над чим) гибі-, пропа- 
ді-; р. тфпну-, німі-, дереві-, ціпені-; п. мора
льно каратись /мучи-/ душею /думками/; я. 
потерлії = я. пережива2;

ПОТЕРТЬ (природна) ПОРОХНЯ, /-нб/; (солом- 
и) мерва; (штучна) труха, потеру-, д. потрух.

ПОТИКАТИСЯ > ПОКАЗУВАТИСЯ;
ПОТКНУТИСЯ (куди) піти, податися; (де не 

чекають) намага- таки втереса-; 0.
потилиця карк, жґ гамалик, зашийок; фР 

шия; (у тварин) загривок.
ПОТИСК (рук) ручкання, рукостиска-, (плечей) 

знизува-, здвига-, стискі-, & стиск.
ПОТИС/КАТИ і ~КУВА- стиска-, тисну-; (плі- 

чми) ЗНИЗУВА-, здвига-, стена-; я. /мн хто/ 
~кі с-и ♦, радйй ~ну-, ~кіч, пк ~кільний, ©;

ПОТЙСНУТИ /на-/ 0; (- мороз) вдари-, подуж- 
ча-, (юрбою) піти, посунути(ся); (з позицій) 
відтиснути, ф. попер-.

ПОТЙХУ помалу; тихо, стиха, не вголос; тихц
ем, (тйшком-)нйшком; & потихеньку.

ПОТІК струмб(чо)к, річечка, (людей) плав; (га
зу) струмінь; (слів) злива, наплив; (авт) ВАЛ
КА, ланцюг, шнур; (електронів) струм; & по
тічок; п.-дзюркотун бурчак; потоком плав-;

ПОТОКИ (диму) маси, (сліз) патьоки, (слів) к4 
словолйвство, (гнівних слів) філіппіки.

ПОТІМ згодом, пізніше; а п. а також [а ♦ старі 
звичаї...]; ажп.-п. значно пізніше.

ПОТІПАХА > РОЗПУСНИК.
ПОТІТИ прі-, упріва-, (насд чим, ще) грі- чуба, 

(злегка) пітні-, (- вікна) мокрі-, (- коня) зами
люватися; я. /м\ хто/ потіє укриваний пот
ом, запотіва-, пк пітнявий, ©, гі° що употів;

У Ж : я. употів упрілий, употі- /за-/, спітні- /за-, 
роз-/, змокрі- /мокрий/ від поту, умитий -ом 0.

ПОТІХА забава; (єдина) розрада, радість, утіха; 
(скандал) веремія.

ПОТІШ/АТИ розважа-, весели-; (думкою) багаті- 
думкою; (зір) тіши-, милува-, ріду-; (в біді) 
розріджу-, втішати; & ~ува-; я. /мн хто/ с- 
и ♦, з-й ~и-, ~ник, пк -ний /у-/, кумед-, забав-, 
~ливий, розваго-, для потіхи /розваги/, ©.

ПОТОЙБІЧНИЙ тогосвітній /несього-, п° поза-, 
3d-/ не від світу сього, к? астрільний, транс- 
цененталь-, зп загроб-.

ПОТОЙБІЧЧЯ позасвітгя, засвіти.
ПОТОМНИЙ, ПОТОМОК / ПОТОМСТВО > 

ПРИЙДЕШНІЙ, НАЩАДОК і НАЩАДКИ.
ПОТОП велика повідь /ПОВІНЬ/; & потбпа; ± 

НАВАЛА.
ПОТОП/АТИ тону-, топитися, спуска- /іти/ на 

дно; п, гину-; (у чім) загрузі-, захрясі- чим 
[будови, що ними захрясло місто]; (у думах) 
порина- у що; (у зелені) ховатися, губи-, зник
ати; (з часом) п. забуватися, ітй в забуття; я. 
/м" хто/ тоне с-и тонути, приречений затону-, 
топлений, ПОТОПЕЛЬНИК, пк напівзатону- 
лий /-захряс-/, © ~іючи, ± що занурюється.

ПОТОПЕЛЬНИК утбпле-, як і. утоплений, то- 
нучий, с° потопаючий.

ПОТОЧНИЙ (рік) біжучий, цей; (- nj>ecy) сучас
ний; (- справи) ПОВСЯКДЕННИЙ.

ПОТРАВА стра-, їжа, (худобі) корм; /нею/ спаш.
ПОТРАП/ЛЙТИ влуча-; (в око) попаді-; (куди) 

приходи-, втрапля-, знахбди- що [не потрап
ив у двфі], діставатися /крізь загати/ /про-/; 
(у пастку) ловй-, опиня- де; (під ноги) попад
атися, плуга- під чим; (на очі) потикі-, навер- 
та-; (роби-) могти, вмі-; (в біду) ускікува-; (за 
ким) встига-, поспіва-; (кому) ДОГОДЖА-; 
(в ногу) ступа-, йти; & ♦ під руку; не п. не о- 
сягі- розумом /розумі-/; я. /мн хто/ ~лгі с-и ♦, 
приречений ~и-, (до тюрми /лікарні/) частий 
гість чого; нездатний уникнути чого, ©;

ПОТРАПИТИ (в руки) вліз-; (в халепу) добіг- 
халепи, ускбчи- вище халяв, /погоріти/ спал
итися; п. в чий тон перейняти чий стиль, за
говори- чиїм стилем, фР умастй- кому.

п о т р е б а  необхідність, потрібн-, конЄчн-, с . 

доконЄчн-; & пбтріб; у потребі у. колй трЄба, 
с° за потреби; ± МЕТА;

ПОТРЕБИ запити, вимоги.
ПОТРЕБ/УВАТИ мі- ~у в чому, (умов) вимагі-; 

& запотреббвува- /дк -ува-/; не п. (робити) не 
мусі-; я. /мн хто/ ~ує 1. незабезпЄчений /мал-
о-/, ~уючий, БІДНИЙ, злидЄн-, 2. обтяже- 
ою, спраглий чого, рідйй міти що, не ефек
тивний без чого, пк бідний /голод-, зголод
нілий/ на що, о. у -бі, з велйкою потребою, ©.

ПОТРІБНИЙ /-ІБЕН/ необхід- /-дний/; (конче) 
конЄч-, ♦, як повітря; фРкорпс-; (слово) те, що 
трЄба, належне; п., як лгісому гребінка /як 
собіці п’ята ногіі, як сніг на Велгікдень/
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не+; бути -им здатися [нащо я здався?].
ПОТРОХУ (оживати) поступово, мало-помалу, 

повільно, звільна; ж* трбхи, дещо; & пот
рохи, потрошку, Ф-трбху.

ПОТРОШИТИ; ВИПОТРОШЕНИЙ випатра- 
/по-/, вйтельбуше-, розчине-; п. випоще-, с° 
вйхолоще-, (фільм) обруба-, обсмика-.

ПОТРУХ > ПОТЕРТЬ; з усім -ом з у. гамузом;
♦♦♦ІІ нутрощі, тельбухи, зн бельба-, бебе-; фР 

КЄНДЮ-, кишки.
ПОТРЯС/АТИ (чим, що) /с-/, струшува-, ТРЯС-, 

хита-; (вістю) ШОКУВА-, забива- дух, /ви-/ з 
колії, /з-/ з ніг, кида- в піт, морози- кров, об- 
сипі- жаром /холодним пбт-/, підійма- волос 
дуба, вража- ножем у серце, переверта- душу; 
(основи) підвіжу-, підкошу-, розхиту-; я.
1. я. трясе, 2. я. приголомшує, 3. я. вража + 
ошєлЄшливий, ск тряси- [трясйдуша], спиняй- 
[спиняй-серце]; я. ~4ють трясений, г. ~ува-.

ПОТУГА (у праці) зусилля, напруження, натуга; 
(військова) сила, міць, могутність, могуття, 
потужність; з. військо, полчища; г. держава, 
/могутня/ надпотуга.

ПОТУЖНИЙ дужий, міцний, могутній, о. сто- 
сгілий; (звук) громовий, дуже гучний; (воло
дар) (все)влад-, всесиль-; (- поклади) багатий.

ПОТУЖН/ІТИ става- -Ішим, нарощу- ~ість;
С Ж  посйли- потужність, посилитися 0.

ПОТУР/АТИ (кому) (попуск) попуска-, дава- по
блажку /пбтур/, не протидія-, не перешкодж
ав ПІДСПІВУВА-, глади- по голівці /гляді- 
крізь піпьці на/ кого; і  зверта- увігу; не п. 1. 
пе дава- спуску, 2. не зверта- уваги, не зваж
ав і  не тура-; я. /мн хто/ с-и ♦, потакійло, 
потакач, підспі(ву)в-, пк поблажливий до ко
го, схгільчи-, ок ~іпьний, -ливий, ©

ПОТЯГ1 (до чого) прагнення, нахил, охота, пок
ликання, поклик, пристрасть, смак, прив’яза
ння, фР УПОДОБА-; (до кого) пбваб, в£ба; 
(статевий) ХІТЬ.

ПОТЯГ2 поїзд, (скорий) експрес, (товарний) то
варняк.

ПОТЯГНЕННЯ г. тенденція, (до чого) нахил, 
ПОТЯГ [д. до розкошів = н. /♦/ до розкошів].

ПОХАПЦЕМ і ПОХАПКИ хапцем, хапки, хап
ком, хіпко, хапкома, ПОСПІХОМ.

ПОХВАЛІБНИЙ панегірйч-, величінь-, фанфір-
ПОХВАЛКА > ПОГРОЗА.
ПОХВАЛЯТИСЯ /на-/, хвали-; (допекти) грози-, 

погрожувати; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, хвальк-
б, хвастун, похваляка, ф. свист, зп фанфарон, 
пк хвальковитий, чваньковй-, жґ рекламний;

ПОХВАЛИ- кому розповісти, повідбми- кого 0.
ПОХВАЛЬБА хвальбі, (по)хвала, похваляння, 

(надмірна) панегірик; (кому) Є слава.
ПОХВАТ фР п^рша потреба [піч для пгіхвату =

піч для першої потреби].
ПОХИБКА > ПОМИЛКА.
п о х й л /и й  (- лінію) скісний, р кбсистий; (схил) 

не крутий, спідис-, схилис-, скбтис-, схбдис-, 
полбжис-; (дім) перехняблений; фР перехиле- 
/с-, на-, по-/; (- фігуру) згбрбле-, понурий; 
(дуб) зігне-, гнутий, зігну-, кривий; (вік) дуже 
старий, пенсійний; & ~истий; ± я. хилиться.

ПОХІД (манера ходьби) (по)хбда, крок, поступ.
ПОХІД (воєнний) кампанія, оперіція; (шлюбний) 

процесія, кортеж; (туристів) марш, екскурсія;
ПОХОДИ жм пригоди, походеньки.

ПОХІДНІЙ маршовий; (шпиталь) польовий, не 
стаціонарний, (що походить) дбчерній; & 
похідний, д.!с° похідний.

ПОХЛИНАТИСЯ /за-/, (водою) дави-, залива-, 
(сміхом) заходи-; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, го
товий захлину-, (сміхом) душений, (щастя- 
м) п’я- від чого, ©;

ПОХЛИНУ- (водою), удави-, р. засьорбну-; за- 
глитну- 0; п. цінбю спіткну- на ціні /об ціну/.

ПОХМЕЛЯТИ (голову) відсвіжува-; що похме- 
ля с-и ♦, пк похмільний, о. на похмілля;

ПОХМЕЛЯТИСЯ > ПИТИ; 0.
ПОХМУРИЙ (день) похмурний, хмар-, непого

жий, хмур(н)ий; (- небо) захмірений; (вигляд) 
насупле-, непривіт-; (- вдачу) важкий, неве
селий; /дійсність/ безрадісний, гнітючий, по
нурий; & похмуристий, о. ♦, як середньовіччя.

ПОХНЮП/ИЙ -лений, спонуре-; ± ПОНУРИЙ.
ПОХОВАЛЬНИЙ, ПОХОРОН- > ПОГРЕБНИЙ.
ПОХОВАННЯ МОГИЛА;
ПОХОВАННЯ (дія) ПОХОРОН, (спалення) кре

мація.
ПОХОДЕНЬКИ (блукання) походжання, ході- 

туди-сюди; (п'яні) пригоди, ж? походи; п. 
справляти ходити без діла (в гості).

ПОХОДЖАТИ > ХОДИТИ.
ПОХОДЖЕННЯ родовід, (високе) високорбдст- 

во; фР рід, рід-плем’я, порода, корінь [грець
кого п. г. роду]; (слів) етимологія; (Землі) 
виникнення, утворе-, постання, ген&за /-Єзис/.

ПОХО/ДИТИ 1. бу- родом, в£сти рід; (звідки) 
братися /бріти почіток, рости корінням/ з; тк 
З о° виника-, утворюватися, з’явля-; 2. (на ко
го) скиді-, бути подібним; я. /мн хто/ ~дить
1. викликаний чим, rf родом, ~дженням, [р. 
/п./ із селян],± я. виника, 2. я. скидається.

ПОХОРОН похбвіння, пбгреб, о. провід, остан
ня путь; it. похоронна процесія.

ПОХОРОННИЙ поховіиь-, пограб-, с° погрі- 
баль-; (спів) сумний, жалоб-.

ПОЦІЛУНОК цілунок, жґ цмок; п. привіт, віта
ння; п. Юди зрада, віроломний вчинок.

ПОЧАСОВИЙ (не відрядний) у. відчасовйй.
ПОЧАСТИ часткбво, не повністю, не цілком; до
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повної міри.
ПОЧАСТУНОК частування, пригощання.
ПОЧАТКОВИЙ (- фазу розвитку) мітірній, ви

хідний; (меридіян) нульовий; (акорд) вступ- 
нгій; (- освіту) елементар-.

ПОЧАТКУЮЧИЙ що почині, радйй почати, 
початківець, молодйй, перший, новачок.

ПОЧАТОК почйн, зачинання /по-/, пЄрше
слово /крокви)/, вихідна тбчка, старт, ініціятй- 
ва; (твору) ВСТУП, пролог, зав’язка; (кар’єр- 
и) дебют, п° зацвіт; (думи) зачйн, (пісні) заспі-
в, (руху) джерело, зародок; & розпочаття; це 
ст&іо -тком з того /ото/ й пішло; від самого 
-тку від сампоча-, аж із почі-; з -тку з нуля;

ПОЧАТКЙ (наук) азй, елементи, основи.
ПОЧВАРА і -АРНИЙ > ПОТВОРА і -ОРНИЙ.
ПОЧЕРЕЖНО по черзі, чергуючись, колом.
ПОЧЕРК (стиль письна) (руко)письмб, рука; 

(чий) п, стиль, манера.
ПОЧЕСНИЙ гідний пошани, р. поштивий; (рід) 

шанований, заслуже-.
ПОЧЕСТЬ (по)шана, шаноба, повага, честь;

ПОЧЕСТІ ушанування, величі-, ф. помпа 
[провести з помпою]; (для кого) п. ев букети, 
гірлянди, панікадила.

ПОЧЕТ кортЄж, причет; (на пошану гостя) по
чесна варта /с° караул/.

ПОЧЙН починіння, ініціятйва, перше слово; (в 
торгівлі) пфша операція; ± ПОЧАТОК.

ПОЧИНАЛЬНИК к" > що почина.
ПОЧИНАТИ/ за-, розпо-/, стартува-, клас- /ро- 

бй-/ початок, робй- перший крок, проклада- 
пЄршу борозну; (від чого) ф. танцюві-, (діло) 
започаткбвува-; (розмову) заводи-, (пісню) за- 
співува-; (працю) ставі- до; (на сцені) дебю- 
тува-; (своєї) співі-; (родовід) виводи-; (лихе) 
затіва-, робй-; я. Імн хто/ почині рідйй по- 
чі-, за(по)чинітель, ініціятор, початківець, 
дебютінт, новачок, ж. (за)починільник, пк 
молодйй, зп початкуючий, фР перший [пЄрша 
спроба], стіртовйй, © на почітку, почівши;

ПОЧАТИ: не почато о. ще й кіт не женйвся;
ПОЧИНАТИСЯ бріти почіток 0; з цьбго й 

почалася з тбго й пішло.
ПОЧУВАННЯ (по)чуття /від-/, (біди) /пре-, пер

ед-/; мн емоції, прйстрасті; & почувіннячко.
ПОЧУВ/АТИ (що) мі- на серці; (серцем) чу-; 

(заах) відчуві-; (лихо) /перед-/, передбачі-, 
чу- наперед; (чуже горе) розумі-; (себе ким) 
уважі- /мі-/ себе за, ок позиціонуві- як; п. ві
дразу до чого, збрйди- кого/що; п. себе чу
тися, почуві-, мі-; я. /мн хто/ ~а с-и ♦, з-й від- 
чу-, пойнятий /охоплений, обтяже-, спбвн-е-/ 
чуттям чого, пк чулий, чутлйвий, свідомий 
чого [я. - і  загрозу с. загрози], о. з почуттям 
чого (на серці), ©; я. ~а себб яким з чим у ду

ші [з обрізою в д.]; я. почувають почуваний;
♦♦♦СЯ /від-/, чу- 0; п. у своїй стихії бути у сво

єму репертуірі, чутися у своїй тарілці.
ПОЧУТТЄВИЙ > ЕМОЦІЙНИЙ.
ПОЧУТТЄВІСТЬ са[е]нтименти, душевна тон- 

кість 0.
ПО/ЧУТТЯ /від-/, чуття, почувіння, (настирне) 

черв’ячок [ч. зіздрости]; мн емоції, поривін- 
ня душі; (міри) усвідбмле-, розумі-; (біди) пе
ред-; (гумору) нахил до; п, любов, кохіння.

ПОШАНА повіга, шана, шаноба, пошанівок; 
(належна) ПОЧЕСТЬ; & пошанбба.

ПОШЕПКИ дуже тйхо, потихеньку, ТЙХО-ТИХІСІ- 
нько, на вухо; & пошептом.

ПОШЕСНИЙ епідеміч-, заріз-, моровйй.
ПОШЕСТЬ епідемія, заріза, помір; п, лйхо, бі

ді, ніпість; (нащо) мода.
ПОШИВАТИСЯ (в кого) П’ЯСТИСЯ, робй- ким 

[п. в пани]; я. -ється = я. цілиться;
ПОШЙТИСЯ (у кого) вййти на кого [N. на 

попі вййшов]; п. в дурні діти себЄ обдурити.
ПОШИВКА (на подушці) пошйванка; (спідня) 

напірнач, напірник.
ПОШИРЕННЯ розповсюдже-, популяризіція.
ПОШИР/ЮВАТИ /роз -/; (летючки) розповсюд- 

жува-, ШИРИ-, пускі- в народ /сЄред людей/; 
(запах) розноси-; (ремесло) розвиві-; (досвід) 
популяризуві-, пропаґуві-; я. /мн хто/ ~юс 1. 
я. розширює, 2. с-и ♦, з-й пошйри-, ~ювач, 
розповсюджу-, розповсюдник, пк ~ювальний, 
розповсюджу-, ск -шйр [книгошйр];

ПОШИРЮВАТИСЯ розліті- 0; (в масі) пере- 
даві- з уст до уст /з рук до рук/, (- газети) ітй 
/ходй-/ по рукіх; /чутки/ ходй-, котйтися кол
есом; я. -ється 1 ./2. с-и ♦, ©, 1. що розшйрю- 
ється, розширюваний, 2. поширю-, розповсю
джу-, (хутко /- вість/) щонайлетючіший;

ПОШИРИТИСЯ: не п. засохну-; 0;
ПОШИРЕНИЙ /роз -/; (жарт) широко відо

мий, розповсюджений, ПОПУЛЯР-, о. у моді.
ПОШКОДЖУ/ВАТИ /у-/, робй- шкоду, завдаві- 

пошкбджень /шкоди/, псуві-, виводи- з ладу, 
руйнуві-; (здоров'я) увереджува-, збавля-, о. 
щербй-; (тіло) калічи-, підверЄджува-; я. /мн 
хто/ -є з-й пошкодити, ~вач, увереджу-. пк 
увередливий, калічли-, шкідли- для чого, ©;

ПОШКОДИТИ (їх/їм) завді- шкоди їм; (дії, 
ді-ям) перешкоди- /сті- на завіді/ діям; 0.

ПОШЛИЙ с° ВУЛЬГАРНИЙ, будйн-, тривщль-, 
с. паскуд-; (жарт) БАНАЛЬ-, циніч-, (смак) 
міщінський, обивітельсь-, міщуць-; © хамо
витий, збуденілий.

ПОШТА (установа) поштімт; (чия) кореспон
денція, листування; & 6у електронна пошта.

ПОШТАР листоноша, поштовик,/?, попггальйбн.
ПОШТОВХ (удар) игговхін, пггурхін; (землі)
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струс; (серця) стук, биття; (до чого) спонука, 
стимул, привід, о. “пусковий механізм”.

ПОШТУРХ/УВАТИ ~а-, попиха- /коверзуві- з/ 
кого, їзди- верхи на кім /по голові кому/, за- 
тира- руки об кого, всі діри затика- ким\ я. 
-ус с-и ♦ ~увіч, пк попихущий, © попихаючи.

ПОШУ/К шукання, ~кува- /роз-/; (злодюг) роз
шук; (руд) розвідування, рбзвідка; & Фанина.

ПОЩО(СЬ) > НАВІЩО(СЬ).
ПОЯВА (кого) прихід, прибуття, (на сцену) ви

хід; (на світ) виникнення, нарбдже-, д. з’яви- 
ще; р, феномен, явище, вияв; д, примара, про
ява; & з’ява, появ, 

появлятися приходити (на світ), прибува-, 
(на кін) виходи-, (на кону) З’ЯВЛЯТИСЯ, (де
інде) покізува-, потикі-; (з нічого) поставати, 
виника-, зароджуватися, утвбрюва-; (на світ) 
нарбджува-; (- твір) виходити у світ; я. -сть- 
ся утворюваний, прибу-, зароджу- /на-/, що
раз видніший, тепер уже /нарешті/ помітний, 
пк (зовсім /цілком/) новий + я. з’являється.

ПОЯС пас(бк), підперіз(ок), (шкіряний) попруга, 
ремінник, (з місцем на гроші) черес, /на шар
оварах/ очкур; (твердий на талії) корсаж, 
(під сукнею) корсет; п. талія, поперек [по пб- 
'яс у воді]; (оборони) смуга; (часовий) зона; 
(гір) пасмо, ланцюг, кряж; & поясб(чо)к.

ПОЙСН/ЮВАЛЬНИЙ ск поясни- [~й-записка].
ПОЙСН/ЮВАТИ /роз-, г. ви-/, з’ясбву-; (слова) 

тлумачити; (лекції) викладі-; (огріх) мотиву- 
ві-; (крах) виправд(бв)ува-; & р. ~я-; я. /мн 
хто/ -юс с-и ♦, з-й ~й-, ~ювач /ви-, роз-/, тлу
мач, пк -ювальний /роз-/, тлумач-, ок з’ясбв- 
чий, о. з ~енням, для ~ення, фР де ~ено [міф, 
де все п.], ск поясни- [пояснй-запйска], ©.

ПРАБАТЬКІВСЬКИЙ > ПРЕДКІВСЬКИЙ.
ПРАВД/А істина, о. чиста монета [мати за чисту 

монету]; (явна) очевйдь, к" труїзм, реальн
ість; їй справедливо, ч Є с н о ; фР правоті [Ваша 
♦]; вст справді, (на початку мови) вірно, що^; 
фР так [чи ж не п.? чи ж не т.?]; & свята ♦, 
напівФ; (?) п. ж? егб ж?; (не) по -ді (живе) 
(не)чесно; -ду кажучи колй ж до прівди, ко
ли казати ~у /бу- щирим/, якщо чесно; всімі 
п.ми й неп.- всіма засоба-, п'° за всяку ціну.

ПРАВДИВИЙ істинний, вірогід-, імовір-; © чб- 
с-, правдолюб-, правдомов-, справедливий; 
(друг) справжній; (висновок) вірний, поправ-, 
правиль-, безпомйль-; (виступ) не з папірця.

ПРАВДОЛЮБ справедливець.
ПРАВЕДНИЙ безгріш- /непо-/, с. святий, )Р пре

подобний; (шлях) чес-; (лад) справедливий, 
правильний; (- діло) лицарський, шляхетни- 
[і]й; ± ЦНОТЛИВИЙ.

ПРАВЕДНИК > СВЯТИЙ.
ПРАВИЙ 1. (бік) не лівий; їй реакційний, консе-

рватив-; 2. невин- /без-, безне-/; 3. (суд) спра
ведливий, безсторонній; (шлях) вірний, прі- 
виль-.

ПРАВИЙ рівний, прямий, не кручений, не пог
нутий.

ПРАВИЛО (граматики) припис, норма, реко
мендація; (залізне) принцип, с. закон; (прий
няте в гурті) звичай, заведенція;

ПРАВИЛА (шкільні) г. правильник; п. внутрі
шнього розпорядку г. правильник.

ПРАВИЛЬНИЙ зг попрів-; (шлях) вір-, непо- 
миль-; (поділ) справедливий; (висновок) без- 
помилкб-; (- заувагу) слушний; (трикутник) 
м. симетрич-, пропорцій-.

ПРАВИ/ТИ (своє) повтбрюва-, торбчи-, товкмі- 
чи-, товкти; (борг) стягі-; (ціну) проси-, гну-, 
гили-; (молебні) служи-; (за що) служи- чим; 
(баль) справля-; (текст) /ви-, ггР під-/, КОРЕ- 
ГУВА-, внбси- поправки; (човном) правуві-; 
(людом) керуві-, володарюві-; п. сміленого 
дуба Хймині кури ♦; п. як за батька забагато 
проси-, я. /мн хто/ -ть 1. я. повторює, 2. я. 
стягі, 3. що виправля, с-и ♦, з-й виправи-, ко
ректор, виправляч, ~льник, пк ~ль-, виправн
ий, коректувіль-, випрямний, ©, 4. я. правує.

ПРАВИЦЯ пріва рукі, уР десниця; (партії) прі- 
ве крило.

ПРАВЛІННЯ (царя) царюві-, (князя) князюві-; 
(спілки) провід, керівництво, упріва.

ПРАВНИЙ (суд) закон-, правомбжни[і]й; ц. ка
нонічний; (- підставу) правовий, юридичний.

ПРАВНИК юрист, правознівець, правовик, ю- 
риспрудЄнт; (♦ і богослов на Сході) шейх.

ПРАВНИЧИЙ правознів-, юридичний; ± ПРА
ВОВИЙ.

ПРАВО правознівст-, (в державі) законодівст-, 
юриспруденція; з'" привілей, пільга, переві-; 
(виключне) прерогатива; (на що) дбзвіл, а. лі
цензія; (над ким) вліда; (моральне) підстіва; 
& *♦ на помилку; п. гблосу г. ♦ на голос;

ПРАВА f  вбльності; а. ліцензія; (водія) свідоц
тво, документ, шоферські ♦; (винахідника) па
тент; (рівні) можливості; (людські) свободи.

ПРАВОВИЙ (- норми) прівний, юридйч-; (лад) 
законопрів-; (відділ) правничий.

ПРАВОЗНАВСТВО юриспруденція, юридичні 
науки.

ПРАВОМОЖНИ[І]Й правочйнний, правосиль-, 
с° правомбч-; (суд) судопрів-; ± ЗАКОН-;

ПРАВОМОЖНІСТЬ правосйлля 0.
ПРАВОПИС ортогріфія, с° орфографія.
ПРАВОПИСНИЙ (словник) ортографічний.
ПРАВОПОРУШНИК > ЗЛОЧИНЕЦЬ.
ПРАВОРУЧ (де) з прівої руки /боку/, спріва, 

правббіч; (куди) напріво, у прівий бік /руку/, 
на прівий бік; (команда волам) цаб£!; рів
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няйсь праворуч! вис° у. право глянь!
ПРАВОСУДДЯ юстиція, (правий) суд, о. Темі- 

да; (неправе) кривосуддя; я. судочгінство.
ПРАВУ/ВАТИ (човном) кермуві-, прави-; (куди) 

прямуві-, простува-, іти; (чим) керуві-; (над 
ким) верховоди-, команд ува- ким; я. імн хто/ 
~є с-и ♦, радий поФ, КЕРМАНИЧ, пк -валь
ний, кермувань-, кермовйй, стерновий, ©.

ПРАГНЕННЯ палке бажання /хоті-, жада-, жага, 
жадоба/, велйка хіть; (до чого) ПОРИВАННЯ 
(серця), потяг, порух, г. змагання; ± МЕТА.

ПРАГН/УТИ палко бажа- /хоті-, жада-/, г. змага- 
[з. до зфа], (чого) пнутися /пориві-, тягтйся 
(душ&о), рві-, тяжіти/ до; (купи-) займа- чф- 
гу з ночі; (дія-) намагатися; ~е чого гго душ і  
чия горйть за чим; я. /мн хто/ ~е охбпле- бажа
нням, сповне- бажання /прагне-, жаги/, наста
влений [я. ~е влііди н. панувати], ~учий, жад
ущий /спрагнений /-лий/ чого, (до чого) наці
лений /спрямова-, орієнтб-/ куди/на що, пк не- 
стрйм- (у бажанні), І вгору! гінкий, з приціл
ом на що, © аж мліє -  рветься, ~учи, прігши.

ПРАДІДИ, ПРАДІДІВСЬКИЙ /ПРАДІДНІЙ/
> ПРЕДОК /ПРЕДКИ/ і ПРЕДКІВСЬКИЙ.

ПРЕЙСКУРАНТ (товарів) цінник, перелік /ка
талог, довідник/ цін, д£ прайскурант.

ПРАКТИКА (борні) досвід; п. дійсність, реільн-; 
(буденна) побут, життя; (виробнича) навчан
ня, стажува-; (лікаря) праця.

ПРАКТИ/КУВАТИ (руку) вправля-, набиві-, на- 
ламу-; (методи) застосбву-; (- лікаря) міти 
~ку, прийма- /лікува-/ хорих; я. Імн хто/ -кує 
с-и ♦, меткий у -ці, для мси, зійнятий мсою, 
практик, жґ ~кінт, о. з ^ою  [лікар з п.];

♦♦♦СЯ н° міти місце [практикувіли- аборти] 0.
ПРАКТИЧНИЙ не теоретич-, прикладний, ути- 

літар-; (убір) вигід-, зруч-; (глузд) прагматйч-; 
(- пораду) кбрис-, помічний, заріз-; (підхід) 
реіль-, життєвий; © діловий, діловйтий.

ПРАНЦІ сифіліс, люес.
ПРАОТЕЦЬ прабітько, прародич, родоначіль- 

ник; ± ПРЕДОК.
ПРАПОР стяг, знамено, штандірт, ц. корог/ва. 

м° -овка, вимпел; п. ідея, гасло; & ♦ець, *за- 
прапорений; ви *із ♦ом за мною кроком руш!

ПРАПОРЩИК у. підхорунжий.
ПРАС пріска, д. залізко; р. прес.
ПРАСУВАННЯ ° прасбва- [дбшка до п. прасу

вальна дбшка].
ПРАТИ (білизну) випирі-; (- дощ) періщи-; жґ 

би-; р. п£р-; я. /мн хто/ пері зійнятий пран
ням, с-и ♦, праль, ж1 праля, прічка, (річ) 
прач, пк пральний, для прання.

ПРАХ порох, пил; я. тлінь, (тлінні) остінки, (ге
роя) у? труп.

ПРАЦЕЗДАТНИЙ > ЗДАТНИЙ.

ПРАЦІВНИК трудівник, РОБІТ-, трудар, трудя
га; (колега) спів^; (установи) співробіт-, слу
жбовець; (культури) діяч; (науки) науковець.

ПРАЦЮВАТИ жґ роби-, к" трудитися; (над 
чим) докладати праці до, руха- що; (невтом
но) не покладі- рук, не ма- /зна-/ спочинку, с. 
розриватися, розпаді-; (шевцем) шевцювати, 
(кравцем) кравцюві-, (вчителем) вчителюва- 
і т.д. ; (на службі) служй-; (у склепі) торгуві-; 
/на паливі/ дія-, функціонуві-, рухатися; & дк 
на^ /за-, від-, о- +/; я. /мн хто/ працнй: с-и ♦, 
зійнятий працею /ділом/, робітник, ПРАЦІВ-, 
трудівник, роботйр /-яга/, пк трудящий, зійня
тий, г. затруднений, /- ученняі задія-, /рушій 
на чім/ урухбмлюва- чим, /модель/ діючий, о. 
на /в/ роботі /пріці/, ©, ± ПРАЦЬОВИТИЙ;

В ІД Ж  /про-/ 0; (борг) відроби-; (рухи) відшлі- 
фуві-, удосконіли-; (такт) вйкона-; & ндк 
відпрацьбвува-.

ПРАЦЯ робота, р. труд; (разом) співпріця /-ро
бітництво/; (шевця) фах, професія, ремесло; 
± НАПРУЖЕННЯ; (машин) функціонуві-, ді- 
я; (наукова) рбзвідка; (митця) (вй)твір, тво
рчість; мірна (кіторжна) п. Сизйфова ♦.

ПРАЦЬОВИТИЙ роботящий, трудя-, працелю
бний, діяль-, с. запопадливий, д. робітний, к* 
трудівлйвий, багатотрудний.

ПРАЩУР предок, прабатько;
ПРАЩУРИ ПРЕДКИ, прадіди, прародичі, пра

батьки, праотці.
ПРЕВАЛЮВАТИ ма- перевігу, переважа-; ± 

ДОМІНУВАТИ.
ПРЕВЕНТИВНИЙ > ЗАПОБІЖНИЙ.
ПРЕГАРНИЙ дуже /збіса/ гар-, ПРЕКРАС-, най- 

гарніший, ЧУДОВИЙ, чарівний, (пре)див-, 
блискучий, знаменитий, (обід) цірський; ф. 
куди твоє діло, хібі-ж-такий, аж-бн-який.

ПРЕДКІВСЬКИЙ прабітьків-, прадідів-, предк- 
овіцький, прідідній, предковий, п° прірідний;

ПРЕДКОВІЧНИЙ споконвіч-, передвіч-, пре- 
двіч-, всевіч-, прадавній, ПРЕДКІВСЬКИЙ.

ПРЕДМЕТ річ, к* реілія; (шкільний) наука, дис
ципліна; (кохання) об’єкт.

ПРЕДОК ПРАЩУР; & ж' предкиня;
ПРЕДКИ ПРАЩУРИ, дівні покоління.

ПРЕДСТАВЛЯТИ (їм) назива- /відрекомендб- 
вува-, зг заповіла-/ їх, знайбми- з; (їх) РЕПРЕ- 
ЗЕНТУВА-, г. заступі-; (віру) оприявюва-, /у 
творі! відбиві-, віддзеркілюва-; (їм) пропо- 
нува-, виноси- на суд чий, виставля- на чиї б- 
чі, явля- чиїм очам; (дані) над сил і-, по дава-; 
(ідеї) розкриві-; (свідків) виставля-; (грати)
д. удава- /наслідува-, зобража-, грі- рблю/ ко
го(фарс) розігрува-;У* явля-; я. /м*1 хто/ пре
дставлю 1. я. репрезентує, 2. я. знайомить 
(гостя), 3. я. удає, я. грає, я. подає +;
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ПРЕДСТАВИТИ (їм) яви-, г. запода-; (ідеї) ок 
оприявни-; 0.

ПРЕДСТАВНИК репрезентант г. заступник; (ур
яду) чин-, г. рЄч-; (країни) ПОСОЛ /не в цен
трі! консул, /повірений/ шарж д’афф; (ідеї) 
виразник, визнавець, захисник; (гурту) член; 
(науки) діяч; (виду) б'екземпляр; ± ДЕЛЕГАТ;

2~~И (зникомих громад) останні могікани 0.
ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ (орган) репрезентатив

ний, (лад) парламентар-.
ПРЕДТЙЧА > ПОПЕРЕДНИК.
ПРЕД’ЯВЛЯТИ (квиток) показува- (чек на опл

ату) подава-; (вимоги) с° висува-, заявля-, ви- 
ставля-, оприявнюва-; я. !мн хто/ пред’явля' 
що показує, с-и показува-, змушений показа-, 
пред’явник, (чек на оплату) подавець, ©.

ПРЕЗЙНТ і -ЕНТУВАТИ > ДАР і ДАРУВАТИ.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ у. виставини /пред-/.
ПРЕЗИДЕНТ (країни) голова держави, лідер, го

ловнокомандувач; (фірми) голова, директор,
г. предсідник, ф. хазяїн, госпбдар, бос, влас
ник; & президентик.

ПРЕЗИРЛИВИЙ і ПРЕЗЙРСТВО > ЗНЕВАЖ
ЛИВИЙ »ЗНЕВАГА.

ПРЕКРАСНИЙ дуже добрий, ПРЕГАРНИЙ, ф. 
хіба-ж-такий, аж-он-який; (- мову) ДОСКО
НАЛИЙ; (голос) милозвучний, розкіш-; (слух) 
надзвичай-, с. феноменаль-; (вислів) влучний, 
вдалий; (- мету) високий; (час) сприятливий, 
щасливий; (- мрії) світлий; (друг) золотий.

ПРЕКРАСНОДУШНИЙ світлий душйо.
ПРЕЛЮДІЯ (до твору м*) вступ, у. пригравка; 

її. пролог, передмова, зачин, початок, з&пів.
ПРЕМ’ЄР ♦ - м ін іс т (е )р ,  голова у р я д у ,  голова ка

б ін е т у  (м ін іс т р ів )  /к. К аб м ін у /.
ПРЕМІЮВАТИ > НАГОРОДЖУВАТИ.
ПРЕМІЯ ббнус, приз, НАГОРОДА.
ПРЕПАР/УВАТИ (ліки) виготовля-; (відомість) 

переробля-, переінакшува-; я. /мн хто/ ~ує с-и 
♦, з-й с4, препаратор, пк препараторний, ©.

ПРЕПАСКУДНИЙ препогі-, препідлий, БРИД
КИЙ, (пре)гидезний, гидосвітній, прегидкий.

ПРЕПОДОБНИЙ правед-, безгріш-, святий; ок 
високодостойний, превелЄб-; (парох) всечес-.

ПРЕРОГАТИВА > ПРАВО.
ПРЕС у. гніт, давило.
ПРЕСА засоби глісности /друкованої інформа

ції/, к. ЗГ, ЗМІ; (періодична) мн видіння, пуб
лікації; (на з'їзді) п. журналісти, газетярі; жгі- 
вта /бульварна/ преса г. брукові газети.

ПРЕСТЙЖ (чий) добра слава /ім’я/, репутація, 
авторитет, реноме; ± ВПЛИВ, ГІДНІСТЬ.

ПРЕСТІЛ і ПРЕСТОЛ (царя) трон; (Всевишньо
го) п. влада; (у вівтарі) столик.

ПРЕТЕКСТ > ПРИВІД.
ПРЕТЕНДУВАТИ (нащо) висува- /заявля-, ма-,

виставля-/ претенс[з]ії, заявля- свої /жн кача-/ 
права, вимага- /домагатися, допомина-/ чого; 
± ЗАЗІХА-; я. Імн хто/ претендує с-и ♦, пре
тендент, о. з прет£нс[з]ією /-іями/, ©.

ПРЕТЕНЗІЙНИЙ з претенс[з]іями; (вигляд) під
креслено оригінальний, вибагливий, примх- 
ли-; & х? претенсій-; ± ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ.

ПРЕТЕНЗІЯ (на що) зазіхання, домага- своїх 
прав /речЄй/, jc" претенсія; зн? незадоволен
ня, образа; (покупця) реклямація; (в суді) ю, 
позов; ± ВИМОГА.

ПРЕФІКС j fy.  приросток.
ПРЕЦЕДЕНТ подібний випадок /вчинок, подія/ 

в минулому /перЄдше, колись/.
ПРЕЧУДОВИЙ знаменитий, щонайкращий, d* 

ой, гарний же, гар-!; & сточудовий.
ПРИ: п. тгіму, що тоді, як; п. денному світлі д. 

по дню; п. місячному с. (грати) д. до місяця.
ПРИБАРАХЛЙТИСЯ дк ф. припарадитися.
ПРИБЕРІГАТИ (гріш) заощаджува-, берегти, не 

циндри-; (добро) не марнотрати-, трима- в за
пасі; (в душі) зберіга-; (місце) резервува-; (на 
старості) р. догляда-; я. /мИ хто/ приберігі 
с-и ♦, з-й приберегти, заощаджувач, не марн
отрат, пк ощадливий, запасли-, економний, ©.

ПРИБИР/АТИ (з ока) /за-, (риму) до-/; (де) поря- 
дкува-, з. прята-; (що) опоряджа- /ложе/ заст
еля-. /себе/ причепурюва-, /ялинку/ прикраш- 
а-; (молоду) одяга-, чепури-; (рис) набуві-, 
набира-; (вигляд) прийма-, напуска- на сЄбе; 
(ім'я) назива- себЄ ким; (їжу) поїда-; (до рук) 
ПРИВЛАСНЮВАЧ (їх) ♦ з дороги, убива-, 
позбуватися; я. /мн хто/ 1.-4. с-и ♦, з-й при- 
бра-, ©, 1. '■'■альник, пк ~альний, 2. я. чепур
ить, чепурун, пк чепуристий, 3. (рис) я. набу- 
ва + пк ~ущий, 4. (ім'я) я. бере;

ПРИБРАТИ 0; ргізуму не приберу! що за ока
зія!; я. прйбрано прибраний, прйбратий.

ПРИБІЧНИК > ПРИХИЛЬ-, н1 ПОСІПАКА.
ПРИБЛЙЗНИЙ (облік) не (зовсім) точ-, орієнтб- 

в-, не остаточ-, заздалегідни[і]й; (- уявлення) 
не пов-, не абсолют-;

ПРИБЛИЗНО (який) більш-мЄнш, порівняно; 
(міряти) на око; (- числа) щось із [щ. із сор
ок]; /час/ десь, отак [десь /отак/ опівдні], так 
[так з пару днів]; & аменше-біль-.

ПРИБЛУДА зайда, заброда, заблуда, приходько, 
забіга, прийда, з. пришляк, о. варяг, зн завол
ока, приплентач, як і. захожий, с. волоцюга; ± 
ПРИБЛУДНИЙ, ПРИБУЛИЙ.

ПРИБЛУДНИЙ Q немісцевий, нетутешній, чу
жий, захо-; (пес) приблудлий /за-/, заблука-, 
заблудний, заблука-, бездбм-.

ПРИБОР (столовий) сервіс, (чайний) начиння.
ПРИБОРК/УВАТИ ббрка-, коська-, укоськува-, 

утихомирю-, упокорю-, брати в шори, тихо-
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мири-, п. загнуздува-, обламува- крила /ла-м-
і- хребет/ кому; (стави- на місце) приструнч- 
ува-, приструню-; (бунт) ПРИДУШУ-; (болі) 
гамува-; (звіра) муштрува-, дресирува-; ПІД- 
КОРЯ-; я. /лі" х то /  ~ує с-и ♦, з-й ~а-, ПРИ
БОРКУВАЧ, пк -ливий, муштрувальний, ©;

ПРИБбРКА- скрути- роги кому /в баранячий 
ріг кого/, взя- в руки кого, вкрути- /при-/ хво
сті кам>>; (стихію) загнузда-;

ПРИБОРКАНИЙ © упокбре-, о. хоч круг па
льця обвивай кого; 0.

ПРИБОРКУВАЧ упокорю-, утихомирю-, прист
рунчу-, обламу- крил, (звірів) муштруваль
ник, дресирувіль-.

ПРИБРІХУВАТИ > БРЕХА-; (від себе) додава-; 
(для сміху) перебільшу-.

ПРИБУ/ВАТИ з’ являтися; (пішки) приходити, 
(на чім) приїзди-, приїжджа-, приліта-, прип
ливі-; (- речі) надходй-; фР чимраз то зрості- 
/більша-, множитися/, примножува-; (- воду) 
підноси-; я. /мн хто/ с-и ♦, готовий прибу-, 
прибуваний, прибулець, гість, заїжджий, пк 
щоріз більший обсягом /розмір-, заввишки 
+/, /- воду/ прибутний, щоріз вищий рівнем, 
/потік/ нестрймний, нескінчЕн-, ©;

ПРИБУ- ф. прикоти- 0, (вчас) нагодитися; п. у 
силі /винахідливост/і/ набрітися сили /~и/; 
прибув /-лгі/ на Ваш накгіз! ви f  на послух!;

ПРИБУЛИЙ приїжджий /за-/, захожий, як і. 
гість, прибулець, зн ПРИБЛУДА.

ПРИБУДІВЛЯ, ПРИБУДОВА прйдомок, при
хаток, прибудівок, прибудівка, прибудбван- 
ня, ф. прйхалабок; (дія) прибудовування.

ПРИБУТКОВИЙ рентібельний, зискбв-, г. по- 
пліт-; (податок) з прибутку, відприбуткбвий.

ПРИБУТОК зиск, о. свіжа копійка, (з акцій) ди
віденд; п. ВИГОДА, КОРИСТЬ; фР приріст, 
збільшення.

ПРИБУТНІ приїзд, прихід, приліт.
ПРИВАБА привібливість, повіба, а. атракція, ф. 

заміна, замануха; п° красі, принадність;
ПРИВАБИ спокуси, (жіночі) чіри.

ПРИВАБЛИВИЙ і ПРИВАБНИЙ (- личко) ми- 
лий, миловидий, гірний, приєм-; (- неї) спок
усливий, цікі-; (- мрії) захбпли-, заміняй-, ва- 
блй-, принідний, ок манкий, оковбирущий; 
(голос) солодкий; & привабливущий.

ПРИВАБ/ЛЮВАТИ притягі- око /зір/; (чим) за- 
ціківлюва-; (очі) приверті-, брі- на сЕбе (всі); 
(куди) принаджувати, приміню- /за-, ПЕРЕ-/; 
(красою) зачарбву-, чарувіти; (до себе) при- 
хиля-, віби-; (туристів) стягі-; ± СПОКУ- 
ША-; я. /мн хто/ ~люс с-и ♦, рідйй ~и-, 
~лювач, с. спокусник, пк -ливий, знідлй-, 
спокусли-, принідний, ок оковбирущий, /зір/ 
магнетичний, /- чари/ приворотний;

ПРИВАБИТИ о. помани-, як ціпа капустою 0.
ПРИВАТ г. 4не життя; у 4і у Фному житті.
ПРИВАТНИЙ не держів-, не суспіль-; (- спра

ви) особистий, с. інтимний; /життя/ неофіці
йний, не службовий, родйн-; (одяг) з. парти- 
куляр-; ± ЦИВІЛЬНИИ.

ПРИВЕРТАТИ (на що) /о-, (убік) онґ зі-/; (до 
себе) привіблюва-, прихиля-, (чаром) приво- 
рбжува-; (до гурту) залучі-, вербуві-, приєд- 
нува-; (увагу) прив’язува-, зверті-, жґ ♦ очі; 
(серце) причарбвува-, при-любля-; (симпатії) 
викликі-; я. /мн хто/ 1. я. приваблює, 2. я. 
зверта, с-и зверті-, рідйй зверну-, ©.

ПРИВИД марі, ПРИМАРА, мані, привиддя, по
тороча, к" видиво, фантом, д. обміра.

ПРИВИДЖУВАТИСЯ здаві-, виді-, ставіти пе
ред очима; (у сні) СНИТИСЯ; що -сться с-и 
♦, привйджуваний, пк примар-, химЕр-, нере- 
іль-, о. живий у снах /мріях/, ©;

ПРИВИДІТИСЯ приверзтися, приміри- 0.
ПРИВИК/АТИ і -ЛИЙ > ЗВИ/КАТИ і -КЛИЙ.
ПРИВІД причина, підстіва, претекст, фР на-гбда 

[діти п. так думати д. нагоду прийти на таку 
думку]; п. ГАЧОК, зічіпка, приключ-; фР 
мір-, зікид, соус [під міркою /зікидом, соус
ом/]; ± ПОШТОВХ.

ПРИВІДЕЦЬ і ПРИВІДЦЯ > ПРИЗВІДНИК; 
(гурту) ватіг, ватажок, проводир.

ПРИВІЛЕЙ пільга, пріво, перевага; (виняткове 
право) прерогатива; f  патент;

ПРИВІЛЕЇ f  вбльності 0.
ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ упривілейбваний.
ПРИВІТ (приЦвітіння, поздорбвле-, ви салют; ги 

привітність, прихильність.
ПРИВІТАЛЬНИЙ вітіль-, поздорбвчий, г. ґра- 

туляційний.
ПРИВІТНИЙ щирий, доброзйчливий, д. вітли-; 

(- слова) добрий, ніжний; (дім) дружній; (ку
ток) привібливий, манлй-.

ПРИВЛАСН/ЮВАТИ привліщу-, ПРИСВОЮ-, 
визнавіти за сво£, о. накладі- ліпу, прибирі- 
до рук, кліс- до (сво£ї) кишені, з. собічи-; (зе
млю) присусіджува-; (лаври) приписува- собі; 
(плоди праці) виїжджі- на чужій спині; я. /мн 
хто/ ~ює с-и ♦, рідйй ~и-, ~ювач, загарбник, 
загреба, пк загарбливий, загребущий, ©.

ПРИВНЕСЕНИЙ (- ідеї) /за-/, прийшлий.
ПРИВОДИТИ (куди) /за-/, ВЕСТИ; (кого) спров- 

іджува-; (думку) навбди-; (авто) приставля-; 
(до чого) призвбди- /до-/; (дитину) нарбджув- 
а-; п. в рух урухбмлюва-, /машину/ пускі- в 
роботу; п. телгі телитися; я. /V  хто/ привгід- 
ить с-и ♦, з-й привести, (при)водій, пк т. при- 
водбвий, привідний,/м'яз/для приведення, ©;

ПРИВЕСТИ /до-/ [д. до даду] 0.
ПРИВОРОЖУ/ВАТИ / чарбву-/; я. /мн хто/ ~с
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с-и ♦, з-й приворожи-, чарівник, приворбжув- 
ач, пк приворбжливий, /засіб/ приворотний, ©;

ПРИВОРОИЖНИЙ причарбва-, примагніче- 0.
ПРИВСЕЛКІДНИЙ публіч-, вселк5д-, прилк5д-, 

принірбдній; (суд) відкритий, глісний, ± ПО
КАЗОВИЙ;

ПРИВСЕЛЮДНО принірбдньо 0.
ПРИВ’Я/ВАТИ і -ДА- злегка в’яну- /зав’яда-/; 

п. марні-; (- тяму) слабша-, тупі-, притуплят
ися; я. /мн хто/ ~ді с-и ♦, приречений міу-, ©.

ПРИВ’ЯЗ/УВАТИ припині-, в’язі-, (до ложа) 
прикбвува-; (худобу) налйгува-; (очі) привер
тав (до їх) п. пов’язува- /асоціюві-/ з іми; я. 
/мн хто/ -ус с-и ♦, з-й -і-, в’язій, пк в’язаль
ний, в’яжучий, ©;

♦♦♦СЯ (линвою) кріпи-, пришнурбвува-; (як до 
мами) приростіте серцем /дуіпЄю/, (настир
но) чіплятися, прискіпува-; (з чим) нав’язував 
я. /мн хто/ -ється 1. -уваний, припина-, пк ~н- 
ий, припйнатий; 2. с-и ♦, з-й -і-, ПРИЧЕПА, 
п’явка, пк прич£пистий /у-/, причепливий, 
прискіпли-, невідчепний, непозбутній, ©.

ПРИВ’ЯЗАТИСЯ /у-/, як реп’ях, приліпи- 0; 
(дружбою) прихопи- однЄ до бдного.

ПРИГАДУВАТИ згіду-, воскрешіти /перебирі-, 
відтвбрюва-/ в пім’яті; ж* нагадував не п. 
не пам’яті-; я. /мн хто/ пригадує с-и ♦, з-й 
пригада-, захоплений спбгадами, р. спогаді- 
льник, пк пам’ятливий, пам’яткий, ©;

ПРИГАДУВАТИСЯ прихбдити на пім’ять 0.
ПРИГИН/АТИ: я. /хто/ -на с-и ♦, з-й пригну-, пк 

гнучий, -ущий, с* пригни- [пригнймак], ©.
ПРИГИНАТИСЯ; ПРИГНУТИСЯ: пригнув

шись rf пригинцем.
ПРЙГІРЩ і ПРИГОРЩ пригорща, жменя.
ПРИГЛУШ/УВАТИ злегка заглушу- /заглуші-, 

/при-/; (звук) перекриві-, перебивіти прити
шу-; (сміх) стриму-, тамувати; (громом) глу
ши-, ПРИГОЛОМШУВАВ (емоції) забиві-, 
посліблю-, притлумлю-, придушу-, змЄншу-; 
я. /мн. хто/ -ус с-и ♦, рідий -и-, -увач /за-/, пк 
глушильний, гальмівний, -ливий, © -уючи.

ПРИГЛЯДАТИСЯ (до чого, г. чому) придивля-, 
/в-/, (пильно) втуплюва-, втуплювати очі; (до 
чого) вивчіте що.

ПРИГНІЧЕННЯ гніт, (пригноблення; (стан) 
пригніченість, засмучен-.

ПРИГНІЧУВАТИ і ПРИГНІТА- тисну-, дави-, 
притискі-, придівлюва-; ПРИГНОБЛЮВА-; 
(чуття) ПРИГЛУШУ-; (серце) гнітити, зас- 
мучува-, наверті- камінь на сЄрче /душу/; 
(кого) УТИСЮ\-, лягі- (тягарем) на плечі 
кому; я. /лґ хто/ пригнічує 1. що притискі,
2. с-и ♦, з-й пригніти-, гнобитель, пригнобл
ювач, пригнічу-, пк гнітючий, пригнббливий, 
© деспотичний, тираніч-, п° ярмистий, ©;

ПРИГНІТИТИ (словом) прив’яли- 0;
ПРИГНІЧЕНИЙ > ПРИГНОБЛЕ-; п. стан при

гніченість, депресія.
ПРИГНОБЛЮВАТИ гноби-, визйскува-, к* ек- 

сплуатуві-, ПРИГНІЧУВА-, о. гну- в дугу /в 
три дуги, в три погйбелі/; я. /мн хто/ при- 
гнбблює = я. пригнічує, ± я. експлуатує1;

ПРИГНОБИТИ (пітьму) р. поборбти 0;
ПРИГНОБЛЕНИЙ пригніче-; (- постать) 

похиле-, згбрбле-; (цвіт) прибйтий; (настрій) 
важкий, гнітібчий.

ПРИГОДА подія, випадок, істбрія, приключка, 
інцидент, (прикра) прйчта, притичина, при- 
дибішка, придибЄнція, с. хілепа; (бойова) би
тва; & пригбдонька; ± ПОХОДЕНЬКИ;

ПРИГОДИ авантури, (тривалі) одисЄя /с° оді- 
ссЄя/, фР всячина; (тяжкі) митірства, ходін
ня по муках; (амурні) походеньки, походи.

ПРИГОДНИЦЬКИЙ (фільм) з пригодами; (ро
ман) гостроціківий; ± АВАНТУРНИЙ.

ПРИГОЛОМШЛИВИЙ з-й приголбмшити, РА
ЗЮЧИЙ, (ефект) НАДЗВИЧАЙНИЙ, могут
ній, жґ хіба-ж-такий, аж-бн-який.

ПРИГОЛОМШ/УВАТИ забиві- пімороки, пі- 
морочи-, вибива- пім’ять; (рибу) ПРИГЛУ
ШУВАВ (кого) п. виклика- пініку в; (гляда
ча) вражі-, ШОКУВА-, ошелешу-, спантели
чу-, збивіти з пантелику; (лихом) прибиві-; & 
голбмши-; я. Імн хто/ -ус мастік ♦, з-й -и-, пк 
разючий, ПРИГОЛОМШЛИВИЙ, ок потрясу- 
щий, запридушній, /- дію/ фантастичний, не- 
чува-, неймовір-, могутній; /кошмар/ моторо
шний, /- музику/ вулканіч-, ск тряси-душу 
[тряси-душу фікт], збивій-з-ніг [збивій-з-ніг 
вісті], запри-дух [запри-дух видовище];

ПРИГОЛОМШИ- вдіри- обухом по голові, як 
грбмом прибй-, причмели-, кину- в подив 0.

ПРИГОР/ТАТИСЯ тули- /горну-, притискі-/ до 
кого, (щільно) припадіте /о. лйпну- (листоч
ком)/ до; я. /мн хто/ ггірнеться ^ганий, при
тулю-, с-и ♦, рідий -ну-, -тійло, притула, ©.

ПРИГОЩАТИ > ЧАСТУВАТИ; п. би-, катуві-.
ПРИГОЩАТИСЯ > ЧАСТУВАТИСЯ.
ПРИДАВАТИСЯ (до чого) годй-; (кому) ставіти 

у пригоді, здавітеся на що; я. /мИ хто/ го
диться пк годний, гбден, гожий, підхб-, годя
щий, ПРИДАТНИЙ, здалий;

ПРИДА- (- їх) вді-; & /вдачу/ зформуві-, /день/ 
с° вида-.

ПРИДАТНИЙ здіт-, зділий; (для чого) корис
ний, потріб-; (- річ) годящий, гожий; (- місце) 
вигідний, зруч-; (момент) слуш-.

ПРИДАТОК, ПРИДАЧА > ДОДАТОК.
ПРИДБАВАТИ р. набуві-, гребти до сЄбе, (вор

огів) наживі-, (працею) дороблятися; & прид- 
ббвувати; я. /мн хто/ набуві с-и ♦, рідий при-
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дбі-, дбаха, призбирувач, заробітчанин, г. до- 
робкЄвич, к? набувіч, о. раб мамбни, н1 загре
ба, гребун обома, пк набутливий, я1 загребущ
ий, жадібний, © набуваючи;

ПРИДБАТИ набу-, (за гріш) купгі- 0; (одяг) 
справи-; (працею) надба-, нажи-, г. позгіска-; 
(друзів) знайтй; (біду) набратися чого; (славу) 
здобути, зажй- чого; (титул) дісті-; фР спо
біг- [с. словесний вираз], (розжитися) зискі-.

ПРИДЕРЖУВАТИ: п. язикі (помовчувати) де- 
ржі- язйк на гачку /мотузку, за зубіми/.

ПРИДШгіТИ /ви-/, признач^-; ± РОКУВАТИ;
ПРИДІЛЙТИ (час) присвяти-; 0.

ПРИДОБРЮВАТИСЯ > /ПІД-/; ок примгілюв-.
ПРИДИВЛЯТИСЯ ПРИГЛЯДА-; (до кого) на- 

зирати кого, (за чим) НАГЛЯДАТИ.
ПРИДУРКУВАТИЙ дурнува-, пришелепува-, 

недоумкува-, з-за рогу мішком прибй-, ф. 
прицуцува-, прибамбашений к" розумово об
маже- ± ДУР-.

ПРИДУРЮВАТИСЯ (ким) удавати з сЄбе кого, 
д. приставлятися.

ПРИДУШУВАТИ придавлю-, притискати; (- ли
хо) гнітй-, пригнічува-; (бунт) приборку-, уп
окорю-, утихомйрю-, с. топйти у крові; (гнів) 
тамуві-, стрйму-; (розвій) притлумлю-, глу
шити, тР приглушува-; я. придушує 1. с-и ♦, 
з-й придуши-, пригнічувач, пригноблю-, гно
битель, глушйт-, пк репресивний, для приду
шення, зайнятий -ям, ©, 2. я. тамує;

ПРИДУШИТИ (бунт) ф. стлумити 0.
ПРИЙДН/УВАТИ /об’-/; (до їх) прилуча- /до-/, 

додава-, /злуча-/ з; (до дії) /за-/, п. підпряга-, 
причащі-; (землі) прирізува-; п. свій голос п. 
підпрягатися; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й -а-, ~у- 
ваний, л*~уваль-, ~авчий, для ~ання, ©;

ПРИЄДНАТИ приточити 0.
ПРИЙДНУВА/ТИСЯ прилучі- /до-/, п. причащ- 

і- 0; (до дії) підпряга-, (до їх) приставати, (- 
звук) вплітатися; я. /мн хто/ -ється з-й прист
ати до, -ний, долучу- /при-/, пк долучнй, ©.

ПРИ£МНИ/Й © люб’язний, ЧЕМ-, іохвіт-; (ре
чі) утіш-, утішливий; (усміх) привабли-, сим
патичний, милий; (спогад) солодкий; (на взір) 
оковйрний; & д° *уприЄмнювати /робй ~м/.

ПРИЄМНІСТЬ <У задоволення, втіха, радість, 
насолода [з приємністю]; аж-он-яка п. (ком- 
у) як міслом по серцю /медом по губах/.

ПРИЖИВАТИСЯ (- дерево) прийма-, іти в ріст;
ПРИЖЙТИСЯ притерпі- 0; /і. зігріти собі 

місце; що прижався прижитий, 0 .
ПРИЗ > НАГОРОДА; & пк *призовий /виграшн-/.
ПРИЗБЙРУВ АТИ(СЯ) НАГРОМАДЖУВАТИ

СЯ), ЗБИРАТИ(СЯ); & напризбирувати(ся);
ПРИЗІБРАТИ (гроші) насклада- 0.

ПРИЗВИЧ/АЮВАТИ /у-/, привча-, ф. наламув-

а-; (очі) тренува-, натренову-, вигострю-; (до 
умов) пристосбву-; я. /л#* хто/ ~ІЮ€ с-и ♦, го
товий призвичії-, ~аювач, пк ~ійливий, ©;

♦♦♦СЯ ПРИСТОСОВУВА-, обвикіта, (до ум
ов) /з-/; я. Імн хто/ -ється с-и ♦, ~іюваний, ©;

ПРИЗВИЧАІ- оббу-, добре підкуві-, навчи-, г. 
допасуві-; (до їх) притфпі-, зростгіся душ&о 
з їми; (у праці) набити /наламі-/ руку; (озна
йомитися з ролею +) увійти у що [у. в ролюї;

ПРИЗВИЧАЄНИЙ налама-, підкутай 0, (до у- 
мов) обжи-, (- око) вигострений.

ПРИЗВІДНИК (бунту) призвідець, призвідця, 
ЗАВОДІЙ, спричйнник, причйнець, організа
тор, винуватець.

ПРЙЗВІСТКА віст-, знак, уР провість, ок прбвіс- 
тка, (пфша) листівка, id* знамення, передвістя.

ПРИЗВІЩАТИ казі- наперед, п° вісти-, г. фР во
рожи-, id* передвіща-, уР прорікі-, віщуві-, ± 
ПРОРОКУВА-; я. /мн хто/ призвіщі с-и віс- 
тита, з-й проректи, віщун, провісник, приз- 
віс-, пророк, орікул, (вістка) ПРЙЗВІСТКА, 
пк призвісний, призвісливий, пророчий, віщу
нський, провісниць-, Ібіду/ лиховісний, ©.

ПРИЗВОДИТИ (до гріха) /до-/, спонукува-, при
чинятися, штовхати /підбива-, підбурюва-/ на, 
спричини- що, става- причиною чого; фР ви
кликі- що', я. /мн хто/ призвбдить з-й сприч
инити, ПРИЗВІДНИК, призвідець, призвідц- 
я, причйнець, спричйнник, заохот-, пк га при
чиновий, © с-и причиною.

ПРИЗНАВАТИСЯ (у чім) /зі-/, казіти прівду 
про, визнаві- що; (до їх) обзиватися, не цура- 
їх; (у коханні) освідчува-; (до слів) не зріка- 
чого, визнавати що; не п. до їх не впізнава- 
/не хоті- зні-/ їх; я. /мн хто/ -Ється с-и ♦, 
згодний призна-, зізнаваний /ви-/, (у коханні) 
освідчу-, © признаючись, визнаючи.

ПРИЗНАЧ/АТИ і -^УВА- (їм) приділя- /г. у-/; 
(плату) визнача-, встановлюва-; (ліки) припи
су-; (кару) присуджу-; (наперед) покладати; 
(зустріч) домовлятися про; (долею) приріка
ти; (на пост) стіви-, наставля-, id* номінува-; 
я. /мн хто/ ~і згодний /уповновіже-, г. уп- 
равне-/ ~ити, пк номінувальний, © ~аючи;

ПРИЗНАЧИТИ (куди) г. зголоси- 0.
ПРИЗОВ мобілізіція, ок поклик, г. бранка.
ПРИЗОВНИК рекрут, новобрінець, д. некрут.
ПРИЗУПИНЯТИ (спиня- на час) г. пристановля-;
ПРИЗУПИНЯТИСЯ г. приставіти1, пристанов- 

лятися;
ПРИЗУПИНИТИ г. пристановйти;
ПРИЗУПИНИТИСЯ с° у. пристанови-, прист- 

інути 0.
ПРИЗЬБА > НАСИП; & прйзьбочка.
ПРИЇДАТИСЯ (- їжу) набивіти оскому, ставі- 

неапетйтним, не ліз- в горло; п. набрид і-; я.
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-ється пк оскомистий, п. набрдиливий, надо- 
кучли-, осоружли-.

ПРИЇЖДЖИЙ, ПРИЇЗД і ПРИЇЗДИТИ > ПРИ
БУЛИЙ, ПРИБУТТЯ і ПРИБУВАТИ;

ПРИІЗДЙТИСЯ н°: приїздгілося приїзджано.
ПРИЙДЕШНІЙ майбут-, уР грядущий, з. прий

шлий; (- покоління) наступний, потом-.
ПРИЙДЕШНЄ майбут-, майбутність, майбуття, 

прийдешність, п° прийдЄшіпя, з. будучина.
ПРИЙМ/АТИ (спадок) /пере-/, перебирі-; (з рук) 

бра-; (звіт) зг відбира-; (умови) погоджува
тися з; (плян) схвалювати, затвор джува-, при
ставі- на; (указ) ухвалюва-; (присягу) 1. /їм/ 
складі-, даві-, приноси-, 2. /од їх/ вислухува-; 
(ліки) ковті-, заживі-, брі-; (їжу) споживі-, 
їс-; (хрещення боєм) проходи-, (1. обіт, 2. на 
віру) брі-; (глум) терпі-, зазнаві-, знбси-; (бій) 
ставі- до; (радіохвилі) лови-; (гостя) віті-, зу
стрічі-; (як гріх) сФ; (за кого) мі-, брі-, вважі- 
ким; (їх) робй- прийняття /дава- авдіЄнцію/ 
їм; (до школи) записува-, зараховував (хлібо- 
м-сіллю) частуві-; (форму) набуві- чого, (поз- 
у) прибирі-; (нову віру) навертітися на; (обр
аз) перевтілюва- у; (воду річок) поглиніти; (з 
дороги) забирі-; (дитину од неї) ф. різа- пупа 
їй; п. в штики зустрічі-, як ворога; я. /мн 
хто/ - і  с-и ♦, з-й прийня-, -ач, -альник, пк 
-альний, ок -ущий, © беручи, брівши;

ПРИЙНЙ-: п. за кого пізні- як кого; приймім 
(цю суму за 1) нехай (ця сума -  1); 0.

ПРИЙОМ с° (художній) зісіб;
ПРИЙОМИ с° (самбо) г. техніки, у* техніка.

ПРИЙНЙТ/НЙЙ і -ЛИВИЙ підхожий, припу
стимий, задовільний; (одяг) можливий; & с+.

ПРИЙНЯТТІ (спадку) перебрання, одержа-; 
(закону) ухвіле-, затвЄрдже-; (до школи) зіп- 
ис, зарахов(ув)ання, дк зарахуві-; (присяги) 
заприсяже-; (світу) сФ; ± ПРИНЯТТЯ.

ПРИКАЗКА > ПРИСЛІВ’Я.
ПРИКИПАТИ > ПРИСТАВА-2; що -nrf п’явка.
ПРЙКЛАД (чого, на що) зразок, взірець); (жи

вий) ілюстріція, доказ, свідчення; м. задічка; 
бути -ом пріви- за взірець; до -ду наприклад.

ПРИКЛАД (кріса) кольба.
ПРИКЛАД/АТИ (до чого) тули-, притуля-; (пе

чатку) стави-, притискі-; (до листа) додаві-, 
долучі-, г. /за-/; (руки) докладі- рук; (слова) 
пристосовува-; (коханця до неї) приписува
ні; п. прикладки сміхотвори-, калямбури-, 
сипа- жіртами, говори- приказками, ♦ прізви
ська /б'° прикладі- епітети/; п. с£рце вкладі- 
душу; я. /мн хто/ с-и ♦, рідйй приклас-, 
прикладач /до-/, ©, ± я. додає /докладе/;

ПРИКЛАСТИ (печатку) стукну-, притисну-, 
(приказку) притули-; 0.

ПРИКЛАДКА дотеп, калямбур, глузливе пріз

висько /примовка/; б'° ЕПІТЕТ.
ПРИКЛАДНЙЙ не теоретйч-, ПРАКТИЧ-; (- 

мистецтво) декоратив-, ужиткбвий.
ПРИКЛИКАТИ /під-/, б. підзйва- (зло) накли- 

кі-, накликува-; КЛИКА-; & приклйкува-.
ПРЙКЛЮЧКА > ПРИГОДА, ПРИВЩ, ПРИЧИ

НА.
ПРИКМЕТА озніка, призніка; п. властивість, о- 

соблив-, РИСА, з. примітка; (біди) знак.
ПРИКМЕТНИЙ характер-; приміт-, ЗНАМЕН-, 

вартий уваги.
ПРИКОВУВАТИ (тісно прикріпляти) пришпи

лю-, прииггрйку-, прицвяхову-, прикайдіню
ПРИКУВАТИ п° приланцюжи- 0.

ПРИКРАСА оздоба, окріса, ок мальованка, (з 
пір'я) плюмаж; (ряд візерунків) орнамент; ± 
ДЕКОРАЦІЯ; & д. покріса;

ПРИКРАСИ з6 здоблення 0.
ПРИКРАШАТИ /-АШУВАТИ/ здоби-, оздоб- 

люва-, цяцькувати, уцяцькову- /роз-/, приозд- 
облю-, декорувіти, удекорову-; (дім) ПРИЧЕ
ПУРЮ-, убиріти; (ялинку) /при-/; п° окраші-, 
краси-, золоти-, (мережкою) мережи-; (орна
ментом) орнаментуві-; (гурт) роби- честь 
кому; (мову) додав і- словім мЕду; (зелом) 
КВІТЧА-, розквітчува-, умію- /об-/; (гидке) 
завивіти в папірці, підмальову-, підкрішу-; 
(побут) уприємню-; я. /мн хто/ прикрапні с- 
и ♦, з-й прикріси-, оздбблювач, заквітчу-, пк 
прикрашальний, оздоблювань-, оздобчий, ©;

ПРИКРАСЙТИ уцяцькуві-, замережи- 0;
ПРИКРАШЕНИЙ ф. прикучерявле- 0;
ПРИКРАШАТИСЯ здоби- 0; я. -ється с-и ♦, 

прикрішуваний, оздоблю- 0.
ПРИКРИЙ неприємний, досід-; (- обставини) 

складний, важкий; (жарт) обрізливий; (біль) 
нестерпний, (мороз) силь-, (стан здоров'я) 
погі-; (горб) крутий, (колір) різкий; (- працю) 
невідкладний, терміновий;

ПРЙКРО кривдно 0.
ПРЙКРИТИСЯ викликі- невдоволення, завда- 

ві- клопоту, набриді-;
СПРИКРИТИСЯ збриднути, /на-, ОБ-/, на- 

докучи-, ОСТОБІСІ-, зосоружі-, збридитися 
0; & опрйкри-.

ПРИКРИТТЯ (од чого) зіхист; (втечище) схов
анка), зіхисток /при-/; фР фіговий листок.

ПРИЛАД пристрій, механізм, ок пристосбвання, 
с° пристосуві-; ± АПАРАТ; & дивоприлад.

ПРИЛАДДЯ знаряддя, ПРИЧАНДАЛИ, предме
ти, з. знідоби; (рибалки) снасть, спріва.

ПРИЛАДЖУВАТИ прилаштову-, пристосову-, 
припасов/v-: (віз) готувіти; я. /мн хто/ -ус с-и 
♦, з-й припасуві-, -увач, прилідж-, пк -чий, ©; 
ПРИЛАДИТИ ф. присобічити 0.

ПРИЛАШТ/ОВУВАТИ > ПРИЛАДЖУ-; (на
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працю) влаштбву-;
-УВАТИСЯ /в-/, ф. зачепи-, д. притікови- 0.

ПРИЛЙГЛИЙ / ПРИЛЮДНИЙ > СУМІЖ- і 
ПРИВСЕЛЮД-.

ПРИЛИПАЙЛО ж1 прилипайка.
ПРИЛИП/АТИ липну-; до чиїх рук не ~ла чу

жії копійка хто не користувався чужим доб
ром; я. = я. липне + пк -ливий, -частий;

ПРИЛИПНУ- (до чого) /в-/ у що [н. вікно].
ПРИЛІТАТИ: я. / /  хто/ приліті радий приле

тіти, прилітаний ± що літа;
ПРИЛЙТІ-: я. -тів прилетілий, прилину-, 0.

ПРИЛОВЧАТИСЯ с°; ЗЛОВЧЙ- кГ у . спровб- 
ри-, добріти хисту /способу/ [добери хисту 
при великому дристу, щоб штанів не закаля-].

ПРИЛУЧАТИ (до чого) /за-, до-/, ПРИЄДНУ- 
ВА-, приверті-; р. гуртува-; я. /мн хто/ прил- 
учй с-и ♦, з-й прилучи-, прибднувач, пк приє
днувальний, ок залучливий, ©;

ПРИЛУЧИ- приточи- 0; (в нутро) ок впріви- у
ЩО\

ПРИЛУЧАТИСЯ ПРИЧА1ЦА-, притбчува- 0; 
(в бесіді) підпряга-, (духом) уР єдна- думкою з 
киму (до гобі) допаді-; я. /мн хто/ -ється при
думуваний /до-, за-/, приєднув-, підпряг- 0;

ПРИЛУЧЕНИЙ /за-, до-/ 0, ф. під свата-.
ПРИЛЯГ/АТИ (на час) лягі-; (- трави) полягі-; 

(до серця) приладі-, (тісно) приставі-; (- зем
лі) межуві-, сусіди-, зп примика-, г. притика-; 
(впритул) притирітися [її горбд притирівся 
до лісу]; (до землі ще) схиля-; п. устіми (до 
чарки) прикладітеся; я. /лі" хто/ ~і с-и ♦, рід
ий -ти, (- площу) сусідній, (пб)близький, су
міжний, прилеглий, гд притикіючий (- хати) 
стріха-в-стріху, стінка-в-стінку, (- землі) ме- 
жі-в-межу, (одяг) якріз по фігурі, ©.

ПРИМАНА віба, привіба, д. почйщина.
ПРИМАНЮВАТИ: я. примінює примінливий.
ПРИМАРА (уявна) ПРИВИД, (гидезна) почвіра, 

(мерця) тінь; (у сні) видиво; ілюзія, мані, мі- 
ріж, міри[е]во; (смерти) загрбза, небезпека.

ПРИМАРНИЙ нереаль-, ілюзбр-, химер-, чудер
нацький, примхливий, казко-, фантастичний, 
ефемер-, мірив-, ок привид-, міраж^вий; (- 
красу) нетривкий, нетривілий; (сон) жахли
вий, страхітли-, кошмірний; (страш- і гид
кий) почвір-; (- тінь) невиріз-, мерехтливий.

ПРИМАРЮВАТИСЯ з*явля- у сні /міренні/; 
(кому) з дава-, привиджува-, уявля-, ставати 
пЄред очима, поставі- в уяві; я. -ється с-и ♦, 
привиджуваний, примірю-, пк примарливий, 
примірний, невирізнйй, тумін-, © як у ту- 
міні, примірою в очіх, ± я. привиджується;

ПРИМАРИТИСЯ вироїтися 0.
ПРИМАТ пріоритет, перевага, зверхність, вищ

ість, верховенство, г. першенствб.

ПРИМЕНШ/УВАТИ (число) скорбчува-, втині-; 
(вагу) недо(о)цінюва-, легковики-; (ходу) спо
вільняв (ролю) понижував (числа) /за-/; (різк
ість) посліблю-, згліджу-; я. /мн хто/ ~ус с-и 
♦, готовий ~и-, -увач, пк -увальний, ©.

ПРИМЕРЗАТИ: я. примерза покинутий ♦, вже 
мійже примерзлий, п* примерзущий;

ПРИМЕРЗ/(НУ>: я. примерз -лий, прикипі-, 
знерухбмі-, 0 .

ПРИМИКАТИ ПРИЛЯГА-, г. притикі-; (очі) 
СТУЛЯ-; (багнет) НАСАДЖУВА-; (до гур
ту) ПРИСТАВА-2.

ПРИМИРЛИВИЙ /за /, злігідли-, злагіднілий.
ПРИМИР/ЯТИСЯ (з чим) звикіти до чого у толе- 

руві- що; я. -ється -юваний, —енний, -ливий 
+ я. мириться.

ПРИМІРНИК екземпляр; ± КОПІЯ.
ПРИМІР/ЮВАТИ, ПРИМІРЙТИ (одяг) міря-, 

прббува-; (до чого) порівнюва- /при-/; (оком) 
прикиді-; я. /мн хто/ ~я с-и ♦, згодний -я-, 
-ювач, пк -чий, -ювальний, © приміряючи.

ПРИМІТИВНИЙ (організм) одноклітин-; (- ку
льтуру) первіс-, нерозвине-; (і модний) конв
еєр-; (смак) невибігливий; (етап) початкб-; 
(- оздобу) нескладний; (спосіб) нехитрий; (по
бут) простий; (опус) недосконілий, недовер- 
шений; (- музику) бід-, невйтонче-, грубий; 
(зміст) неглибокий, одновймірний; (погляд) 
обмЄже-; (образ) спрбще-, збідне-.

ПРИМІТКА > ПРИКМЕТА.
ПРИМІТКА (в тексті) нотіт-, заувіга, ± ПОЗ

НАЧКА. _
ПРИМІТНИЙ /по-/; (- явище) характер-, прик- 

мЄт-, с. ВИДАТНИЙ.
ПРИЗБИРУ В АТИ( СЯ) НАГРОМАДЖУВАТИ

СЯ), ЗБИРАТИ(СЯ); & напризбйрувати(ся);
ЗАПРИМІТИТИ углЄді- 0.

ПРИМІЩЕННЯ помЄшка-; (на судні) каюта; (в 
поїзді) купе; ± КІМНАТА.

ПРИМНОЖЕННЯ (чого) фР обростіння чим.
ПРИМНОЖ/УВАТИ (лави) збільшу-; (успіх) ро

звивати; (звичаї) збагічу-; (славу) поширю-; 
(сили) множити; я. /мн хто/ -ус с-и /схйльний/ 
♦, з-й —и-, -увач, пк -увальний, ок -ливий, ©.

ПРИМОВКА > ПРИСЛІВ’Я.
ПРИМОВКАТИ прищухі-;

ПРИМОВКНУ- принишкну- 0; я. примбвк 
примовклий, принишк-, прищух-, 0 .

ПРИМОВЛЯТИ приказува-, приговбрю-, г. при- 
повідати, о. говори- примовками /приказка-/.

ПРИМОРОЗОК і ПРИМОРОЗЬ > ЗАМОРОЗОК 
і НАМОРОЗЬ.

ПРИМРУЖ/УВАТИ (очі) мружи-, приплющув
ав прищулю-, прискалю-, щулити; я. /мИ хто/ 
-ус звйклий ♦, з-й —и-, -увач, пк -ливий, ©;

♦♦♦СЯ-: я. -ється прижмуркуватий + дк —►
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ПРИМУДРЮВАТИСЯ; ПРИМУДРЙ- спровб- 
ри-, знайти спосіб, добрі- способу /хисту/.

ПРИМУС принука, силування, змушува- /при-/, 
(з)невбле- /при-/, насильство, г. насила р. мус.

ПРИМУСОВИЙ (- працю) рабський, підневіль
ний, під’ярбм-, насйль-, п. єгипетський, з. му- 
сбвий; /любов/ силуваний; /зупинку/ вимуше-;

ПРИМУСОВО з примусу, примусом, СИЛОЮ
0, за боїбсь, з-під пілиці; ± НАВМИСНО.

ПРИМУШУВАТИ принуку-, силу-, неволити, 
зневолюва- /прине-/, змушу-, спонуку-, усил- 
бву-; п. говорй- / г ґ  з ч. не/) тягну- за язик; п. 
мовчі- прикорочува- язика; я. /мн хто/ прим
ушує с-и ♦, з-й примуси-, приневолювач, 
принуку-, підганяйло, пк приневольчий, ПРИ
МУСОВИЙ кому/для кого, ©;

ПРИМУСИТИ присилувати 0.
ПРИМХА забаганка, фа(е)наберія, с° каприз; 

(химерна) чудернацтво, дивац-, вигадка, хи
мера; (риса вдачі) струнка, жилка, слабкість, 
слабкі стороні /місце/;

ПРЙМХИ ф. му-, в бжйки, бздй-, бздури; (до
лі) зипзіги, гримаси, знегоди, митірства.

ПРИМХЛИВИЙ вередли-; (з мухами) вибігли-, 
витреб^нькуватий, примхува-, фанаберис-, 
химерний, к!* претенс[з]ій-, з претЄнс[з]іями; 
(- вдачу) мінливий, непостійний, неврівнові- 
же-, свавіль-, з норовом; (ритм) вигідливий.

ПРИНАГІДНИЙ оказійний, ок випадковий;
ПРИНАГІДНО при нагод, нагодою, г. евен-ту- 

ально; (зайти) по дорозі, мимохідь; (згада
ти) сЕред іншого.

ПРИНАДА привіба, примана; п, привабливість, 
красі, с. спокуса, зніда, звіба, лісий шматок;

ПРИНАДИ красоти, привіби 0.
ПРИНАДЖ/УВАТИ приміню-, привіблю-, ваб

ити, ніди-; (до їх) притягі-, тягну-; п. споку
т і-; я . /мн хто /  ~ус с-и ♦, з-й принади-, -увач, 
пк принідливий, ПРИНАДНИИ, © -джуючи.

ПРИНАДНИЙ і ПРНАДЛИВИЙ привібли-, ва- 
блй-, замінли-, знадлй-, СПОКУСЛИ-; (за
пах) приємний; (- силу) притягіль-, магнетйч-, 
при-тягущий; (цвіт) гір-; (світ) ціківий.

ПРИНАЙМНІ бодій, хоч би; у крайньому /всяк
ому/ різі; & при [що] найменше, приніймі.

ПРИНАЛЕЖНИЙ > НАЛЕЖНИЙ.
ПРЙНДА чванство, пихі; примха; © ВЕРЕДУН, 

с. ГОРДУН, ЧВАНЬКО.
ПРЙНДИТИ д. надиміти, надувіти, роздуві-;

НАПРЙНДИТИ (губи) закопилити 0.
ПРИНДИТИСЯ бундібчи-, пиндючи-, кокбши-, 

гонори-, прищи-, гороїжи-, гнути кирпу, роз- 
пускі- пір’я, костричитися (як горобець у по
пелі); (біля дівчат) бадьори-, козирй-; р. с£р- 
ди-; я. /мн хто/ -иться с-и /звиклий/ ♦, готов
ий напрйнди-, принда, пк кокбшливий, пин-

дючли-, приндистий, о. як півень, ©.
ПРИНЕВОЛЮВАТИ > ПРИМУШУ-.
ПРИНИЖЕНІСТЬ зневйжен-, забит-, затуркай-, 

запобіглив-.
ПРИИЖЕННЯ г. упокорення.
ПРИНЙЖУВАТИ обража-, зневажі-, плюві- в 

обличчя, витирі- ноги об кого, с. упосліджу- 
ва-; (темп) р. сповільню-, стишу-; (ролю) 
применшу-, понижу-; я. принйжує с-и ♦, з-й 
принйзи-, принйжувач, пк ПРИНИЗЛИВИЙ 
/обрізли-, зневіжли-, упослідли-, ганебний/ 
для кого, гд понижуючий, ©.

ПРИНЙЖУ/ВАТИСЯ стели- під ноги /лизіти 
чоботи/ ш; лізи- в ногіх у їх; я. /мн хто/ -єть
ся с-и ♦, готовий лизі- чоботи, пк /перед їм/ 
запобігливий, © -ючись; когб ~ють ~ваний, 
обріжу-, зневіжу-, упосліджу-, гіньблений;

ПРИНИЗИТИСЯ (перед ким) зм&шш- 0.
ПРИНЙЗЛИВИЙ (епітет) обрізли-, зневіжли-; 

(- дію) негідний, ган£б-; (стан) упослідже-.
ПРИНОСИ і (ДАРО)ПРИНОСИНИ (Богу) да

ри, жертви, треби, приноси жертв, жертво- 
прйноси, с° жертвоприношення!!].

ПРИНОС/ИТИ (куди) /в-, за-/; (зиск) даві-, да- 
руві-; (доказ) приставля-, припроваджува-; 
(дітей) приводи-, нарбджува-; (біль) завдаві- 
чого; п. вйгоду даві- користь /зиск/; п. втіху 
тіши-, грі- сфце; нічгіго не п. іти з порожні
ми рукіми; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, з-й /покли- 
ка-/ принести, (при)носій, давбць, с* -нбсний 
[плодонбс-], © -ивіпи; ± я. нгісить; я. /мн 
хто/ ~ить жертву жертвопринбсець, пк жерт- 
вопринбсний;

ПРИНЕСТИ /над-/ 0; п. в долбнях ♦ на таріло
чці.

ПРИНЦИП засіда; (науки) закон, правило; (не
порушний) догма, канбн, норма,/?, максима;

ПРИНЦИПИ мн положення, фР перекбна- 0.
ПРИНЦИПОВИЙ гзасаднйчий; © послідовний, 

непохит-, безкомпроміс-; & с° принципіяль-.
ПРИШІТТЯ г. авдібщія, с° прийбм; (урочисте) 

бенкбт; & прийняття; ± ПРИЙНЯТТЯ.
ПРИПАД/АТИ (ниць) /у-/, піда-; (на коліно) оп- 

ускітися, спирі-, уклякі-; (- куряву) (о)сідіти; 
/листя/ опаді-; (до їх) наближітися; (низько) 
пригині-, нахиля-; (чим) укриві- /по-/; (до зе
млі /- м-лу/) стели-, сідіти; (чолом) схиля- що; 
(до ніг) кидатися, елі-; (до О) притуля-, при- 
горті-, притискі-; (до тіла) прилипіти; (до 
ока) піда- в око; (на ногу) кульгі-; (до чарки) 
допадітеся; (до праці) брі- з жіром; (коло ©) 
піклува- /турбуві-, дбіти/ про; (перед ким) за- 
побігі- ліски у; (їм) лгічи-, пасуві-; (на долю) 
випаді-, діставітися, оиґ трапля-; (на І сто
ліття) віднбси- до; ~4є довбдиться; припіло 
закорті-, приспічи-, захотілося; я. /мн хто/ - і
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с-и ♦, з-й припіс-, (на ногу) кульгавець, куль
гавий, я. кульгі, (до ніг) простертий, (- долю) 
я. випада; (на I cm.) я. відноситься до; (пилом) 
я. вкриває-; (до їх) я. зали ця є-; фР я. перепада;

ПРИПАС- & f  *♦ до чого, як кічка до водй 
/Мартин до мйла/.

ПРИПАДОК (хвороби) приступ, ніпад, (рапто
вий) пароксизм; д. випадок.

ПРИПАДОЧНИЙ с° зг падачний /—► падачка/.
ПРИПАС (шкіперський) спорядження, причан

далля, знаряддя, припйси; (харчів) залісни); 
(бойовий) риштунок; р. зброя.

ПРИПАСАТИ > ЗАПАСАТИ;
ПРИПАСТИ пристара- 0.

ПРИПАСОВУВАТИ /до-/, приганя- /під-/, прис
тосовував прилаштбву-, приробляти, г. мод- 
лува-; я. припасбвує = я. приладжує.

ПРИПАСУВАННЯ а припасбвання.
ПРИПЕРЧУВАТИ додаві- перцю, (мову) пере- 

сипа- жіртами;
ПРИПЕРЧЕНИЙ (чим) запрівле- (перцем).

ПРИПЕЧАТУВАТИ (жартом) п. пришпилю-.
ПРИПИЛЬНОВУВАТИ /до-/, нагляд а-, стежи-, 

слідкува-; я. !мн хто/ припильнбвує 1. я. до- 
гляда; 2. я. стежить;

ПРИПИЛЬНУВАТИ постерегти /під-/; (кого) 
догляді-, подба- про; фР постаратися.

ПРИПИНАТИ > ПРИВ’ЯЗУВАТИ;
ПРИП’ЯТИЙ 6а поприпинані.

ПРИПИН/ЯТИ /с-, зу-/, застбпорюва-, о. ставит- 
и крапку /хрест/ на чім; (на час) перерива-, 
призатрймува-, перепиня- /призу-/, пристано- 
вля-, ю. д. підвішува-; (роботи) заморожу-, 
законсервбву-; (чвари) класти край чому, не 
допуска- чого; (діяти) перестава-, дава- по 
руках їм; (працю) облиші-, (справу) закриві-, 
(ухвалу) касуві-, скасбву-, г. уневажню-, д. 
канцелювати, с° відміня-; я. /мн хто/ ~й з-й 
~гі-, заморбжувач, застопорю-, пк гальмівний, 
стопор-, зупин-, тамуваль-, бльокувіль-, ск 
-спинний [кровоспин-], стоп- [стоп-крін];

ПРИПИНИ- (по)кгіну- [копав, а тоді кинув] 0; я. 
припинено вже недійовий, ю. вже нечинний.

ПРИПИРАТИ (до чого) притиска-, приставля-; 
(- пай землі) притиратися, с° примикати; (при- 
тяга- Irf* дк/) приволіка-, тарабіни-; п. до 
стінгі заганя- на слизьке;

ПРИПЕРТИ (- їх) притарабанитися, припхі-, 
ф. прийти; (тягар) притарабани-, припх-і-, 
принести 0.

ПРИПИС правило, с. закон; rf* мн канон, норма; 
(лікаря) настанова, вказівка, рекомендація; с. 
вимога; (до листа) дописка /при-/;

ПРИПИСИ ж./ f  курс молодого бійця 0.
ПРИПИСУВАТИ (робити) загадува-, наказува-, 

(ліки) признача-; (кому /щось зле!) прикида-.

ПРИіігіТУВАТИСЯ (до їх) шукати здйбів /кон
тактів/ з їми.

ПРИПІЗНЮВАТИСЯ > ЗАПІЗНЮВАТИСЯ.
ПРИПІН прив’язь, припбна; п. перепона.
ПРЙПІЧОК о* припік.
ПРИПЛИВАТИ притікі-; (до ока: сльози) під

кочуватися; я. М  хто/ припливі с-и ♦, прип- 
лйваний, плавік, плавець, пк припливущий, ©.

ПРИПОВІДКА і ПРЙПОВІСТКА (жартівлив- 
а) вислів, примовка, приказка, прйповість.

ПРИПОРУКА > ДОРУЧЕННЯ.
ПРИПРАВА присмака, заправа, (жирна) оміста, 

(рідка) сбус, г. сос, (комбінована) майонез; 
(до м'яса) гарнір; п. домішка;

ПРИПРАВИ спеції, г. коріння.
ПРИПРАВЛЯТИ за-, смачгі-, присмачува- /за-/; 

(чим) домішу- що; (віцами) пересипати; жґ 
пристосбвува-, приліджу-; я. імн хто/ прип- 
равля с-и ♦, взявшися присмачи-, присмачу- 
вач, пк присмачливий, о. з приправою, ©.

ПРИПРОВАДЖУВАТИ /до-/, приводи-; прист
авля-; (до чого) призводи-.

ПРИПУ/СКАТИ ма- гадку /в думці/, гада-, Чек
атися чого; (- дощ) набирати сили, лй- дужч- 
е; (швидкість) збільшува-, набира-; не п. не 
/до-, дозволя-/, і в думці не ма-; не п. думки і 
в голову не покладі- /клас-/; ~стімо! дай- на 
те!, нехай!; я. /мн хто/ -скі звйклий ♦, гото
вий /з-й/ -стгі-, творець мцення, пк ~скбвий, ©;

ПРИПУСТЙТИ прикйну- 0; -тімо! покладімо!
ПРИПУЩЕННЯ здогад, гадка; (наукове) гіпоте

за; (невинности) ю. презумпція.
ПРИРІВНЮВАТИ /до-/, стави- знак рівности.
ПРИРІК/АТИ (на смерть) присуджува- /за- на, 

призначі-/ що, п° рокува-, (наперед) визнача-, 
накреслюва-; (їм) провіща-, пророкува-; (дії) 
наказува-; г. обіця-; я. /л*“ хто/ ~а с-и /звгікл- 
ий/ ♦, з-й ігоиректй, суддя, пк рокувальний, ©;

ПРИРЕКТИ (на другорядне) удругорядни-, 0;
ПРИРЕЧЕНИЙ рокова- 0; бути -им чека-, як 

обуха.
ПРИРОДА ф* буття, матерія; (людей) єствб, нат

ура, істота; (жива) усб живе, фльбра і фавна; 
(нежива) неорганічний світ; (речей) суть; ш* 
природознавство.

ПРИРОДНИЙ натураль-, не штуч-, справжній; 
(колір) оригінальний, первіс-, матірній, не 
підроблений; (комік) врбдже- /при-/; (- красу) 
непідрбб-, невдава-; (усміх) невймуше-, щйр- 
ий; (- смерть) свій; & природній.

ПРИРОДНИК природознавець, природодослід
ник; ш* викладач природознавства.

ПРИРОДНИЧИЙ природознавчий.
ПРИРОСТ/АТИ (мертво) прикипа-; п. збільшу

ватися; п. до чийого с£рця (- думку) заволоді- 
ва- ким; с£рця мені прирбстііє моє серце ра-



ПРИРУЧАТИ 359 ПРИСТАВАТИ

діє; я. Імн хто/ 1. с-и ♦, з-й прирости, 
майже прирослий, ~ок, ©, 2. я. збільшується;

ПРИРОСТИ: п. каменем прикам’яні- 0.
ПРИРУЧАТИ одомашнюва-, роби- свійським; 

я. Імн хто/ приручіі радий приручи-, одомаш- 
нювач, пк приручувальний, ±/+ я. приборкує.

ПРИСАДЖУВАТИ (їх) стіви- на місце, даві- по 
носі; що присаджує з-й присадити, к присад- 
й- [присадихлоп];

ПРИСАДИТИ постави- на місце 0.
ПРИСАДИБНИЙ (- ділянку) прихітній.
ПРИСАДКУВАТИЙ приземкува-, присідис-, о- 

садкува-; (низький та грубий) опЄцькува-; 
(дім) низький, але широкий; (кущ) низький, 
але густий /гіллястий/; & ^ризем^ий.

ПРИСВОЮВАТИ привласню-, запосідати, при- 
бира- до рук, з. собічи-, с. крас-, загарбува-; 
(успіх) запису- на свій карб; (собі ІправоІ) за
безпечу-, наділяти себЄ чим, /ім *я! назива- се
бе ким; (титул І кому!) надава-; я. присвоює 
= я. привласнює + пк присвійний.

ПРИСВЯТА (кому) посвята, присвячення; (на 
книжці) дарчий напис, ок похвалонапис.

ПРИСВЯ/ЧУВАТИ (їй) роби- присвяту, адресу
ва-; (час) приділя-; (себе чому) віддаватися ч.; 
я. /мн хто/ -я'чує згодний -тити, -чувач, пк 
-чувальний, присвячливий, © присвячуючи;

ПРИСВЯТЙТИ (приурочити) підгоди- 0;
ПРИСВЯЧЕНИЙ: п. кому (вечір) шануваль-;
ПРИСВЯТИТИСЯ ж. приматкобожитися.

ПРИСИЛ/АТИ /над-/, СЛА-; (їх) відряджа-, деле
гував (за ким) виклика- кого; (старостів) 
засила-; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, радий присла-, 
-іч  /по-, за-, ви-/, пк -кбвий /ви-/, © -іючи.

ПРИСИП/ЛЯТИ люля-, навіві- сон, заколисув- 
а-, (гіпнозом) гіпнотизува-; (хіть) послаблю-, 
заглушу-, глушити; (ворога) послаблюва- чи- 
to пильність; я. Імн хто/ ~ля с-и ♦, з-й присп- 
і -, заколисувач, ~ляч, пк заколисливий, снот
ворний, -ний, ок -лющий, /- тишу/ сонливий, 
сонний, ©;

ПРИСПАТИ приколисати 0.
ПРИСІДАННЯ г. присід.
ПРИСІДАТИ &.дкб° поприсіда- [ндк стає дк /по- 

присісти -  немаї];
ПРИСІСТИ г. присістися.

ПРИСІКУВАТИСЯ чіпля-, прискіпува-, /до-/, 
чіпа-, о. шукати кістки в молоці, с. не даві- 
ступи-; (з чим) пристава-, набрида- чим; я. Імн 
хто/ -ється с-и /звйклий/ ♦, з-й присіка-, при
чепа, варивода, смола, іржі, пк прискіплив
ий, напісли-, учепистий, о. собакувіт-, ©;

ПРИСІКАТИСЯ вчепи- 0; & і. *присіканка.
ПРЙСІН/КИ од / -нок/, критий гін- на двох стов- 

піх, с° переддвер’я; & -ня, -ечки, пк *-Єш- 
ній.

ПРИСКАВКА порскав-, брйзкал-, жґ пшикав-, 
сикав-; ± ПУЛЬВЕРИЗАТОР.

ПРИСКАТИ (на всі боки) розсипітися, розліті-; 
(чим) порска-, бризка-, розсипіти що; (вгору) 
дзюри-, би- дзюрком /цівкою/; (злобно) пирх
ав (сміхом) пирскав я. пргіска = я. бризка;

ПРИСНУТИ шугну-, дремену-, порсну- 0.
ПРИСКОРЕННЯ (у праці) приспіте- 0; т. при

швидшує-.
ПРИСКОР/ЮВАТИ пришвидшу-, педалюві-; 

(крок) приспішу-, наддавати чого, /під-/ ходу 
/ходи/; (події) квіпи-, підганя-, нігли-, форсу- 
ві-; (смерть) наближі-; я. Імн хто/ ~ює с-и ♦, 
рідий прискори-, -ювач, пришвйдчу-, пк -ю- 
вальний, прискбрливий, прискорчий, ©;

♦♦♦СЯ пришвидшуватися, швидшати 0;
ПРИСКОРИТИ принагли- 0; (мляве) урухбми-;

ПРИСЛІВ’Я афоризм, крилітий /повчальн-/ вис
лів /вираз/, приповідка; (без моралі) прйказ-, 
примов-; (рефрен) ПРИСПІВ; & ♦чко.

ПРИСЛУЖНИК слугі, льокій, с° лакей; зн поп
лічник; (у храмі) служка.

ПРИСЛУЖ/УВАТИ і ПРИСЛУГОВУ- служи-, 
слугуві-, ок лакействува-, /гг ходи- на зідніх 
ліпах; ± УСЛУГОВУВА-; я. Імн хто/ ~ує с-и 
♦, рідий прислужи-, слугі, (при)служник, 
прислугбвувач, пк -ливий, слуговгітий, ©;

ПРИСЛУЖИТИСЯ стіти у пригоді, зробити 
послугу, догодити, ± ПІДЛАТАТИСЯ.

ПРИСЛУХАТИСЯ (до чого, чому) /до-/, наслух- 
іти, надслухува-, насторожува- вуха, повбди- 
вухами /вухом/; (до критики) зважі- /зверті- 
увігу/ на, врахбвува- що, з. турі-; & прислух- 
бвуватися; я. прислухається = я. наслухі.

ПРИСМАК /по-/, СМАК; (чого) відтінок, забір- 
влення, нюанс, тінь, (фалшу) нотка, ± НАЛІТ.

ПРИСМАЧ/УВАТИ /за-/, приправля- /за-/, прис- 
макбвува-, смачй-, додаві- смаку /п. краси +/; 
я. /лГ хто/ ~ує /смачйть/ звиклий с., рідий 
-и-, с* смачи- [смачикаша], ©; я. -ують сма- 
чений, -ува- /за-/.

ПРИСМЕРК сутінь, сутінок /-нки/, вечірня тінь, 
фР смерк, с° присмерки; (од затемнення) сту- 
ма, к" напівімлі, напівморок, напівтемрява.

ПРИСМЕРКОМ (коли) смерком; (де) в сутінках, 
поночі, пбтемки.

ПРИСНОПЙТИ дк прибити, приголомшити.
ПРИСОБАЧИТИ <Ґ приспосббити.

ПРИСОК і ПРИСК жар, р. грань; ± ПОПІЛ.
ПРИСОСОКз п прйсмбчок.
ПРИСПИЧИТИ н° допекти /при-/, закорті-; 

приспгічило н° припекло /до-/.
ПРИСПІВ (у пісні) рефрен; & приспів(оч)ка.
ПРИСПІВУВАТИ /під /, фР співіти.
ПРИСТАВАТИ1 Ідк ПРИСТАНУ-/ г. пристано- 

влятися, с° призупиняв
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ПРИСТАНУ- г. пристановитися, с° призуини-.
ПРИСТА/ВАТИ2 Ідк ПРИСТА-/ (мертво) прик- 

ипі-, р прикисі-; (- клей) прилипі-; І двері! 
прилягі-, І одяг/ обтяті-; (з ким) трима- спіл
ку, приятелюві-, водитися; (- спів) запам’ятб- 
вува-; /недугуІ чіпля-; (з чим) присікува-, в’я
знути, (хтиво) напастуві-; (на життя) осе
ля-; (в русі) зупиня-; (до берега) прибива-, 
причалювати; (на що) дава- згоду, погоджув
атися з; (од праці) стбмлюва-; (до лиця) н° па- 
сувіти, лгічи-, годитися [rf* зч. не) пристаї /- 
іло/ пасує, лйчить, годиться /-гілось/]; (до 
вдачі) відповіді- чому; п. з нож£м до ггірла 
напосідітися; я. /мн хто/ пристаї 1.-7. с-и ♦, 
1. (тісно) п’явка, пк /- фарбу І беркий, беручк
ий, чіпкйй, липкий, І деталі! -йний, -лий, 2. 
я. причалює, 3. я. чіпляється, 4. я. приєдн
уй 5. я. згоджу-, 6. я. стомлю-, 7. я. личить;

ПРИСТА- (мертво) прикам’яні- 0; п. на спіл
ку (з ким) створи- спілку; пристало (кому) 
личить /-ило/, пасує /-віло/; я. пристів 1. 
прикам’янілий, прикипі-, 0 , 6. стомлений.

ПРИСТАВЛЙТИ (крам) /до-/; (до стіни) припи- 
рі-, притуля-, стави-; я. приставля 1. я. дост- 
авля, 2. я. притуля;

ПРИСТАВИТИ ф. притарабінити 0.
ПРИСТ/АН(бВ)ИЩЕ, -ИСЬКО укриття, прит- 

улок, прихист-, прихйлище, вт^чи-, гніздбви-, 
осідок, зіводь, зітишок, н1 гадючник, (суден) 
гівань; п. дах, покрівля; & -іння; ± МОЛ.

ПРЙСТАНЬ причіл, (двобічна) пірс; (тиха) гі
вань; (злодіїв) тирло; остання п. могила.

ПРИСТО[І]ЙНИЙ (добро)ПОРЯД-, доброї, до- 
брочес-, f  салон-, бонтон-; ДОБРИЙ, ДОБРЯ
ЧИЙ, неабиякий, незлець-; не СОРОМІЦЬ-; 
(вік) повіжний, солід-, зрілий; (куги) немалий.

ПРИСТОЙНІСТЬ ввічлив-, чемн-, хорбші ман- 
фи, пристойна поведінка, пошанівок, добро
пристойність, респектібельн-; (зовнішня) де
корум, ф. декор; ± ДОБРОЧЕСНІСТЬ.

ПРИСТОСОВУВАТИ ПРИЛАШТОВУ-, ПРИ
ЛАДЖУ-, ПРИПАСОВУ-, г. достосбву-.

ПРИСТОС/ОВУВАТИСЯ (до умов) ПРИЗВИЧ- 
АЮВА-, адаптуві-, звикіти, принатурювати- 
ся, приладжува-, прилаштбвува-, зрості- ду
шею, г. достосбвува-, жґ підробля-; (де) при- 
сусіджува-, МОСТИ-; фР зважіти на, добирі- 
спбсіб; я. /м* хто/ -сться с-и ♦, з-й пристосу- 
ві-, -бванець, с° -увін-, о. хамелеон, пк гнуч
кий, н1 гнучкошиїй, хамелебнистий, ©;

ПРИСТОСУВАТИСЯ (до чого) притер- 0;
ПРИСТОСОВАНИЙ г. успосі[б]блений 0.

ПРИСТОС/УВАННЯ адаптація 0; □ -бвання, 
пристрій, прилад, механізм, ± АПАРАТ.

ПРИСТОЯТИ н°зг личити [пристбїть лйчить].
ПРИСТРАСНИЙ а. пасіонір-, с. шал£-; © гаря

чий, жагу-, палкий (серцем), (цілунок ще) 
спріглий, спрігнений; фР напруже-, г. ентузЬ 
ястич-, бурхливий; (читач) заповзятий; (вік) 
кипучий, буремний;

ПРЙСТРАСНО жагуче 0, (чекати на дощ) се- 
редньоазійно.

ПРЙСТРАСТЬ жага, пісія, палк<£ /нестримне/ 
поуття; п. (палкі) любов; (нездорова) г. наліг; 
(борні) зіпал, ентуіязм; (до чого) потяг, інте
рес, захоплення, прігне- /жадоба/ чого;

ПРЙСТРАСТІ шалені почуття, емоції.
ПРЙСТРІЙ > ПРИЛАД.
ПРИСТРУН/ЧУВАТИ приббркува-, брі- в /лабе

ти /шори/; & мова-; д'к = я. приборкує.
ПРЙСТУП (до кого) (вільний) ДОСТУП, пріво 

вільного доступу [ані пргіступу до їх високі 
пороги у іде]; (у бою) атіка, штурм; (кашлю) 
ніпад, ПРИПАДОК.

ПРИСТУПНИЙ /до-/; (стиль) дохідливий, зроз
умілий/: © не за- /гордовитий/, привітний.

ПРИСУД вирок; (збору) ухвіла, рішення; п. оці
нка, відгук; (дія) присудження.

ПРИСУДЖУВАТИ виноси- вирок; (гуртом) ух
валювати, вирішу-; (кару) встановлю-; (чин) 
надавіти; (приз) нагороджу- чим; я. /мИ хто/ 
присуджує поклйканий присудйти, суддя, ©.

ПРИСУСІДЖУВАТИСЯ (до кого) (під)сідіти; 
(до гурту) приставі-2; (до кого) зближітися з; 
(до чужої слави) п. латі-, світа-; я. !мн хто/ 
-ється с-и латітися, з-й прилаті-, ’ліпший 
друг’, прилипійло, пк прилипливий, ©, (у ря
ді значень) що сіді біля кого, (до гурту) що 
пристав /зближіється з чим/.

ПРИСУТНІЙ г. приявний, д. притбм-; (- гумору 
творі) наяв-.

ПРИСУТНІСТЬ: в моїй /її +/ -ості при мені Ли +.
ПРИСЙГА клятьбі, обіт, урочиста обіцянка, (ді- 

я) присягання; ± ОБІЦЯНКА.
ПРИСЯГАТИ(СЯ) давіти /складі-, приноси-, 

приймі-*/ присягу, ставі- під присягу; божи
тися, свідчи- Богом; присягіти на хресті, ці- 
луві- хрест;

ПРИСЯГАТИ тк жм вінчі-; я. /мн хто/ прися-
rd с-и ♦, з-й присягну-, заприсяжуваний, н1 
божкало, пк присяжний, ©;

ПРИСЯГАТИСЯ (не пити) зарікі-, складіти 
зарік; (дава- обіт) обітува-, обіця-, з. заклин
ітеся; (з нст що) запевняти; & заФ, дк (за)при- 
сягтися.

ПРИСЯЖНИЙ присяглий, заприсяжений; як L 
присяглий суддя /засідітель, підсудок/; (бува
лець) стілий, неодмінний; (критик) ж. штіт-.

ПРИТАКУВАТИ ^притікну-; ± ПОТАКУВА-.
ПРИТАМАННИЙ (кому) властивий, характер

ний для кого, фР прикмет-, (природі речі) фя 
іманент-, з. присвоїтий; ± ПИТОМИЙ.
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ПРИТАЮВАТИСЯ; ПРИТАЇ-: д1 притаєний.
ПРИТИСК (рух) притискання; (у мові) ніголос; 

р. утиск, гнобительство, гніт.
ПРИТИСК/АТИ ПРИДУШУВА-; (до серця) ту

ли-, притуля-, пригорті-; (армію) тисну-; (- 
податки) припіка-; я. /мИ хто/ ~і с-и ♦, з-й 
притисну-, -ійло, ~іч, пк т. ~<5вий, -ний, ©;

ПРИТИСКАТИСЯ (до чого) припадати 0.
ПРИТЙЧИНА онґ перешкода, перепона, завада; 

(з ким) пригода; (у чім) причина.
ПРИТОМУ у. до того ж, і то; & притім; і п. у. і 

то [я тут, І П. Із crfHOM я тут, і то із синому.
ПРЙТОРК, п р и /т о р к а т и с я  > дотик, до~. 
п р й т о р к о м  > ПОБІЖНО.
ПРИТРЙМ/УВАТИ /під-, у-, с-/, тримі-; (в льос- 

і) приберігі-; (рух) затримува-, сповільня-, 
гальмуві-; (ходу) притишу-; (язик) прикушу-; 
я. /мн хто/ -мує с-и ♦, з-й -а-, -увач, пк ~ков- 
ий, ~ли-, гальмівний, © -уючи, ± я. стримує.

ПРИТРЙМУВАТИСЯ трима-. держа- 0; (дум
ки) додержувати, дотримувати.

ПРИТУЛОК захист, пристінок, прихист-, прик
риття, (сиріт) г. сиротинець, (дідів) старечий 
дім, н1 гадючник; (природи) заповід-; (рятівн
ий) втечище, ПРИСТАНОВИ-, СХОВИ-; (зві
ра) тирло; & пк *притулковий.

ПРИТУ/ЛЙТИ і -ЛЮВА- притискі-, пригорті-, 
ТУЛИ-; (до чого) додаві-, доту ля-; (до ока) 
наближі-; приставля-; (бомжів) поселя-, дав- 
і- притулок; (двері) причиня-; (епітет) при
кладі-; (на краю) примбщува-; (куди) влаш- 
тбву-; я. /мн хто/ -лй  с-и ♦, з-й -ли-, -льник, 
(річ) притул^а), пк -льний, ©; ± ТИСНУТИ;

ПРИТУЛ ЙТИ притисну-; (голову) прихили- 0; 
притулено додано, пристівлено 0;

♦♦♦СЯ /до-/, пригорті-, горну- 0; & 6а поприту- 
люва-.

ПРИТУПЛЯТИ /за-/, ТУПИ-, знегбстрюва-, (чу
ття) присипля-, притлумлюва-; & притупл- 
юва-; я. /мн хто/ притуплгі с-и ♦, з-й притул- 
и-, тупило, пк тупильний, ©;

♦♦♦СЯ тупіти 0; (- кебу) ослабі-; ІзірІ підупаді-.
ПРИТЧА приповість, БАЙКА, к* алегорія, парі- 

боля, жґ ПРИЧТА; пб розповідь; ст іти  -чею  
во язйцех у кожного на губі висі- ; це ст іл  о 
-ею во я. це перетирають на язикіх, про це 
дзвонять в усі дзвони.

ПРИТЯГ/АТИ /під-/, тягти; (мотузком) стягі-, 
зав’язува-; п. заціківлюва-, приверті- увігу, 
віби-, привіблюва-, мани-, замінюва-; (до чо
го) залучі-, приверті-; п. до суду позиві-; п. 
ув ігу  о. би- в бчі, (на себе) стягі- у.; я. /мн 
хто/ - і  с-и ♦, 3-Й -ти /привіби-/, (при)тягіч, 
привіблюв-, пк привібливий [с. найпривабли- 
віший], -ущий, -іль-ний, принід-, магнетич-, 
протяжний, фІС гравітацій-, © -іючи;

ПРИТЯГНУ- (до чого що) /в-/, наповни- що
чим; 0 .

ПРЙТЬМОМ і ПРИТЬМА дуже ШВИДКО, ПОС
ПІХОМ, прожогом; негійно, без зітримки, ум
ить, враз, зненіцька; неодмінно, конче, обо
в’язково, кров з нбса; настирливо, наполяг
ли-, рішучі; дуже, нідто, надзвичайно; зов
сім, абсолютно, геть чисто, повністю, до кін
ця; достеменно, напев-; ріптом, несподівано.

ПРИУРОЧУВАТИ з"; ПРИУРОЧИ- підгоди-.
ПРИХАПКИ ніпадами, УРИВК-, г. доривбчно.
ПРИХИЛ/ЯТИ /на-/, хили-, гну-, нагині-, опуск- 

І-; (до себе) пригорті-, притуля-, п. привібл
юва-, приверті- /на-/; (двері) причиня-; (на 
свій бік) перетягі-; (до чого) заохбчува-; я. 
/мн хто/ ~я 1.-3. с-и ♦, рідйй -й-, ©, 2. + що 
причиня (двері), 3. + пк ПРИХИЛЬНИЙ, схві- 
ль-, доброзичливий, співчутлй-, сприятли-, 4. 
+ що схиля;

ПРИХИЛИТИСЯ /на-/ 0; (до чого) відчай по
тяг [в. п. до хліборобства].

ПРИХЙЛЬН/ИЙ (до їх) доброзйчлйвий, зичлгі-, 
приязний, ласківий, б3 люб’язний; (до чого) 
схиль-, відда- чому, д. ласківий [л. до чірки]; 
(кому) милий, приємний, симпатгіч-; (відгук) 
схвіль-; (до горя) чутливий, чулий, чуйний; 
& ~енький; п. до чого гі° настівлений на що;

ПРИХИЛЬНІСТЬ прихйлля 0.
ПРИХЙЛЬНИК прибіч-, послідбв-, (таланту) 

шануваль-, (теорії) визнавець, ± АДЕПТ.
ПРИХОВУВАТИ /за-/, (їх) /пере-/, хові-, перед- 

Єржува-; (од ока) прибирі-; (гріх) та!-, затаю- 
ва-, покриві-; (хист) крй-, не показува-, не 
виявля-; (думки) маскуві-, прикриві-, тримі- 
в секреті; (красу) скраді-; (втіху) стрймува-, 
гамуві-; (гріш) заощаджува-, склад а-; я. /мИ 
хто/ прихбвує с-и ♦, з-й схові-, покривіч, 
прихбву- /пере-/, передержу-, затію-, пк пере- 
хбвчий, потайнйй, потійливий /за-/, ©;

ПРИХОВАТИСЯ (кому) не виявля- назовні 
[кбжному -алася думка] 0.

ПРИХОД/ИТИ прибуві- (пішки), притулу-, при- 
тьбпу-, придибу-; (до їх) потикітися, відвіду- 
ва- їх, покізу- /появляти/ бчі їм; (домів) пове
ртітися); (близько) наближітися, підхбдити; 
(до діла) /до-/; (- вісті, речі) /над-/; І час! НА- 
СТАВА-; /думки/ вирині-; (на думку) спаді-; 
(на світ) з’являтися, нарбджува-; (в екстаз) 
впадіти; (на поміч) надаві- що; (до влади) 
брі- що; (на шлях) ставі-; (легко) діставіти- 
ся; н° -ить [мимовблі -ить думка м. думаю 
собі]; я. /мн хто/ -ить прибуваний, надхбдж- 
у-, одержу-, с-и ♦, з-й прийтгі, прибулець, -я- 
нин, ПРИХІ[0]ДЬК0, пришляк, гість, відвід
увач, пк прихожий, бувілий, /слуга/ -ящий; п. 
до тгіми очунюва-; я. -ить до т. = я. очунює;
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ПРИЙТИ ф. примандруві-, причвалі-, приш- 
кандиба-, придиба-, приліз-, притарабанити
ся, прителіпа-, припха-, (важко) прихЄкати 0; 
(до влади) доскбчи- чого; п. до гргішей г. роз
житися на гроші; п. на пгіміч ста- до помочі, 
помогти; лігко прийшло л. вдалося; & rf 
*як прийшло, так і пішло; я. прийшов надій- 
шлий /при-/, прихідець, прибул-, пришляк, 
ПРИХІДЬКО, (люд) нахожалий; 0. 

ПРИХІ[6 ]ДЬКО пришляк, ПРИБЛУДА; & при- 
хо[і]дець, прихбдень, прихбда.

ПРИЦІЛ: під -ом на мушці.
ПРИЧАЛ ПРИСТАНЬ; (двобічний) пірс; (на чов

ни) стоянка; п. пристановище, притулок, гав
ань; (линва) м° швартов; (дія) причалювання.

ПРИЧАЛЮВАТИ приставі-, става- на причал, 
(у порту) швартуватися; (судно) швартувати; 
я. /мн хто/ причілюс с-и ♦, радий причали-, 
пк причальний, швартовий, ©.

ПРИЧАНДАЛИ мн знаряддя, ПРИЛА-, припіси, 
ф. прибамба-, р. придибашки, з. примус ія; 
(рибальські) справа, снасть; п. атрибути; & 
причандалля, од причандал.

ПРИЧАР/ОВУВАТИ /за-/, прилюбля-, чарува-; 
(до себе) приворбжува-; приверта-, (серце) 
полони-; я. /мн хто/ ~бвує с-и ♦, з-й /радий/ 
-уві-, чарівник, /лік/ приворот, пк -бвчий, 
приворбжливий, /засіб/ приворотний, ©.

ПРИЧАЩ/АТИ даві- причістя, з” сакраментув- 
і-; п. частуві-; & заФ; я. /мн хто/ ~іі с-и ♦, 
рідий запричасти-, -ітель, © причащіючи.

ПРИЧАЩАТИСЯ прийміти причістя, (до чого) 
п. ПРИЄДНУВАТИСЯ, запричащу-, підпряг
ав я. /мн хто/ -ається запричащуваний 0, 
причісник, причащалець, ©;

ПРИЧАСТЙТИСЯ запричаститися 0.
ПРИЧАЮВАТИСЯ Ідк ПРИЧАІ-/ притаюва-;

ПРИЧАЄНИЙ притихлий, принишк-.
ПРИЧЕПА варивода, гарикало, о. іржі, сльоті, 

смолі.
ПРИЧЕПУРЮВАТИ чепури-, виряджі-, приби- 

рі-, опоряджі-, прикраша-, підмальбвува-, під- 
крішува-; я. /мн хто/ причепурює с-и ♦, з-й 
причепури-, чепуритель, причепурювач, ©;

♦♦♦СЯ чепури- 0; я. Імн хто/ -ється с-и ♦, го
товий причепури-, чепурун, чепуркб, н1 джен
джик, хвинт-, ферт, пк чепуристий, дженджу- 
рис-, чепурливий; чепуркувітий, ©.

ПРИЧЕТ клір; (царя) почет; п. оточення.
ПРИЧЕТНИЙ (до чого) ф. вмбче- у що; і. учіс- 

ник чого, /  привйнний /-винен/, привйнник.
ПРИЧИН/А мотив, жі* приключка, притичина; 

(дужа) підстава, ПРИВІД; з. ДЕФЕКТ, ґандж 
[немі чоловіка без -и]; з. горе, нещістя, хі- 
лепа, напасть; з якбї причгіни? чого б це?;

ПРИЧИНИ (свої) міркування 0.

ПРИЧИНЯТИ > ЗАЧИНЯТИ, г. примикіти;
ПРИЧИНИТИ (двері) примкну-, прихили-.

ПРИЧИНЯТИСЯ1 > ЗАЧИНЯТИСЯ.
ПРИЧИНЯТИСЯ2 (до чого) ПРИЗВОДИТИ;

ПРИЧИНИТИСЯ /с-/, (кому) поробит-, сті- [і 
от тепер йому щось причинилося] 0.

ПРИЧІЛОК фронтон; чолові стіні.
ПРИЧІПКА п° присіканка.
ПРИЧМЕЛЕНИЙ > ЗАПАМОРОЧЕНИЙ.
ПРИЧТА жГ пригода, випадок, історія, інци

дент; ± ПРИТЧА.
ПРИШВИДШУВАТИСЯ прискорю-, швидша

ти.
ПРИШЕЛЕПУВАТИЙ нетямущий, недоумку

ватий, ПРИДУ РКУ В А-; & піелЄпува-.
ПРИШИВАТИ шй-, (справу) тули-; я. пришиві
= я. шиє + ск приший- [пришййхвіст].
ПРИШЙЙ-КОБЙЛІ-ХВІСТ к“ людина без гйв- 

них занять, п. десята спиця в колесі, п’яте ко
лесо до воза.

ПРИШЙЙХВІСТ ПІДЛАБУЗНИК, с. поплЄнт- 
ач, поплічник.

ПРИШЛЯК > ПРИХОДЬКО.
ПРИШПИЛЮВАТИ > ПРИКОВУВАТИ;

ПРИШПИЛЕНИЙ прикбва-, прикутий, при
штрикну-, к* прицвяхбваний.

ПРИЩ (чиряк) КАРБУНКУЛ, (у підлітків на ви
ду) г. захцянка; & прищик, д° *прищити(ся) 
/= вкривати (ся) прищами/ [поприщило кого]/.

ПРИЩЕП/ЛЮВАТИ і -ЛЯ- (дерева) щепи-, 
(вічком) очкуві-; (віспу) защіпі-; (ідеї) наві- 
юва-, наклика-, надихі-, вселя-, if  внбси- у 
свідомість; п. тонкий смак їм витбнчува- їх; 
я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, з-й -и-, щепій, щепй- 
льник, -лювач, вакцинітор, пк (при)щепнйй, 
щепйль-, ©;

ПРИЩЕПИТИ (що) впоїти чим [впоєний тра
дицією минулого] 0; п. чужі ідЄї нагодуві- 
чужим /не нішим/ хлібом;

ПРИЩЕПЛЮВАТИСЯ п. засвоював 0; я. -є- 
ться прищеплюваний, щЄплє- 0;

ПРИЩЕПИТИСЯ защепйтися 0;
ПРИЩЕПЛЕНИЙ /за-, по-/, засвбє-, впбє-.

ПРИЯЗНИЙ прихиль-, дружній, привітний, до
брозичливий, вітлй-; п. приємний.

ПРИЩІПЛЮВАТИ (пальці дверима) прищику-, 
прищйпу-, прищемлю-.

ПРЙЯЗНЬ прихильність, доброзйчлйв-, симпа
тія, дружба, любов; товаришувіння.

ПРИЯТЕЛЬ, ПРИЯТЕЛЬСТВО і ПРИЯТЕЛ
ЮВАТИ > ДРУГ, ДРУЖБА і ДРУЖИТИ.

ПРІЗВИСЬКО вулишне /прозивне/ ім’я, прикла
дка; (змовника) псЄвдо / - н ім / ;  & прбзвисько.

ПРІЛИЙ 1 ПРІЛЬ > ГНИЛИЙ і ГНИЛЬ.
ПРІОРИТЕТ (на що, у чім) першість, приміт; фР 

перевага, перевіжне значення [міти ♦].
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ПРІОРИТЕТНИЙ (най)перший, (най)головні-, 
головнйй, провідний, першоряд-, ключовий, 
першочергб-.

ПРІРВА провалля, БЕЗОДНЯ, урвище, круча, р. 
провіл, д. відхлань, як і. з. пропасні; (між А і 
Б) розбіжність, незгода, неподоланна супере
чність, китайська стіні /мур/; (на воді) чорто- 
рйй; (греблі) вирва; (космічна) чбрна дірі; в. 
пелька; Q ф. неніжера, ненажфя.

ПРІСНИЙ не солб-; (корж) не кислий; (смак) не 
гострий; л. нецікавий, нудний.

ПРІТИ > гнити.
ПРОБА випробування, перевірка, випроба, проб

ний кімінь; (п'єси) репетиція; (взір) зразок, 
взірець; (чого) Якість, вміст [♦ зблота]; п. пе- 
р і сФ, пфші твори /твір/; (їжі) з. купггунок.

ПРОБАЧАТИ(СЯ) > ВИБАЧАТИСЯ).
ПРОБИВ/АТИ г. прошибі-; (шлях) прокладі-, /в 

юрбі/ розчищі-, /криком/ розкрикува-; (отвір) 
проліму-, /гострим/ проколю-, протикіти, 
прогині-; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, з-й проби-, -іч, 
проббєць, (річ) пробійник, пк пробйвчий, про
бійний, пробивіль-, пробивущий, ©;

ПРОБЙ- (мур) просади-, г. прошибну- (таран
ом) протарани- 0; (дзвін) пробімка-, бімкну-.

ПРОБИВ/АТИСЯ прокладіте собі дорогу; (від
ки) вирині-, витекі-, проривітеся, просочув
ав прокльбвува-, п. виявля-; (в люди) вибиві-; 
(- сивину) з’явля-, покізува-, проглядіти, с° 
проступі-; (до мети) іти пробоєм /штурмом/; 
(- вуса) сіятися, засіві-; (з дня на день) пере- 
бива-; /- зело/ проростіте; /звук/ долині-; я. 
/мн хто/ -ється -аний, пролімув-, проклід-, 
провілюв-, /- траву/ прокльбвув-, с-и ♦, з-й 
проби-, проббєць, штурмовик, пк -ний, ©;

ПРОБЙТИСЯ продісті-, (крізь що) промкну-, 
(відки) /вй-/; 0, ф. допхі- до чого.

ПРОБИР/АТИ (гони) проріджува-; пропблюва-; 
(місце) (пр)очшці-, звільня-; (до кісток) про
ймі-, пронйзува-, дошкуля-; (кого) чисти-, 
вичитува-, шпбги-, пари-; н° брі- [берЄ зло]; 
я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й пробрі-, -іч, пк -у- 
щий, /мороз/ гострий, гостропекучий, прони
зливий, шпаркий, с* пробери- [пробери-душу 
спів], ©.

ПРОБІ! ґвалт! рятуйте! каравул!; r f  ґвілтом.
ПРОБІГАТИ /пере-/, біг-; я. /мн хто/ пробігі з-й 

пробіг-, бігун, пк мимобіжний, © біжучи, біг
ши.

ПРОБІЙ (діра) пролбм, пробоїна, провіл; (кер
нер) проббєць, пробійник, пробійчик.

ПРОБЛЕМА і ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ > ПИ
ТАННЯ і СУМНІВНИЙ;

ПРОБЛЕМИ у. гризбти.
ПРОБОЄМ r f  на пробій, навільно, нахаб-, сило- 

ю, силоміць, нахріпом, прбтоптом, р. напрб-

пуд, с° напролом.
ПРОБОЄЦЬ пробивічка, прбтинка.
ПРОБУВАТИ випрбб(бв)ува-, брі- на пробу, пі- 

ддаві- пробі, (сили) перевіря-, (перо) робй- 
прббу чого; (діяти) силкувітися, сіп/к/а-, на- 
магі-, е. брі- [б. річки]; (їжу) бріти пробу, 
куштуві-; (одяг) приміря-; (ліру) перебирі- 
струни; я. /мн хто/ прббує (діяти) готовий, 
націлений, настівле-, настрбє-, налаиггбва-, 
спбвне- бажання, с-и ♦, рідйй ви4, випробув
ач, випроббвець, пк випроббвчий, о. з німір- 
ом, з думкою, ©. ± що куштує;

СПРОБУВАТИ (їжу) покупггуві-, посмакуві- 
0; (екзотику) спізні-, зазні-; (втекти) наві- 
житися, наміри-, зробити спрббу; & г. попрб- 
бува-; -уй вгадій! іди знай!

ПРОВАДИТИ (куди) вести, ок в&ггй, (діло ще) г. 
бу- влісником [п. відпочинкбву оселю]; (від
ки) приставля-; (своє) товкти; п. на вербі 
груші Хймині кури прівити.

ПРОВАЛ (стелі) /за-, об-/; (отвір) пробій, прол
бм; р. провалля; п. невдача, неуспіх, фіаско, 
крах; (підпілля) викриття, розконспіріція; 
(пам'яті) втріта; (у пам'яті) прогілина.

ПРОВАЛЛЯ ПРІРВА, г. рбзвір; (у мурі) ПРО
БІЙ, вйрва, ПРОЛОМ, с° проббїна.

ПРОВАЛ/ЮВАТИ (лід) проломлю-; (справу) за- 
вілю-, доводити до кріху; (на іспиті) зарізу- 
ва-, запірю-; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, рідйй -и-, 
-ювач, (про)валій, пк провільний, © -юючи;

ПРОВАЛИТИ (справу) /за-/, погуби-, (на вибо
рах) забалотуві-, о. провезти на вороних.

ПРОВАЛ/ЮВАТИСЯ западітеся), падати, зав- 
ілюватися; (- лід) пролбмлюва-, увілюва-; (у 
сніг) угрузіти; (у крісло) пірні-, угніжджуват
ися; (- дах) обвілюва-; я. /мн хто/ -ється ~ю-, 
с-и ♦, з-й -и-, пк провільний, -истий /за-/, ©;

ПРОВАЛ/Й- он? зникнути, пропіс-; (на іспи
ті) сіс- міком, запіритися; я. -вся ^ений 0, Й.

ПРОВЙДЕЦЬ > ВІЩУН; п. рентгенолог.
ПРОВИДІННЯ рукі /воля/ Божа /Неб£с/, перст 

/прбмисел/ Божий, п. Небо, Небесі; з вгілі П.
♦ хотіло.

ПРОВЙДІТИ > ПЕРЕ ДБАЧА-; п° провидитеся 
кому [їй провйдилось]; я. провидить провйд- 
ливий, ПЕРЕДБАЧЛИ-, с° прозірли-, ок пров- 
идящий, прозиру-; & і. *провйдливість.

ПРОВЙНА ВИНА; гріх, віда, недблік, уР порбк.
ПРОВИСАТИ прогинітися, ± ВИСІТИ, о. випа

ді- з поля зору; я. провисі щоріз провисліш- 
ий, пк провйсливий; я. провгіс провислий 0, 0 .

ПРОВІД керівництво, водійс-, верховод-, оруда, 
фР рукі [під -ом під рукою]; (небіжчика) мн 
проводи; с° дріт, шнур, кібель; р. супровід, а- 
компаньямент, с° акомпанемент.

ПРОВІДНИЙ (знак) вказівний; (- зорю) путівн-
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ий; /тему/ головний, основнйй; (фахівець) чі- 
ль-, досвідче-, жґ підкутий, ведучий; (- ро
то) керівний, ключовий.

ПРОВІДНЙК проводир, керівник, ватажок, вож
ак, с° вождь; (країни) лідер; (туристів) гід, (у 
поїзді) кондуктор; (сліпих) поводітар, повож
атий, ПОВОДИР.

ПРОВІЗІЯ харчі, провіянт, (харчові) продукти, 
їстівні припасй, продовольство, ок готовйзна.

ПРОВІЗОР > АПТЕКАР.
ПРОВІНЦІЙНИЙ загумінковий, фР місцй-, ок 

маргінальний, регіональ-; & провінціяль-.
ПРОВІНЦІЯ (у державі) земля, територія, те- 

р£н, область, регіон; У  периферія.
ПРОВІСНИК віщун, (з)вістун, орікул; (правди) 

(опо)вісник, а. герольд; (змін) п. ПРИКМЕ
ТА; ± ПРОПОВІДНИК.

ПРОВІЩАТИ пророкува-, віщува-, віща-, прорі- 
ка-, призвіща-, р. вістй-, прогнозува-, уР пере- 
дріка-; (правду) проповідува-; (зміни) провйд- 
і-, передбачі-; (нову еру) /  сповіщі- про; що 
провіщу = я. віщ^є + провісницький;

ПРОВІСТЙТИ /  (про)возвістити 0.
ПРОВІЩЕННЯ к. провість; & прбвістка.
ПРОВОДЖ/АТИ супроводи- /-вбджува-/; (небі

жчика) провбди-; (у похід) виряджа-, випров- 
іджува- /від-/; (очима) ст&ки- кого; я. /л*" 
хто/ ~і с-и ♦, радйй провЯстй, -ільник, суп
ровід-, -ілець, пк супровіднйй, /тиждень/ 
провіднйй, о. на проводах, © проводжаючи.

ПРОВОД/ИТИ (через що) /пере-/; (їх) ПРОВО
ДЖА-, справля- проводи їм; (куди) проводи-, 
вЄстй; (межу) клас-; (шлях) прокладі-; (збор- 
и) відбува-; (у книгах) оформля-, запйсува-; 
(облік) робй-, переводи-; (струм) ПРОПУС- 
КА-; (на виборах) протяті-; п. в життя ЗДІЙ- 
СНЮВА-; п. грань кліс- межу; я. /мн хто/ 
-ить с-и ♦, з-й пров£стй, провіднйк, повожа
тий, поводйр, (пере)водій, пк провіднйй /пер- 
е-/, пропускнйй, /досліди/ зійня-тий чим, ©.

ПРОВОКАТОР АГЕНТ, ПІДБУРЮВАЧ.
ПРОВОКАЦІЙНИЙ зачіпнйй, (запит) каверз-; 

& провокатйв-.
ПРОВОК/УВАТИ підбурю-, під’к5джу-; (бійку) 

викликати, ствбрюва-, розпалю-, роздмуху-; 
я. /V  хто/ -ус с-и ♦, з-й сі, ПРОВОКАТОР, 
пк зачіпнйй, -ацій-, -атйв-, -іторський, ©.

ПРОВОРНИЙ повороткйй, сквапний, уторбп-.
ПРОВОРСТВО спір, сквап, угорбпність, спіх.
ПРОВУЛОК > ВУЛИЦЯ.
ПРОВЧАТИ о. підкбвува- на всі чотйри; (за що) 

кара-; & р. проучува-; я. /мн хто/ провчі с-и 
~, згодний провчй-, мастик да- пам’ятного, ©;

ПРОВЧИ- да- пам’ятного /пам’яткбв-/, показ
ів де козам роги правлять /де раки зимують/, 
втер- носа кому, носом потовктй, як кошеня.

ПРОГАЛИН/А (у мурі) дірі, (у дошці) щілйна; 
(у лісі) (про)галяв-; (у тямі) провіл; (між А і 
Б) проміжок; (на снігу) тал(овині); (у кризі) 
прблйз(ина); (в науці) ПРОПУСК, біла пляма, 
упущення, г. недотягне-, ок провисі-; & -ка.

ПРОГ/АНЯТИ /на-/, нагони- /ви-, про-/; (крізь 
що) /пере-/, переганя-, ГНА-; (сон) зганя- сон 
з очЄй; я. /мн хто/ жен£ с-и ♦, з-й -ні-, гоній, 
гонйтель, (річ) -бнич, пк гончий, гоніб-, ©;

ПРОГНАТИ (не іно курей) кйшнути 0.
ПРОГІН (між зупинками) перегін; (для дверей) 

проріз, отвір; (між опорами мосту) прбміж- 
ок, відстань; (кола) & діяметр.

ПРОГЛЯДАТИ /ПЕРЕ-/; (здаля) ПРОЗИРА-, ок
реслюватися, вирізьблю-, угіду-; (де-де) тра- 
пля-; & прогл£джувати(ся); я. прогляді 1. я. 
перегляде, 2. я. прозира.

ПРОГНОЗ (погоди) передбачення, г. заповіді-; 
& у? прогнбза.

ПРОГНОЗУВАТИ > ПЕРЕДБАЧАТИ.
ПРОГОЛОШЕННЯ /о-/, ндк проголбшува- /о-/, 

У7 провіще-, ок заповіді-; ± МАНІФЕСТ.
ПРОГОЛОШ/УВАТИ проклямуві-, /  голосй-; 

(указ) оприлюднюва-, обнарбду-, розкрйчу- 
/про-/, (тост) виголбшу-; (війну) /О-/; я. /мн 
хто/ -ує с-и ♦, рідйй проголосй-, -увач, голо- 
сій, У7 голосйтель, (про)вісник, возвістйтель 
/про-, провоз-/, герольд, пк прокламаційний, 
прйзвісливий, прйзвісний, ©;

ПРОГОЛОСИТИ п° крйком прон£стй 0;
ПРОГОЛОШУВАНИЙ (криком) розкрйчува- 

/про-/ 0.
ПРОГОНИЧ швбрінь, швірень, с° болт.
ПРОГОРЯТИ /з-, пере-/; я. не міти щістя;

ПРОГОРІТИ збанкрутуві- збанкруті-, звести- 
ся на пси /нініщо/, розори-, ожебрічи-, заз- 
ніти невдічі; (на злочині) погорі-, спалитися; 
що прогорів перегорілий /з-, про-, по-/, п. не- 
вдіха, збанкрутілий, пк нещаслйвий, 0 .

ПРОГРА/ВАТИ зазнаві- порізки /невдічі, розг
рому/, не мі- успіху /щістя/, (в суді) не вигра- 
ві-; (у карти) ф. продуві-, просіджува-; (у 
вигляді) втрачі-, губй-; (музичні вправи) знай 
грі- (й грі-); я. /мн хто/ -£ 1./2. с-и /звйклий/ 
♦, © ~ючи, 1. схильний ♦, приреч-ений про- 
грі-, невдіха, -вець, пк -вущий, 2. звйклий 
гріти й грі-, (річ) -віч, пк -вільний;

ПРОГРА- ж. сіс- в калюжу /с° в калошу/; 0.
ПРОГРАМ/А (дій) плян; (партії) курс, плятфбр- 

ма; (концерту) перелік номерів /вйступ-/, /на
друкована/ -ка; (для ЕОМ) закодований ряд 
комінд; (навчання) ббсяг знань.

ПРОГРАШ і ПРОГРА невдіча, порізка, фіяско; 
як і. програна; (часу) втріта; ± ВИГРАШ.

ПРОГРЙС поступ, рух /крок/ уперед, рбзвиток; 
ф. зміна на кріще; & ха прогрес.
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ПРОГРЕСИВНИЙ передовий, поступб-; (- тех
ніку) новітній, модфний; (податок) пропор
цій-, пропорційно збільшува-.

ПРОГРЕСИСТ передовик, г. поступовець.
ПРОГРЕС/УВАТИ іти /(по)ступа-, рухатись/ у- 

перЄд, не стояти на місці, набира- розмаху 
/сили/, не зупинятися на досягнутому, РОЗВ
ИВ А-, удосконалю-; я. ~ус с-и ♦, з-й піти 
вперед, щораз сильніший /біль-, активні-, ін
тенсивні- +/, ~ист, поступовець, пк нес-трим- 
ний, динаміч-, прогресив-, актив-, інтенсив-, 
/симптомі серій-, /склероз/ аїресив-, незага- 
льмбва-, О ліберіль-, лівий, ма живучий, уп
ертий, ск проіресуй- [проґресуй-склероз], ©.

ПРОГРІХ > ВЧИНОК, ПРОВИНА, ГРІХ.
ПРОГУЛЯНКА, г. ПРОГУЛЬКА прохід, прохі

дка, погуляння /про-/, (піша) прбмашка, мо
ціон, ж. променід; (з обідом на природі) пі
кнік; (коней) проводка; ± ЕКСКУРСІЯ.

ПРОДАВАТИ /від-/ за гроші, торгува- чим, ек 
реалізува- що; (рештки) допрбдува- /роз-, 
ви-/, розпродавав (віру) зріджу-, запрбдув п. 
зуби шкіритися; п. себ£ ПРОДАВА-; я. /мн 
хто/ продаї с-и ♦, з-й проді-, продавець, ж1 
продавчиня, пк Q продажний, віролбм-, зрад
ливий, (ґ продій- [продайдуша], ©;

ПРОДАТИ жн загніти 0;
РОЗПРОДАТИ випродати.

ПРОДА/ВАТИСЯ (ворогу) запродував (- повію) 
торгувати тілом, ~ві- себЄ; (з торгів) ітй (з 
молоткі); я. /мн хто/ -Іться 1./2. с-и ♦, ©, 1. 
признічений проді-, /добре/ а бестселер, пк 
/крам/ 'Кісний, ~вібель-, о. на ~ж, 2. © готбвий 
^тися, зрадник, запроданець, -жна шкура, ж1 
ПОВІЯ, пк ПРОДАЖНИЙ, зрадливий;

ПРОДАТИСЯ продіти душу 0.
ПРОДАЖ продавіння, ек збут; (усього) роз4, г. 

/ви-/; (зворотній) /від-/, (попередній) /перед-/; 
фр торгівля, гЄндель, купівля--; & спрбдаж.

ПРОДАЖНИЙ запроданський, підкупний, п° 
повійний; ± ЗРАДНИЦЬКИЙ.

ПРОДИВЛЯТИСЯ > ПЕРЕГЛЯДАТИ.
ПРОДІСТАВАТИСЯ діставі-, (углиб) заглибл- 

юва-, сягіти, просякі-, зп проникі-, ок прос- 
ягі- /за-/, прорині-, (- корінь) прорості-; (- чу
тки) ширитися, просбчува-; (куди) ПРОКРА- 
ДА-; (- звук) долиніти; (оком) ПРОЗИРА-; я. 
/мн хто/ -£гься з-й пролізти, пролза, інфіль- 
трінт, пк проникливий, пролізли-, глибокося- 
жний, інфільтрацій-, /- радіяцію/ глибин-, ок 
пролізистий, сягущий, Є -просяжнйй [легко- 
просяжний], © про діставшися;

ПРОДІСТА- втереби-, просоті-, пролізти /за-/, 
пролину-, (крізь що) промкнутися, (дзюрком) 
прострум/йтися. -іти; д'1 прослизлий 0, 6 .

ПРОДОВЖ > ВПРОДОВЖ; ок за [п. перших кі

лькох днів за п. к. д.].
ПРОДОВЖ/У ВАТИ не припиня-, (річ) провіди- 

/вести/ ділі (своє); (кару) збільшува-; (довж- 
інь) подовжував (чию працю) ступі- у чий 
слід; д° + ділі [~ує їсти їсть ділі], /для пф/ і 
ділі, і досі [~ує шйти і ділі /досі/ шиє]; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦, рідий продбвжи-, -увач, по
слідовник, о. і ділі [і ділі в борні], ©;

~ИТИ о. підхопи- естафету 0; (вік) протягти, не 
вкороти-, доточи-; п. життя подовжити вік;

ПРОДОВЖУ/ВАТИСЯ дія- ділі, не припиня-, 
тривіти 0; я. тривіє с-и ~, з-й протриві-, ~в- 
аний, не припиню-, пк неспин-, безперЄрв-, 
безконеч-, тривалий ділі, тяг-, /довго/ тягуч
ий, с. безконечний, ск тривій-і-далі [тривій-і- 
далі криза], о. і досі не збіглий /сущий, на 
коні/, і ділі /досі/ на арені, © тривіючи.

ПРОДУКТ вгіріб; (доби) п. витвір, твір;
ПРОДУКТИ харчі, ПРОВІЗІЯ, (консервовані) 

консерви, (молочні) набіл.
ПРОДУКТИВНИЙ плід-, плодотвбр-, результа

тне-; (нареосток) л1 СЛОВОТВОРЧИЙ; & 
продукційний; ± ТВОРЧИЙ;

ПРОДУКТИВНІСТЬ (праці) г. ВИДІЙНІСТЬ 0.
ПРОДУК/УВАТИ виробля-, виготовля-, випуск- 

і-, о. видаві- на-горі; (гормон) утвбрюва-; ± 
ТВОРИ-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й вироби-, 
зійнятий виробленням, виробник, продуцент, 
виготовлювач, пк -тивний, виробничий, для 
вироблення, ск -виробний [хлібовиробнйй], 
4? де роблять [цех, де р. шини], © -уючи.

ПРОДУХ отвір, щілина, дірі, д. люфт; (у кризі) 
ополбнка, д. опар; фР провітрювання, венти
ляція; & продуховина, продухвина.

ПРОЕКТ зідум, німір; (будівлі) плян; (закону) 
нічерк, законопроект; & х? проект.

ПРОЕКТУВАТИ укладі- /розробля-/ проект; 
(машини) конструюві-; (дії) плянуві-, накрЄ- 
слю-; (на площину) м. зображі- на чім; (на ек
ран) переноси-; дк cf; я. /мн хто/ проєктує с-и 
♦, з-й спроєктуві-, проєктуільник (річ) прое
ктор, пк проектувальний, проекцій-, ©.

ПРОЖАРКА ф. вошобійка.
ПРОЖЕКТОР ок сонцегрій, світломЄт; фР ключ 

до розуміння чого [це ♦ у млу прівіку].
ПРОЖИВАННЯ: місце п. с° м. перебу-,^. осідок.
ПРОЖИВ/АТИ жи-, МЕШКА-; (гроші) витрач- 

і-; я. /мн хто/ - і  замешкуваний, жилець, мб- 
шкан-, квартирінт, -ільник, г. зам&пкалий,
о. на квартирі, © мешкаючи, жйвши;

ПРОЖИТИ проіснуві- 0.
ПРОЖОГОМ стрілою, дуже швидко, миттю, 

притьмом, с° стрімголов, стрімко; фР зіраз 
же, одрізу, негайно; мерщій, одним духом; 
безоглядно; & СПРОЖОГУ.

ПРОЗА не поезія; (життя) п . одноманітність,



ПРОЗАЇК 366 ПРОМАХ

сір-, буденн-, рутина, мн будні; & прозбпис, 
д° *опрозіїтися.

ПРОЗАЇК повістяр; ± ПИСЬМЕННИК.
ПРОЗАЇЧНИЙ (твір) прозовий; (епізод) не пое

тичний, не романтйч-; п. однаманіт-, буд^н-, 
звичай-, сірий, рутинний.

ПРОЗАЇЧНІТИ прозаїчнішати, будені-;
ПОПРОЗАІЧНІШАТИ ста- прозаїчнішим 0.

ПРОЗИВАТИ; ПРОЗВА- (ким кого) продражн- 
й-, припекти /прикліс-/ що кому.

ПРОЗИРАННЯ (зором) прбзирк.
ПРОЗИР/АТИ прогляда-, виднітися, прокльбву

ва-, прознічува-; п. виявля-, прост&кува-, с° 
проступати, фР ліз-, вил ази-; (темінь) проти- 
на- /прошива-/ зором, прозріва-; (уперед) заз- 
ирі-, провиді-, передбача-; (- воду) сочйтися; 
(у суть) заглйблюва-, с° вникати; я. /мн хто/ 
-а с-и ♦, -ущий, прогляданий, мі-, прозна- 
чув-, пк прозірливий, провидли-, ©; я. ~ано 
^аний 0;

ПРОЗИРНУТИ (звідки) /ви / 0.
ПРОЗОР/ИЙ прозираний, прогляда-, крізький; (- 

воду) чйстий-пречистий, ок світловбдий; (як 
сито) ажурний, ажуровий, -истий, (- небо) я- 
сний, світлий, не затьмарений; ІилкіруІ воскб- 
вйй, що світиться; (звук) мелодійний, чистий; 
(сум) п. л^две відчутний, малопоміт-; (стиль) 
зрозумілий, дохідливий; (натяк) відвертий, 
неприхований; & прозірний, ~ристий, -час-.

ПРОЗРІВ/АТИ ставі- зрячим /видющим/; усвід- 
бмлюва- істину; (сховане) добача-; (події) /пе
ред»/, провиді-, прозирі-; я. !мн хто/ с-и ♦, 
радйй прозрі-, майже прозрілий, -ущий, ©;

ПРОЗРІТИ (пітьму) прогледіти 0.
ПРОЙДА і ПРОЙДИСВІТ авантурник, афер

ист, авантургіст, шарлатан, суціга, г. видри- 
душник, (картяр) шулер; (не промах) пронб- 
за, про лі-, с° хлист; ± ДУРИСВІТ; & л. прой
дисвітське насіння.

ПРОЙМ/АТИ г. прошиба-; опанбвува-, охоплю-, 
оповивіти; (морозом) пробирі-; (словом) зво- 
рушува-, глибоко вражі-, брі- за печінки; (ві- 
чми) прошива-; (жахом) ПЕРЕЙМА-, (огидо- 
ю) викликі- що; (чим) протоні-, прострбмлю- 
ва-, проштрику-, пронизу-, сповню-; (запах
ом) просбччу-, насичу-; я. ~і с-и ♦, з-й про- 
йня-, пк зворушливий, ПРОНИКЛИ- (мороз) 
-ущий, гострий, шпаркий, дошкульний, ~і- 
ль-, (звук) гд прошибіючий, ск прошибай-, ©.

ПРОКАЗА ма л&іра; (на совісті) п. ґандж, недо
лік, виразка, болячка, бо ляк.

ПРОКИД пробудження, фР просип; (не остато
чний) напівсон, фР просбння.

ПРОКИДАТИСЯ просипі-; п. до життя п° бру
нькувати.

ПРОКЛАД/АТИ (водогін) /у-/, кліс-; (канал) бу-

дуві-, споруджу-; (борозну) пробрю-; (ручку 
косивши) прокошу-; (шлях) розчищіти, відкр- 
иві-, торува-, будува-, простягі-, промбщув- 
а-; (курс) накреслю-; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, з-й 
прокліс-, -адіч /у-/, кладій, торувальник, на- 
крбслювач, пк торувальний, © -іючи.

ПРОКЛИН/АТИ /ви-/, клясти, піддаві- проклят
тю; посилі- /елі-, сипа-/ прокльони їм; (їх) 
лія-, осипі- /обкладі-/ прокльонами; я. ~а = 
я. клене.

ПРОКЛІН прокляття; (що тяжіє над Q )п, тягір;
ПРОКЛЬОНИ лійка 0.

ПРОКЛАМАЦІЯ і ПРОКЛАМУВАТИ > ЛИС
ТІВКА і ПРОГОЛОШУВАТИ.

ПРОКЛЯТИЙ підданий прокляттю /анітемі/; ± 
УПОСЛІДЖЕНИЙ; & вйклятий.

ПРОКЛЯТИЙ клятий, с. триклятий, з. яропуд- 
ний; л. падлючий; & проклятущий.

ПРОКЛЙТТЯ проклін; (про)клятьбі, кляття, мн 
прокльони; ц. анатема; (на їм) оббв’язок; п.! 
грім би менб /тебб +/ побив!; (дія) прокляття.

ПРОКОЛ прбштрик.
ПРОКРАДАТИСЯ пролазити, пролізі-, проби- 

рітися; п. ІНФІЛЬТРУВАТИ що; я. /мн хто/ 
-ється с-и ♦, з-й прокрас-, пролаза, інфільт- 
рант, пк пролазливий, пронозуватий, ©, ± я. 
продістається.

ПРОЛАЗА у. ПРОНОЗА, пройда, с. пройдисвіт.
ПРОЛЕЖУВАТИ & дк пролежати.
ПРОЛЕТАР ж. пролітійло.
ПРОЛИВАТИ /роз-/, розпліскува-, розхлюпу-, ± 

ЛИТИ; (світло) випромінювати;
ПРОЛИТИ (світло) кинути 0.

ПРОЛІЗАТИ, ПРОЛАЗИ- проповзі-, (інфільт
рувати) утересуватися, замішува-; я. пролізі 
= я. прокрадається;

ПРОЛІЗТИ (в душу І змаху І) векбчи- 0; (крізь 
вушко голки) проштрикнутися, прошморгну-.

ПРОЛІТ рух у повітрі; (мосту) прогін; (сходів) 
марш (з двох колін); (півпрольоту)с коліно.

ПРОЛІТ/АТИ (над чим) /пере-/, ЛЕТІ-, ШУГА-; 
± МЧА-; (- час) МИНА-, сходи-, збігі-, фР ли- 
ну-; я. /мн хто/ ~і з-й пролетіти, літун, пк 
летючий, перелітний, ІповзІ мимолет-, /часі 
скороминущий, © над головіми, у л£гі, на 
крилах, летівши, -іючи.

ПРОЛОГ (твору) зачин, зав’язка; (до опери) у- 
вертюра; п. почіток, вступ.

ПРОЛОМ, ПРОЛОМИНА (у стіні) дірі, проб
ій, прогалина, р. провал(ля).

ПРОЛЯГАТИ (- шлях) лежі-, тягтися, простягі-, 
стели-, простеля-; (- зморшки) виступати, /на 
чому! прориві- що; я. пролягі простягну
тий, простер-, простелений, © прлягіючи.

ПРОМАХ ляпсус; (у ділі) недолік, прбгріх, пом
илка, огріх, недогляд; (неуспіх) невдіча, фіяс-
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ко; не п. © ПРОНОЗА.
ПРОМАЦУВАТИ (ґрунт) г. /ви-/; ± МАЦАТИ.
ПРОМЕНЕВИЙ д. промінний.
ПРОМЕН/ЙСТИЙ осяйний, п° світосяй-, самоц

віт-, блискучий, зорію-, с° сяю-; Q сонцелюб
ний, життєрадіс-; (день) осбнче-, сбняш-; /до
ля/ рідіс-, щасливий; /красу/ сліпучий; /слово/ 
проникливий; (- зморшки) ~ястий, с° неподіб
ний; /енергію/ променевий.

ПРОМЕНЙТИСЯ > ПРОМЕНІТИ;
РОЗПРОМІНЙ- (- лице) озори-, заясніти, 0 |.

ПРОМЕН/ІТИ сяя-, блища-, визорюва-, світити
ся); (чим) горіти; & роз^, промінюві-, ~йтис- 
я; я. ~іе с-и ♦, розпромінений, розіскре-, фР 
заяскрілий, пк райлйвий, іскрометний, чист
ий, іскрйс-, сповй- промінням, у сяйві ~ів, ©.

ПРОМИВ/АТИ /ви-, пере /, МИТИ; я. /мн хто/ 
с-и ♦, з-й вими-, ~ач, для ~іння, за -ям, 

~ільний, ©.
ПРОМИВИНА водомий.
ПРОМИНАТИ 1. /по-/, мина-; он? проходи-, 

проїзди-, проліта-, збіга-; (дім) (об)мині-, не 
заходи- до; (з ч. не) не забува-, не лиша- без 
увіги; (свідомо) уника-, пропусків 2. (льон) 
м’я-; (ногу) розмина-, розрухува-; я. /мн хто/ 
промині с-и ~, рідий промину-, пк минущий, 
плинний, г. проминіль-, фР перебутній, ©;

ПРОМИНУТИ: п. нагоду прогіви- нагоду; 0.
ПРОМИС/ЕЛ (звіра) ловля, полювання; (куста

ря) ремесло, заняття; (консервний) ~лбвість.
ПРОМІЖОК (часу) інтервал, відтинок, с° відрі

зок, (між чим ще) прогалина; (між биками 
мосту) прогін; пргіміжком гР у проміжку.

ПРОМІНЬ (світла) жмут, пук, р. смуга; (надії) 
іскра, вбгник, жаринка; (Ґ променева кістка; 
& промінець, промінчик, з6 проміння.

ПРОМІТНЙЙ спрйт-, скорохвацький, пронозли
вий, заповзятли-, підпри^мли-, кмітлй-; скб
рий на розум, зарідний; виверткий, в'юнкий, 
д. доскоць-, ніде непропащий, шпаровитий.

ПРОМОВА виступ, слово, )Р (о)рація, (при сто
лі) спіч, (коротка) два слова; (гнівно-емоцій
на) мИ філіппіки; & тронна ♦ ± ДОПОВІДЬ.

ПРОМбВ/ЕЦЬ орітор, доповідач, (палкий) три
бун, (яскравий) витія; (в церкві) проповідник; 
& ж1' ~ниця; попередній п. передбЄсідник.

ПРОМОВИСТИЙ (штрих) прорЄчис-; (погляд) 
значущий, багатозначний; (- цифри) перекон
ливий; & промбвний.

ПРОМОВ/ЛЙТИ говори-, казі-, прокізува-, уР 
ректи, проріка-; (до їх) звертітися, адресува-, 
апелювати; (на користь) свідчи-; (перед ким) 
держі- річ, виступі-, виголбшува— у; п. до 
чийого сЄрця зворушува- кого; я. /мн хто/ 
~лгі с-и ♦, рідий промови-, ^ць, пк містий, 
мовлящий, ©, ±/+ я. мовить /говорить/;

ПРОМОВИТИ видобу- /здобутися на/ слово, 
зн прожувати, прорипі-, перепусти- чЄрез гу
бу, (із скреготом в голосі) проскреготі-.

ПРОНИЗ/КА прбтин-, пробивіч-, проббєць; -ок.
ПРОНИЗЛИВИЙ (крик) різкий, ДИ-, відчайду

шний, г. (про)різли- /пере-/, о. роздери-душу 
крик; (біль) гострий, залізистий; (вітер) до
шкульний, пронизуватий, пройміючий (зір) 
ПРОНИКЛИВИЙ, гостроколібчий;

ПРОНИЗЛИВО пронизувато 0.
ПРОНИЗУ/ВАТИ протина-, прошива- (наскрізь, 

навиліт), проймі-; (твір) проходи- червоною 
ниткою чЄрез /просбтува-/ що; (просочува-) 
просякі-; я. /мн хто/ ~с с-и ♦, з-й проши-, про
никливий, ПРОНИЗ-, ~ватий, (біль) терпкий, 
шорсткий, (мороз) шпаркий, /вітер ще/ сма- 
лький, о. нижучий (- очі) гостроколю-, ©;

ПРОНИЗАНИЙ (іронією) прбткі- 0.
ПРОНИКАТИ промикітися, ПРОДІСТАВА-, ін- 

фільтрувіти що, ф. влази- /прослизі-/ у, (ок
ом +) засягі-; /про/сягі-, заглиблюватися, до- 
буві-, пробирі-, пха-, /- світло/ просбчува-, 
сочи-, /дим/ тисну-, /запах/ просякіти що; фР 
пробива-; /холод/ напливі-; я. /мн хто/ про- 
никі с-и ♦, з-й сягну-, пк ПРОНИКЛИВИЙ, 
промикільний, глибокосяж-, інфільтрацій-, 
глибин-, ск -просяжний [легкопросяжнйй], ©, 
± що продістається;

ПРОНИКНУТИ проліз-, промкнутися, прори- 
нути, просягну-; що проніік прослизлий, 
проліз-, проник-, просяк-, прорину- 0, 0 ;

ПРОНИКНЕННЯ (у воду) занурення 0.
ПРОНИКЛИВИЙ просяжний, к* проникний, 

(для ока) прозйра-, прозірний, (для світла) 
прозорий; (розум) глибокий, далекосяжний, 
с° прозірливий, у. прозйрли-, Є провйдли-, ок 
прозирущий, прозріву-; (- слова) пророчий; 
(спів) ЗВОРУШЛИВИЙ; (дощ) ПРОНИЗЛИ-; 
(- очі) гострий, пи-льний, спостерЄжливий, гд 
вигребущий; ± ВИДЮЩИЙ, КРІЗЬКИЙ.

ПРОНОЗА про лі-, не прбміх, в’юн; ПРОЙДА.
ПРОНОЗЛИВИЙ пролізли-, спритний, меткий, 

ПРОМІТНИЙ; & пронозуватий.
ПРОНОС кГ розвільнення шлунку, ф. бігунка, 

червінка, різічка, швидкі Ністя, ма дисентЄ- 
рія, с° дизентерія, понос, р'в дрист.

ПРОНОСИТИСЯ; ПРОНЕСТИСЯ шугнути.
ПРОНЮХУВАТИ ПРОЧУВАТИ, ДОШУКУ- 

ВАТИСЯ, (шпигуючи) вишпигбвувати.
ПРОПАГАНДА аптіція; (війни) прбповідь, про

повідування; (знань) популяризіція.
ПРОПАГАНДИСТ агітатор, г. пропагітор; (ві

ри) проповідник; (знань) популяризатор, сіяч.
ПРОПАГ/УВАТИ аґітуві-; проповідува-; (знан

ня) популяризуві-, сія-; я. /мн хто/ ~ус зійня
тий ~андою, ~андист, агітатор, © -уючи.
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ПРОПАД/АТИ губитися, запропіщува-, ЗНИК
АТИ, за4, іти на прбпасть /за водою /вітром/, 
на мірне/; (довго) бу- відсутнім; (де) перебу- 
ві-, бу-; фР ГИНУ-; (- сніг) РОЗТАВА-, /звук/ 
завмира-; (без діла) лежі-, гуля-, марнувітис- 
я; (в тюрмі) КАРА-, страждати; (у біді) терпі- 
скруту; (з туги) знемага-; (марно /вік/) мина-; 
(- мрію) сходи- на пси, не здійснюватися, зво
ди- нанівець /на пси/; (за ким) умиріти, зітх- 
і-, потерпі-, розпадатися над ким; ~rf воно 
-ом! вік би йог<5 не бачити!; де нгіше не -іло
1. ми /він +/ зівжди у збитках, 2. хай буде по- 
Вашому; я. - і  приречений зникну-, запропа- 
щува-, зникомий, напівзниклий, (вже) мійже 
зник- /запропі-/, (за ким) потерпійло, зітхій-, 
пк запропісливий, гі° (за)пропіщий, ©;

ПРОПАСТИ піти пріхом /прбпадом, на проп
асть/, вигину-, жґ провалитися, поміж паль
цями піти, ізслизну-, уплисти за водбю; ф. 
гавкну-; (з очей) зникну- з поля зору; & заФ, 
♦, як сіль у воді; пропгів хто загуло за ким; 
що пропав запропілий, (за)пропіщий, 0 .

ПРОПАЖА (кого) зникнення, (чого) запропащ-.
ПРОПАСНИЦЯ трясця, трясовйця, лихоманка, 

трясучка, ма малярія; & пк *пропісний.
ПРОПАХЧУВАТИ насичу- /про-/ запахом, нао- 

деколбню- /про-/; & напахчу-.
ПРОПАЩИЙ загиблий, зник-; (капітал) втріче- 

ний; (голос) зірва-; (хист) запропіще- /зана-/; 
(час) згайнова-, згіє-, змарнбва-; (- річ) безко- 
ргіс-; (захід) безнадій-, прирече- (на невдачу).

ПРОПИВАТИ пропускі- крізь горло; (що) збав- 
ля-, псуві-, п. рбзум спивітися; я. /мн хто/ 
пропивгі с-и ♦, з-й пропи-, ©, + хто п’є.

ПРОПЙСУВАТИ (ліки) /при-, ви-/, призначі-; 
(осідок) реєструві-; (слід) проводи-;

ПРОПИСА-: п. Іжицю накрути- хвості, с. від- 
шмагі-.

ПРОПІКАТИ: я. -кі до кістбк (біль) залізистий.
ПРОПОВІДНИК (у храмі) свящЄ-, (волі Божої) 

прорбк; (віри) апбстол, поббрник; (що навер- 
та невір) місіонер; ± АГІТАТОР, ОРАТОР.

ПРОПОВІД/ВАТИ (ідеї) пропаґуві-, пошйрюв- 
а-, шйри-, бу- поборником чого; (у храмі) го
вори- проповідь /кізіння, кізань/; я. /мн хто/ 
-ус с-и ♦, зійнятий -ництвом, -ник, пк про
повідницький, проповідливий, © -уючи.

ПРОПОВІД/Ь ц. кізіння, кізань; (ідей) -ування; 
(війни) пропаґінда; ги промова, виступ.

ПРОПОЗЙЦІЯ зігад, ПОРАДА, думка [подіти 
думку], фР рекомендація, ініціатива, (шлюб
на) ОСВІДЧЕННЯ.

ПРОПОЛЮВАТИ проріджу-, ПОЛОТИ, сапі- 
ти, шарувіти, прашувати.

ПРОПОН/УВАТИ (їм) по даві- /під-, вислбвлю- 
ва-/ думку /поріду, пропозицію/, д. присогла-

ші- іх\ (діяти) загідува-, рекомендуві-, рід- 
и-, жґ казі-, с. вимагі-; (мир) роби- про-по- 
зйцію чого; & окґ пропбнува-; я. /мн хто/ -ус 
с-и ♦, рідйй заФ, ~Єнт, -вач, порідник, пода
вець ідЄї, © з прпозицією, -уючи;

3A W  (задачу) завді-; (їх) порекомендуві-; (ви
яви- ініціативу) г. заініціюві-; 0; я. -увів Й.

ПРОПОРЦІЙНИЙ у. домір-, ± ВІДПОВІД-, ф? 
узгодже-;

ПРОПОРЦІЙНІСТЬ (всіх розмірів) 6у золо
тий рбзтин; 0.

ПРОПОРЦІЯ співмірність, співвідношення; м. 
рівність двох віднбшень.

ПРОПУСК (на вхід) перепустка, дозвіл; (військ) 
перепуск; (у тексті) прогілина, біла пляма, ± 
КУПЮРА; (дія) пропускіння /пере-/.

ПРОПУС/КАТИ /в-, за-/; (ситом) /пере-/; (їх) 
даві- дорогу ш; (кого) не затргімува-; (крізь 
вушко голки) просиля-, просмйкува-, прошм- 
бргу-; (крізь що) переганя-; (струм) провб
ди-; (чарку) випиві-; (стадію росту) (общи
ні- /про-/; (лекції) не приходи- /не з’являтися/ 
на; (шанс) не користі- з; (видовище) не бічи- 
ти чого; (у тексті) випускі-, робй- пропуски 
/купюри/; п. крізь сЄрце болі- /потерпі- пере- 
живі-/ серцем; я. /мн хто/ ~кі с-и ♦, з-й -̂ гй-, 
зійнятий -ком, -кник, пк -кнйй, -кіль-, -б- 
вий, перегінний, для прбпуску /перегону/, ©;

ПРОПУСТЙТИ (шанс) ПРОҐАВИ- 0; п. повз 
увгігу не зверну- увіги, збу- неувігою; не п. 
нагбди не промину- нагоди;

ПРОПУСКАТИСЯ (в оповіді) н° промині-; 0.
ПРОРИВ пробій, пролбм; ° прохід; (греблі) прір

ва; с° зрив пляну /гріфіку, накреслення/.
ПРОРИВ/АТИ 1. (мішок) продірявлюва-; (греб

лю) розмиві-, руйнуві-; (фронт) проривітися 
чЄрез; (город) пропблювати; (грядку) прорід
жу-; 2. (канал) викбпу- /про-/; я. /мн хто/ - і  
1 ./2. с-и ♦, © -іючи, 1. рідйй прорвіти, -ник, 
пк ^чий, -ний + я. рве, 2. з-й прорити, копіч, 
пк копільний + я. копа;

ПРОРИВАТИСЯ продірявлюва- 0; (- греблю) 
руйнуві-; /хмари/ розриві-; (крізь що) проди- 
рі-, пробиві-, пролімува-; (-сміх) вибухіти; 
/світло/ прозирі-; /запах/ долині-; (раптом) 
виявлятися; жґ не стримува-, зриві-; я. /мн 
хто/ -сться прориваний, продірявлю-, розмй-, 
руйнб-, с-и ♦, з-й прорві-, пк проривний, ©.

ПРОРІЗ бтвір, дірі; (у гіллі) просвіт, щілина; 
(губ) форма, обрис; (рукав ріки) прорізь.

ПРОРОБЛЯТИ (отвір +) РОБИ -; (тему) опра
цьовував СТУДІЮ-; (кого) КРИТИКУ-.

ПРОРОК (біблійний) апбстол, проповідник; п° 
провісник, віщун, ясновидець.

ПРОРОКУВАННЯ ок віщунок 0 — нст <?.
ПРОРОКУВАТИ віщуві-, прорбчи-, призвіщі-,
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вісти-; (що буде) проріка-, про(воз)віща-, ка- 
зі- наперед, провиді-, передбачі- /зав-/, про
ріка-; (на картах) ворожи-; я. /мн хто/ проро
кує с-и радий напрорбчи-, пророк, віщун, 
провісник, орікул, пк пророчий, призвісний, 
прйзвісливий, провісницький, ©;

НАПРОРОКУВАТИ напрорбчи- 0;
ПРОРОКОВАНИЙ віщова-, заповіда-, пере- 

дбачува- /зав-/, прогнозбва- 0.
ПРОРОСТАТИ; ПРОРОСЛІ ф проклюнутись.
ПРОРОЦТВО (Боже) одкровення; (дія) проро

кува-, передбіче-, віщуві-, п° провість.
ПРОРОЧИЙ і ПРОРбЦЬКИЙ віщий; (дар) 

провісницький, провісний; (- слова) мудрий, 
проникливий, провидли-.

ПРЙСВІТ (від світла) смуга, пляма; п, просвіт
ок; (між дошками) щілина, прогілин(к)а, ок 
прбзир(ка); р. проміжок; (вікна) прбріз; (між 
рейками) с° зазбр; (на погонах) смужка.

ПРОСВІТА освіта, навчання; ± ВЧЕН-, НАУКА.
ПРОСВІТЛЮВАТИ /пере -/, пронизу- світлом,
(морок) розпрозбрю-, (душу) проймати раді-стю; 

п. душу чию проймати радістю кого.
ПРОСВІТНИК і ПРОСВІТНИЦЬКИЙ > ПРО

СВІТЯНИН і ПРОСВІТЯНСЬКИЙ.
ПРОСВІТНІЙ освіт-; просвітянський /-ниць- 

кий, -ительський/; фР просвітлий [п. час]
ПРОСВІТОК просвіт, щілина, прогалина; (серед 

негоди) вйпогодження; (у скруті) п, розрада, 
втіха, полегшення.

ПРОСВІТЯНИН /о-/, просвітитель, просвітник,
а. культуртр^ґер; член т-ва “Просвіта”.
ПРОСВІТЯНСЬКИЙ просвітительсь-, просвіт

ниць-; стосовний до т-ва “Просвіта”.
ПРОСВІЧУВАННЯ пересвітлення /про-/.
ПРОСВІЧУВАТИ = ОСВІЧУВАТИ; (- світло) 

просвітлю-; (х-промінням) рентгену-.
ПРОСВІЧУВАТИСЯ С° у. СВІТИ- крізь ЩО, пере

пускати /про-/ світло, ок просвітлювати, про
блиску-; я. -сться с-и ♦, з-й пропусти- світло, 
пк просвітчастий, прозбр(ист)ий, © світивши
ся.

ПРОСВІ/ЩАТИ освічува-, освідомлю-, п° -тля-; 
я. -щі  рідйй -ти-, (пр)освітянин, -титель Літ
ник/, пк (просвітній + %, -^тницький, освід- 
бмч-, фР правдонбсн-; когб -іють ^чуваний, 
освідбмлюва-.

ПРОСИП > ПРОКИД.
ПРОСИПАТИСЯ прокид а-, пробуджува- /з-/, бу

ди-, ф. пробуркува-; я. -ється збуджуваний 0;
ПРОСНУТИСЯ і ПРОКИНУТИСЯ: я. про- 

кгінувся збуджений 0, вже не сонний.
ПРОСИТИ прохі-, звертатися з проханням; (ко

го) клопоті- перед ким; (слізно) вимолювати, 
БЛАГА-; (уперто) КАНЮЧИ-, випрбшува-, 
цигіни-, кланда-; (уклінно) бй- чолом; (куди)

запрбшува-, клика-; (їсти) припрбшува-; (ці
ну) пріви-; (милостиню) ЖЕБРА-; (за кого) 
клопотатися; (слави) домага-; (смерти кому) 
накликати що на кого; ± АПЕЛЮВА-; п. ви
бачення у кого вибачатися п£ред ким, пере
прошувати кого; п. не тр^ба кого до того то
ргу хто й пішки; п. пробачення за що вйб- 
ачи- що [-шу п. за мій віігляд вибачте мій
в.]; давіти себе п. г. даві- згоду після умо
влянь; уклінно /ґрічно/ п. кого ♦ чиєї ліски; 
я. /мн хто/ прбсить с-и ♦, рідйй виФ, прохіч, 
(милостині) жебрік, прошік, н1 канюка, клан- 
дало, пк прохальний, благіль-, жебрущий, © 
пбпросом /= просивши, просячи/;

ВЙПРОСИТИ (звідки) попроси- вийти 0.
ПРОСІЮВАННЯ пересів*.
ПРОСЛАВЛЯТИ /ви-, у /, СЛАВИ-, ЗВЕЛИЧУ- 

ВА-, вихваля-, покриві- /вкриві-/ славою, кн 
кади- тиміям кому, г. величі-, н1 ославля-; (у 
піснях) оспівува-; п. себ£ чим ПРОСЛАВЛЯ
ТИСЯ; я. /мн хто/ прославлю с-и ♦, рідйй 
просліви-, величільник, прославитель, хва- 
лйт-, хвалій, славохвіл, )Р возвелйчувач, пк 
величільний, савослбв-, панегірйч-, ©.

ПРОСЛАВЛЯТИСЯ /у-/, здобувіти /набуві-, за- 
живі-/ сліви, здобувіти ім’я 0; (чим) прос
лав ля- /уславля-/ себе; я -сться слівлений, 
прослівлюва- /у-/, звеличува-, ©.

ПРОСЛИЗАТИ (в діру) проповзі-, пролізи-; 
(потай) прокрадітися, продіставі-; (по воді) 
ковзати; я. /мн хто/ прослизі с-и ♦, рідйй 
прослизну-, пк ковзучий, прослизущий, ©;

ПРОСЛИЗ/НУ- прошмигну-, просмикнутися, 
пров’юни-, фР пробрі-; я. прослйз -лий 0, Й.

ПРОСМЙКУВАТИ протягі-, (нитку) просиля-, 
(в отвір) /в-/, (щось більше) просуві- /в-/;

ПРОСМИКНУТИ прошморгну- Ф.
ПРОСОЛЮВАТИСЯ,- ПРОСОЛИ- просоліти.
ПРОСОННЯ > ПРОКИД.
ПРОСОЧ/УВАТИСЯ (- воду) цідй-, /куди/ насб- 

чува-, сочй-, (- запах) продіставі-, /світло 
ще/ пробиві-, прозиріти; (цівками) продзюр- 
кува-; (за ґрати) доходи-, /з-за ґрат/ про- 
діставітися; (чим) насйчува-, /водою/ ПРО-С- 
ЯКАТИ; я. -сться -уваний, (чим) насичу-, с-и 
/покинутий/ ♦, з-й -й-, пк інфільраційний, ©;

ПРОСОЧЕНИЙ (навиліт) перейнятий соком 0.
ПРОСПЕКТ > ВУЛИЦЯ; (наукової праці) корб- 

ткий зміст /виклад/; (краму) дбвіднйк, прайс- 
курінт /с° прейс-/, катілбг.

ПРОСПЕРУВАТИ > ПРОЦВІТА-, мі- великі у- 
спіхи, ітй вгору; дк = що процвіта.

ПРОСТАК як і. нехитрий, ок наївнгік; з. просто
людин, не шляхтич, не дворянин; & проста
чок, простачисько, з6 простіцтво.

ПРОСТАЦТВО простакувітість, обм&кен-, пле-
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бейськ-, с. недоумкуват-; р. простолюд.
ПРОСТАЦЬКИЙ простонародній, простолюд

ний; (рід) простий, не шляхетний, не дворян
ський, не родовитий; (тон) вульгарний.

ПРОСТЕЖ/УВАТИ /ви-/; (їх /с° за їми/) стЄжи-, 
допильновува- іх\ що /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й 
-И- їх, стежій, слідопит, пк стежовий, ~ли-, ©;

ПРОСТЕЖУВАТИСЯ (де) прозирати 0.
ПРОСТИГАТИ /ви-/, СТИГНУ-, вихолоджува

тися, не зберігати тепла, ф. прочаха-; я. холб- 
не вихолоджуваний, напіввйхололий, незда
тний зберегти тепла;

ПРОСТ/ИГ(НУ)- прохолону- /ви-/, (- слід) ви
стиг-; що ~гіг вихололий, простиг- 0, 0 .

ПРОСТЙЙ не складний; (плян) не важкий, зроз
умілий; (стиль) не вигадливий, не кучеря-, не 
пишномовний; (- життя) буден-; (обід) не 
пиш -, не розкіш-, скрбм-; (лист) звичай-, не 
рекомендбва-; (- карту) не козир-; (- гру акт
ора) прирбдни[і]й; (серцем) щирий, нехит-, 
відвертий, простодушний, не двоє душ-; (у 
стосунках) невймуше-, безпосередній; (рід) 
ПРОСТАЦЬКИЙ; (- якість) грубий, неякіс
ний; (- дорогу) рівний, прямий, найкорбтший; 
(дріб) м» не десятковий; & просте(се)нький;

ПРОСТО по-прбстбму, нескладно; 0; (робити) 
лег-, (як) раз плюнути; (звати) коротко; фР 
аж [аж зло бере]; rf* проти [♦ неба]; ч, не 
інакше, як [♦ брехня]; (з ч. не) не тільки, не 
лишЄ [не ♦ пісня]; п. аж ок навіть [♦ аж смі
шно]; п. пЄред соббю прбстовіч; п. сЄбе ♦ пЄ- 
ред соббю; п. таки так таки, ок аж [тут аж 
проситься рима]; & впрост.

ПРОСТИТУТКА ПОВІЯ, паплюга, кокотка, 
продажна жін-, ф. тутка; безпринципна особа.

ПРОСТІР просторінь, обшар, п° шир, ІнеозорийІ 
неозір; (степовий) безмежжя, широчінь, нез- 
мірінь; (землі) територія, площа, терЄн, /необ- 
житийі дике поле; п. розмах, воля, роздолля, 
® свобода; (для дії) поле; (під що) вільне міс
це; (безповітряний) безповітря; & простори
ще, просторість, простбр(бв)исько, п° простр;

ПРОСТОРИ ділі, широти; неозбрі п. неозбри.
ПРОСТОВЙСНИЙ вертикаль-, прямовйс-, про- 

стопад- /круто-/, СТОРЧОВИЙ, о. стрімкий.
ПРОСТОВОЛОСИЙ без ш&іки /хустки, голов

ного убору/; (- голову) непокритий.
ПРОСТО/ДУШНИЙ довірливий, наївний, нехи

трий, прбстий сЄрцем, щиросердий;
-ДУШНО наїв- 0,фР у простоті душЄвній.

ПРОСТОЛІНІЙН ИИ рівнострільний.
ПРОСТ/бЛЮД /-ЛібДЦЯ/ '-іцтво, -онарбддя, 

-ота, зн чернь, плебс, голота, f  чорний люд.
ПРОСТОМОВЕЦЬ просторіка.
ПРОСТОРИЙ місткий, о. хоч конем грай, широ

кий, хоч гуляй; (двір) великий; (шлях) ширб-;

(степ) БЕЗМЕЖНИЙ; (- життя) віль-; /те
му/ розлогий;

ПРОСТОРО о. хоч конЄм грай 0.
ПРОСТОРІКУВАТИ, /-РІКАТИ/ розпатякува-, 

розбалаку-, роздабарю-, багато говорити, роз
водитися, переливати з пустого в порожнє, 
говори- на вітер, РОЗВОДИ- антимонії, ТЕР- 
ЕВЕНИ-, ПАТЯКА-; (повчально) резонЄрст- 
вува-; я. /мн хто/ просторікує с-и ♦, радий 
патяка-, балакун, патякало, базіка-, пк язика
тий, ПРОСТОРІКУВА-, балакучий, словоблу- 
дний, теревЄнливий, щЄдрий на слов£, ©.

ПРОСТОРІКУВАТИЙ розвЄзис-, марнослівний 
/багато-/, рясномбв- /багато-/.

ПРОСТбТА нескладність 0 —► ПРОСТИЙ;
ПРОСТОТА їй* ПРОСТОЛЮД.

ПРОСТРОМ/ЛЮВАТИ > ПРОШИ-, пронизу-; 
проколю-, проштрйку-, просаджу-, протика
ти, протина-, д. прохрбмлюва-; я. /мн хто/ 
~люс 1. с-и ♦, з-й ~й-, -лювач, проштрйку-, 
проколю-, пк -чий, -ливий, ©, 2. я. пронизує;

ПРОСТРОМИТИ о. проріза- блискавкою 0.
ПРОСТРбЧ/УВАТИ1 /дК -ЙТИ/ строчи-, прош- 

ива- строчкою; п. прострілю-; я. /мн хто/ -ус1 
с-и ♦, з-й -и-, строчило, пк строчйльний, ©.

ПРОСТРОЧУВАТИ2 /д. -ОЧИТИ/ (плату) зад- 
авнюва- /пере-/; (термін) пропуск^-; я. /мн 
хто/ прострбчує2 звйклий ♦, нездатний вчас
но плати-, задавнювач, пк прострбчливий, ©;

ПРОСТРОЧЕНИЙ задавн- /пере-/, г вигаслий.
ПРОСТУВАТИ (куди) ПРЯМУ В А-; (гордо) кро- 

кува-, виступа-, іти церемоніальним кроком, 
трима- /міря-, карбува-/ крок; (за ким) ітй 
(слідом, назирці); ± РУША-; (роби- прямим) 
розгина-, випрямля-, випрбстува-; я. /мн хто/ 
простує 1. що прямує, 2. що випростує.

ПРОСТУДА застуда /пере-/, д. /о-/.
ПРОСТУПАТИ (крізь що) прозир£-, прогляда-, 

ліз-, вилази-, прохоплюватися, прокльбвува-, 
ок прозначува-; п. назбвні випира-; я. прост
упи щораз видніший, прозирущий,©.

ПРОСТЯ/ГАТИ (руку) /ви-/, /вітавши/ подава-, 
/щоб мати/ порива-; (крила) розпрбстува-, 
розпуска-, розгорта-, розпростира-; (руки) ро- 
зставля-, (гілки) розкид а-; (шлях) проклада-; ± 
ПРОТЯГА-; я. /мн хто/ ~rd с-и ♦, з-й -гтй, ~г- 
ач, пк -гальний, -жнйй, тягучий, -гущий, ©;

ПРОСТЯГТЙ: п. нбги вріза- дуба, опрягтися; 0.
ПРОСТЯГАТИСЯ протяг^-, тягтися, о. розкрй- 

люва-, (- руку) витяга-; (на ліжку) випрбсту- 
ва-; (- гілля) розкида-; /рельєф/ тягну-, широ
чіти; (до межі) сяга-; (килимом) простеляти
ся, розстил а-; (- лани) розляга-; я. /мн хто/ -с- 
ться (роз)простертий, простягну-, простеле
ний, простягне-, о. розкрйле-, (- лани) розлег- 
лий, пк простяжнйй, сягущий, тягучий, ©;
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ПРОСТЯГ7ТЙСЯ заорати носом 0, УПАС-; я. 
~ся ~нутий, простер-, Й + я. простягається.

ПРОСУВ/АТИ руха-, пха- (вперед), (справу) да
ва- хід чому; (важко) протискі-; я. /мн хто/ і  
с-и з-й да- хід, промотор, пк просувний, ©;

ПРОСУНУТИЙ © підкутий 0.
ПРОСУВАТИСЯ (йти) проступати /по-/; я. /мн 

хто/ -ється с-и ♦, згодний просуну-, просува
ний, руха-, щоріз ближчий до, ©.

ПРОСЯК/АТИ г. /пере-/; (що) просочуватися че
рез; (чим) насичувати(ся), просочуватися), (- 
душу) наливатися, ± ПЕРЕИМА-; я. /мн хто/ 
~і с-и ♦, з-й міу-, + я. пройма, я. проника;

ПРОСЙКТЙ (димом) о6 обдимітися; 0;
ПРОСЯКНУТИЙ просяклий, обдимі- 0.

ПРОСЬБА прохання; (на письмі) заява, КЛОПО
ТАННЯ, АПЕЛЯЦІЯ, з. супліка.

ПРОТЕ але, та, однік, одначе, а втім; а п . ^ а  
от же [а п. заснув а от же з.].

ПРОТЕГУВАТИ (кому) СПРИЯ-, бу- чиїм опік
уном, опікува- кого, опікуватися ким, р. лобі- 
ювати чиї успіхи; я. /мн хто/ протегує с-и ♦, 
опікун, ПРОТЕКТОР, пк протеґувальний, опі- 
кунчий, ©; когб протегують протегбваний.

ПРОТЕЖЕ як і. підопічний, протегбва-, опіку
ва-; п. улюбленець, с. фаворит.

ПРОТЕЗ (дерев'яний /на ногу/) дерев’янка.
ПРОТЕКТОР опікун, захисник, п. рука [у нього 

там рука], жн дах, с° покровйтель.
ПРОТЕКЦІЯ заступництво, опіка, підтримка, 

фР рукі, Є зарука, жн блат, дах.
ПРОТЕСТ рішуча незгода /незадоволення, запе- 

рече-/.
ПРОТЕСТ/УВАТИ засвідчу- /висловлю-/ про

тест, виступати з -ом; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з- 
й за4, ~інт, учісник ~у, пк ~ний, ~ацій-, ©;

ОПРОТЕСТУВАТИ (вексель) г. /за-/.
ПРОТИ прк супроти, фР пЄред [злбчин пЄред лю

дством]; (зими) назустріч чому\ (світла) насу
проти; (свята) напередодні; (ночі) перед ніч
чю; i f  порівняно з чим [я ♦ нй -  муха]; п. cd- 
нця (грітися) на сонці.

ПРОТИБОР/СТВУВАТИ (з чим) БОРОТИСЯ, 
конфронтувати, (чому) протистоя-, ПРОТИ
ДІЯ-; я. -нггвує (з) втягнутий у -чггво /кон
фронтацію/, -̂ ець, пк ̂ чий, супротивний, ©.

ПРОТЙВИТИСЯ > ОПИРАТИСЯ;
С ж  не да- /згоди-/, стати дибки, показі- ха

рактер 0.
ПРОТЙВНИЙ (бік) протилеж-; (- течію) зустр

іч-, супротив-; (чиїйсь волі) непокір-, незгід- 
з; (- слово) супереч-; Q б. вредний.

ПРОТИД/ІЯТИ дія- всупереч, бу- в опозиції; О- 
ПИРАТИСЯ, стівити /чини-/ опір, пхі- дрюч
ки в колеса, става- проти, протиббрствува-, 
протистоя-; ПЕРЕШКОДЖА-; я. /мн хто/ ~іє

с-и ♦, з-й постіви- опір, протиббрець, опози
ціонер, дисидент, пк протиббрчий, неприми
ренний, антагоністич-, опозицій-, рв протидії 
[сила ~ії], зп ~іючий, ©, ± я. чинить опір.

ПРОТИЗАКОННИЙ /не /, протипрів-; ±/+ ЗА
КОННИЙ.

ПРОТИЛЕЖНИЙ (бік) против-; (вітер) супро
тив-, зустріч-; (погляд) поляр-; & з. су4;

ПРОТИЛЕЖНО: цілком п. окґ обфнено про
порційно; 0.

ПРОТИЛЕЖНІСТЬ р. (су)противн-; (кому ©) 
антипод; фР полюс; діяметральна п. небо і 
земля; ± КОНТРАСТ.

ПРОТИНКА кома.
ПРОТИОТРУТА антидбт; п. зісіб, лік.
ПРОТИПРАВНИЙ свавіль-, антидемократич-, 

режим-, беззакбн-, репресйв- драконівський; 
± ПОЛІЦЕЙСЬ-.

ПРОТИПРИРбДНИ[І]Й ненормальний, ненат- 
ураль-, неприрбдни[і]й, незвичайний.

ПРОТИСТАВ/ЛЯТИ /дк ПРОТИСТАВИ-/ Сіх 
їм) стіви- у приклад, (кого) прирівнюва- до; 
я. /мн хто/ ~ЛЯ С-И ♦ , 3-Й ~и-, (м 'яз) ~ник, для 
~лення, пк мшй, ©; ± ПРОТИЛЕЖНИЙ.

ПРОТІКАТИ (текти краплями) кіпа-; ги (- час) 
мині-, збігі-; що протікі пк протбчний, теку
чий, пливу-, © протікаючи.

ПРОТОКА і ПРОТОКОЛЮВАТИ > КАНАЛ і 
ЗАПИСУВАТИ.

ПРОТОПРЕСВІТЕР > СВЯЩЕНИК.
ПРОТОТИП (героя) прообраз, первоббраз; (ре

чі) зразок, взірець, г. первовзір.
ПРОТОЧИНА (у греблі) дірі; (у човні) с° теча.
ПРОТО[І]ЧНИЙ (вода) не стоячий, теку-, біжу-.
ПРОТУХАТИ; ПРОТУХНУТИ просмердітися.
ПРОТЯГ 1. (у хаті) продув; (у полі) (шпаркий) 

вітер; 2. (часу) біг, плин; (у мові) зітримка, 
сповільнення; & продбвже-; & ок прбстяж.

ПРОТЯ/ГАТИ ТЯГ- через, (крізь що) ПРОСМИ- 
КУВА-; (руку) ПРОСТЯГА-, (слова) /роз-/, 
(до дня /хорого/) /до-/, (холодом) /по-/, (час) 
/за-/, Ґ  зволікі-; (дію) продовжував (у ЗШ) 
(гостро) критикуві-; я. (мн хто/ ~гі с-и ♦, з-й 
~гтй, (про)тягіч, пк тягучий, ~жнйй, ~гіль-, ск 
-тяжний [стрічкотяжний], -тяг [стрічкотяг], ©;

ПРОТЯГТЙ (вік) прожи-, проіснуві- 0, ф. про- 
пхі-; що протяг ПРОТЯГЛИЙ, Й;

ПРОТЯГАНИЙ просмику- 0;
ПРОТЯГЛИЙ (звук) тягучий, дбвгий, плів- 

ний, з протягом, д. тягучкий, прот&кний.
ПРОТЯГОМ прк (зими) (у)продбвж, г. через [ч. 

цілу ніч], бігом [б. віків], п° тягом [т. літ]; rf  
протягло, тягуче, розтягіючи, з ♦.

ПРОФАН НЕУК, невіглас, ев некомпетентна ос
оба.

ПРОФАНУВАТИ вульґаризуві-, баналізува-, ок
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обевзнюва-; & дк сФ; ± ПОГАНИ-.
ПРОФЕСІЙНИЙ фаховий, с° професіональний, 

± КВАЛІФІКОВА-;
ПРОФЕСІЙНО знаючи /із знанням/ діла 0.

ПРОФЕСІОНАЛ фахівець, спеціаліст, д. профе
сіоналіст, жґ спец.

ПРОФЕСІЯ фах, спеціяльність, к* рід зашіть; 
(шевця) ремесло; ± КВАЛІФІКАЦІЯ.

ПРОФЕС/ОР НАУКОВЕЦЬ; ЗНАВЕЦЬ; г. УЧ
ИТЕЛЬ; & ♦чук, ічик, ? проффесор, з6 ~ура.

ПРОФІЛАКТИКА запобіжні /профілактич-/ за
ходи.

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ > ЗАПОБІЖНИЙ.
ПРОФІЛЬ вигляд збоку, ± ОБРИС; (шляху) т. 

переріз; (фаху) спрямування; (установи) спе
ціалізація.

ПРО/ХАННЯ і -ХАТИ > ПРОСЬБА і -СИТИ.
ПРОХАЧ подавець скарги, скаржник, з. супліка

тор, ок чоломбитько; (милостині) ЖЕБРАК, 
зн канюка.

ПРОХІД (слуховий) ан канал; (в горі) тунель; (в 
горах) перевіл, г. прбсмик; (в юрбі) прбтовп; 
(вузький /між домами) сутки, суточки; фР 
проступок [не даЄ мені проступку]; ± ОТВІР;

ПРОХІД тк ПРОГУЛЯНКА.
ПРОХІДНИМ (двір) крізний; (пункт) контроль-, 

перевірчий; (шлях) проїзний; ± ПЕРЕХОЖ-.
ПРОХОДИТИ/пере /, іти; (шлях) долі-; (вперед) 

ступа-; (повз) мина-, (- час ще) проліта- /від-/, 
леті-, збігі-; (- недугу) онґ минатися; /полк! 
пересуві-; /гомін/ прокочува-; /чутки/ шйри-; 
(крадьки) прокрада-; (в уяві) пропливати; (ті
лом) ПРОЙМА- що; (- шлях) тягтися, простя
гі-; (гори) перетинати; (науки) ш к вивча-; (до 
хати) вступі-; (службу) відбува-; (чим) про- 
сяка- [н. потом]; (наскрізь) пронизува-, про- 
бива-, протина-; (куди) прямува-, подаватися; 
(- воду) просбчува-; /- ухвалу/ прийма-, ух-ва- 
люва-; (процес) відбува-, перебігати; (шахту) 
виробля-; я. /мн хто/ прохгідить 1./2. с-и ♦, 1. 
з-й пройти, ходак, подорожанин, мимохб- 
дець, подорожній, пк прохідний /пере-/, ПЕ
РЕХОЖИЙ, мимойдучий, проходжалий, © 
проходивши, 2. (я. мина) (про)минущий; я. п. 
червоною ниткою наскрізний;

ПРОЙТЙ ф. продиба- 0 —► ІТИ, (- час) зійти, 
збіг- (за водою); п. на урі мі- успіх;

ПРОЙТЙСЬ вийти на повітря, в. з хіти 0;
ПРОЙДЕНИЙ: п. етіп відріза- етіп /скиба/.

ПРОХОЖИЙ > ПЕРЕХОЖИЙ.
ПРОХОЛОДА о-; (в повітрі) свіжість; (в саду) 

холодок, зітін-, зітиш-, ТІНЬ; & прохолодь.
ПРОХОЛОДЖУВАТИ студи-, холоди-, вихолб- 

джува-; я. прохолоджує = я. студить.
ПРОХОЛОДНИЙ (вітер) свіжий, холоднень

кий; (тон) байдужий, холодний, офіційний;

ПРОХОЛОДНО г .  холодніво 0.
ПРОХРОМЛЕНИЙ загартбва-, насйче- хрбмом.
ПРОЦВІТАННЯ цвітіння, рбзквіт, с . буяння; п. 

успіх, (успішний) розвиток; ± УДАЧА.
ПРОЦВІТ/АТИ розквіті- (пишним цвітом), цві

сти, квітну-, с . буя-, о . дйха- життям, пишіти- 
ся цвітом; ж ґ  багатіти, жи- в добрі, гаразду- 
ві-; (- ж и т т я )  о .  лгітися м^дом; / д і л о /  розви- 
ві-, іти вгору, мі- успіхи, бу- на мірші, д . 

просперуві-; / к р а й /  текти молоком і м£д-; я .

я. цвіте, 2. с-и ♦ /мі- успіх/, з-й розлитися 
м£дом, опромінений успіхом, п к / к р а й /  кві
тучий, щаслйвий, медоносний, хлібодій-, п °  

-ін-, -ущий, О (все)успіш-, о. у розквіті, ©.
ПРОЦЕДУРА ( ю р и д и ч н а )  формільність, н1 тяга

нина; м* лікувальна ікція /сеінс/.
ПРОЦЕНТ відсоток, сбта частина /чістка/, у .  

лихва; ( м а к л е р с ь к и й )  вйнагорода.
ПРОЦЕС ( ч о г о )  хід, плин, перебіг, стідія; ( д і ї )  

шляхи, зіходи, кроки; ( м о в л е н н я )  потік, ( в и 

р о б у )  шлях; ( с у д )  розгляд, спріва, з г  розпрі-.
ПРОЦЙСІЯ ( в е с іл ь н а )  поїзд, кортеж, похід; ( п о 

х о р о н н а )  ПОХОРОН.
ПРОЦИНДРЮВАТИ > ЦИНДРИТИ.
ПРОЦИНДРЮВАЧКА: п. житлі марнотратни

ця життя.
ПРОЧАНИН богомолець, Божий чоловік, к" пі

лігрим.
ПРОЧЙЩУВАТИ: я .  прочищі прочйщувач.
ПРОЧУВАТИ /за-/, чу-, прознава-, довідуватися, 

ДІЗНАВА-; п. передчувіти, /від-/ інтуїтивно; 
д 'к = що чує.

ПРОЧУНЮВАТИ /о-/, опом’ятбвуватися, про- 
чумува-, приходити до тями; (п іс л я  н е д у г и )  

видужува-, оклигува-; д к = що очунює; 
ПРОЧУНЯТИ прочухатися 0.

ПРОЧУТТЙ > ПЕРЕДЧУТТЯ.
ПРОЧУХАН(КА) ( к а р а )  натруска, хлбста, хала- 

зія, ( д о г а н а )  нігінка; ( б ій к а )  наминіч-, с. бій.
ПРОШАРОК ( і з о л я ц і ї )  шар; ( с у с п іл ь н и й )  п .  вер

стві, група, клан, с . кляса, клас.
ПРОШИВ/АТИ п. проштрйкува-, протині-, про- 

тикі-, прострбмлюва-, проколю-, ПРОНИЗУ-; 
я .  /м н хто/ - і  с-и ♦, рідйй проши-, -іч, 
-ільник, пк -нйй, прошиваль-, прошйвчий, ©; 

п р о ш и - шпигну-, шпирну- 0; -гіло мозок 
( к о м у )  сяйнула думка.

ПРОЩА богомілля, пілігримство; ( г р і х і в )  про
щання, відпуще-.

ПРОЩАЛЬНИЙ (- м о л и т в у )  розгрішіль-, відп- 
устбвий, пок^ній, о к розгрішущий; (п р о м ін ь )  

остійній.
ПРОЩАТИ ( к о м у )  даруві-, пробачі- /ВИ-/, ю . а- 

мнестуві-; ( г р і х и )  відпускі-; ( к о г о )  з г прощі- 
тися з к и м ;  прощавій(те)! бувай (те) здо- 
рбв(і)!; я. / м н хто/ прощ4 схильний ♦, з-й
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/змуше-/ прости-, пк прощальний, ©;
ПРОСТЙ-: Гбсподи прости! пробачте на сло

ві, не Вам кажучи, не при хаті згідуючи.
ПРОЩА/ТИСЯ (з ким) розстава-, говорити ост- 

тіннє прощій /ф. співі- відхідну/ кому, д. ки- 
вітися, зг прощати кого; (з чим) стави- хрест 
на; (їм) вибачатися /про-/, дарува-; я. /мн хто/ 
-ється 1. с-и ♦, радий прости-, ~альник, з ~ін- 
ням на устах, ©, 2. пробічуваний, амнестб-;

ПОПРОЩАТИСЯ (з ким) попроїдати кого 0;
РОЗПРОЩАТИСЯ (ворогами) розплюва-; 0.

ПРОЩЕННЯ вйбаче- /про-/, фР пардон; (від ко
го) помилування; ± АМНЕСТІЯ.

ПРОЯВ /ВИ-/; (боягузтва) свідчення; (недуги) 
симптом, з6 синдром; (дивний) феномен.

ПРОЯВА дйво, оказія, рідкісна подія /річ/; (- іс
тоту) потвора, © оригінал, ексцентрйчна ос
оба; фР не знати хто /що/; л. пройда; з, явище.

ПРОЯСНЮВАТИСЯ /ви-/, розпогбджува- /ви-/, 
розгодйнюва-, вивйднюва-, випрозбрюва-, яс
ніти, світлі-; (- диво) з’ясовуватися; /очі/ пож
вавлю ва-, розпромінюва-; /факти/ ставати на 
свої місця; я. -ється прояснюваний, /ви-/, з’я- 
сбву- 0, с-и ♦, щораз ясніший, ©;

ПРОЯСНЙТИ^СЯ) (- небо) розпрозори^ся) 0;
ПРОЯСНИТИСЯ розсвіти- /ви-/, проясніти, 

/ви-/ 0.
ПРУГ (кручі) край; (дошки) ребро, руб; (посуду) 

берег, бережок, мн вінця, береги, бережки; 
(тканини) (о)крійка; (на тілі) смуга, зморш
ка, мн брижі; р, обрій; (останній) ги межі, 
грань; (вечірній) упруг.

ПРУГКЙЙ > ПРУЖНИЙ; & пружнявий.
ПРУДКЙЙ швидкий, хуткий, бистрий, (як стрі

ла) нестримний, с° стрімкий; © меткий, мот
орний, прудконогий, прудкобіжний; (до чого) 
здіб-, спрйт-; & rf *прудкобко /(глянути) -  
прудкими очима/.

ПРУДКІСТЬ І ПРУДКО > ШВИДКІСТЬ і
швидко.

ПРУЖНЙЙ пругкий, тужівий, пружйстий; (- 
тіло) тугий, гнучкий, жилавий, м’язистий, 
міцний; (рух) пружйнистий; & пружня[і]с- 
тий, пружкий.

ПРУТ хворостина, хлуди-, різка, дубець, хмизи
на, (з лози) лози-; (металевий) стрижень; & 
пруток, прутина, з6 пруття, (з прутів) пк *пру- 
тянйй, (на взір прута) *прутістий.

ПРУЧАТИСЯ (ставити опір) огині-, опині-, о- 
пирі-; не даві-, (руками й ногами) ббрса-, ші 
рпа-; (- немовля) кбрчи-; п. не підкоря-, про
тидіяти, ставі- дибки /гопки/; & д. попручі- 
тися; я. /мн хто/ -ється розборсаний, с-и ♦, 
рідий виборсатися, ©.

ПРЯ > БОРОТЬБА, ЗМАГ.
ПРЯДУН прядильник; & ж1 пряха, прядуха.

ПРЯЖЙНЯ яєш-, омлЄт, (з двох яєць) Адам і Ева.
ПРЯЖИ/ТИ і ПРЯГТИ (огнем) сміжи-, просма- 

жува-, прожірю-; (молоко) спрйжу-; (огнем) 
катувіти, пекти, пали-; я. /мн хто/ ~ть 1. я. 
смажить, 2. (- молоко) с-и ♦, з-й сФ, ~льник, 
пк ~льний, 3. (сонцем) я. палить /пече/.

ПРЯЖКА г. спинка (—► спиніти).
ПРЯМИЙ рівний, не кривий; (- лінію) простий; 

(волос) не кучерявий; (почерк) не похилий; 
(як явір) стрункий; (- перемови) безпосеред
ній; (курс) невідхильний; (зміст) буквіль-, не 
перенос-; (зиск) очевид-, безпереч-; (виклик) 
неприхбва-, незамаскбва-; (погляд) чес-; (кон
траст) пбв-, цілковитий; (- вдачу) щирий, 
відвертий; ж* спрівжній, достеменний; & 
пряменький, прямісінь-; п. кут кут 90°;

ПРЯМО рівно, ПРОСТО, без зікрутів 0; (хо
дити) не згиніючись; (під прямим кутом) 
нівсторч, прямовисно, вертикільно; (проти 
чого) якріз, сіме; (як ©) цілком, чисто, дос
теменно; фР аж [аж зло берЄ].

ПРЯМОВИСНИЙ > ПРОСТОВИСНИЙ.
ПРЯМОКУТНИК > ПАРАЛЕЛОГРАМ, прямо- 

кутній многокутник; (рівнобічний) квадріт.
ПРЯМОЛІНІЙНИЙ ок рівнострільний;

ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ к. лінійн-, без викруті- 
сів 0.

ПРЯМУВАТИ (куди) іти, ПРОСТУВА-, тримі- 
курс, п° лину-, с. мчі-, ф. брітися; (за ким) іт- 
й нізирці; фР орієнтувітися на; (- думки) п. 
спрямовував /шлях/ простягі-, пролягіти; я. 
/мн хто/ прямує спрямовуваний, с-и ♦, згод
ний піти, ходік, ходун, подорожній, подоро- 
жінин, о. по дорбзі /в дорбзі, з думкою іти/ 
куди, пк ходовий, ск -йдучий [тихойдучий], ©.

ПРЯНИЙ с° г. пікінтний, ± ГОСТРИЙ.
ПРЯСТИ випряді-; я. /мн хто/ пряді зійнятий -  

ям, ПРЯДУН, (річ) прядка, пк прядильний, 
прядив-, для прядіння.

ПСАЛбМ і ПСАЛЬМА (релігійний) пісня, мо
литва; (кому) гімн, слівень.

ПСЕВДОНІМ прибране ім’я /прізвище/; (підпі- 
ляка) г. псевдо.

ПСИХ і ПСИХОПАТ > НЕНОРМАЛЬНИЙ.
ПСЙХІКА ментальність, душевний склад.
ПСИХІЧНИЙ (стан) душев-; (світ) внутрішній, 

духовий, с° духовний.
ПСИХУВАТИ; ПСИХОНУТИ розкип’ятитися.
ПСУВАТИ (річ) пошкоджу-, надщерблю-, с. ни

щити; (харч) переводи-; (здоров'я) збавля-, 
нівечи-, підриві-, (життя) калічи-; (роботу) 
партічи-; (дітей) розбещував (машину) вивб- 
ди- з ладу; ± ШКОДИ-, МАРНУВА-, ПЕРЕК
РУЧУ-; п. зір нівечи- очі; я. /л#* хто/ псу£ с-и 
♦, з-й зі4, партіч, спотвбрюв-, бракороб, калі- 
чник, пк кіпосливий, партічли-, спотвбрли-,
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с. шкідли-, ок спотвбрчий, с* попсуй- [поп- 
суй-майстер], ©;

ЗІПСУВАТИ /по-/, поламі-, ф. скапусти-, о. 
докину- ложку дьогтю 0; (твір) спотвбри-; 
(настрій) погірши-; (діло /чиє/) о. наплюва- в 
борщ кому; & зіпсути /по-/;

ЗІПСУТИЙ зіпсований /по-/, (морально) роз- 
беще-, ф. розсобйче-, (овоч +) перелЄжа~.

ПСУВАТИСЯ (- річ) нйщи-; (- економіку) піду
падати, сходи- на пси, тріщі- по всіх швах; (- 
погоду) гірша-, погіршуватися; /добро/ ПЕРЕ
ВОДИ-; /мотор/ відмовляти, терпі- аварію; я. 
-Іться псований, нйще-, нівече-, каліче-, спо- 
твбрюва-, викрйвлюва-, перекручува-, с-и ♦, 
приречений зіФ, (харч) схильний до гниття, пк 
нестійкий, скорогнйлий, ©;

ЗІПСУВА- /по-/ 0, (- взаємини) закваси-.
ПСЯЧИТИСЯ; РОЗПСЯЧИ- деморалізуві-.
ПТАСТВО ок пташина, к. птахи.
ПТА/Х(А) птиця; (вічний) ФЄнікс; (залізний) Ґ  

літак; © f  тип, проява, екземпляр, ок риба; & 
~ш(еч)ка, ~шбк, -шина, ПТАШЕНЯ, ~шйха, 
з6 ~шня, ~ство, мн ~хи.

ПТАШАЧИЙ пташиний, г. пташий, д. птичий.
ПТАШЕНЯ /-ш£/, пискля(тко); п. вихованець.
ПУБЛІКА (в залі) авдиторія, глядачі, глядіцтво, 

слухіц-, слухачі, відвідувачі; он? люди, нар
од, (багата) товариство; фР сорт людЄй [такі 
п. = такий с. л.]; п. громадськість.

ПУБЛІКА сором, ганьба; (- жінку) повія; (- чо
ловіка) розпусник, альфонс.

ПУБЛІКАЦІЯ (дії) вйдрук, видання, публікува-, 
друк(уві-), оприлюдне-; (- втечу) оголбше-;

ПУБЛІКАЦІЇ надрук/бване. -̂ и; (чиї) дбрббок 0
ПУБЛІК/УВАТИ видава-, друкува-, оприлюдн- 

юва-, пуск і- у світ, (в журналі) пускі- в числ- 
б /нбмер/; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й о4-, ви
давець, оприлюднювач, ~ітор, © -уючи.

ПУБЛІЦЙСТ > ЖУРНАЛІСТ.
ПУБЛІЧНИЙ ПРИВСЕЛЮД-; (суд) глйс-, відк- 

ритий; (шпиталь) громадський; (- бібліотеку 
ще) загальний, загальнодоступ-, ок усіхній; 
(спокій) суспільний; в -ому місці на людях.

ПУГА > БАТІГ.
ПУДЛО футляр, корббка, д. пуздерко; & пуд&і-.
ПУДРА & з. пудер.
ПУЗАНЬ черевань, як і. ПУЗАТИЙ; & пузін.
ПУЗАТИЙ череві-, бокй-, брюхі-, животі-, тель- 

бухі-, товстопузий /широко-/; (- річ) з випну
тими боками.

ПУЗО живіт, чфево, в. брюхо, у 7 чрЄво.
ПУК ЖМУТ, в’язка; (сіна) віхоть; (світла) про

мінь; & ПУЧОК, “промінець, промінчик.
ПУЛЬВЕРИЗАТОР розпбрскувач, розбрйзку-, 

розпилю-; ± ПРИСКАВКА.
ПУЛЬС у. живчик, живець, б’ючка; (життя) п.

ритм, темп; & пульсик.
ПУЛЬС/УВАТИ (- п у л ь с )  у .  б’ючкуві-, БИ-; / м о 

р е /  коливатися; я. ~ус розпульсбваний, роз- 
б’ючкб-, ~атор, ( з о р я )  -dp, п к б’ючкий (як ~), 
-аторний /-цінний/, спазматйч-, тіпа- як б’ю- 
чка, стрибкуватий; / с т р у м /  ~ува-, б’ючкуві-; 
/ б і л ь /  штрикучий, ~ую-, раз є, раз немі; /- д у 

м к у /  іскрометний, с к ~уй- [~уй-джерело]; ± я. 
перемежовується, ПЕРЕРИВЧАСТИЙ.

ПУЛЬТ СТОЛИК; п. керування / с °  управлі-/ 
стіл /щит, дошка/ з приладами керування.

ПУНКТ місце, тбчка; ( м е д и ч н и й )  частина; ( з м ін )  

м о м Є н т ; ( у г о д и )  параграф; ( з б о р у )  з г станиця; 
населений п. ОСЕЛЯ, п о с Є л є н н я , м іс ц Є в іс т ь .

ПУНКТУАЛЬНИЙ > АКУРАТНИЙ.
ПУП ( з е м л і )  центр; & пупець, пупеня.
ПУП’ЯНОК брунька, парость; ( к в іт к и )  бутон; & 

пуп’яшок.
ПУРПУРОВИЙ багряний густочервб-, шарлат-, 

шарлітовий, с °  яскравочервбний; & пурпур-.
ІГУРГА з п заметіль, завірюха, віхола, хуртовина, 

хуга, хуговій, сніговій, сніговиця, кушпела, 
завія, хурделиця, хуртЄча.

ПУРИТАНИН > СЕКТАНТ.
ПУРХ/АТИ (- п т а х а )  літа-, переліті-, п ф пурх; ( в  

х а т і )  сновига- (як пташка); я. /м н хто/ ~а 
розпурханий, с-и ♦, рідйй випурхну-, ~ало, 
легкокрйл, о к ~ун, ж 1 ~авка, п к -ливий, лег
кокрилий, © знай пурх та пурх, ~авши;

ПУРХНУТИ & пропурхнути 0.
ПУСК урухбмлення, к* ввЄдє- в дію /експлуата

цію/, ( р а к е т и )  зіпуск.
ПУСК/АТИ ( з  р у к )  /ви-/; ( в іж к и )  /по-/; ( в п е р е д )  

/про-/; ( с л а в у )  роз-/; ( з м ія )  /за-/; ( н а  р а д у )  /в, 
до-/, дозволя- зайти; ( з  т ю р м и )  /від-/, звільн- 
я-; ( н а  п о т а л у )  віддава-; ( с т а р ц е м )  роби-; ( у  

в о д у )  топи-, занурюва-, с4 /о-/; ( г р у д к о ю )  ки
да-; ( с т р іл у )  вистрілюва-; ( с л о в а  н а  в іт е р )  го
вори-; ( к ін о )  демонструві-, крутй-; ( у  д р у к )  

даві-; ( в  н а р о д )  поширю- д е ;  ( в  п о в іт р я )  висі- 
джу-; ( н а щ о )  використбву- як щ о ; ( з а п а х )  ви- 
діля-; ( к р а м )  он? збуві-; (г р о ш і  м а р н о )  витра- 
чі-, циндри-; ( л и с т я )  рони-, губи-; ( п о ш т о ю )  

д . надсила-, /по-/; п. ману на їх збиві- з пант- 
елику /вводи- в оміну, задурмінюва-/ їх ;  п. 
тумані на дури- к о г о ;  я. /м н хто/ ~і с-и ♦ ,  з-й 
пусти-, т .  ~ач, п к ~овйй, запускб- /ви-/, ~аль- 
ний, для ~у /зі-, ви-/, зійнятий -ом +; ©;

ПУСТИ- ( к о р ін ц і )  попуска-; 0; п. пбза увігою 
збу- неувігою;

ПІДПУСТИ-: п. шпіільку загну- карлюч-; 0.
ПУСКАТИСЯ ( й т и )  починати; ( н а  д н о )  ітй; (н а  

щ о )  вдаватися до ч о г о  [в. до хитрощів]; ( у  

с п о г а д и )  вдаря-; ( у  м а н д р и )  вирушіти; (н а  

п с и )  сходи-; я. / м н -хто/ -сться (за) пусканий 
/від-, до-, про- +/, схильний ♦, з- пусти-, ©
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пускаючись, пустившись;
ПУСТЙТИСЯ за4; (йти +) почати; (- кущ) вгі- 

рос-; (нащо) наважитися, піти;
ПУСТИ- БЕРЕГА занедбати /попусти-, амора

льно в^стгі/ себе, збидлі-, розсвинячитися, г. 
занедба- в. скурви-;

ЗАПУСТЙТИСЯ пусти- /руха-, бігти, йти/ 0.
ПУСТЙ > АБИЩО; -т£ говбрення! шкода гово

рити!; -ті діло абищо; (!) -т£! дурниця! дріб- 
ни-! дарма! (як відповідь) та нічого, е* (на по
чатку мови) ет!; не п. неабйщо.

ПУСТЕЛЯ р. пустиня; (снігова І на ПівночіІ) тун
дра; я. безлюддя, порожнеча.

ПУСТЕЛЬНИЙ п° пустоширбкий; (пейзаж) го
лий; (край) безлюдний /мало-/, незаселе-, не- 
ббжитий.

ПУСТЕЛЬНИК > САМІТНИК.
ПУСТИЙ порожній; (край) ПУСТЕЛЬНИЙ; (- 

місце) віль-, голий [на голому місці]; (борщ) 
пісний; (погляд) невирйз-, тупий; (стовбур) 
порожнистий, пустотілий; (звук) марний [-та 
цікавість марна цікавість]; © обмаже-, лег
коважний, несерйбз-, пустопорожній; (- зілля) 
непотрібний, безкбрйс-; (- мову) беззмістбв-, 
несуттєвий; & (^пустісінький. пустинь-;

ПУСТО порожньо 0; (де) о. ні душі.
ПУСТКА пусте /спустіле/ житло; (необжита зе

мля) пустгір, пустище, пустгірйще, пустгіння, 
пустовщйна; (в хаті) запустіння; (в серці) 
ПОРОЖНЕЧА; & пустизна.

ПУСТОПОРОЖНІЙ О. ПОРОЖНІЙ аж гудб.
ПУСТОТА ПОРОЖНЕЧА, пустопорожність; р. 

порожнина.
ПУСТОТА (вибрик) витівка, вихватка;

ПУСТ/ОТИ жар-, ~ування, збгітки, ПУСТОЩІ.
ПУСТОТЛЙВИЙ грайлгі-, жартівлй-, легкова

жний, с. шалапут-, збитбш-, бешк£гливий;
ПУСТОТЛЙВО збитбшно 0.

ПУСТОШИТИ > СПУСТОШУВАТИ.
ПУСТОЩІ вйтівки, пустування, пустота.
ПУСТУВАТИ 1. гратися, біви-, розважа-, с. зби

ткував витворяти, витіва-, жируві-, вибрйку- 
ва-, ходй- на головах, робй- збгітки, БЕШКЕ- 
ТТУВА-, 2. (порожніти) світй- пусткою, сто- 
я- порожнім, (- землю) гуля-; я. /мн хто/ пус
тує звйклий ♦, радйй погратися, розбалуван
ий, розбеще-, пострибун, ПУСТ-, пустій, с. у- 
рвйтель, збитбшник, пк пустотлйвий, грайлгі-, 
бешкетли- /-уватий/, збитбшний, капос-, ©.

ПУСТУН жирун, збитбшник, с. БЕШКЕТ-, кап
ос-, шгібе-, паливода; & пустій, пустбтник.

ПУТНІЙ путящий, доладний, (- річ) зділий, о. 
до діла; (- слово) вартий (уваги), доречний, 
розум-; & путненький.

ПУТО (яким спутують) мотузок, ремінь, лан
цюг, У7 ретязь;

ПУТА кайдани, закови; (аскетів) вергіги.
ПУТТЯ кбргість, вигода, з. путь; до п. до ладу, 

до діла; доладно, як слід /має бути/, путтям, 
(казати) без жартів.

ПУТЧ і ПУТЯЩИЙ > ПЕРЕВОРОТ і ПУТНІЙ.
ПУТЬ шлях, дорога, п° пугь-дорбга; (світил) ор

біта; фР відстань [довга путь]; (куди) напрям, 
маршрут, курс; (далека) подорож; (тернис
та) поле (важкої діяльносте); ± ТРАСА.

ПУФ м ’якйй дзйґлик; п. блеф; & пуфик.
ПУХ дрібне пір’я; м ґ  перина, пуховгік, (пухова) 

подушка; п. сніг.
ПУХЙР (на воді) булька, бульбашка, пузгір; 

(жовчний) міхур; & пухирець, піхур.
ПУХКИЙ розсгіпчастий, ок пампушис-; (пиріг) 

пухнас-; (- тіло) пухна-, ПУХЛИЙ; (ґрунт) 
м’якгій, копкий; & пухкенький; ± СИПКИЙ.

ПУХЛИЙ опух-, набряк-, набубняві-; (- тіло) 
ПУХКИИ; (гаманець) товстгій, розду-, набгі-; 
(пиріг) р. пухнас-; ± БРЕЗКЛИЙ.

ПУХЛИНА опух, набряк, пухлятина, (водяна) 
набреск; (під оком) синець; (ракова) ма ново
утворення.

ПУХНАСТИЙ пушйс-, (- пташа) пухні-, вкргі- 
пухом; (сніг) лапа-, (сніжок) вовнгі[я]с-; (кил
им) волоха-, кошла-, ворсгіс-; (- вовну) м’як
гій, густгій, пишний; (пиріг) пухкгій.

ПУХНУТИ опухі-, набряка-, бубняві-; жґ глід- 
ша-; п. роздавітеся, роздима-, с° розбухати, (- 
опис) обрості- деталями /подробиця-/; я. /мн 
хто/ пухне роздуваний, с-и ♦, щораз опухлі- 
ший /брезклі-, роздуті-/, (гаманець) щораз 
грубілий /глад-/, ©.

ПУЧКА кінчик пільця; (руки) пілець; (тютюну) 
дрібка, с° щіпка; & пучеч-.

ПУЧОК в’язка, жмут(ик), бунтик, ПУК; (волос
ся) пасмо, пелех; (рож) букет; (іскор) сніп, 
(світла) снопик, жмутик;

ПУЧКИ 3е ЖМуТТЯ.
ПУШЙСТИЙ > ПУХНАСТИЙ.
ПУШОК: ріільце в пушку пйка в пір’ї.
ПХАТИ штовха-, турля-, підштбвхува-, пф пхиць, 

штурх; (на що) п, підбива-; (відки) виштбв- 
хува-, (куди) /за-/, бга-, (скрізь) розпиха-, (ку
ди) /за-/, (носа) стромля-; (до кишені) засува-; 
(до рук) суну-, тгіця-; я. /мн. хто/ пхгіє с-и ~, 
радйй по~, штовхач, штурхало, заштбвхувач 
/під-, ви-/, витуряйло, пк штовхальний, ©;

НАПХАТИ /поза-/, набга-, натопта-, натовкма- 
чи-, наповни-, набгі-, натовктгі, зн набехка- 0;

НАПХАНИЙ набгітий, напакбва-, зн набехка- 
0; (фаршем) нафаршбва-, начгіне-, (шпіком) 
наш пікова-; & напхатий;

УПХАТИ запха-, зм упер- 0; & увіпха-.
ПХИКАТИ пшгікати, ПИРХАТИ.
ПШИК невгіпечена перепічка; п. невдача, невда-
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лий виріб /захід, праця, дія, акція, маневр/.
ПШИКАТИ шипі-, шкварча-, фР ПИРХА-; (го

ворити по-польски) цвенька-; & шика-;
ПШЙКНУТИ зашипіти, пирхнути 0.

ПЮРЕ товчена картопля.
П’ЯВКА кровопивчий хробак; © п. КРОВОЖ

ЕР, ПАВУК, ЕКСПЛУАТАТОР.
П’ЯДЬ (землі) смужка, клаптик, латка; фР крок 

[ні на п'ядь].
П’ЯН/ИЙ нетверезий, жґ напйтий, налиганий, 

n f  підпилий, підпитий, захмелений, с. п’я-, 
як чіп; (од щастя) сп’янілий, одурі-; (стіл) о- 
бсі- пиякіми; (напій) хмільний, ~кий; & ~ень-, 
~ющий; ± П’ЯНИЦЯ; п., як чіп ♦ як ніч /дим, 
хлющ, квач/; ? *по-~ому під ~у руку /руч/;

СП’ЯНА по-п’яному, під п’яну руч.
П’ЯН/ИТИ оп’яня-, хмели-, ПАМОРОЧИ-, с° 

дурмани-; ги збуджува-, захоплю-; я. /мн хто/ 
~ііть, с-и ♦, з-й захмели-, пк П’ЯНКИЙ, -лив
ий, (за)піморочли-, ~кувітий, ~ючий, хміль
ний, млос-, дурман-, © ~йвши, оп’яняючи.

П’ЯНИЦЯ пияк fa), пропій, пропбєць, пиворіз, 
брагун, бражник; & п’янюга, п’яничка; ± ВИ
ПИВАКА, АЛЬКОГОЛІК.

П’ЯН/ІТИ (не лише від вина) упиватися чим, п. 
серцем насичуватися весною; я. /мн хто/ ~іе 
с-и ♦, міло не ~ий, ще трбхи і зовсім ~ий, ©;

ОП’ЯНІТИ /с-/, захмелі- 0, (не лише від вина) 
упитися чим; о. сірцем )Р возрідуватися;

СЖ  підпи- 0; (від успіху) запаморочитися.
П’ЯНКИЙ хмільний, п’янливий, дурманний, за

дурливий, п’янющий, ок медосолбдкий.
П’ЯНЛИВИЙ гд упоюючий.
П’ЯСТИСЯ і ПНУ- (щораз вище) дф-, (- витки- 

й хміль) видира-, /з-/, тереби-; (вгору) тягтис- 
я, підійма-, пориві-; (- жили) випині- /на-/; (з 
усіх сил) п силкува-, намага-, напружува-; (пе
ред ким) стара-, розсіді-, розпаді-, с. ♦ /лізти/ 
зі шкури [ніхто пфед ним не п’явся], (в пани) 
моститися, тисну-, пошиві-, шй-; (в генерали) 
ціли-; ± ВОЛІТИ; я. /мн хто/ пніться 1. с-и ♦, 
з-й зіФ, дряпець, верходряп, альпініст, горол- 
із, пк деручий, дряпу-, о у русі вгору, © пнуч- 
йсь, п’явишся, 2. я. силкується, 3. я. шиєть-.

П’ЯСТЬ пучка, с° кисть.
П’ЯТА (ступні) п’ятка; (скелі) ги основа, опора, 

підошва.
П’ЯТИЗАРЯДНИЙ г. п’ятистріль-.
П’ЯТИЙ: чірез п’яте на десяте (оповідати) 

скорбчено, з купюрами.

Р

РАБ невільник, р. неволь-, як і. під’яремний, під- 
невіль-; (розумом) ♦ на розум; (фев(о)дала)

кріпак; ги сліпий виконавець /знаряддя/, гвин
тик, віддана особа; (Божий) слугі, вірянин; 
р. по натурі ♦ на вдічу; бути -6м рібствува-.

РАБСТВО невільниц-, кормига, неволя, кабалі, 
п. ярмо; (кріпаків) кріпіччина, /-іцтво/; (ду
ху) плазування, низькопоклонство, сервілізм.

РАБСЬКИЙ невільничий /-цький/; (уярмлений) 
(під’)ярЄмний, поневбле-, підневіль-; (- зале
жність) кабіль-; (мавпун) низькопоклбн-.

РАДА ПОРАДА пропозиція, рекоменді-, вказів
ка; (обраних) наріда, засідання, збори; (мініс
трів) кабінет, (кардиналів) конклів, (лікарів) 
консйліюм, (владик) синод; ± АСАМБЛЕЯ; 
ИЄМ2І -ди немі (іншого) виходу /вибору/, ні
чого не попишеш /вдієш, поробиш/; не було 
іншої ріди © а що мав робити?

РАДИ пР* заради, зідля, для.
РАДИЙ і РАД врадуваний; фР рідіс-, веселий; 

(діяти) згодний, згід-, щасливий; & радЄ(се)- 
нький, радісінь-, д. рідний; с п (най)рід(ї)ший;

РАДО охоче, з охотою, ЗАЛЮБКИ; (зустріча
ти) привітно 0; & с п (най)рідше;

РАДШЕ охочіше, з більшою охотою; з'п скорі
ше, кріще; & радніше, сп2 найрадше.

РАДИКАЛЬНИЙ (захід) найдійов(ші)йй, найре
зультативнішій; (- зміни) докорінний, рішу
чий, фундаментільний, кардиніль-.

РАДИТИ даві- (по)ріду, дораджува-, консульту- 
ві-, д. рія-; (над чим) ♦ся; (у біді) вживіти 
зіходів [треба щось ♦]; (чим) & ПОРЯДКУ- 
ВА-; я. /мн хто/ рідить с-и ♦, з-й по4, щЄдрий 
на поріди, з порадою на устіх, (до)рідник, 
давець порід, порідько, консультінт, пк по- 
радливий, рідний, дорідчий, © радивши;

НАРАДИ-: н. кого ді- поріду /поріди-/ кому;
ПОРАДИТИ д. нарая-, о. підді- думку 0.

РАДИТИСЯ рідити /держі-/ ріду, ріди- над 
чим, нараджуватися; (з лікарями) консульту- 
ві-; (що діяти) обговорювати, обміркбву-; я. 
/мн хто/ рідиться с-и /звйклий/ ♦, готовий 
обговори-, ©;

ПОРАДИ-: порадившись г. ріда-в-ріду.
РАДІО бездротовий телегріф; ги радіопередіча 

[слухав ♦], радіоприймач [включй ♦!], радіо
станція [працює на ♦]; & пк *рідієвий.

РАДІСНИЙ веселий, життєрадісний, сонцелюб-, 
сонцелйкий, просвітлий; врадуваний, втіше-, 
сповне- рідістю; ± ВТІШ-; & всерадіс-;

РАДІСНО втішено 0; & високорадісно.
РАДІСТЬ задоволення, приємність, втіха, фР щі- 

стя [на щістя = на ♦]; & рідощі; малі р. малі 
розріда; міло -ости мало насолоди !с° задо
волення/; радосте моя! серце /зблот-/ моє!, 
рію мій!; з якої -ости? з якої ліски?, чого 
ріди?, з якого б то дива?.

РАД/ІТИ сповнюватися ~істю, с. стрибіти з ~ч>-
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щів, співі- від м)сти; (з чого) тішитися чим, с. 
тріюмфувати, землі /ніг/ не чу- під собою; аж 
душгі -іс д. не нарадується; я. /мн хто/ ~іє ~ий 
з чого, врадуваний, спбвнюва- ~істю, пк РАД
ІСНИЙ, ©;

ЗРАДІТИ: що зрадів врадуваний, зраділий, 
пойнятий /обсілий, охоплений/ радістю, 0 ;

ЗРАДІЛИЙ врадуваний; РАДІС- 0;
ПОПОРАДІТИ навтішатися, натіши- 0.

РАДІУС б3 прбмінь; (колеса млина) рамено; ги 
(дії) зг засяг, (лету) гі° віддаль.

РАДНИК по4 /до-/, як і. радний, з. радця; (по
сольства) урядовець, референт.

РАДОЩІ > РАДІСТЬ.
РАДУВАТИ (душу) тіши-, потіші-, сповнюва- 

радістю, солоди-, (око) весели-, (ро)звеселя-, 
милува-; я. рідус мастак тіши-, рідйй поті
ти-, з-й розвесели-, штукар, витівник, потіш-, 
вигід-, икрідісний /відрад-, приєм-/для кого;

ВРАДУВАТИ /У-/ /по-, с° об-/, потіши- /в-/;
ВОЗРАДУВАТИСЯ /  злетіти на сьоме нЄбо; 

я. -ався возрадуваний, врадува-;
НАжСЯ: душі не нарідується аж серце /ду

ші/ радіє.
РАДШЕ > РАДИЙ.
РАДЯНСЬКИЙ совітсь-, совєтсь-, f  соловець-.
РАЖ пісія, нестям, шал; зайти в р. розпасіюват- 

ись.
РАЗ один раз; фР випадок [в такім різі[; гР якось, 

одного різу /дня/, колись; сГ якщо, коли [♦ 
так]; & раз(бч)бк; раз-дві (і кінець) чик-чйк 
( і  готово), м и т т ю , г. міх-міх; р. назівжди ♦ 
на все; р. плигнути ♦ ступну-; р. так колй 
(вже) так, у такім різі; р. так, то... як що до 
чого, то...; в одгін р. наріз; за /на/ одгін р. за 
/на/ ♦; сіме в р. (прибито) якнайзручніше, до 
діла, в самий ♦; у сто р. (гірше) сто ♦; у сбтий 
р. всбте, встонідцяте; чЄрез р. щодругий ♦; в 
жоднім -зі нізіщо в світі!, під жодним огл
ядом, ніяким світ-; у -зі чогб ріптом що, якби 
Ід. аби/ що [якби що -  буди всіх!], коли що не 
так, о* як-щб-до-чбго; у -зі що, то... а як що 
до чбго, то...; в такім -зі при такій годині 
/нагбді/, окґ як так, то й так, тоді б, ото б [ото 
б ми посміялись], фР то [Хгірйй? В т. -зі не 
їж X.? То не їж]; (за) однгїм -ом (за) о. за
ходом /рип-/, (хутко) як води напитись.

РАЗЙТИ уражі-, завдаві- удіру /-рів/ кому; (во
рога) трощи-; (очі) вражі-, сліпи-, засліплю- 
ва-; р. бчі с° різа- бчі; я. !мн хто/ разііть с-и ♦, 
з-й вФ, приголбмшувач, пк РАЗЮЧИЙ, враз
ливий, (кому) приголбмшли-, (очам) сліпуч
ий, засліпущий, дивовижний, феєрйч-, © раз
ивши + що дивує.

РАЗОМ спільно, вкупі, гуртом, купою, при купі, 
в одній ліві, купно, посполу, собором, хор-,

одним пакЄт~, (і невлад) г. всуміш; (з чим) ру- 
кі-в-руку з; (з ким) на спілку з; (удвох) у пір-
і, на піру, обопільно; (мовити) ОДНОЧАС-, 
заразом, воднораз, в одну душу /слово/, мов 
на комінду; ок враз, ріптом, зненіцька; р. з 
тим заразом; а р. з тим а поруч тбго.

РАЗ/-У-РАЗ регулярно, систематич-, безперфв-, 
кожночіс-, знай, тільки /те/ й зніє, що; д (в) 
однб, & раз-пб-раз, раз-за-різом, різ-поза-різ.

РАЗЮЧИЙ (факт) разлйвий, приголбмшли-, 
дивовижний, подиву гідний, (- вість) земле- 
трусний, ск збивій-з-ніг [збивій-з-ніг новин- 
і]; (контраст) різкий; (гумор) нищівний, не- 
щід-, влуч-; (- красу) сліпучий.

РАЙ сад, едем; (небесний) НЄбо, Небесі, вічне 
/небесне, Боже/ цірство, житлище святих, 
Єлисейські поля; (земний) Аркідія, казкбвий 
край; ги щасливе життя, насолода, блаженст
во, щістя; р&о мій! > РАДІСТЬ.

РАЙДУГА > ВЕСЕЛКА.
РАЙОН (гірський) регіон, терен, збна, область, 

місцевість; (адміністративний) одиниця (по
ділу); ± АРЕАЛ, АРЕНА.

РАЙСЬКИЙ небесний; (спів) чудовий, чарівний; 
(куток) блажЄн-; (- умови) ідеіль-; (голос) 
чистий-пречистий, мелодійний; & раєподіб-.

РАК & рачок, мн річки; без чого і рак не свйсне 
без чого/кого і воді не освятиться; як р. 
свисне (а щука дріісне) ніколи.

РАКЕТА реактивний СНАРЯД; космоліт; (на 
повітряній подушці) кітер; ± ФО(Е)ЄРВЕРК.

РАКЕТОЛІТАК с° космічний апаріт багатора
зового признічення.

РАКЛб > ХУЛІГАН.
РАКОМ річки, ріка, зідом (наперед), назадгузь.
РАЛО оріло; (залізне) плуг.
РАМА і РЯМА (дзеркала) опріва; (ікони) оклід; 

(вікна) коробка; (авта) шасі; (машини) стани
на; (воза) осіда; tu облямівка; & рам-, ббрім- 
ок,лі*рямці.

РІШЕНО > ПЛЕЧЕ.
РАМПА (перед сценою) бар’ф; ги сцЄна, кін, те- 

ітр; (залізнична) п° перон.
РАНА порінення; (натерта) саднб; (невигойна) 

виразка; (душевна) трівма, біль, страждіння; 
ги пекуча проблема;

РАНИ (війни) збитки, шкідливі ніслідки.
РАНГ і ха РАНҐА звання, титул, с° чин, /духов

нийІ сан; фР КАТЕГОРІЯ, розряд, ок калібр 
[дрібнбї рінги дрібного калібру].

РАНЕЦЬ наплічник, наплЄч-, з. нарамен-.
РАНИ/ТИ зрінюва-, гГ дк /по-/, о. пускі- кров; 

(душу) уражі-, завдаві- болю чому; я. /мн хто/ 
~ть з-й порінити, пк разючий, © рінив-ши;

ПОФФі (легко ІкулеюІ) зачепи- 0; я. лЄгко п . ді
ткливий.
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РАНІШ/ШЙ ранковий, (- росу) дозірній, д. по
ранній; (птах) ранній; ~ня порі п° рань.

РАННІЙ РАНІШ-; (цвіт) пфший, (сніг ще) пер
едчасний; (етап) початковий; & спі раніший.

РАНКОМ ВРАНЦІ, РАНО, ок на ранок; рійнім 
р. рано-вранці, ріно-поріненьку, на світінні.

РАНО рінньою порою, РАНКОМ, (дуже) аж он 
коли, ще й кіт не женився; (сивіти) ПЕРЕД
ЧАСНО; гР° не час, не порі; & сп1 ранішнє);

ЗАРАНО передчіс- /зав:, нев-/, пфед чісом; 
не на чісі.

РАНІШ (Е) > ДАВНІ-, ПЕРЕД ТИМ; вперед, по
передньо; скорше, пф-; спочітку; в мину
лому; не p., як ок аж [встає аж по сьомій].

РАНОК почіток дня; ф. ріння, ріно, д. поранок; 
(літературний) ранкова імпреза !с° зіхід[!]/.

РАПАТИЙ жорсткий, грубий, зморшкуватий, 
побрижбваний, збрижений.

РАПОРТ > ПОВІДОМЛЕННЯ, ЗВІТ.
РАПОРТУВАТИ > ПОВІДОМЛЯ-, ЗВІТУВА-;
ЗАРАПОРТУВАТИСЬ у. заббрса-, забрехі-.
РАПТОВИЙ ніглий, несподіваний, непередбі- 

че-, ок ґвалтбв-, зненіцький; (рух) блискавич
ний, миттєвий;

РАПТОВО зненіцька, враз /на:/, ЗНАГЛА, не
сподівано, блискавйч-, миттю 0, о. як сніг на 
голову, як грім з ясного нбба, ні сіло ні піло, 
ні з того ні з сього, з доброго дива, ні звідти 
ні звідси, де не взявся, (!) тиць-Грйць!;

РАПТОМ > РАПТОВО; аж р. ж* а глядгі [а 
гляди -  згодиться]; р. що у різі чого, г. якби 
щось [ріптом що -  телефонуй!].

РАСА (тварин) порбда, фР походження; (людсь
ка) ф. масть.

РАСОВИЙ породистий;
РАСОВО як до ріси [р. одностайний гурт].

РАТАЙ уР оріч, ПЛУГАР; & орітай.
РАТИФІКУВАТИ > ЗАТВЕРДЖУВАТИ.
РАТУВАТИ зп (за що) обставі-, стоя- горою, ро

зпинатися, обстоювати що; я. рітує = я. бо
ронить, я. розпинається.

РАФІНОВАНИЙ очище-, звільне- від домішок; 
(зміст) вйшука-, витонче-; (Дон Жуан) довер- 
ше-, викінче-; (- річ) досконілий.

РАХІТ у. КРИВУХА, & пк *рахітичний, рахіт-.
РАХМАННИЙ > СМИРНИЙ.
РАХУБА лічбі, рахунок, рахувіння; п. клопіт, 

морока.
РАХУ/ВАТИ лічи-, в^сти лік, числи-; (зиск) під- 

рахбвува- /ви-/, обчислю-; (гроші) ПЕРЕРА- 
ХОВУ-, перелічу-; (вважати) гаді-; (на що) 
РОЗРАХОВУВА-, віжи-; (за кого) вваж і-, 
мі-; вст вважій(те), можна сказі- [він, ♦, 
мрець]; не р. скиді- з ^нку А̂ би/, не врахову
вав не брі- до увіги; я. рахує = я. лічить;

ВЙРАХУВАТИ ВИЛІЧИТИ 0 .

П О Ж : п. не порахуєш незліченно.
РАХУВАТИСЯ розрахбвува-, г. входити в лік; з'я 

переФ, передічува-; (з чим) зважіти на /вра
ховував брі- до увіги /в рахунок/ що, (з ким) 
поважі- /цінуві-/ кого; (ким) вважітися, міти 
сліву кого; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, чйслений, 
ліче-, розрахбвуваний /пере-, ви-/, перелічу-, 
пк раховитий, © зважіючи на.

РАХУН/ОК лічбі, р. рахувіння; (у банку) г. кон
то; (змагань) підсумок, результіт; (за купле
не) квитанція, квиток, г. поквитбвання; п. ро
зрахунок, доцільність, ріція, вигода [немі 
~ку їхати]; (кому) звіт; (на крам) фактура; & 
рахуба [не бери до рахуби]; ± КАРБ; за -ом с°
г. з черги [трітій за -ом т. з чергй] за вели
ким -ом 0а” гі° як на те, прівду казівши;

РАХУНКИ (особисті) порахунки; 0.
РАЦІОНАЛЬНИЙ (вжиток) кбрис-, доціль-, ок 

доділь- [—► до діла]; (одяг) практач-, вигід-, 
зруч-; (- знання) перевіре- логікою, базова- на 
розумі; /число/ м. цілий або дробовйй;

РАЦІОНАЛЬНО до діла 0.
РАЦІЯ 1. (пересувна) радіостінція; 2. підстіва, 

мотив, обгрунтбвання, резон, слушність [мі
ти ріцію]; фР доцільність, розрахунок [немі 
ріції]; (величальна) промбва, оріція.

РАЧКИ гР (нав)карі[я]чки; повзтгі р. повзти 
навколішках /на колінах/; ± РАКОМ.

РАЮВАТИ (в раї) жй-, перебуві-, уР цірствува-; 
(в добрі) РОЗКОШУВА-, жґ богуві-, о. жи-, 
як у раю /як у Христі в зіпічку, як у Бога за 
дверима /пазухою/, купітеся, як сир у міслі, 
купі- у щісті; п, зазнавіти насолоди /втіхи/, 
чутися на верху блаженства, чаруві-; я. /мн 
хто/ раює мізаний пирогом, (безмірно) щас
ливий, © на сьомому н£бі, раюючи.

РВАТИ дф-, (на дрізки) розриві-, роздирі-, 
шматува-; (вуха) рази-, вражі-, с° різа-; (жил- 
и) надриві-; (овочі) /з-/; (з рук) /ви-/, шірпа-; 
(волос) скубти, смика-; (зуб) видаля-; (здобич) 
загризі-; (мости) підриві-, висіджува- /пуск- 
і-/ в повітря; (до бою) п. пориві-; я. /мИ хто/ 
рве с-и ♦, з-й розі*, рвач, драч, дерій, дерун, 
підривник, висіджувач у повітря, пк розри- 
вущий, © рвучй;

ЗАШ Ж  (літак) захопи-; (добро) запосі-; & 
запоФ;

ОБІРВАТИ обшматувіти 0;
НАРВАНИЙ надертий 0; © з пфцем, запек

лий, затятий;
РВАТИСЯ дф- 0; (прагнути) ПОРИВА-, сіпа-; 

(- бомбу) вибухіти; я. рваться 1.-4. с-и ♦, 1. 
рвіний, розрйва-, роздйра-, дфтий, пк дерк- 
йй, деручий, (одяг) дрантивий, 2. висаджува
ний у повітря, пк розривний, вибухущий, ви
буховий, © вибухаючи; 3. смиканий, шірпа-,
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4. я. поривається2.
РВУЧКИЙ (рух) поривчастий, шпаркий, різкий, 

нестримний, с° стрімкий; (сміх) урйвчастий, 
різкий; (до науки) беручкий; & рвачкий.

РЕ(Т)АБІЛІТ/УВАТИ понбвлюва- репутацію, 
поверта- праві, скасбвува- знеславлення, виз
воля- з неслави, відмива-; (судом) випрівду-; 
я. /мн хто/ ~ус з-й ♦, ~аційник, пк ~аційний, ©.

РЕ АГ/У ВАТИ (на осуд) відповіла-, відгукува
тися, виявляти ставлення до; не реагує жґ ні- 
чбго [А він -  нічого]; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й 
заФ, х. ~Єнт, пк скбрий на відгук, © ~уючи;

ВІДРЕАГУВАТИ: як Ви відреагуєте на це? 
що Ви на це скажете?

РЕАКЦІЙНИЙ не прогресив-, назадницький, 
ретроірадний; ± КОНСЕРВАТИВНИЙ.

РЕАКЦІОНЕР ретроград, консерватор, фундам- 
енталіст, шовініст, екстреміст, ультраправий.

РЕАКЦІЯ відголос, відгук, РЕЗОНАНС; відпов
ідь, с. відсіч; (на що) ставлення до чого; (на 
подразнення) рефлЄкс; (у політиці) антидемо- 
крітія, антидемократичні сили; і жбдної -ції і 
ніхто -  нічбго, і пес не гавкнув /-КНе/.

РЕАЛІЗУВАТИ (плян) здійсню-, втілю- в життя, 
переводити в діло /в життя/; (крам) продав^-; 
я. /мн хто/ реалізує 1./2. с-и ♦, © реалізуючи,
1. + я. здійснює, 2. + я. продає;

САМОРЕАЛІЗУВАТИСЯ о. знайтй себЄ,
РЕАЛЬНИЙ дійс-, не УЯВ-, очевид-, правдеш- 

ній, фР живий [ж. факт історії]; (- науки) при
кладний, практйч-; р. реалістйч-; (не позасві- 
тній) посейбіч-; & надреаль-.

РЕБРО > КІСТКА; (стик площин) руб, грань, 
пруг; & ребЄрце; Адамове р. ж. жінка.

РЙБУС > ЗАГАДКА; л. головолбм-, (щось за
гадкове) таємниця.

РЕВ ревіння, (людей) КРИК, ҐВАЛТ, ЛЕМЕНТ; 
(г ґ  хижаків) рик; (мотора) гуркіт, стугін; 
(дітей) плач; & рЄвиїце, рЄвнява.

РЙВА ч° і ж' рібма, рюмса, нібня, тонкослізка, 
мішок сліз; ч° плаксій; ж' плаксійка.

РЕВАНШ (за поразку) відплата; (у спорті) ви
рівняння рахунку.

РЙВИЩЕ > РЕВ; р. різниця, с° бойня.
РЕВІЗ/УВАТИ контролюва-, ПЕРЕВІРЯ-; (дог

ми) підцаві— ії, перегляда-, пере(о)цінюва-; 
я. їм" хто/ ~ує с-и ♦, з-й перевіри-, зійнятий 
~ією, ~ор, (догми) моніст, пк ~ійний, ©.

РЕВІТИ і РЕВТЙ заходитися рЄвом; (- вола) ри
кати; І людей! лементувй-, РЕПЕТУ-, зн гарка
ти; ІбурюІ ви-, завивй-, скигли-, голосй-; ж" 
пліка-, ридй-; /гармати/ гуркоті-, гримоті-; я. 
/мн хто/ реві 1. охочий ♦, готбвий заревти, 
ревун, пк ревучий, © ревівши, 2. я. плаче.

РЕВМАТИЗМ у. гризь.
РЕВНЙВИЙ який ревнує, як L ревнивець; (до

щастя інших) ЗАЗДРИЙ; #с* ревний.
РІВНИЙ дуже старанний /ретель-/, запопадли

вий, дбайли-; (погляд) ревни-; (- пісню) звору- 
шли-; (- тугу) болісний; (- сльози) гіркйй.

РЕВНОЩІ (коханих) к* ревнивість, ревнування,
з. ревниці; (до успіхів) заздрість, заздрощі.

РЕВН/УВАТИ відчуві- -ющі, с. сбхну- /в’яну-, 
стражда-/ з -ющів; я. Імн хто/ ~ує с-и ♦, муче
ний -чадами, ~йвець, пк ~ючий, ~йвий до, ©.

РЕВОЛЮЦІЯ і РЕВТЙ > ПЕРЕВОРОТ і РЕВІ-.
РЕГАЛІЇ (царя) символи, знаки, f  клейнбди; 

(вояка) ордени, медалі, відзнаки.
РЕГЙНТ (хору) диригент; (у монархіях) тимчасо

вий державець /с° правитель/.
РЕГІТ голосний /нестрим-/ сміх; & реготня, ре- 

гітня, регбтнява, реготання.
РЕГЛАМЕНТ (зборів) порядок (денний), (асам

блеї) г. правильник; (праці) розпорядок, ре
жим; ги інструкція.

РЕГО/ТАТИ Фея, гигикати, ляга- /вмира-/ зо смі
ху, захбдитися сміхом, ф. іржати; & вирего
чував я. /мн хто/ ~че розрегбчений, с-и /схи
льний/ ♦, -'гун, пк тливий, © ^гавши, ^чучи;

РЕГОТАТИСЯ аж за живіт хапатися 0.
РЕГРЙС рух назід, занепад, деградація, ок назад- 

ництво.
РЕГУЛ/ЮВАТИ (рух) упорядкбвува-, керува- 

чим\ (прилад) настрою-, достосбву-; я. /мн 
хто/ ~кк с-и ♦, з-й відФ, ~ювальник, (річ) ~йт- 
ор, пк -ювальний, ~яцій-, контроль-, для ~юв- 
іння, © ~юючи.

РЕГУЛЯРНИЙ систематйч-, періодич-, рівно- 
мір-; (- армію) постій-.

РЕДАГУВАТИ (текст) перевіря-, виправля-, 
доводи- до кондиції; (газету) керува- видан
ням чого; я. /мн хто/ редагує с-и ~, покликан
ий від^, редактор, пк редакційний, с* редагуй- 
[редагуй-себе-сам], ©.

РЕДАКТ/ОР> я. редагує; & Фик, Фйна, ж' ~ргіса.
РЕДАКЦІЯ (газети) редакційний колектйв /ко

легія/; ги приміщення редакції; (твору) варі
ант; (виразу) формульбвання, фбрмула, фбр- 
ма викладу; (дія) редагування, формулювй-.

РЕЄСТР список, перелік; (словника) (гніздові) 
слова, словникбвий склад; & зп регістр.

РЕЄСТР/УВАТИ запйсу- /пере-/, внбсити до ~у 
/списку/, впйсува-; (судно) /при-/; (дані) фікс- 
уві-, карбуві-; (шлюб) оформляв я. /мн хто/ 
~ує с-и ♦, з-й заі, ~£гор, ~увільник, пк ~бвий, 
реєстраційн-, реєструвіпь-, для реєстрації, ©.

РЕЖЙМ лад, устрій, порядки; (задушливий) п. 
задуха; (праці) (роз)порядок, розклад, прави
ла; (зберігання) умбви; (дня) розпорядок.

РЕЖЙМНИЙ (статут) суворий; (jf економн
ий; (лад) тиранопрів-, ПРОТИПРАВ-, полі
цейський, с. диктіторсь-; & режимистий.
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РЕЗЕРВ запіс, ха резЄрва;
РЕЗЙРВИ можлгівості, потенції; (трудові) с° 

кадри; (сил) джерело.
РЕЗЕРВІСТ ви запасник.
РЕЗЕРВНИЙ запасний Ід. при-/; & резервбвий.
РЕЗЕРВУАР посудина, вмістище, контейнер; 

(циліндричний) цистерна; (водогону) басЄйн, 
водосховище; ги джерело, резерви.

РЕЗЕРВУВАТИ д. приберіг^-; (квитки) бронюв
ав замовля- наперед; дк заФ; я. /мн хто/ ~Ує с- 
и ♦, з-й /+/ заФ, п* ~ний, ~бвий, для ~іції, ©.

РЕЗИДЕНЦІЯ (штабу) штаб-квартира; (короля) 
ОСІДОК; (літня, зимова) ж. ЖИТЛО.

РЕЗОЛЮЦІЯ рішення, постанова, ухвала; ж* 
розпорядження, вказівка; (на заяві) ґриф.

РЕЗОН підстава, аргумент, причйна, сенс, глузд;
РЕЗОШІ докази, міркування, запевне- 0.

РЕЗОНАНС відлуння; п. відгук, відголос, відго
мін, луна, реакція.

РЕЗОННИЙ розсудливий, слушний;
РЕЗОННО слушно [цілкбм слушно] 0.

РЕЗОН/УВАТИ (звук) відлуню-, відзвучу-, від- 
би-; я. з-й відлуни-, (річ) ~ітор, пк відлу- 
нистий, резонаторний, резонансовий, ©.

РЕЗУЛЬТАТ наслідок, (праці) плід, г. вислід [у 
-ті у висліді], т. вихід [у -ті на виході]; (раху
нку) підсумок; у -ті фР (і) дивись [перЄрва - і
д. вже танцюють]; ± СУМА, НАСЛІДОК.

РЕЗЮМЕ (короткий виклад суті) підсумок.
РЕЗЮМУВАТИ роби- резюме, підсумовува-, пі- 

дбива- підсумок, коротко виклада- зміст, гі° 
скорбчува-, стиска-, узаг&пьнюва-; & дк з4.

РЕИД/УВАТИ (за фронтом) оперуві-, роби- ~и, 
дія- в тилу; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й зроби- 
рейд, зайнятий ~юм, ~овик, пк ~овий, ©.

РЕЙС (космічний) подорож, (розваговий) круїз;
РЕЙСИ (суден) курсування, плавання.

РЕКВІЗИТ > ПРИЧАНДАЛИ; ю. конечна фор
мальність.

РЕКЛАМА п6 афіша; (дія) афішування, популяр
изація, ф. розкручування, піар; & ± ОБ’ЯВА.

РЕКЛАМ/УВАТИ афішува-, популяризува-, ро
би- рекляму, ф. розкручува-, 0у пііри-; (кого) 
вихваля-, виставля- на показ; я. /мн хто/ ~Ує 
с-и ♦, рйдий роз4, ~іст, розкручувач, імідж- 
мейкер, пк -ний, для афішування, © ~уючи;

РОЗРЕКЛАМУВАТИ розпарити 0;
РОЗРЕКЛАМОВАНИЙ ф. засвіче-, розпійре-, 

жм розгавка-.
РЕКОМЕНД/УВАТИ пропонува-, р£ци-, даві- 

пораду; (кого кому) заповіда-, відрекомендбв- 
ува-, назива-, знайбми- кого з ким, с° предст- 
авля-; ¥  характеризував відрекомендуйте
сь! назвіть себЄ!; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й /pd- 
дйй/ да- породу, порадник, ок ~атор, щЄдрий 
на поради, пк -аційний, ©, ± я. знайомить.

РЕКОНСТРУКЦІЯ перебудбва, переобладнан
ня; (рис) віднбвле-, відтвбре-.

РЕКОРД <Г найвйще досягнення /показник/; 
(брехні) найвйщий ступінь /вйяв/.

РЕКТЙ /речу, -Єш/ рГ /  > ПРОМОВЛЯТИ.
РЕЛАКС зп відпруження, спочйнок.
РЕЛІГІЙНИЙ (- догми) теологіч-; (- літерату

ру) духбв-; © богоміль-, віруючий, вірний, д. 
вірун, f  святий та ббжий.

РЕЛІГІЯ віра; (конкретна) християнство /като
лицизм, православ’я/, мусулмін- мохаммед- 
ан- /магомет-/, іслЯм, буддйзм, юдаїзм; у* ві
ровизнання, віросповідні-; (краси) оббжнюва-.

РЕЛЯТЙВНИЙ відносний.
РЕЛЬЄФНИЙ (- зображення) об’£м-; (орнам

ент) опуклий; (образ) вирізнйй, чітко окрЄс- 
ле-, яскраво відтвбре-.

РЕМАНЕНТ с° інвентар; > СПОРЯДЖЕННЯ, 
ЗНАРЯДДЯ.

РЕМАРКА позначка; (до тексту) примітка, за
увага; (уп*єсі Ів дужках/) пояснення.

РЕМЕСЛЙ фах, професія, о. хліб, к* рід занЯть; 
ги нудні /нетвбрча/ пріця; & ремествб, рукб- 
меслб /-Єство/.

РЕМІННИЙ ппсіряніїй.
РЕМІНЬ шкірянйй ПОЯС; (у запрязі) гуж; (у ма

шині) пас; & ремінЄць, ремінчик, з6 ремінЯччя.
РЕМІНЬ (оброблена шкіра) шЄвський товір; & 

реміння.
РЕМІСНИК рукомЄс-; ги шабльонний викона

вець, мистЄць без над(т)хнЄння /вогню/.
РЕМОНТ направа/по-/, лагодження, ремонтува-.
РЕМОНТУВАТИ лагоди-, НАПРАВЛЯ-, рихту- 

ва-, усуві- вади /дефЄкти/, виправлЯ- пошкод
ження, о. латі- діри; я. /м? хто/ ремонтує с-и 
♦, з-й направи-, зайнЯтий ремонтом, ремонт
ник, направ-, пк рембнтний, направ-, ©.

РЕМСТВ/О, -УВАТИ > НАРІКА/ННЯ, ~АТИ.
РЕНЕГАТ перекйнчик, ЗРАДНИК, перевертень, 

відступник, pf віровідступник.
РЕНЕГАТСЬКИЙ перевфтенський.
РЕНЕСАНС Відрбдження; ги розквіт, піднесе

ння, відрбдж-; & *4ник /= відрбдженець/.
РЕНТАБЕЛЬНИЙ доціль-, прибутковий, який 

виплачується, г. поплітний.
РЕПАНИЙ поФ, потріск-, полупа-, ок тріслий, (- 

руки) чорноробський; © некультурний, НЕ- 
ПИСЬМЕН-.

РЕПАТИ (СЯ) тріскати(ся), лопати(ся), лускати, 
даві- тріщини; (- голову) розколюватися; я. 
Імн хто/ рЄпає(ться) рипаний, розрЄп(ув)а-, с- 
и ♦, готовий р^пну-, репанець, рЄпаник, луск- 
ун(чик), (річ) рЄпанка, © рЄпаючи(сь);

ПОРЕПАТИСЬ: що -ався РЕПАНИЙ 0, Й.
РЕПЕТ КРИК, л Єм є н т , збйкіт; ГАМІР, гілас; & 

репетування; ± ГУК, ВЕРЕСК, ГОЛОСІННЯ.
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РЕПЕТЙ/РУВАТИ (п'єсу) роби- пробу; (учня) 
підтягй-; я . /мн хто/ ~рує 1. с-и ♦, зййнятий 
прббою, пк ~ційний, о. на пробі, ©, 2. я. під
тяті, з-й /+/ підтягну-, -тор, пк ^горський, ©.

РЕПЕТЙЩЯ (вистави) прбба.
РЕПЕТ/УВАТИ кричй-, волі-, галасуві-, лемен- 

туві-, горла-, ґвалтува-, вигукува-, зіпі-, дер- 
пЄльку, крича- не своїм голосом /на пуп /жив
іт/; я . /мн хто/ ~ує розрепетбваний, с-и ♦, зму- 
ше- загорла-, крикун, горлйнь, верещака, пк га
ласливий, крикли-, горлатий, о. з криком, ©.

РЕПІЖИТИ > БИТИ, ПЕРІЩИТИ.
РЕПОРТАЖ (з місця події) інформація, пові

домлення, рбзповідь.
РЕПОРТЕР > ЖУРНАЛІСТ.
РЕПРЕЗЕНТ/УВАТИ бу- представником, пред

ставляв г. заступа-; (собою) явля-; я. Імн хто/ 
~ує с-и ♦, з-й заступи-, ~ант, представник, пк 
представницький, ~аційний, для ~ації, ©.

РЕПРЙСІЇ утиски, гоніння, переслідува-, нігінка.
РЕПРЙЗА му повтбр; те короткий виступ /но

мер, трюк/ [н. клоуна, міма].
РЕПРОДУКЦІЯ (картини) відбиток, копія; (дія) 

відтворення, віддзеркіпе-; б1 розмнбже-.
РЕПУТАЦІЯ реномЄ, у. слава, ± ПРЕСТИЖ, А- 

ВТОРИТЕТ.
РЕСПЙКТ і РЕШПЙКТ > ПОВАГА.
РЕСТАВР/УВАТИ HdKljf  (ікону) відновлюва- 

/віднови-/, (звилаї) понбвлюва- /понови-/, від- 
рбджува- /відроди-/; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й 
від^, ~ітор, пк ~аційний, ~атор-, для ~£ції, ©.

РЕСТОРАН кафе, кафетерія, БАР, >>. кав’ярня, (з 
естрадою) кабарг, кафешантан, к. шантан, f  
шинок, а. паб; & ресторація.

РЕСУРСИ запаси, джерела, засоби, можливості, 
шанси, ек кошти, (людські) кадри; од ресурс.

РЕТЕЛЬНИЙ старгін-, запопадливий, сумлінний, 
РЕВ-, пунктуаль-; (вишкіл) ґрунтбв-; (запис) 
акурат-, чіткий; (трус) пиль-, прискіпливий.

РЕФЕРАТ > ДОПОВІДЬ; г. відчит; & Фик.
РЕФЕРЕНДУМ всенарбдні(и)й опит /голосува

ння/, плебісцит.
РЕФЕРЙНТ доповідач, р. доповідник; (з якоїсь 

галузі) консультант.
РЕФЛЙКС г. відрух; ± РЕАКЦІЯ.
РЕФЛЕКТИВНИЙ мимовіль-, г. відруховий; & 

рефлексивний, р. рефлектбр-.
РЕФЛЕКТУВАТИ к": я. рефлектує з-й ♦, реф- 

лексант, пк відруховий, рефлексантний.
РЕФОРМА (ладу) зміна, переформування, пере

творення, перебудова.
РЕФОРМ/УВАТИ (лад) перебудбвува-, перефо- 

рмбвува-, робй- ~и де, міня-, перероблгі-; я. 
!мн хто/ -у с  с-и ♦, з-й перероби-, ~ітор, ~іст, 
пк ~аційний /-торський/, перебудбвчий, ©.

РЕФРЙН (у тексті) повтбр(ення), (у пісні)

ПРИСПІВ.
РЕЦЕНЗІЯ (на книгу) відгук, відзив, (коротка Іу 

книзії) АНОТАЦІЯ.
РЕЦЙПТ і хР РЕЦЕПТА (лікаря) прйпис; (стра

ви) інструкція виготовлення; ж4 вказівка, по
рода; & рецЄіггик, з6 рецептура.

РЕЦИДЙВ вороття, пбворб[і]т, (тифу) повер
нення, повтбре-; ю. повторне скбє- злбчину;

РЕЦИДЙВИ залишки, перйжит-, РЕШТКИ.
РЕЧЕНЕЦЬ термін, зп строк.
РЙЧНИК вирізнйк, с. поборник; (уряду) пред

ставник; з. оратор; р. адвокат.
РЕЧОВЙНА (проста) елемент, ф матеріал, МА

ТЕРІЯ; всі -ни ж. вся таблиця Менделєєва.
РЙШЕТО > СИТО; мР тамбурин, бубон з бряз

кальцями; & (густе) підрешітка.
РЙШТА остача, залишок, остйн-; (судна) як і. у- 

ціліле, г. /за-/; (від продавця) здіча; & решт
ка; ± РІЗНИЦЯ.

РЙШ ТКИ мн (тепла) сліди, залишки; (судна) > 
РЕШТА; (рабства) РЕЦИДИВИ; (небіжчи
ка) останки; (ворогів) недббитки.

РЖА і РЖАВИЙ > ІРЖА й ІРЖАВИЙ.
РЙБА к* рибна страва, як і. рйбне; Q цабЄ, туз; & 

рйб^онь^ка, рибчина; ні р. ні м’ясо ні те ні се;
РЙБИ знак зодіяку; жґ рйба [р. нйні не клю£];
РЙБКА: письменницька р. ж . письменники.

РИБ/АЛИТИ лови- рибу, рибілчи-, г рибалкув- 
і-, ок риболови-; я. /мн хто/ ~&лить с-и ♦, рід
йй поФ, РИБАЛКА, рибак /-dp/, риболов, пк 
~б£льський, ~б£льчий, ~ацький, © ~іливши.

РИБАЛКА рибір> риболбв, д. риб&с; (з неводом) 
н Єв ід н и к ; сР чййка.

РЙБ’ЯЧИЙ рйбний; (- серце) п. байдужий, хол
одний, безпрйстрас-, (очі ще) невираз-, без- 
бірв-, ВІДСТОРОНЕ-.

РИВОК вистриб.
РИГАЧК/А БЛЮВОТА; до ~и до відрази /гиді/.
РИДАННЯ і РИДАТИ > ПЛАЧ і ПЛАКАТИ.
РИДВАН > КАРЕТА.
РЙЗИК гра з в о г н Єм , д. риск, о. ходіння по лЄзу, 

фР НЕБЕЗПЕКА, н є п Єв н іс т ь , непередбачен-.
РИЗИКАНТ к" г. газардовйк.
РИЗИКУВАТИ наважуватися /іти/ на ризик, на

ражатися на небезпеку, о. грі- з вогнЄм, іти 
ва-банк, ліз- на рожЄн /чортові на роги/, спо- 
куша- долю; (чим) в&ки-, стави- під удар /на 
кін, на карту/ що, фР кйда- на вагу що; (голо
вою) піддаві- ризикові що, підставля- (свою) 
голову /шйю/, наража- своє життя, ходи- ко
ло смерти, ітй на смерть, балансува- на лЄзі 
ножа; я. Імн хто/ ризикує с-и ♦, готовий ри
зикну-, ризикінт, відчайдух, гаряча голові, пк 
відчайдушний, рисковйтий, ©;

РИЗИКНУ-: р. всім пуститися на одчій душі; 0.
РИК рикання.
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РЙКАТИ > РЕВІ-, ГОВОРИ-; я. рйкіє сповне
ний рйку, с-и ♦, рикун, рикало, ревун, пк рик- 
учий, реву-, о. з диким риком, ©, ± що реве1.

РЙЛО > ПИКА, МОРДА, СУРЛО;
РЙЛЬЦЕ: р. в пушку чиє пільці зніти чиї.

РИМ/УВАТИ добирі- ~и; п. складі- вірші, вірш- 
уві-; я. /мИ хто/ ~ує с-и ♦, з-й за4, зн ~увільн- 
ик, віршоміз, пк ~увальний, ~отвбрчий, ©.

РИНОК базір, торг, торгбвиця, у 7 тбржище; (сві
товий) світові сфЄра торгівлі.

РИНУТИ ндк ШУГА-, кидатися шулікою /про
жогом/, нестися стрілою; (- води) прориві-, 
жбухати; (- людей) суну- лівою /навалою/, 
(на кого) кидатися, нападіте; (у воду) пірні-, 
шуббвста-, жбуха-; (- промені) пбрскіти; (з 
серця) виривітися, луніти; (в небо) п° леті-, 
лину-; я. /мн хто/ рйне 1. несений стрілою + 
я. ринув, 2. я. жбуха; ± я. пірна;

РЙНУТИ^* розімчи, шугну-, руши- прожогом 
/стрілою/, (- води) хлюпну-, лину- 0; (з діри) 
вихопитися; (-сльози) покоти-, потекти /по
литися/ струменем; я. ргїнув ок ринутий, (у 
бій) розімлілий (стрілою), (з діри) вихоплен
ий, пк стрімколбг-, стрімконос-, © кинувши
ся прожбгом /шулікою, стрілою/;

ВІДРИНУТИ відлину-, відхляну- 0;
ВІДРЙНУТИЙ відкин-. погбрджений, відки

не-, зн^хтува-, УПОСЛІДЖЕ-, р. заперЄче-;
НИЗРЙНУТИСЯ впісти з небЄс у безодню; 0.

РЙПАТИ рипоті-, пф рип; & вирйплюва-, дк рип
ну-, рипону-.

РЙПАТИСЯ (в хаті) ходити сюди-туди; не ро
бй- /вживі-/ зіходів, сиді- тихо; не р. не пор
иві-; сидіти і не р. не виявля- актйвности, 
сиді-, як миш(а) під віником.

РИПІТИ (раз-у-раз) ргіпа-; (- легені) хрипі-; &
вирйплюва-; я. рипіть с-и ♦, РИПУЧИЙ, о. із 

скрйпом, © рипівши, рйпаючи.
РИПУЧИЙ СКРИПУ-, рипливий, (звук) неприє

мний.
РЙСА (пером) лінія, штрих; (чия) жилка, струн-; 

з тонкйми рйсамн лиці! тонковидий;
РЙСИ (рота) контури, ббриси, лінії, рисунок; 

(занепаду) бзніки, прикмети, особливості; в 
головних -ах штрихпунктйрно;

РЙСКА г* (прок реслення) прочерк, с° тире.
РИСУВАЛЬНИЙ рисункбвий, для креслення.
РИСУВАТИ > КРЕСЛИТИ.
РИСУВАТИСЯ; ВІДРИСОВУВ- відбиві-, від- 

мальбвува-.
РИСУНОК (майбутньої деталі) креслення, р. 

креслібнок; (рота) п. обрис, кбнтур.
РИТИ копі-; (береги водою) розриві-, розмиві-; 

(моркву) викбпува-; (речі) он? перебирі-, пе- 
рериві-; (під кого) інтриґуві- проти кого; р. 
ритися; я. /мн хто/ риє = я. копа + с-и ♦, ©, ск

-рий [землерйй], -рййний [землерийний];
ЗАРЙТИ: з. пільц/і у волбсся діли- ^ями в.

РИТМ му розмірене чергування звуків; (життя) 
п. темп, пульс.

РИТМІЧНИЙ розміре-, рівномір-, періодич-, 
цикліч-, підлеглий ритму, (пульс) безперебій
ний; ± РЕҐУЛЯР-.

РИТОР > ОРАТОР.
РИТОРИКА красномовство, оріторське мистец

тво; л. марнослів’я, теревені.
РИТУАЛ обряд, церемонія, у? дійство; ± ЦЕРЕ-

МОНЩЛ.
РИТУАЛЬНИЙ обрядовий, обрядний, ± ЦЕ- 

РЕМОНІЯЛЬ-; (танець) культовий.
РИФ > СКЕЛЯ; (на вітрилі) петля, бтвір.
РИХТУВАТИ1 3я (колію) вирівнюв-; (хибу) на- 

правля-; я. рихтує = я. рівня /направля/.
РИХТУВАТИ(СЯ) готувіти(ся); (в дорогу) зби- 

ріти(ся), споряджіти(ся), лігодити(ся), лаш- 
тувіти(ся); я. -є(ться) = я. готує(ться).

РИШТУНОК спорядження, припіс(и), причан- 
ділля; р. риштовання.

РІВ КАНАВА, ТРАНШЕЯ, д. фбса, зп кюв*г; & 
рівчак, рівець, рвйще; ± ЯМА.

РІВЕНЬ г. пбзем, ст планка [знйзити плінку]; 
(води) висоті стояння; (освіти) міра, ступінь, 
щаб&пь, обсяг; (життєвий) міра добрббуту; 
(загальний) розвиток, освіченість; (виробниц
тва) культура; т. ватерпіс, г. рівнгіло.

РІВНИЙ глідкий; (як промінь) прямйй, прбстий; 
(як стіна) крутйй, стрімкий; (стан) струн- 
кйй; (лоб) не опуклий; (пай) одніковий, такйй 
сімий; (подих) рівномірний, РИТМІЧ-; (го
лос) однотбн-; (в гурті) рівнопрів-, к* пари
тет-; (- вдачу) п. врівновіже-, спокій-; (раху
нок) круглий; (стан) стрункйй (з чим) рівно- 
вартий /-цінний, -знач-, -ряд-/;

РІВНО ох аж [рахую: аж три яйці].
РІВНЙНА рівноділ, п° долбнище; (в горах) пол- 

онина; (пласкі гори) с° плоскогір’я, р° високо- 
рівня, /крутосхила/ плятб; & рівнява, д. рівня.

РІВНОБІЖНИЙ паралельний.
РІВНОЗНАЧНО: р. як все однй як, ок аж так, як.
РІВНОВАГА (між а і б) балянс, стійкі співвідн

ошення; душевна р. урівновіжений /спокій-/ 
стан (душі); утрймати -гу зловй- рівноввігу.

РІВНОВАРТИЙ рівновіртісний /-зніч-, -цін-, 
(саном) -ряд-, (силою) -сйль-, (обсягом) -ве- 
лйкий /, ^тотбжни^й.

РІВНОЗНАЧНИЙ > РІВНОВАРТИЙ.
РІВНОМІРНИЙ (стукіт) ритміч-; (обсяг) рів- 

новелйкий.
РІВНОПРАВНИЙ з рівними правіми; фР рівний, 

паритетний.
РІВНОЦІННИЙ > РІВНОВАРТИЙ.
РІВНЯТИ вирівнювати /роз-/, n f  /під-/; (до кого)
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/по-/, уподібню-, ототожню- з, ок приподбб- 
лю- кому; (з чим) зіставляти, прирівнюва- до; 
(А з Б) стіви- в один рад /на одну дбшку/, 
зрівнюва-, стриг- під одну гребінку, підвбди- 
під одйн шнур; (під шнур) шнур(к)уві-; р. 
Ббжий дар з яішнею ♦ велйку дулу й Ве
ликий піст; я. Імн хто/ рівнії 1. с-и ♦, рідий зФ 
/по-, роз- +/, порівнювач /ви-, роз- +/, пк рів- 
няльний /роз-, по- +/, вирівнюваль- /роз-, по- 
+/, © рівнйючи, 2. ви -  я. шнур(к)ує;

ЗРІВШІ-: з. рахунок с" г. зреванжувітась;
РІВНЙТИСЯ прирівнюва-, ставіти в один ряд 

0; (на кого) взорувітися, міти за взір кого; ви 
шнурувітися; рівняйсь правбруч /ліво-/ /до 
прівого /ліво-/ цЛ ви с° у. право /лі-/ глянь!; 
я. /мн хто/ -ється с-и ♦, порівнюваний /ви-, 
роз- +/, (на кого) взорбва-, ©, ви = я. шнурує
ться.

РІГ му ріжбк; (вулиці) д. вугол, г. ф. наріжняк; 
(стола) край, кут; (берега) мис; (місяця) кін
чик; (якоря) с° ліпа; (скелі, карнизу) виріжок;

РОГИ: наставляти р. > ЗРАДЖУВАТИ.
РІД родина, рідші, як і. рідні; (кельтів) клан, (ца

рів) диністія; р. порбда; (військ) тип, катего
рія, вид; фР ґатунок, сорт; ± ПОКОЛІННЯ.

РІДИНА к* рідкі речовйні, 6х сік, (солодка) си- 
рбп, де. рідкйй екстрікт, (до пиття) питво, 
НАПІЙ, (хмільна) алькогбль; & (суміш рідко
го й твердого) рідота, рідиво.

РІДКЙЙ текучий, плйнний, пливкий; (борщ) не 
густйй; (туман) розрідже-; (- нагоду) нечіс- 
тий; (птах) рідкісний; & рідЄнький, ббФ, (бб)- 
рідкувітий;

РІДКО ЗРІДКА, міло колй, не чісто 0; (не 
вкупі) розкйдано.

РІДКІСНИЙ раритетний, унікальний, рідкйй.
РІДКІСТЬ раритетність; (музейна) рідкісна річ, 

раритет; & рідкощі.
РІДНИЙ Q крб/Є/в-, кість від кости, кров від 

крбви; (- місто) родйнний, родимий; (- звуки) 
знайб-; (духом) близькйй, споріднений, по
рідне- серцем, зрослий дупіЄю; (- діло) улюб- 
ле-; (край) бітьківський, уР отЄць-, отчий; (- 
мову) мітірній; & ріднЄ(се)нький; -ною мб- 
вою по-нішому, по-рідно-.

РІДНЙТИСЯ > СПОРІДНЮВАТИСЯ;
ЗРІДНгіТИСЯ зростися душбю 0 —► |-

РІДНІ як і. (близькі) родичі.
РІДШІ з* рбдичі, родйна, як і. кревні, рід-; (ко

му) рбдич(ка); & *ріднйзна, *рідна ріднині.
РІЗАНИНА крово(про)литтй, душогубство, зарі- 

зяцтво, г. мордЄрство, масікра.
РІЗАТИ ті-, (коси) зрізува-, стані-, (по скибці) 

/від-/, відрізува-, (краї) /об-/, обтині-; (чим) 
/роз-/, крія-, розрізува-, ж* паніха-, чикрйж- 
и-; r f оперуві-, робй- оперіцію; (мерця) анат-

омуві-; (душу) шматуві-; (під серцем) пектй, 
колб-; (ножем) убив і-, винйщува-, о. пускі- 
під ніж; (око) рази-, вражі-; (слух) дратуві-; 
(словом) брй-; (правду) говорй- відверто; (на 
іспиті) провілюва-, запірюва-; (затято гра
ти) шпіри-, смалй-, чйсти-, гатй-, (- вітер) 
шматі-, (м'яч) ст г. стані-; р. без ножі кліс- 
живцЄм у могйлу; я. /м* хто/ ріже с-и ♦, з-й 
за4, О різальник, різьбяр, (колій) різнйк, н* 
різун, заріза, зарізяка, (річ) різЄць, для різа
ння, пк різальний, ІкрайІ гбстрий, різучий, 
(біль) різкйй, ск -різ [льодоріз], -різний [скло
різний], © ріжучи, різавши;

ВРІЗАТИ > УТНУ- 0; (пісню) грймну-;
ЗАРІЗАТИ (ножем) забй- 0; (ідею) відкйну-;
РІЗАТИСЯ тя- 0; (в бою) бй-, рубі-, воювіти; 

(- зуб) прорізуватися; (у карти) ду-, (затято) 
гріти; р. ножіми фР на ножі брі-; я. /мн хто/ 
-ється різаний, крія-, карббва-, різьбле-, ви- 
різува- /про-, за-, пере- +/, тятий, кбло-, с-и ♦,
з-й проФ; я. -жеться в кірти затятий /с° аз
артний/ картяр /гравець/.

РІЗАЧКА (біль) кблька; (хвороба) дисентЄрія, 
червінка, пронос, с° дизентерія.

РІЗДВО (ХРИСТОВЕ) (евйто) уродин І. Христі, 
найбільше християнське свято; під Р. пб під 
ялйнку.

РІЗДВЙНИЙ святвечірній, (настрій) святкбвий.
РІЗКА пругбк, прутик, ± ПРУТ; (кормів) січка;

РІЗКЙ кіра різками.
РІЗКЙЙ (вітер) шпаркйй, пронйзливий; (скрут) 

крутйй; (запах) (за)гбстрий; (- світло) заяск- 
равий; (- риси) вирізнйй, чітко окрЄсле-, не 
розплйвчастий; (поступ) значнйй і раптбвий; 
(контраст) разібчий; (рух) порйвчастий, рву- 
чкйй, швидкий, шпаркйй; (- манери) БРУТА
ЛЬНИЙ, загонистий, с. хімський; (- слово) 
замашнйй; (осуд) категорйч-; (вислів) гбст
рий, неприємний, шкарубкий, дошкульнйй; 
& зарізкйй, різучий, різкуватий;

РІЗКО різуче, ф^руба 0.
РІЗНИЙ несхбжий, неоднаковий, відмінний, ін

ший; (бік барикад) протилежний; (- зілля) РІЗ- 
НОМАНІТ-, всілякий; & преФ, ріж-; р.-прер. 
всгікий-превся-, абсолютно ♦, найрізноманіт
ніший, якйй тільки хочете; р. там зм усякий;

РІЗНО неодніково, по-різному, всяко, всіля
ко, по-вс4кому 0; (піти) у різні боки, врізно
біч; окрЄмо, порізно, не різбм.

РІЗНЙТИ (людей) роз’Єднува-, розсвірю-, вно
сити рбзбрат між ким; (А від Б) робй- різ- 
ницю між А та Б, відрізня- /роз-/ А від Б.

РІЗНИЦЯ 1. несхожість, відмінн-, різн-, р. неод- 
наков-; (цін) невідповідн-; (поглядів) розбіж- 
н-; (із с? без) розрізнення, розмежуві-; м. ос
тача, решта, результат відніміння; (між дебе
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том і кредитом) е* сальдо; 2. рЄвиїце, с° бой
ня, г. різня; р. в той чи той бік ♦ вгору або 
вділ; з ті£ю -цею, що тільки й того, що [з ті£- 
ю -цею, що ббсий т. й т., що босий].

РІЗНОБАРВНИЙ строкатий, рябий, к? різно- 
кольорбвий, о. різношерстий, різномас-, с° рі
зноколірний; ги РІЗНОМАНІТ-, неоднаковий.

РІЗНОБІЧНИЙ, РІЗНОГРАН- різноплощин-.
РІЗНОВИД видозміна, відмі-, модифікація, ВА- 

РІЯНТ; (мутації) мутант; (мистецтва) жанр.
РІЗНОЗНАЧНИЙ р ізного значення /ваги/.
РІЗНОМАНІТНИЙ різ-, розмаїтий, п. різноли

кий, РІЗНОБАРВНИЙ, столикий, стобарвий; 
(хист) багатогранний, рясногран-, РІЗНОБІ-
Ч-, різносторбнній, ок діяпазбнистий;

РІЗНОМАНІТНІСТЬ розмаїта-, розмаїття, рі- 
зномані-, ряснота, многота, гроновйтість 0.

РІЗНОШЕРСТИЙ різнопЄрий; -та публіка лю
ди всякої масти, жм всякі тобі л. на масть.

РІЗУН > УБИВЦЯ.
РІЗЬ з* (у животі) РІЗАЧКА
РІЗЬБА & дереворізьба /= дереворит/.
РІЙ (комах) сім’я; (у війську) с° відділення; & 

ройбвисько;
РОЇ (кого) зграї, міси; роями рійно.

РІК 12 місяців, 52 тижні, 365 днів; рік-у-рік рік- 
річно; & рбчок;

РОКИ літі, (дитячі) порі, період, (революції) 
епоха; п. (тривілий) час; & рочки.

РІЛЬНЙЧИЙ хліборобський, (- бригаду) с° по
льовий; & рільницький, рільний.

РІНЬ гілька, жорстві, (штучна) шугер, с° гравій, 
щебінь; & ріняк.

РІПАК зп рапс, рапсі.
РІСКА росин- [ні ріски в роті]; п. краплин-, ка- 

пелгіна, капелиноч-, д. кіпель-; & рісоч-.
РІСТ (чий) зріст, с° висоті; ги розвиток, зростін- 

ня, рбзріст, (генія) розгін; д. лихва, відсоток.
РІЧ прЄдмЄт, ь? реілія; ги спріва, діло [інша ♦]; 

онґ (роз)мбва /про-/; р. першої потреби /с° 
необхідности/ ♦ ширужитку, побутбва конеч
ність; це інша р. це дещо іншого; а в чім p.? 
а хіба що?; в тім то й р. тож то й є; до річі 
до місця, до діла, до ладу; сіме вчас, вчісно; 
дуже до річі аж он як [а. б. я. придалбсь], г. 
впбру; з якбї річі? е. з якого побиту /дива/?;

РЙЧІ майно, жґ манатки, пожиток, ги учинки 
[за такі ♦ -  суд]; р. першої потріб/и ~изна.

РІЧИЩЕ (річки) ложе, корито, зп русло; (житт- 
я) ги ніпрям^ок), курс, дорбга; ± ФАРВАТЕР.

РІЧКА (мала) струмбк, потік, г. звір, (велика) 
рікі; (людей) міса, п. мбре; & річеч[нь]ка.

РІЧНИЙ (ярмарок) роковйй, щорічний; (- свя
то) з. рочистий; ± РЕГУЛЯРНИЙ.

РІЧНИЦЯ роковини; знаменна діта; (чиєїсь дія- 
льности) ювілЄй.

РІШАТИ (задачу) розв’язува-; (діло) вирішу-, 
надуму-, класти /покладі-/ собі, завЄршува-, 
доводи- до кінця, вінчі-; (на раді) ухвілюва-; 
(чого) позбавля-; (гроші) витрачі-; я. ріші = 
я. вирішує /розв’язує/;

РІШЙТИ розсуди-, дійти висновку 0; п. уби-, 
пришй-, закатрупи-; & поріши-.

РІШЕНЙЦЬ (суду) вирок, присуд, постанова, рі
шення, ухвала.

РІШЕННЯ (збору) резолюція; (суду) ухвіла, РІ
ШЕНЕЦЬ; (проблеми) розв’язання, РОЗВ’ЯЗ
КА, о. вихід із становища.

РІШУЧИЙ сміливий, безстрішний, р. навіжли- 
вий, с. безоглядний, відчайдуш-; (протест) 
різкий, категоричний; (норов) незлім-, непо- 
хит-; (- ходу) упевне-, твердий; (бій) безкомп
ромісний, непримирін-, завзятий, п. остійній; 
(запит) наполегливий, настир-; (поворіт) пе- 
реломб-, переломний, вирішіль-, кардиніль-;

РІШУЧЕ категорично, твердо, руба, без ваг- 
інь, затято 0; (відмовити) навідруб, с° навід
різ; (діяти) безстрішно, сміливо; (забороня
ти) суворо; (не хотіти) уперто, настирно 0; 
з'п хай шо кажіть [цього |>. годі терпіти];

РІШУЧІСТЬ звіга, сміливість 0.
РОБЙТИ працюві-; (по правді) чинити, дія-, по

водитися; (сім діл нараз) розпаді-, розриві-; 
(зло) заподіювати, кбї-; (своє діло) викбнува-; 
(заходи) вживі- чого; (знак) подаві-; (плуги) 
виробля-, виготовля-, продукуві-; (фільм) 
працюві- над; (паніку) ствбрюва-; (ким) обе
рті- на; (- орган) функціонуві-; & понарбб- 
лю-; р. без тгіми пхі- колоду, коти- брус; р. 
біду з чого ♦ проблеми; р. вплив впливі-; р. 
трус труси-; р. перев’язку перев’язу-; р. мо
жливим уможливлю-; р. набчним унабчню-; 
р. сучісним усучісню-; р. штучним уштуч- 
нюва-; і т. д. з низкою і. та пк\ р. політику 
бу- активним політиком; рббиш, то й робй! 
роби сво£ діло, а в чужі не лізь! [миєш, то й 
мий!]; робйв, як сам хотів робйв самоуправ
но; робйв і не робйв мійже не робйв [н. їв і 
не їв]; я. /мн хто/ ргібить 1. с-и ♦, з-й зФ, вико- 
нівець, фР познічений чим [я. рббить успіхи 
п. успіхами], де роблять [цех, де £. тіру], ©,
2. я. виробля, 3. я. працює;

ЗРОБЙТИ змайструві-, створгі- 0; (здійсни
ти) вдія-, вчини-, утвори- /ви-/, вйкона-, у? 
сподія-, н1 скбї-, (веселе) утну-; (кому) запод- 
ія-, (не)залежним) у(не)залЄжни-, (подібним) 
уподібни-, (різноманітним) урізноманітни-, 
(самостійним) усамостійни- і.т.д. з ндк д°\ 0;

ПОРОБИ- наврбчи-, почини- /при-/ [їй пороб
лено]; нічбго не порббиш нічого не вдієш 
/зробиш/, у. немі ріди.

РОБИТИСЯ (чим) оберті- на; (душно) ставіти;
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(в хаті) чинитися, дія-, відбуві-, твори-, кої-, 
міти місце; (- діло) здійснюватися, викбнува-; 
(- вироби) вироблЯ-; я. /мн хто/ -иться рббле- 
ний, кбє-, викбнува-, виготбвлюва-, (яким) 
деділі якіший [я. -иться скупйм деділі ску
піший]; що швіідко -иться, то сліпі ргідить- 
ся хто спішйть, той людЄй смішйть, швидкйй 
поспіх -  лібдям пбсміх;

З Ж  (ким) пошй- в кого 0; (з ким) тріпи-, вчин- 
й-, сті-, скбї-, подія-, відбу-, уР спо дія-; (вислі- 
дом) вйникнути, пості-, з’явйтися, утворй-; 
(довшим, легшим +) подбвшати, полігша- +.

РОБІТНЙК трудівник, трудір, к? пролетар, ф. 
роботЯга; f  ніймит; (науки) працівнйк, діЯч;

РОБІТНИКЙ робітництво, роббча сйла, о. ро
ботящі руки, ок. роботарі 0.

РОБҐГНЯ майстер-, АТЕЛЬЄ, р. цех; (письмен
ника) кабінет.

РОБОТА пріця, уР труд; л. заняття, діло; (чия) 
вйріб, твір, зроблене ким; (митця) дбрббок; 
(від замовця) замовлення; & роббтонька; дур
н і р. все одно, що вбвком оріти.

РОБОТЙЩИЙ ПРАЦЬОВИТИЙ, трудовйтий, 
працелюбний; (- руки) хазяйський.

РОБОЧИЙ (люд) трудЯщий; (стаж) трудовий, 
робітнйчий; (день) будній; (трибок) т. ходо
вгій; & р. роботящий.

РОВЕСНИК перевис-, одноліток, однорічник, 
рівня; ж' ровесниця, однолітка.

РОГ/АТИЙ з ~іми; -та худбба -атйзна, дворбги.
РОДЙЛЬНИЙ: р. будгінок г. мітірній дім.
РОДЙНА сім’Я, ф. посімейство; (чия) онґ рбдич, 

рбдичка; фР РІД, покоління.
РОДЙНИ мн полбги, рбдиво, д. злбги.
РОДЙННИЙ сімЄй-; (- річ) успадкбва-, спадко

вий; (привіт) душевний, тЄплий, сердечний; 
(- діла) домішній, хіт-, привітний, інтйм-; (- 
село) г. рідний.

РОДЙТИ нарбджува- /по-/, фР мі- [мені міти 
тоді міла], повиві-, rf* д* повй- [повилі доч
ку], е* з коліна вйлупи- [хоч з к. вилупи!]; ги 
спричиня-, витвбрюва-; (відвагу) будй-, ви
кликі-; (- ниву) даві- /принбси-/ врожій /пло- 
дй/, плодонбси-; (на землі) ростй, вирості-; я. 
!мн хто/ ргідить з-й поФ, ж1 (по)роділля, по- 
ліжнйця, порождЄнн-, (по)родйтелька, міти, 
пк ІхрунтІ родібчий, ірослина/ плодк5-, пло- 
донбсний, (рік) урожій-, ок розрбдчий, ск ро- 
дй- [родиземля], -рбдний [живорбдний], ©;

УРОДЙТИ /по-/, (- овочі) д. зародйти; 0.
РОДЙТИСЯ НАРОДЖУВА-, /  прихбдити у 

світ [Христбс приходить у світ]; я. /мн хто/ 
-иться рбджений, нарбджува- /по-, за-, роз-/, 
пк уР (на)рождЄнний; що ш віідко рббиться, 
то сліпі рбд- О спішйть, той людЄй смішйть.

РОД/ИЧ ~ік, як і. крЄвний, рід-, близькйй, своЯк,

кревнЯк; (далекий) десЯта воді на киселі; (ба
тько діда) прідід; (син сина) внук, (дочка си
на) внучка, ону-, фР сват [ні сват ні брат];

РОДИЧІ жґ (мої) мої, (її) її тщ\ сім’Яни, з. чЄ- 
лядь*; (діти внука) правнуки 0; ± РОДИНА.

РОДИЧАТИСЯ ріднй-, к" споріднюва-, д. роді-.
РОДОВЙЙ (герб) предківський, прідідній; (дім) 

спадкбвий, успадкований, дідизний.
РОДОВЙТИЙ високородний, АРИСТОКРАТИЧ
РОДОВИЩЕ (руд) поклади, д. зложище, (золо

та) рбзсйпище, рбзсипи.
РОДОВІД генеалогія; (предків) похбдження, іс

торія, лінія (предків).
РОДЮЧИЙ урожійний, (- вишню) плодючий, б3 

родовитий; & родющий.
РОЖЕВИЙ (колір) ясночервбний, рум’Я-; (наст

рій) п. рідіс-, світлий, нічйм не затьмірений; 
(день) безхмір-, погожий; (- мрію) нереіль- 
ний, нездійснЄн-; & рожЄвистий.

РОЖЕВІТИ: що рожевіє > схему БІЛІТИ.
РОЖЕВООКУЛЙРНИЙ біче- крізь рожЄві оку

ляри [-на сахарйна].
РОЗБАВЛЯТИСЯ) розріджувати^ся), розводи

тися).
РОЗБАЗІКУВАТИ розбаліку-, розпатЯку-, про

сторіку-, пащекувіти.
РОЗБЕЩУВАТИ; РОЗВЕСТИ- гд розвезти.
РОЗБЕЩЕНИЙ (дух) зіпсова-, амораль-, РОЗ- 

ПУС-; О недисциплінбва-, неслухнЯ-, РОЗ- 
ПЕРЕЗА-, розгнузда-, гд розбіщ(ш)е- —► біс.

РОЗБИВ/АТИ дробй-; (пута) розриві-, рва-; (су
дно) розтрбщува-, трощй-; (ніс) розквішува-, 
роз’їбшува-, пускі- кров з, (лід на річці) про- 
бива-; (торг) /пере-/; (паралічем) паралізуві-; 
(серце) шматуві-; (ворога) ПЕРЕМАГА-, РО- 
ЗГРОМЛЮВА-; (горем) знесйлю-, висніжу-; 
(надії) руйнуві-; (чари) знешкоджу-; (тишу) 
порушу-; (тугу) розвію-; (на групи) групуві- 
ти, ділй-, розподілЯ-, клясифікуві-; (парк) 
розплянбвува-, засіджува-; (гроші) мінЯ-; 
(плесо) розтині-; (намет) напині-; р. тібір  
ставі- чим; я. /мн хто/ ~ і  1. с-и ♦, з-й розби-, 
~іч, пк ~чий, ~ущий, -ний, ~іль-, нищівний 
/руйнівнйй/ для чого, © ~іючи, 2. я. напина,
3. я. поділ я; ± я. трощить, я. перемага;

РОЗБИТИ жґ розгЄпати, розгатйти 0;
РОЗБЙТИЙ (глек) /по-/; (шлях) /вй-/, виббїс-, 

розгЄпаний; (човен) потрбще-; (чобіт) рві-; 
(ворог) переможе-, розгрбмле-; (горем) приг- 
ніче-; (- долю) занапіще-, знівече-; /ходуІ не- 
твердйй; © кволий, безсй-; (звук) хрипкйй, 
тремтливий; (настрій) зіпсбва-, зіпсутий 0.

РОЗБИВ/АТИСЯ дробй-; (- хвилі) розбрйзкува-; 
/надіїІ розвіюва-; /промені/ розсіюва-; (упа
вши) вбиві-, гйнути; /пляни/ ги не здійснюва
тися, терпіти крах, крахува-; /посуд/ товктис
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я; І нерви! псуві-; (на групи) діли-, роз(по)ді- 
ля-; (за ким) побиві-; я. /л#" хто/ -сться
1./2./3. ^аний, пк -нгій, 1. битий, розтрощува
ний, розквашу-, розгромлю-, розсаджу-, руй- 
нб-, товчений, пк б’ючкгій, містий, 2. напгіна- 
ний, розплянбвува-, 3. діле-, (роз)поділюва-;

РОЗБИТИСЯ: р. в пух і прах розлогі-, як пух.
РОЗБИР/АТИ (з рук) бра-; (товар) розкуповував 

(машину) демонтуві- /дк роз-/, жґ розкручу- 
ва-; (намет) складі-, збирі-; (книги) сортуві-, 
перебирі-; (діло) розгляді-, РОЗСЛІДУВА-, 
вЄстгі слідство; (дії) аналізуві-; (почерк) чит- 
і -; (латину) розумі-; (ноти) розучува-; (суть) 
розпізнава-, вгідува-; (- сон) морй-, тягтгі на; 
/цікавість/ поймі-, с. розпині-; /хміль/ прой
мі-; (кого) роздягі-, скиді- одяг з; я. /мн хто/ 
- і  с-и ♦, з-й розібрі-, -ач, -ійло, демонтаж
ник, аналізатор, пк розбірчий, розбирущий, 
демонтажний, для розббру /демонтажу/, ©;

РОЗІБРА- (почерк) прочиті-; 0;
РОЗБИРАТИСЯ (в чім) розбиріти /аналізуві-, 

піддава- аналізі, розумі-, усвідбмлюва-/ що, 
виводи- кінці з чого, розумітися на чім; (в лю
дях) орієнтуві-, знати кого; з'п роздягатися; 0; 
я. /мн хто/ -ється розбираний /пере-/, розкуп- 
овува-, розкручу-, демонто-, розучу-, аналіз
ом сортб-, розгляданий, с-и ♦, з-й розібрі-, пк 
розбірливий, розбірнгій, читкгій, ©;

РОЗГОРАТИСЯ жґ зарозумітися 0.
РОЗБИШАКА розбія-, розбійник, грабіж-, БАН

ДИТ, ХАРЦИЗ, д. рабівнйк; (малий) задерій, 
шибійголова, шибеник, с. БЕШКЕТ-, паливо
да, гайдабура; & д° *розбишакувати.

РОЗБІГАТИСЯ (врозтіч) розскакува-; (думкам - 
и) розхбди-; ( -  хмари) розсіюва-; /шляхи/ ро
згалужував (запах) поширюва-; (для стриб
ка) р. розганяв я. /мн хто/ -ється розбіганий, 
розблука-, с-и ♦, готбвий розбіг-, пк розбіжн
ий, різнобіж-, щоріз віддаленіший; думкгі 
-ються думка думку побивіє;

РОЗБІГТИСЯ розскбчи- 0; & порозбігі-; я. 
/що/ -ігся розбіглий, 0; ± РОЗБІЖНИЙ.

РОЗБІЖНИЙ (погляд) незбіж-, (зміст) супереч
ливий, несумісний, (- вісті ще) незгід-, різ-, 
різнобіж-, неодніковий.

РОЗБІЙ розбишіцтво, грабунок, грабіж, банди
тизм, харцизтво; & розбійство.

РОЗБІЙНИК РОЗБИШАКА; ах ти p.! ах ти, па
ливодо!

РОЗБІРЛИВИЙ /пере /, вимбгли-, (у діях) роз- 
іжли-, обічний, скрупульбз-, оберЄж-, з огля
дом на зідні колеса; (суд) пронгікливий; (по
черк) зрозумілий, читібельний, читкгій; (- чи
тання) вирізний; (звук) чіткгій; & розбірний.

РОЗБРАТ звіда, розлад, чвіри, розрух, f  усоби
ці, міжусбб-, с. ворожнеча; (між А і Б) незго

да, незліго-; жґ свірка; р. пініка; ± ГРИЗНЯ.
РОЗБРЙЗКУВАТИСЯ д'к розбризкуваний;
РОЗ/БУРКУВАТИ термбси-; (зі сну) будгі-, ~га- 

ні- сон; -рухува-, РОЗВОРУШУ-; л. активіз- 
увіти, пожвівлю-, підійміти на нбги; & Фея.

РОЗБУРХУВАТИ РОЗБУРКУ-; (море) хвилю- 
віти, буруни-; БАЛАМУТИ-;

РОЗБУРХАТИ (людей) зворохббити 0;
РОЗБУРХУВАТИСЯ (- море) розклекбчува- 

0; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, розбурхуваний, 
ґвалтбва-, збуджува-, баламуче-;

РОЗБУРХА- розшал(ен)іти, збаламутні-, (- мо
ре) розбурунитися, розвируві-, /гураґан) роз- 
гураґіни- 0; я. -вся збаламутнілий; розклеко- 
таний, розбуруне- /з-/, розвирбва-, розгука- 0;

РОЗБУРХАНИЙ (- стихію) збунтбваний 0.
РОЗВАГА забіва, потіха, рбзривка, розважіння, 

звеселя- /роз-/, жґ сміхи; (у горі) РОЗРАДА; 
f  увага [бріти під у.].

РОЗВАГОВИЙ розважільний, для розвіги; р. 
дім дім розвіги.

РОЗВАЖ/АТИ (дк РОЗВАЖИ-) забавл*-, потіш- 
і-, веселгі- (с^рце), звеселгі- /роз-/, (дитя) тіш- 
и-, біви-; (у горі) РОЗРАДЖУВА-, заспокбю- 
ва-, втіші-; (нудь) розвіюва-, розганя-; (голов
ою) міркуві-, розміркбвува-, роздумува-, роз
кид і-; & -ува-*; не р. не зважі- на, не врахб- 
вува-, не брі- в рахубу /рахунок, розвігу/; я. 
/лґ хто/ ~і с-и ♦, з-й забівник, потіш-, ~і- 
ль-, пк -ільний, водевіль-, карнавіль-, карна- 
вільносміховгій, розвагб-, потішли-, забівни- 
цький, © веселий на язгік, © розважіючи;

РОЗВАЖИ- (кого) зігні- тугу з сЄрця кому 0;
РОЗВАЖАТИСЯ г. розривітися 0.

РОЗВАЖЛИВИЙ і РОЗВАЖНИЙ розсудли
вий, р. роздумли-; (що зна міру) обічли-, по
міркований, обіч-; (крок) вгіваже-, обдума-, 
обміркова-, розум-.

РОЗВАЛ рбзпад, рбзл-, РОЗКЛ-, руїна, КРАХ.
РОЗВАНТАЖ/УВАТИ /ви-/; що ~ує с-и ♦, з-й 

розвантіжи-, -увач /ви-/, (роз)вантіжник, пк 
-ний, розладбвчий, ок розвантіжливий, ©.

РОЗВЕЗИСТИЙ > ПРОСТОРПСУВА-.
РОЗВЕРЗАТИСЯ (- небо) розступі-, розкриві-;

РОЗВЕРЗТИСЯ (- землю) розпіс-, (- прірву) 
розверну- 0; що розвЄрзся розвфзлий 0 .

РОЗВЕРТАТИСЯ) розгортатися);
РОЗВЕРНУТИ-: р. на 180° зробити вісімку; я. 

-Увся (почувши волю) п° розкргілений, (Ь.
РОЗВЕСЕЛЯТИ /з /, веселгі-, РОЗВАЖА-, (до 

сліз) смішгі-; я. /мн хто/ звеселЯ с-и ♦, рідгій 
звеселгі-, веселун, сміхотун, пк веселющий, 
сміхотлгів-, /газ/ вес&іий, ©;

РОЗВЕСЕЛЙТИСЯ: що розвеселіівся розве
селений, ріптом такгій веселий;

РОЗВЕСЕЛЕНИЙ розгуля-; ± ВЕСЕЛИЙ.
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РОЗВЙСНЮВАТИ; РОЗВЕСНИ- збуди- /при- 
клика-/ весну; огрі- весною;

РОЗВЕСНЕНИЙ огрітий весною 0.
РОЗВЕСНІТИ збудитися весною, РОЗЦВІСТИ.
РОЗВИ/ВАТИ (наступ) РОЗГОРТА-; (сувій ще) 

розкручува-; (бинт) РОЗМОТУ-; (косу) розп
літати; (вітрила) розпускі-; (науку) руха-, уд- 
осконілюва-, (швидкість) набирі-; (освіту) 
підноси-; (теорію) поглйблюва-; (думки) да
ві- волю чому; (вогонь) ви зміцню-, підсилю-; 
я. / \ ґ  хто/ -в і  с-и ♦, з-й розвйну-, розкручу- 
вач, розмбту-, розгбрту-, пк розвійливий, ~в- 
чий, для -тку, ск розвйй- [розвгій-коса], ©;

РОЗВИ/ВАТИСЯ розгорті- 0; п. перебувіти в 
розвитку, не зупинитися на дос5̂ гнутому; (- 
фірму) розбудбвува-; /дітей/ РОСТИ, зрос
ті-; /події/ відбувітися; /рух/ міцніти, набирі- 
сил; /економіку/ проіресува-, г. поступі-, о. 
пйшним цвітом процвіті-; /бруньки/ розбру
ньковуватися, РОЗПУСКА-, п° брунькувіти- 
(ся); я. /мн хто/ -ється розвйваний, розкручу- 
в-, розмбтув-, розгбрт-, с-и ♦, на шляху /у сті- 
лому, у стідії, під час/ ^ку, неспинний /неза- 
гальмбва-/ у -тку, пк розвиткбвий, розвійли-, 
г. розвор-, (з ч. не) у хвості рбзвитку, ©;

РОЗВЙНУТИСЯ п° розцвіс- 0; р. що аж п° 
розкрйлитись; що -^вся розвинутий /-ений/, 
(хист) вйробле-. (- зело) вйбуялий; & пере- 
[недоірозвйнений /-утий/.

РОЗВЙДНЮВАТИ; РОЗВЙДШ- (кому) роз’яс- 
ні-, відкритись; -ло кому впіла полуда з очЄй.

РОЗВИДНЯТИСЯ / РОЗВЙДНЮВ/А- н° СВІТ
АТИ, дніт-, сірі-, зорі-, благословлятися на 
світ, (- пітьму) ясні-, світліша-; п. вияснюва
тися, з’ясбвува-; & ~ати; я. -сться = я. світа;

РОЗВЙДНИТИСЯ /ви / 0.
РОЗВИТОК рбзвій, (рбз)ріст, процес росту, (бу

йний) рбзмах, рбзквіт, процвітіння, бум; фР 
рух, хід, ПОСТУП; (чий) освіченість, рівень; 
& розвйнення, розвиві-, фР розкоріне-.

РОЗВЙХРЮВАТИ вгіхрй-, (ідеї) відкриві- нові 
обрії чому.

РОЗВІД рбзплід; & розведення.
РОЗВІДКА 1. (наукова) дослідження, пріця; & 

рбзвідочка; 2. (даних) розвідини /з-/, звіди, 
жґ вйвідки; (військова) шпигунська служба; 
фР шпигувіння, шпигунство.

РОЗВІДНИК розвідач /ви-/, розвідувач, звідун, 
агент, шпигун; (старший у країні) резидент; 
(козацький, фронтовий) пластун.

РОЗВІДУВАЛЬНИЙ розвідкбвий, рбзвідчий.
РОЗВІД/УВАТИ /ви-/, шпигуві-, вишпигбву-, 

винк5ху- /на-, роз-/; ви рекоґносцію:; (світ) о- 
бстЄжу-, досліджу-, вивчіти; (-що) прознав- 
і-, довідуватися, дізнаві-; я. /лґ хто/ -ус с-и 
♦, з-й ^а-, РОЗВІДНИК, -увач, шпигун, пб ни

шпорка, пк РОЗВІДНИЙ, о. на нйшпорках, ©.
РОЗВІДНИЙ розвідкбвий, розвідувальний, роз

відницький /вй-/, шпигунсь-.
РОЗВІНН/УВАТИ скиді- з цірства, знетрбнюв- 

а-, усуві- з трбну; (кого) позбавл4- сліви, ко- 
мпромітуві-, скиді- з п’єдестілу, ± РОЗКРИ- 
ВА-, ЗНЕСЛАВЛЮ-; (вінчаних) розлучіте; (і- 
дею) викриві- мінуси чого, с. розбиві- в пух і 
прах; я. /мИ хто/ -ус с-и ♦, з-й -і-, -увач, (по
дружжя) > я. розлуча, пк кувальний + %, ©.

РОЗВІ/ЮВАТИ і -ВА- розмію-, розвітрю-, роз
сію-, роз диміти, рознбси-, розміхува-; (чуб) 
розкудлу-; (сили ворога) розпорбшу-; (нудь) 
розганяти, розважі-; я. /мн хто/ -юс /~ві/ с-и 
♦, з-й —я-, мовач, пк ~йчий, Повальний, ©;

РОЗВІЯТИ (вітром) розмахі-; (добро) розтрі- 
ти-, процйндри-; 0;

РОЗВІЮВАТИСЯ: я. -сться розвіюваний, 
розмію- 0, пк розвійний;

РОЗВІЯТИСЯ із вітром полЄтіти: & поФ.
РОЗВЙД/ИТИ (гілки) розсуві-, розгорті-; (бор

ців) розборонЯ-, розтягі-; (варту) розставля-; 
(шлюбних) розлучі-, роз’̂ днува-, розвінчува-; 
(крила) розкиді-, розпрбстува-, розгорта-; іо
ні) розкриві-; (очима) води-; (сіль) розчин^-, 
розпускі-; (водою) розріджува-; (тугу) розсі- 
юва-, розганя-; (чвари) шири-; (вівці) розплб- 
джува-, розмнбжува-, завбди- (собі), (мак) ви- 
рбщува-; (вогонь) розкладі-, розпілюва-; (па
ри) підіймі-; (сад) закладі-, засіджува-; (дис
кусії) вЄсте; (лад) запровіджува-; р. антимб- 
ніі просторікува-, ок п. розвбди- пари; р. торг 
(на торзі) торгувітися; багіто р. просто
рікува-, Фея; я. /мн хто/ -ить 1. с-и ♦, з-й роз- 
вЄстй, розводій, (забіяк) розборбнювач, пк 
розводбвий, розвідний, © розводячи, 2. (сіль) 
я. розчиня, 3. я. вирощує, 4. я. розпалює.

РОЗВОДИТИСЯ розлучі-, розхбди-, розвінчу
ва-; розмнбжува-, розплбджува-, вирбщува-; 
розбалікува-, просторікувати; (- пияцтво) по
ширюватися; (з чим) морбчи-; я. /лґ хто/ роз- 
вбднться розвбджуваний, розлучув-, розплб- 
джув-, вирбщув-, розпілюв- розклід- 0, с-и ♦, 
згбдний розвестися, пк розвіднйй, ©.

РОЗВОЗИТИ: я. -ить с-и ♦, з-й розвЄзтй, розво- 
зій /під-, за-, пере-/, розвізнйк, розвЄзько, зі- 
йнгітий рбзвбзом, для -зу, rf розвізшій, розво- 
збвий, с розвезй- [розвезй-молоко], ©;

РОЗВЙЗТЙ гд розбестити 0;
РОЗВЙЗЕНО гд вередлйво, розбещено 0.

РОЗВОРУШ/УВАТИ (душу) /з-/, розчулю-, (віс
тю) пектй, грйз-, палй-; ворушгі-; (до дії) зру- 
шува-, збурюва-, розбурк(х)ува-, розрухува-, 
актевізуві-, не лиші- байдужим, /маси/ взру- 
шува-; (любов) буди-, викликі-; (їх) хвилюві-, 
тривбжи-, збуджува-, наелектризбвува-, піді-
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ймі- /зводи-/ на нбги; (дії) р. розгорті-; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦, з-й збури-, розбуркувач, пк 
-ливий, розбурхли-, ок взрушли-, ©.

РОЗВ’ЯЗКА кінець, закінчення; (задачі) розв’я- 
за-, ріше-; (дія) розв’язі-; & розв’язок, роз
в’язь, (додаткова ♦) дорбзв’язка.

РОЗВ’Я/ЗУВАТИ (задачу) вирішу-, (ребус) роз- 
гіду- /від-/; (війну) розпочинати; ± РОЗМО- 
ТУВА-; я. Ілґ хто/ ~зус с-и ♦, з-й -зі-, -зувач, 
пк -зущий, -зкбвий, ск розв’яжгі- [~жи-руки 
ідія], ©;

РОЗВ’ЯЗАТИ розмотузуві- 0, (супоню) розсу- 
пони-; р. руки звільни- від клопотів, ді- вбл- 
ю дій, не стргімува-, не перешкоджі-.

РОЗГАД/УВАТИ (таїну) осягі- рбзумом; (кого 
в кому) вбачі-, вгідува-; (зміст) розкриві-; 
(ребус) розв’Язу-, (шифр) розшифрбву-, (зага
дку) відгіду-, я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й розга- 
ді-, -ник, -увач, розгідько /від-/, пк -кбвий, 
розгідчий, для розгадки, © розгадуючи;

РОЗГАДА- о. розкуси- (горішок), (ошук) розг- 
Єді-.

РОЗГАЛУЖЕННЯ /від-/, рбзгілка, розгілля; 
(шляху) рбзвилка, розсбх[ш]а, ± РОЗТІК; п. 
галузь, ніпрям, жанр; ок розкорінення.

РОЗГАЛУЖУВА/ТИСЯ /від-/; (кущ) розрості-; 
І шлях/ розбігі-, розхбди-, /ріка/ розтікі-; (на 
частки) діли-; я. -ється -ний /від-/, діле-, с-и 
♦, з-й діли, п* галузистий, розлбжис-, розгіл- 
час-, гілляс-, широкові-, крислі-, /шлях/ роз- 
сбшис-, /роги/ розсохі-, /колії/ розбіжний, ©;

РОЗГАЛУЖЕНИЙ о розкорінений 0.
РОЗГАН/ЙТИ розкишкува-; (літу) ліквідуві-, ро

зпусків забороні-; (тугу +) розвіюва-, (мух) 
відганя-; я. /мн хто/ -rf с-и ♦, з-й розігні-, 
-яйло, л* розгінний, -яль-, © розганяючи;

РОЗІГНАТИ (щоку) розду-, (кого) н° розіпхі- 
[як її розіпхіло!]; 0; р. тугу прогні- т.

РОЗГАРДІЙШ БЕЗЛАДДЯ, ХАОС, ВЕРЕМІЯ, 
ок розтелесйваність.

РОЗГІН (Січі) ліквідіція; (юрби) розсіювання, 
розвіюва-; фР швидкість; (між А і Б) відс
тань; ± РОЗМАХ; бріти /набирі-/ р. розга
нятися, набиріти швидкосте; (бу-) в розгбні 
не припинЯ- діяти, не згорті- руки.

РбЗГЛЯД (питання) вивчення, аніліз(а), обго- 
вбрення; (справи судом) зг розпріва, жґ рбз- 
суд; & розглядини, розглядіння; для рбзг- 
ляду (стіл) розгляднйй.

РОЗГЛЯД/АТИ1 /дк розгляну-, розгляді-/ /о-, 
спо-/; (з нст d* чи або де) розшукува- очима; 
(справу) п. вивчі-, досліджува-, аналізуві-, /в 
гурті/ обговбрюва-, розбирі-; р. як вважа-, 
/мі-/ за; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, готбвй розгляну-, 
з-й розгляді-, ^іч /спо-, о-/, (роз)глЯдькб, дос
лідник, аналізітор, пк -бвий, дослідчий, ©;

РОЗГЛЯНУТИ /о-/ 0;
РОЗГЛЕДЬ побічи-, розпізні- 0, (ошук) розга- 

ді-;
РОЗГЛЯДАТИСЯ /дк розгляну-, розгляді-/

роздивля-, роззирі-, ж. продавіти вйтрішки 
0, (на їх) дивйтися; (за їми) г. /об-/, шукати їх;

РОЗГЛЙНУ- (за чим) нагледіти собі що; 0.
РОЗГЛЯДАТИ2 тк ндк (навколо) роздивлятися, 

розгляді-, (кого/що) дивгі- на кого/що.
РОЗГОЙДУВАТИ розколиху-; розхиту-; (акти

візувати) розруху-.
РОЗГОЛОС розголошення, (у пресі) оприлюд- 

не-; (широкий) жґ ш&іест [наробив ш&іесту]; 
(- що) чутка, поголос-, поговір; ± СЛАВА.

РОЗГОЛОШ/УВАТИ (вість) поширю-, розпов- 
сібджу-, роздзвоню-, розлЯпу-, розпліску-; ф. 
дзвони-, трубй- (в мідні труби), розтрублюв- 
а-, розслівлюва-, рознбси- (поговір), піддаві- 
рбзголосу, (широко) розлунюва-, виноси- на 
люди; (хатні чвари) винбси- сміття з хіти; 
(таїну) викізува-, не тримі- /не зберігі-/ в се
креті, /мимохіть/ вилЯпува-; (у пресі) опри
люднював я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й розголо
си-, -увач, ф. ббвкало, пк рбзголбснгій, ©;

РОЗГОЛОСЙТИ (скрізь) розкричі-, о. роз
нести, як сорбка на хвості; 0.

РОЗГОНИСТИЙ (поїзд) швидкий; (крок) наві- 
льний, с° стрімкий; (лан) ширбкий, просто
рий, розлбгий; (спів) голосний, розкбтистий, 
розлунис-; (почерк) розкидне-.

РОЗГОР/ТАТИ і РОЗГОРТУВАТИ (сувій) роз- 
виві-, розмбту-, розкручу-; (крила) розпрбст- 
у-, розкидіти, розправлЯ-; (книгу) розкриві-; 
(гілля) розсуві-, розвбди-; (пісок) розгрібі-; 
(наступ) їй розвиві-, здійснюва-, інтенсифі- 
куві-; (думку) викладі-; (справу) розворушу- 
ва-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й розгорну-, -^гіч, 
'^гув-, розкручув-, пк -тільний, -ткбвий, ©.

РОЗГОРТАТИСЯ розкриві-, розвиві-, розв’Язу- 
ва-, розмбтува-, розпукува- 0; (- гілля) розсу
ві-; /гарячі події/ п. завйхрювати; /авто/ ма- 
нерувіти; /звук! набирі- ейли; ви займі- по- 
зйції; /зібгане/ розпрбстуватися; /простори/ 
розстелЯ-; я. -ється розгортаний, розвйв-, ро
зкручув-, розвірчув- 0, с-и ~, з-й розгорну-, пк 
розкрутливий, ок розхвбстуватий, ©;

РОЗГОРНУТИСЯ (навсебіч) розпрбста- 0.
РОЗГОРЙТИСЯ розпілюва-, розпаліхува-, роз- 

жіврюва-, брі- полум’ям, (- зорі) розсвічува-; 
я. -ється розпілюваний 0, с-и ♦, пбйманий /о- 
хбплюва-/ полум’ям, щоріз палкіший, пк роз- 
буЯлий [-лі пристрасті], ©.

РОЗГРІБАТИ; РОЗГРЕБТЙ о. розпбрпати.
РОЗГРІШАТИ і РОЗГРІШУВАТИ (гріхи) від- 

пускі-, прощі-.
РОЗГРОМ > ПОРАЗКА; пбвний р. о. шах і мат.
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РОЗГРОМЛЮВАТИ (ворога) розтрощу-, гро- 
мити, розбиві- (в пух і прах), ± ПЕРЕМАГА-; 
(країну) розоря-, спустбшува-; (підпілля) лік
відувати, знищу-;

РОЗГРОМЙТИ (що) о. пройтись ломікою по 
чому 0; р. в пух і прах зп ♦ на голову.

РОЗГРОМНИЙ (- критику) розносний, гбстрий, 
с. нищівний, о. голобель-.

РОЗГУБЛЕНІСТЬ нестямність, к. нестяма, не
стям, фР замішання, збентЄже-, с. сум’яття, 
паніка; & розгуба, розгублення.

РОЗГУБЛЕНО ні в сих ні в т-, як собіка в човні.
РОЗГУБЛ/ЮВАТИСЯ губи-; п. ніти-, засорбм- 

люва-, с° конфузи-, НІЯКОВІТИ, о. не зна- на 
яку ступи-; я. -ється ~юваний, засоромлю-, 
щоріз ~еніший, д. замотолйчений, пк сором
ливий, конфузли-, ©;

РОЗГУБЙ- обараніти, усі шляхи погуби-, г. за- 
теря- пім’ять 0; я. -ився знічений 0, зніякові
лий.

РОЗДАЙБІДАч7л^ ж1 гайнбха.
РОЗДВОЮВАТИСЯ двої-, розполовинюва-, ді- 

ли- /розгалужува-/ надвоє; (- душу) п. розкб- 
люва-, губити цілість; пгігляди -юються в 
кого нідвбє думає /-ють/ хто; я. /мн хто/ -сгь- 
ся роздвоюваний, с-и ♦, з-й роздвбї-, пк двоїс
тий, половйнчас-, роздвійчас-, ©;

РОЗДВОЇ- о. вступити одною ногбю в добро, а 
другою -  в пЄкло;

РОЗДВОЄНИЙ о. склідений з “двох глин” 0.
РОЗДИМАТИ роздувіти, роздмуху-; (полум'я) 

розпілю- дужче; (загрозу) перебільшу-; (віт
рило) надиміти, ± НАПИНА-; (груди) /ви-/; 
(ціни) завищува-; (штати) збільшува-; (віт
ром) розноси-, розвіюва-; дР = я. роздува.

РОЗДИ/РАТИ дЄр>, розриві-; (здобич) загризі-; 
(хмари) розтині-; (очі) продирі-; (рота) в. ро- 
зкриві-; (вуха) рази-, вражі-, дратуві-, подрі- 
знюва-; (душу) шматуві-; (гурт /чварами/) п. 
підтині-, роз’Єднува-, посліблю-; ~ріють су
мніви кого, в полоні сумнівів хто; я. /мн хто/ 
~рі с-и ♦, з-й роздЄр-, -рільник, -фіч, ф. ~рі- 
йло, пк деручий, роздирущий, роздйрливий, 
/душу (- крик)/ дикий, гістерйчний, несамови
тий, надсідис-, надривне-, відчайдушний, ск 
роздерй-душу крик, © роздиріючи.

РОЗДІЛКА рисочка, д£фіс.
РОЗДІЛЙТИ /по-, розпо-/, (перетинкою) /пері-/, 

ДІЛИ-, половини-; (кого з ким) різни-, розріз- 
нюва-, відокремлю- /роз-/, РОЗ’Є ДНУ-; (зем
лі) розмежбву-; я. /мн хто/ розділі с-и ♦, з-й 
розділи-, зійнятий поділом, розподілювач, ді- 
лій, (заклад) розподільник, пк (розпо)дільчий, 
роздільний /перЄ-/, розділюваль-, розподіль
ча %, межовий, розділб-, розбрітній, розбра- 
тущий, роз’єднавчий, для (роз)пбділу, © ді

ливши;
РОЗДІЛЙТИ (надвоє) розполовинити 0.

РОЗДОБ/УВАТИ; ~УТИ доп’ясти 0 — ДОБУ-.
РОЗДОБУДЬКО > ДОБУВАТИ.
РОЗДОБУТОК здобувіння, прбмисел; на роз- 

добутки на прбмисел.
РОЗДОЛЛЯ (їм) воля; (степу) шир, прбстір; ок 

рбзплйв [рбзплйви простбрів]; (звуків) буй- 
нбвшце.

РОЗДОЛЬНИЙ розлогий, широкий.
РОЗДОРІЖЖЯ перехрестя /роз-/, розпуття, роз

стань, розебша, розвилка, рбздорож, рбзтік.
РОЗДРАТОВ/УВАТИ роздражнюва-, дратуві-, 

дражни-, ЗЛИ-, виводи- з терпіння /рівно- 
віги/, жґ дрочй-, роздрбчува-; (бажання) 
роз’ятрю-, розвереджу-; я. ~ує = я. дратує + 
роздрбчуваль-, -чий, роз’ятрущий, © -уючи;

РОЗДРАТОВАНИЙ розпасійб-, г роздрізне- 0.
РОЗДРАТУВАННЯ & (стан) роздратбвання.
РОЗДРЙМБАНІСТЬ розвіяння [р. у поведінці].
РОЗДРІБ/НЮВАТИ /по-/, дрібни-, дроби-, кри

ши-, розкрйшува-, розтрбщу-, розшматбву-, 
обтовкти; я. ~нюс с-и ♦, з-й -ни-, -нювач + я. 
дрібнить; я. -нюють -нюваний 0, пк -ний;

РОЗДРІБНЮВАТИСЯ /по / 0 -> Т-
РОЗДУВ/АТИ роздимі-, роздмухува-, розкоче- 

гірю-, (вітром) розвію-, (ціни) наганяти, (пуз- 
о) розпира-; я. - і  /роздимі-/ с-и ♦, з-й розду-, 
-ільник, -іч, роздмуху-, пк ^чий, -ільний, ©;

РОЗДУТИСЯ: я. -увся роздутий, пукі- 0, Й.
РОЗДУМ розмисел, р. роздума /за-/ [впав у -му];

РОЗДУМИ думи, думки, міркувіння, розум- 
уві-, роздумува-; (важкі) пекло думок.

РОЗДУМ/УВАТИ /об-, про-/, (багіто) ДУМА-, 
міркувіти, розміркбву- /об-/, розмислю-; р. 
мислити; г. надумуватися, о. би- з думкіми; 
я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, сповнений /схиль- до/ 
роздумів, пк роздумливий, о. у роздумах, ©;

РОЗДУМАТИ передума- 0;
♦♦♦СЯ аналізувати, що діється 0.

РОЗДЯГ/АТИ розбира-; (одяг) скиді-, знімі-; (о- 
шук) викриві-, ± РОЗВІНЧУВА-; пб грабуві- 
f-іючи); р. очгіма обміцува- о.; я. /мн хто/ ~і 
с-и ♦, рідий -ти, -іч, -ійло, пк -ільний, -б- 
вий, ск роздягій- [роздягій-погляд], ©;

РОЗДЯГАТИСЯ ф. витрушува- з одягу 0.
РОЗ’ЄДНАННЯ порізнення 0 —► І.
РОЗ’ЙДН/УВАТИ (в'язь) перериві-; (чим) розд- 

іля- /від-/, відокремлювати /роз-/; (людей) роз- 
свірю-, розколю-, вносити рбзбрат /розкбл/ 
між ким у забив і- клин між; (пару) розпарбву- 
ва-, розлучі-; я. /мн хто/ ~ує с-и ~, з-й /покли
ка-/ —і-, -увач, пк -івчий, ©, ± я. розлуча;

РОЗ’ЄДНАТИ розбраті-, порізни-, г. порізни- 
чкуві- 0; (друзів) розли- водою;

РОЗ’ЄДНАНИЙ розлуче-, розпарбва-, поріз-
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не-, г. порізничкбва-, фР розімкнутий 0.
РОЗ’ЄДНУВАТИСЯ не тримі- купи, розокрЄм- 

люва-, РОЗЛУЧА-, цурі-, відчужува- 0; я. /мн 
хто/ -ється ~уваний, розсварю-, розлучу- 0.

РОЗ’ЄМНИЙ т . змін-, с° рознімнйй; (вісь) віль-.
РОЗЖАЛОБ/ЛЮВАТИ; ~ИТИ взя- сльозою; & 

розжіли-; я. ~ив 0 ; я. -ився ~лений 0.
РОЗЖАР/ЮВАТИ розпікі-; ті розпілюва-, збу- 

джува-; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й ~и-, ~ювач, 
розпікіч /-айло/, пк -ювальний, пекучий, © 
-юючи.

РОЗЖИВАТИСЯ багатіти, (на чому) грі- /нагрі
ві-/ руки; (кіньми) заводи- (собі) кого; & доб
ре жй-; (на що) -ся, роздобуві/ти що; я. /мн 
хто/ -сться с-и ♦, з-й розжи-, скоробагітько, 
роздобудь-, г. доробкЄвич, ©; ± що добува;

РОЗЖЙТИСЯ (на що) розстара- /доп’ясти, до- 
скбчи-/ чого, ж? урвіти що; 0.

РОЗЖОВУВАТИ > ЖУВА-; п. класти на лопату 
/= роз’яснювати і клісти в рот/.

РОЗЗБРО/ЮВАТИ /зне-/, відбирі- /вибива- з 
рук/ зброю, невтралізуві-, п° обезшаблюва-, 
(ласкою) зв’язува- руки й ноги, (сміхом) па
рад і зува-; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, з-й -ї- /(усміх
ом) розтопи- серце/, зійнятий -єнням, -ювач, 
пк моваль-ний, -йчий, для роззбрбєння, ©.

РОЗЗЯВА ґіва, розтелепа, розвЄза, солопій, вит- 
ріщіка, дармовйс, шлапік, нестелЄпа, продав
ець витрішок, р. розвбра; & роззявина, роз
зявляка; ± ВАЙЛО.

РОЗЗЙВКУВАТИЙ розтелЄпкува-, розвіяний, с° 
розсія-, неувіж-, неувіжливий.

РОЗЗЯВЛЙТИ (рот) зіпіти, зіхіти.
РОЗ(І)ГР АВ АТИ і РОЗІГРУВА- (п'єсу) СТІВИ-, 

викбнува-, (ролю) грі-; (кого) удаві-; І як дур
ника/ пошиві- в дурні, брі- на бога /жн понт/, 
г. натягі-; я. /мн хто/ розіграв с-и ♦, з-й розі- 
грі-, артист, комедіант, (що бере на бога) ро- 
зігрувач, піддурю-, с. шантажист,©.

РОЗІМЛІВАТИ: я. розімліві умліваний /розі-/, 
схиль- умлівіти, готбвий умлі-, ©;

РОЗІМЛІ- розмарні-; я. -ів розімлілий 0, Й.
РОЗ’ЇДАТИ (- іржу) /про-, пере-/; (рану) ятри-; 

я. роз’їді схильний /с-и/ ♦, з-й роз’їсти, пк їд
кий (все)ядучий, роз’їдущий, /рану/ ятру-, ск 
роз’їдій- [роз’ щій-байдужість], ©.

РОЗ’ЇЖДЖАТИСЯ роз’їзди-;
РОЗ’ЇХАТИСЯ (верхівцям) розскакі-, п. (роз

бігтися) розскбчи-*.
РОЇТИСЯ; ЗАРОЇТИСЯ загніздитися.
РОЗКАЗ/УВАТИ РОЗПОВІДА-, /о-/, викладі-, 

опйсува-; (байку) бія-; ~уй! говорй!; воні ме
ні —ус! f  ніби я без нЄї не знію!; я. /мн хто/ 
~ус с-и ♦, рідйй -і-, оповідіч /роз-/, пк опові
дний /роз-/, де йдіться [кадр, де про це й.], ©.

РОЗКАЮВАТИСЯ кія-, (на сповіді) сповіді-; (у

непоправному) грйзти лікті; д‘к = я. кається.
РОЗКВІТ цвітіння, р. рбзцвіт, п° розмій; п. під

несення, процвіті-, буйний рбзвій /рбзвиток/.
РОЗКВІТАТИ квітну-, зацвіті-, о. дйха- життям, 

п. процвіті-, г. просперуві-, (- цвіт) розпукі- 
ти(ся), розпукуватися, розпускі- (- хист) роз- 
криві-; я. розквіті с-и ♦, готбвий зацвісти, фР 
вже мійже розквітлий, напіврозквіт- о. як та 
калина /пишная рожа +/, пк квітучий, © квіт
нувши, розк[ц]вітіючи.

РОЗКИД; РОЗКИДИ розмети.
РОЗКИД/АТИ1 /дк РОЗКЙДА-/ кйда-; (сіно) ро- 

згрібі-, розворушува-; (хату) розбирі-; (люд
ей) розтручува-; (заразу) пошйрю-, розповсю
джу-, ширити; (по світах) розсіюва-, розсіві-; 
(гроші) цйндри-, /на вітер/ пускі-; (слова) 
♦ся чим; я. /мн хто/ - і 1 с-и ♦, з-й розкида-, 
-іч  0 [н. розгрібіч +], пк -ільний +%, т. -кб- 
вий, ©;

РОЗКИДАТИ розметі-, розжбури-, розжбур- 
ля- 0; (розсіяти) розточи-.

РОЗКИД/АТИ2 /дк РОЗКИНУ-/ (руки) розстав- 
ля-; (руками) махі-; (віти) розпускі-, простя- 
гі-; (намет) напині-, стіви-; (вітром) РОЗВІ- 
ЮВА-; (павутиння) снуві-; (головою) РОЗ- 
ВАЖА-, працюві-; (на 5 літ) розподіля-, роз- 
рахбвува-; я. /мн хто/ - і 2 с-и ♦, з-й розкйну-, 
-іч  0 [н. розвіювач +], пк містий, розлбжис-, 
крислі-, розлогий, -ливий, © розкид іючи;

РОЗКЙНУ-: р. рбзумом поповарй- головою; 0;
РОЗКЙНУТИСЯ: я. -увся РОЗКИДИСТИЙ, 

(шатром) ск -шітрий [білошітрий], Й;
РОЗКИДИСТИЙ крислі-, розлогий, розложис

тий, (- брови) розльбтис-; & розкидчас-.
РОЗКІШ і РОЗКОШІ багітство, достаток; пиш

нота, комфбрт, блиск, шик; (ласк) щістя, зал
ісся, насолода, розкошувіння, блаженство;

РОЗКІШ тк ті. смакоті, красоті, лахві;
РОЗКОШІ тк (Божі) красі, пишність, буйн-.

РОЗКІШНИЙ (край) багітий, щедрий, медонос
ний, з. гой-, /чим/ багітий на що; (чай) смако
витий; (обід) марнотрітний, дорогйй, п. цір- 
ський; (побут) комфбртний, безтурббт-; (пал
ац) шикір-; (сон) чудовий; (дуб) буйний; (во
лос) пйш-; (- сонце) яскрівий, сліпучий;

РОЗКІШНО (жити) на всю губу, на широку 
ногу, на пінській стопі, піном діло 0.

РбЗКЛАД (матерії) рбзпад, розкладіння, ± 
ГНИТТЯ; (руйнація) рбзвіл; (руху) гріфік, р. 
рбзпис; (дня) розпорядок, режим.

РОЗКЛАД/АТИ кліс-; (по тацях) розподіля-; 
(ширму) розставля-; (вогонь) розпалюва-, роз
води-; (на частки) ділй-, розділгі-, розщЄплю- 
ва-; (духовно) п. деморалізуві-; р. і так, і сяк 
міркуві-, розміркбвува-, розкиді- (головою); 
я. /мн хто/ - і  рідйй розкліс-, зійнятий -ом,
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-іч  0, -ник, -ій, пк -(к)бвий, -ільний, © с-и ♦;
♦♦♦СЯ РОЗПАДА-, ГНИТИ, ги деморалізува

тися 0; я. /мИ хто/ -сться -аний, Q піддйва- 
деморалізіції 0, с-и ♦, пк -истий, ©, + я. гнис.

РОЗКЛАДАЧКА 1. розкладні ліжко, 2. (розкла
дний малюнок у книзі) розкладайка.

РОЗКЛАНЮВАТИСЯ: р. з ким кліня- до кого.
РОЗКОЛ/ЮВАТИ коло-, розчйхува-, (голову ду

мками) розсгіджува-; (тишу) роздирй-, розти
нав (дрова) рубі-; (громаду) РОЗ’ЄДНУВАВ 
я. /мн хто/ ~юс с-и /звиклий/^, з-й розколб-, 
розкблювач 0, © розколюючи, ± я. коле;

РОЗКОЛОТИ (не йно череп) розчерепи- 0;
РОЗКОЛОТИСЯ рЄпну~ [р. надвгіє р&іну- на

двоє]; ж? зріди- друзів (на слідстві).
РОЗКОПИ розкбпування, розкбпини, од рбзкіп, 

(наукові) с° розкопки; (місце) вйкопалисько.
РОЗКОПУВАТИ > РОЗРИВАТИ2.
РОЗКОРЙ (Ч)КУВАТИЙ корячконбгий.
РОЗКОТИСТИЙ (віз) швидкохідний, швидко- 

біж-; (рельєф) похилий, спідистий, полбж- 
ис-; (спів) розгбнис-, розлогий, (грім) гучний, 
лункий, з рбзкбтами; ± НЕСТРИМНИЙ.

РОЗКАЧУВАТИСЯ коти- вусЄбіч; (- чутки) 
шйри-; ІзвукІ ЛУНАТИ, ЛЯЩА-; я. -ється д'к 
= я. луна + (спів) у слові РОЗКОТИСТИЙ

РОЗКОТЙТИСЯ (- грім) загустй 0.
РОЗКОШ/УВАТИ гараздуві-, раюва-, жирува-, 

розкішно жи-, жи- в -ах /як у Бога за двери
ма, як у Христа в зіпічку/, качітися в перин
ах, купі- в зблоті /добрі, як сир у міслі/, заз
навати насолоди /-ів/, ф. богуві-; & дк по^; я. 
/мн хто/ ~Ус розжирбваний, купа- у зблоті 
/—ах/, отбче- -ами 0, с-и ♦, рідйй купитися в 
зблоті, -елібб, сибарит, розкішник, о. кум ко
ролю, сват міністру, пк щаслйвий, багатий, ©.

РОЗКРАД/АТИ КРАС-, п. розтяг^-, розволіка-, 
пбтай рознбси-; п. ВИКРАДА-; я. Імн хто/ -а 
звйклий /наставлений/ ♦, з-й розікр£с-, -іч  0, 
крадій, крадун, пк -ущий, ©, + я. /що/ краде;

РОЗІКРАСТИ переполовйни- 0.
РОЗКРАП/ЛЮВАТИ (у чім) с° /в-/, розтикі-; я. 

~лює схйльний ♦, з-й -пи-, -лювач, для -лен- 
ня п* = %, ©; я. -ється -люваний, укріпню-, 
пк -истий;

РОЗКРАЛИ- (у чім) украпну- у що; я. -ив Й.
РОЗКРИВ/АТИ (очі) п° /від-/, розтуля-, розми- 

кі-, розплібіцува-, в. продирі-, f  отверзі-; 
(пелюстки) розпусків (пащу) роззявляв (кул
ак) розтискав (пакет) розпакбвува-, роз-печ- 
ігува-; (карти) викладі-; (суть) пояснюва-, 
даві- уявлення про, кида- світло на; (таїну) 
розсекрЄчува-, оприівнюва-, підіймі- завісу 
над; (їх) виявля-, показува-; (шпіка) викрива-, 
демаскува- /дк з-/, зриві- мйску з, виводи- на 
чисту воду; (злочини) розплутува- клубок

/знахбди- кінці/ чого; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й 
розкрй-, -іч  /ви-/ 0, пк -ільний /ви-/ +%, ©;

РОЗКРЙ- розвуалюва- 0; (згорток) розгорну-; 
(клубок) розмоті-; р. кірти вйяви- наміри;

РОЗКРИВАТИСЯ У  розверзі- 0; я. -сгься го
товий розкрй-, розкриваний, оприявню- 0;

РОЗКРЙ- п° розтаї- 0, о. розгорнути крйла.
РОЗКРІПАЧУВАТИ > ВИЗВОЛЯТИ.
РОЗКРУЧУВАТИ; РОЗКРУЧЕНИЙ (- нерви) 

розхита-, Q d  розреклямова-;
РОЗКРУЧУВАТИСЯ (- нитки) розсукував Ф; 

я. -ється розкручуваний, розсуку-, пк розкру- 
тистий, розкрутний, ©.

РОЗКУПОРЮВАТИ (пляшку) відкоркбву- /роз-/;
РОЗКУПОР/ИТИ відіткнути 0;
-ЕНИЙ відкоркбва- /роз-/, відіткнутий.

РОЗКУРКУЛЮВАТИ нйщи- селянство, чинй- 
ґеноцид селян, мародфствувати.

РОЗКУШУВАТИ; РОЗКУСЙТИ > КУСАТИ.
РОЗЛАД /нЄ-/, дисгармонія; РОЗБРАТ, чвіри, 

ворожнеча, з. забурення; (між чим) невідпо
відність, неузгбджен-, незгідн-; (тями) транс; 
(нервів) шок, стрес, с. ступор; & ♦нання, ♦дя.

РОЗЛАЗ/ИТИСЯ розповзі-, розлізі-; я. -иться 
с-и ♦, готовий розліз-, пк -истий, -ливий, ©;

РОЗЛІЗТИСЯ: що розлізся розлізлий, Й.
РОЗЛАМ/УВАТИ /пере-/, ламі-, перелбмлюва- 

/роз-/, розвілюва-; (сейф) розбиві-; псувd-, 
руйнуві-, (тіло) пб розмині-, розрухува-; (ко
сті) н° ломи-; я. Імн хто/ -ус с-и ♦, з-й -а-, 
-увач, ламійпо, пк ламільний, -ливий, +%, ок 
(роз)лбмчий + я. лама /ломить1/, © ламівши; 
я. /мн хто/ -уегься -уваний 0, пк ЛАМКИЙ.

РОЗЛЙВ, РОЗЛЙВА розлитті, розливіння; (рі
ки) пбвінь, пбвідь; о. плбсо, гладінь, пбверх- 
ня; & розливисько, з. залива;

РОЗЛЙВ тк зн виробництво, вйріб, роб, випуск 
[дбктор совітського -ву]; ± КАЛІБР.

РОЗЛИВ/АТИ (борщ) насипі-, сйпа-; & по^; я. 
/мн хто/ - і  с-и ♦, з-й розлй-, -іч, -ільник, -і-  
йко, пк -ільний, -чий, ск розлий- [нерозлйй- 
вода], ©.

РОЗЛИВ/АТИСЯ /ви-/, ли-, тР розхлюпу-; (- рі
ку) вихбдити з берегів, заливі- берегті; ІзвукІ 
пошйрюватися, шйри-, розлягй-; (тілом) роз- 
хбди-, розпливі-; (сміхом) заливі-, ІпіснеюІ 
виспівувати що; я. -ється ~чіний /ви-, за-/, ро- 
зхлібпу- 0, схйльний /с-и/ ♦, прирече- розлй-, 
пк РОЗЛИВНИЙ, ©.

РОЗЛИВНИЙ розливін-, розливіль- /- річку/ 
розлйвчастий, ок розливний.

РОЗЛІТАТИСЯ (від вітру) розвіюва-, (- іскри) 
розпрйскува-, (врозтіч) розскікува-, (на дрі
зки) розтрбщува-, (для злету) розганя-; р. на 
дрізкй розпбрскува-; я. /мн хто/ -ється розв
іюваний, розпрйску-, розскіку-, розтрощу-, с-
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и ♦, готбвий розлеті-, пк розльбтистий, ©;
РОЗЛЕТІТИСЯ & блискавкою -; р. у прах і 

пгіпіл ♦ на дрізкй.
РОЗЛОГИЙ (лан) ширбкий, п° широкопблий; 

(віз) великий, простбрий; (дуб) крислатий, 
гілляс-, ширококрбнний; (спів) РОЗГОНИС
ТИЙ; (ритм) плавний; (рельєф) роздбль-, РО
ЗКОТИСТИЙ; & розлбжис-, розліпиш.

РОЗЛОМЛЮВАТИ > РОЗЛАМУВАТИ.
РОЗЛУКА розставання, прощі-; р. розлуче-, не- 

біче-.
РОЗЛУЧ/АТИ розвбди-, з. розвінчува-, РОЗ’ЄД- 

НУ-; & -у-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й ~и-, ^ник, 
-увач, пк мшй, розвідний, о* -ливий, ©.

РОЗЛУЧ/АТИСЯ, /-УВАТИСЯ/ розхбди-; (з 
ким) поривіти стосунки, покиді- /залиші-/ 
кого; (з жінкою) розриві- шлюб; (з мрією) 
розставітися, прощі-.

РОЗЛУЧЕННЯ (живучи окремо) г. сепаріція.
РОЗЛУЩУВАТИ (горіх) розколупувати.
РОЗЛЯГ/АТИСЯ (на ложі) виліжува-, /на земл- 

і/ простягі-, розкиді-, розташбвува-; (звук) 
розкбчува- /про-/, коти-, луніти, розлунюват- 
и(ся); я. /мн хто/ -ється © вилежуваний, з-й 
~'гй-, лежень, (звук) розлунюваний, пк розко
тистий, лункий, крилатий, сто дзвбнний, лун- 
кодзвбн-, ск -лунний [далеколун-, столун-] + 
я. луна, (шлях) розлбжистий, (лан) розлбгий;

РОЗЛЯГТЙСЯ: розлігся гбмін прокотив- г. 
/луні голосів/; що розлігся розліглий, 0 , + \.

РОЗЛЙПУВАТИ (рідину) РОЗПЛІСКУ-1, роз
хлюпуй (секрет) РОЗГОЛОШУ-;

РОЗЛЯПАТИ (секрет) вивез- на лопіті 0.
РОЗМАЗ/УВАТИ /ви-/, розміщува-, кві[Є]ця-; 

р. сльбзи по щокіх п. втрача- мужність я. 
/мИ хто/ -ус с-и ♦, рідйй розміза-, -увач, ма
зило, квецькб, пк розмізливий, © -уючи.

РОЗМАЇТТЯ розмаїтість 0 — РІЗНОМАНІТН
ИЙ; (барв) мозаїка; (засобів) м" багатства, 
розсипи, рбзсипища; ± ВСЯЧИНА.

РОЗМАЙ п° з£пен-рай; (лісів, полів) розквіт, бу
яння, цвітіння, буйнощі, о. зелене диво.

РОЗМАЛЬОВУВАТИ /ви-/, (чорно) /об-/; (узор
ами) меріжа-, цяцькуві-; & і. *розмальбвка;

РОЗМАЛЮВАТИ (гидко) ♦, як Бог черепіху;
РОЗМАЛЬОВАНИЙ ф. розкучерявле- 0.

РбЗМАХ (руки) пбмах, (з)мах; фР розгін; (маят
ника) ф1 амплітуда (коливань); (крил) рбзк- 
рил, розкрилля; (робіт) широті, широчінь, 
широкий зікрій; (аварії) ма(с)штіб, розмір, 
обсяг; (плуга) зісяг; (небувалий) рбзвиток.

РОЗМАХУВАТИСЯ /за-/, замірятися;
РОЗМАХАТИСЯ знай махіти; що -хівся 

розмаханий 0, Й; ± РОЗМАШНИЙ;
РОЗМАХНУТИСЯ розгулятися 0.

РОЗМАШНИЙ (- будівництво) інтенсив-.

РОЗМЕЖ/ОВУВАТИ діли-, розділЯ-, межуві-; 
(а од б) ВЩ’ЄДНУ-, відмежбву-; (ідеї) від
ділити, протиставлЯ- одну бдній; (обов'язки) 
визначі- міжі чого; я. /мн хто/ ~бвус с-и ♦, з- 
й /поклйка-/ -уві-, -бвувач, межовгік /-уві- 
льник/, пк межувільний, межовгій, -бвчий, ©.

РОЗМИНАТИ /ви-, про-/, м’я-, (ноги) розхб- 
джувати; ± РОЗРУХУ-; я. розмині с-и /звик
лий/ ♦, рідйй розім’я-, розминіч, розминай - 
ло, (річ) м’яло, п* м’яльний, © м’гівши.

РОЗМИНАТИСЯ1, /дк РОЗІМ’ЙТИСЯ/ (- глин- 
у) розм’Якшува-, розтирі-; жґ розрухува-; я. 
/мн хто/ -сться1 с-и ♦, м’Ятий, розмйна-, роз
тираний, розрухува-, розхбджува-, ©.

РОЗМИН/АТИСЯ2 /дк ~У-/ ІТИ /ЇХА-/ в різні 
боки, розхбдитися, роз’їжджі-. роз’їзди-; (з 
чим) розставі-, прощі-; (з їми) виминати їх; (з 
гріхом) уника- чого; я. /мн хто/ -сться2 с-и ♦, 
з-й розмину-, мн їздці у різні боки, пк -ущий, 
різнобіжний, © один сюди, другий туди;

РОЗМИНУ- /об-/, не зустрі-, не побічи- 0.
РбЗМИСЕЛ > РОЗДУМ; ок свідбмість.
РОЗМЙТНЮВАТИ (вантаж) оформля- митну 

процедуру на що.
РОЗМІННИЙ (- гроші) дрібний, о* роздрібний.
РОЗМІНЮВАТИСЯ: з" р. на дрібнііці (гаяти 

час на другорядне) ♦ на мідяки.
РОЗМІР величині; (книги) форміт; (кризи) ма

сштаб; (зброї) калібр; (витрат) обсяг; (вір
ша) звукові будова [ямб, хорій, дактиль];

РОЗМІРИ т. габарити.
РОЗМІРКОВУВАТИ /об-/, міркуві- (на всі боки 

/всімі сторонами/), ДУМА-, роздумува-, мис
ли-, метикуві-, розкиді- головбю, мудруві-, 
^розумуві-; (вголос) говорй-; д'к= я. міркує.

РОЗМІР/ЙТИ і -ЮВАТИ міря-, визнача- чі; 
(землю) діли-, РОЗМЕЖОВУВА-; (час) роз
поділі; (сили) визначі- (наперед); я. /мн хто/ 
-rf с-и ♦, з-й —я-, міряльник, -ювач, пк (роз)- 
мірчий /ви-/, міряльний, © мірявши, -яючи.

РОЗМІЩ/АТИ і -УВА- розставля-, розкладі-, 
розсіджува-, розташбву-; /їх/ приміщіти, /де/ 
розселя-; ± РОЗКЛАДА-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, 
з-й примісти-, -увач /при-/, пк -альий, ©;

РОЗМІСТЙТИ (між чим) втулити 0.
РОЗМНОЖ/УВАТИ (тварин) розплоджу-, роз

водити; (текст) копіюві-, множи-, тиражу- 
ві-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, рідйй ~и-, -увач, 
розплоджу-, пк мнбжильний, -уваль-, ©;

РОЗМНОЖИТИ розтиражува- 0;
РОЗМНОЖИТИСЯ (- людей) розлюдни-; 0;
РОЗМНОЖЕНИЙ фР розтиражований 0.

РОЗМОВА балічка, бісіда, гутірка, г. конверсія, 
(двох) діілог; (для преси) інтерв’їб; (телефо
ном) жґ телефон; фр розповідь, мова;

РОЗМОВИ чутки, поголоски, пересуди 0; (по
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рожні) теревіні, балаканйна; & 4ни.
РОЗМОВ/ЛЯТИ БАЛАКА-, говорй-, вістй роз- 

бву, перекидатися словами, (пусте) баляндр
аси- /балгі-/ точй-, теревіні пріви-; (іншою 
мовою) володі-; не р. не спілкув&гися, ворог
увати; я. /мн хто/ ~лгі звйклий /с-и/ ♦, рідйй 
побалака-, (спів)розмбвник, (спів)бісід-, бал
акун, пк ІроботІ словомбвний, ск -мовний 
[маломовний], © балакавши, ~ляв-, -лгіючи.

РОЗМОВНИЙ; РОЗМОВНО багато розмбв [ду- 
же гамірно, розмовно, співно].

РОЗМОВНИК (спів)бісід-, спів4; (книжка) сло- 
внйк цілих фраз.

РОЗМОРЙЖ/УВАТИ зніма- заморбження; РОЗ- 
МЕРЗА-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й розморбзи-, 
розморбжувач, пк розморбжувальний.

РОЗМСІТ/УВАТИ розсбту-, розкручу-; (вуалю) 
розкуту-, розвивати; (клубок злочинів) роз- 
плуту-, викривати злочини; я. Імн хто/ ~ує 
звйклий /с-и/ ♦, з-й -і-, ~увач, пк жувальний, 
© мотавши, ± я. мота.

РОЗНІМАТИ роз(д)іймі- ІЗ ос роз(д)ійме/, (нав- 
кулачників) розборонгі- розводи-; МИРИ-.

РОЗНЙС/ИТИ (куди) носи-; (заразу) розповсю
джувач переноси-; (вісті) пере даві-, (чутки) 
ПОШИРЮ-, роз луню-; (до книг) запису- /за- 
нбсити/ до; (добро) розтягі-, розкраді-; (віт
ром) розвіюва-, розкиді-, роздимі-, Іхмари/ 
розганя-, розсіюва-; (дім) руйнуві-; (на дріз
ки) розриві-, розбива-, трощи-, розтрбщува-; 
(в газеті) ПРОТЯГА-; (щоку) н° ф. розганя-; 
я. /мн хто/ -ить с-и ♦, рідйй розністй, (роз> 
носій, -ець, -ник, -гітель, пк -нйй, -ливий, ск 
-ноша [міхонбша], © носивши, -ячи;

РОЗНЙСТЙ (ущент) розбіхка-, (розсіяти) ро
зточи-, (голову) розсади-, розчерепи- 0.

РОЗНОСНИК (роз)носій, -ноша [стравонбша]
РОЗНібХ/УВАТИ /ви-/, нюха-; (секрети) п, 

РОЗВІДУВА- /ви-/; я. /мн хто/ ~хує с-и ♦, з-й 
-а-, нйшпорка, -увач /ви-/, пк нйшпорливий, 
рознюшли-, © нюхавши, рознюхуючи;

РОЗНКЗХАТИ /ви / 0.
РОЗОР РУЇНА, розорення; (дія) руйнування, пу- 

стбшення, плюндрування, нищення.
РОЗОР/ЙТИ СПУСТОШУВА-; (їх) вивлйснюв- 

а-, ожебрічува-, пускі- з торбіми; я. !мн хто/ 
-rf с-и ♦, з-й -й-, вивліснювач, спустошу-, 
експропріатор, пк майноломний, /хребто-/, о- 
жебріч ливий, спустош—, к" -ний, -ливий, ©;

РОЗОРЙ- ожебрічи- 0, (дуку) взу- в постолй.
РОЗОРЙТИСЯ банкрутувати, прогоря-;

РОЗОРЙТИСЯ звістйся нініщо, зійти на пси; 
я. -йвся збанкрутілий, ожебрічений, зруйнб- 
ва-, сплюндрб-, узутий у постолй 0.

РбЗПАД рбзклад, розпадання; (імперії) рбзвіл, 
заніпад, дезинтеїрація, розімпфення.

РОЗПАД/АТИСЯ не тримі- купи; (на клапті) 
розвілюва-, дробй-, розділ^-, ділй-, дезинтеґ- 
рувіти(ся); (на частки) розкладі-, розщіп- 
люва-; (-лахи) розлізи-; І ланцюг! розриві-; 
ІкосиІ спадіте /розсипітися/ пісмами; (звук) 
п. стихі-, замовкі- (у праці) ліз- зо шкури, 
старітися, розриві-, розпині-, г. розшиба-; ± 
РУИНУВА-; не р. тримі- купи; я. /мн хто/ -о 
ться «■чший, розвілюв-, руйнбв-, дезинтеґрбв-
0, с-и ♦, готбвий розпіс-, дрбблений на шмат- 
кй, пк містий, -бвий, крихкий, ©.

РОЗПАЛ гаргічка, пікло [в -лі ббю], АПОГЕЙ, 
фР зіпал, полум’я, (віку) розквіт, рбзповінь; 
(дії) рбзмах, р. розгасіння —► гасіте; (найви
ща точка) пік, верх [верх нахібства]; в -алі в 
гарячці; ± ПОСПІХ, СПАЛАХ, АЖІОТАЖ.

РОЗПАЛ/ЮВАТИ /за-/; (огонь) розвбди-; (ватр- 
у) розкладі-; (кров) збуджува-; (жагу) роз’ят- 
рюва-, підливі- лбю в огонь, підсипі- пірцю 
/жіру/, підкладі- дров; ± РОЗЖАРЮВА-; я. 
/мн хто/ -юс с-и ♦, з-й -й-, палій, -ювач, роз- 
жірю-, пк розпільчий, розпальнйй, ©;

РОЗПАЛЙТИ п° розвбгни- 0;
РОЗПАЛЮВАТИСЯ /за-/, розпаля-, розжівр- 

юва-; розігріві-; збуджу- 0;
РОЗПАЛЙТИСЯ г. розгарячйтися 0.

РОЗПАТЛАНИЙ > РОЗКУДЛА- /> КУДЛАТИ/.
РОЗПАЧ розпука, відчій, безнадія /-дійність/.
РОЗПАЧАТИ р . впаді- в розпач, говорй- в роз

пуці; & розпічувіти;
РОЗПАЧІЛИЙ доведений до розпачу.

РОЗПАЧЛИВИЙ і РОЗПУЧЛИ- (стан) безвгіх- 
ідний, безнадій-, безпорід-; (крик) відчай- 
душ-, нестям-, шалі-, несамовитий, дикий, ск 
роздерй-душу [роздерй-душу крик].

РОЗПЕРІЗУВАТИСЯ п. нахабніти, зухваліти;
РОЗПЕРЕЗАТИСЯ п. розпанбши-, пусти- бер

ега, розсвавбли-, роззухваліти 0; я. -івся 
РОЗПЕРЕЗАНІЙ 0, © зух зухом;

РОЗПЕРЕЗАНИЙ не підперіза-, РОЗХРИСТ- 
А-; п. нестрйма-, СВАВІЛЬ-, нахіб-, безпар- 
дбн-, ЗУХВАЛИЙ; ± РОЗГНУЗДАНИЙ.

РОЗПЙІЦ/УВАТИ пЄсти-, міза- пирогбм, роз(м- 
а)ніжува-, с РОЗБЕЩУ-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, 
з-й розпісти-, -увач, розманіжливий, ©.

РОЗПИЛЮВАТИ > РОЗПОРОШУ-; ПИЛЯТИ;
РОЗПЙЛЮВАНИЙ розпильнйй.

РОЗПИН/АТИ (на хресті) стрічува-; п. карі-, 
катуві-, мучи-; (завісу) розтяті-; розгорті-; 
(намет) стіви-, напині-, розбива-; (вітрило) 
розпускі-, підіймі-; (крила) розгорті-, роз
ставля-, розкиді-; (тюрбан) розв’язува-, роз- 
мбтува-; (- цікавість) розбирі-, поймі-, брі-; 
(пояс) розпускі-, г. розщіпі-, розвільнюва-; я. 
/мн хто/ -d с-и ♦, з-й розіп’йс-, -іч, -ітель, 
кат, пк -івчий, -ільний, ©;
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РОЗІПНУТИ (комір) відіпнути 0;
РОЗІПНУТИЙ (комір) незіпнутий; 0.

РОЗПИНАТИСЯ (за правду) обставити, стоя- 
горбю, о. би- себі в груди; я. /мн хто/ -ється 
схильний /с-и/ ♦, готбвий розіп’яс- /обстбюв- 
ати/, обстбювач, оборонець чого, ©.

РОЗПИРАТИ розсаджувати;
РОЗШЙРТИ н° розтаска- [як її розтаскало]; 0.

РОЗПИС (на мурі) розмальбвання, мальб-; (руху) 
РОЗКЛАД; (дія) розписування, розмальбву-.

РОЗПЙСКА > КВИТАНЦІЯ.
РОЗПЙС/УВАТИ (де) відтворю-; (мур +) роз

мальбву-; (харч) розподіляти; я. Імн хто/ -ус 
с-и ♦, згодний розписа-, зійнятий -ом, -увач, 
± МАЛЯР, пк -увальиий, -іль-, -ущий, ©;

РОЗПИСА- (добре) розхвали-, піднести на п’є
дестал/, ІзлеІ знеслави-, розвінча-, скину- з 
п’єдесталу.

РОЗПЙСУВАТИСЯ /під-/; (у чім) засвідчувати 
що; (у ЗАГСі) реєструва- шлюб; (за кого) го
ворити від чийого імени; я. /мн хто/ -сться 
розписуваний /під-/, с-и ♦, рідйй розписі-, 
розпйсувач, засвідчувач, пк рбзписнйй, ©;

РОЗПЙСАНИЙ розмальова-, (посуд) обписа-.
РОЗПИХ/АТИ розштбвхува-, розтручува-, прац- 

юві- ліктями; (в поспіху) пхі- туди-сюди; 
(мури) розсуві-; (кого) розибси- [як її розіп- 
хіло]; я. /лґ хто/ - і  с-и ♦, з-й розіпхі-, роз- 
штбвхувач, пк -ущий, © штовхівши, розтра
чуючи;

РОЗІПХАТИ ф. (сиріт до шкіл) примісти-, 
пристрої- 0.

РОЗПІЗНАВАННЯ (роз)пізнаття, дк розпізнання
РОЗПІЗН/АВАТИ (час) визначі-; (голос) виріз

ні- /роз-, від-/; (кого) (у)пізнаві-; (людей) чи- 
ті- в душах, дивйтися в душі; я. /мн хто/ ~al 
с-и ♦, з-й розпізні-, -івіч, пк -івчий, к" -аві- 
льний, ск розпізній- [розпізній-душа], ©.

РОЗПІКАТИ розжірюва-; (душу) розпілюва-; п. 
брі- в роббту, накручува- хвості, бішта-, роз- 
дракбнюва-, вичитува- (молитву) кому, наго
ні- холоду на кого; я. /мн хто/ розпікі с-и ♦, 
з-й розпектй, розпікіч, розжірюв-, розпілю-, 
пк розпікущий, © розпікіючи, ± я. розжарює;

РОЗПЕКТЙ взЯти на зуб 0;
РОЗПЕЧЕНИЙ розпріжений 0.

РОЗПЛАТА (за працю) ПЛАТА, платня, винаго
рода; (за зло) відпліта, ПОМСТА, покіра.

РОЗПЛАЧУВАТИСЯ розрахбвува-; р. віддячу
ватись ); п, квитітися, мстй-, помщі-, відпла
чувати; (за гріх) плати-; я. /мн хто/ -ється = я. 
платить + с-и ♦, з-й розплати-;

РОЗПЛАТИТИСЯ (з ким) заплатити кому; 0.
Р(ЗЗПЛИВ (безмеж) п° неозір; & розпливисько;

РОЗПЛИВИ патьоки, зп розводи; 0.
РОЗПЛИВАТИСЯ пливти вусібіч, розливатися,

розтікі-; (- плями) розповзі-, розходи-; (у хва
льбі) г, розсипі-, (- риси) розмиві-; /міну лиц- 
я! розквічува-; (у млі) тінути (на очіх); (- ті
ло) глідша-; я. Імн хто/ -ється розмиваний, с- 
и ♦, з-й розтінуги (на обличчі), щоріз тьмя
ніший /розмиті-/, пк розпливущий, РОЗПЛИ
ВЧАСТИЙ, пливкий, /дим/ хисткий, ©;

РОЗПЛЙВТЙСЯ: що -ився розквісистий, Й; 
(- облччя) роздутий /о-/, розпухлий, обрезк-.

РОЗПЛЙВЧАСТИЙ (вогник) мерехтливий, f-х
мари) пелехітий, розлЯпис-, плиткий, плив
кий, фР нечіткий, туманний, невиріз-, розхй- 
та- [н. поняття], /межі/ розмитий.

РОЗПЛІДНИК (злочинности) гніздб, розсід-, 
гадюч-, (рослин) садові шкілка, з. садібня.

РОЗПЛІ[Е]СКУВАТИ‘ /дк РОЗПЛЕСНУ-/ роз- 
хлюпу-, розпбрску-, розбризку-, розприску-; 
я. розпліскує1 = я. розхлюпує.

РОЗПЛІ[Й]СКУВАТИ* /дк РОЗПЛЕСКА-/ (за
лізо) розплющу-; я. /мн хто/ розпліскує2 що 
розплющує, с-и 0, з-й розплющи-, плющиль
ник, пк плющильний, ©.

РОЗПЛІСКУВАТИ тк /дк РОЗПЛЕСКА-/ п. 
РОЗГОЛОШУВА-; д'к = я. розголошує;

РОЗПЛЕСКАТИСЯ: д 1 = розплесканий, 0.
РОЗПЛІТАТИ: я. розпліті с-и ♦, з-й розплести, 

пк розплітільний, ск розмай- [розмій-коса].
РОЗПЛЮЩУВАТИ > РОЗПЛІСКУВА-2; (очі) 

РОЗКРИВА-, розтуля-, розмикі-.
РОЗПОВІДАТИ /о-/, повіді-, РОЗКАЗУВА-, о. 

снуві- розповідь, змальбвува- словіми; (ма
йстерно) як з книжки брі-; д'к = я. розказує; 

р о з п о в іс т й  фр нахвалитися 0.
РОЗПОВІДАЧ /о-/; (жартів) мастік на жірти.
РОЗПОВІДЬ /б-/; (роз)повідіння, ОПОВІД-.
РОЗПОВІНЬ пбвня(ва), перепбвнява, (пере)до- 

стіток, переповнення, фР море.
РОЗПОВЗАТИСЯ РОЗЛАЗИ-, (- нетривке) роз- 

суві-, розпливі-; я. Імн хто/ -ється розплива- 
ний, розсува-, с-и ♦, приречений розповзтися, 
пк повзучий, розполбзливий, ©;

РОЗПОВЗТЙСЯ: я. -взся розлізлий, (- риси) 
розвіз-, Й.

РОЗПОВСЮДЖУВАТИ шйри-, пошйрюва-, ок 
всюди-, розпростбрюва-, (в масі) пускі- в на- 
рбд; (запах) проноси- чим; (насіння) /роз-/, 
(заразу ще) /пере-/, передаві-; д'к я. ширить;

РОЗПОВСЮДИТИ розпусти- на весь світ 0.
РОЗПОГОДЖУВАТИСЯ /ви-/, розгодйнюва- 

/ви-/; (- лице) л. вияснюва-, ясніти, веселіша-;
РОЗПОГОДИТИСЯ д. розпогіднішати 0.

РОЗПОДІЛ дільбі; (паїв) паювіння; & поділ, 
розподіляння.

РОЗПОДІЛЙТИ РОЗДІЛЯ-; (по точках) г. роз- 
проваджува-; (на сорти) сортуві-; (час) роз- 
міря-; (в думці) розкиді-; (на папері) розпису-
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ва-; я. розподіл гі = я. розділ я.
РОЗПОРОШ/УВАТИ (ґрунт) роздрібню-, розд

роблю-, обертати на порох; (муку) розсипав 
(увагу) розсіюва-, розосереджу-; (сили ворога) 
розвію-; я. Імн хто/ ~ує с-и ♦, з-й /змуше-/ -и-, 
-увач, пк розпорбшчий, -увальний, ©;

РОЗПОРОШУВАТИСЯ; РОЗПОРОШИ- ро- 
здмуха-, піти в розпорбшку /рбзпорош/ 0.

РОЗПОРЯДЖ/АТИСЯ урядувати, розпорядку- 
Bd-, дава- розпорядження /вказівки/, бу- роз
порядником, укйзува-, г. заряджува-, -йти [~d- 
ти собою]; (як удома) хазяйнува-, командува- 
, порядкува-, верховоди-; (чим) мі- у своїх 
рукйх що, орудува-, мі- під рукбю /у свбму 
розпорядженні/ що з. рйди-; (грішми) ф. о- 
бертd-, крутй-; (з чим) приймй- рішення про; 
я. /мн хто/ -ється /урядує/ с-и ♦, готовий /з-й/ 
поврядувй-, розпорядник, давЄщ> указівок, 
(на імпрезі) маестро, церемонмійстер, пк роз
порядчий, розпорядливий, урядущий, ©;

РОЗПОРЯДИТИСЯ (- долю) г. покермувати, 
фР схоті- [як доля схоче].

РОЗПОРЙДЖЕ/ННЯ наказ, постанова, директ- 
й-, вказівка, г. зарядження; (бланк) ордер; фР 
рукі, оруда [в її ~нні під її рукбю /орудою/]; 
мііти у своїм ~нні г. ма- до розпорядймости.

РОЗПОРЙДОК порядок, режим; (писані прави
ла) г. правильник; р. наказ, розпорядження.

РОЗПОЧИН/АТИ (що) ініціюва-, захбджуватис- 
я коло /6pd- до/ чого /щось робити/; (працю) 
craed- до; (діло) заклада-, заснбвува-; (торг) 
заводи-; (наступ) здійснюва-, (інтеграцію) 
вжива- заходів до чого; (слідство) братися 
до; (справу) починати, відкривав (реформи) 
започатковував я. /мн хто/ ~d 1. я. почина, 2. 
с-и заходжуватися коло чого, ріщій po3no4d- 
ти що у ініціятор, засновник, заклад ач, здійс- 
нюв-, пк зайнятий чим, беручкий до чого, ©.

РОЗПРАВА (над ким) покарання кого, ІюрбиІ са
мосуд; (в суді) г. розгляд; з. (в селі) УПРАВА;

РОЗПРАВИ (масові) терор.
РОЗПРАВЛЙТИ > РОЗПРОСТУВА-; р. пл£чі 

випружуватися; р. члЄни випружувати тіло.
РОЗПРАВЛЙТИСЯ 1. вирівнюва-, розгладжу- 

ва-, розпрбстува-; (- особу) випрбстува-, роз- 
гина-, випрямля-, о. схоплю ва- на рівні ноги;
2. (з ким) чинити розправу над; кара- їх, 
мститися їм, о. їсти без соли; я. /мн хто/ -сть
ся 1 ./2. ©, 1. розпростуваний /ви-/, вирівню-, 
я. випростується, с-и випростуватися, з-й ви- 
проста-, щораз рівніший, пк випрямний, 2. с-и
♦ з, радйй p03npdBH- з, швидкий /корбт-/ на 
po3npdBy з, звйклий до розправ з, каратель.

РОЗПРОДАЖ, РОЗПРОДУВАТИ і РОЗПРО
ДАВАТИ > ПРОДАЖ / ПРОДАВАТИ.

РОЗПРОСТИРАТИСЯ простяга-, розпросторю

вав (до чого) сяг£ги чого;
РОЗПРОСТЕРТИСЯ BndcTH /лeжd-/ плазом 

/крижем/, заора- носом; д'1 (роз)простЄртий, 
простигну-, розлбжис-, (з простертими кри
льми) п° розкрй лис-.

РОЗПРОСТОРЮВАТИСЯ; РОЗПРОСТОРИ- 
фР (- космоліт) розігна- [р. в безвість]; я. -ив- 
ся розпростбрений, 0 .

РОЗПРОСТ/УВАТИ розправля-, розпрямлюва-, 
розрівню-, розглїіджу-; (крила) розкидати, ро- 
3ropTd-, po3nycKd-, (роз) простирав (спину) ро- 
3raHd-, випрбстува-; & -бвува-; я. /мн хто/ 
-ус с-и ~, радйй розпрбста-, -увач, пк випрбс- 
тувальний /роз-/, випростбвчий /роз-/, ©.

РОЗПРУЖУВАТИСЯ (- сили) /від /, с° розслаб- 
лював (- пружину) розпрбстува-, розтиска-, 
ок розтуля-; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, з-й від- 
пружи-, відпружувач, пк відпружливий, від- 
пружчий, відпружистий, пружис-, ©.

РОЗПРЯМЛЯТИ > РОЗПРОСТУВАТИ.
РОЗПУКА > РОЗПАЧ; до -уки до Kpdio; вгоня- 

ти в -ку доводи- до -ки; Bndc- в -ку вдатися 
/порйнути/ в -ку.

РОЗПУКУВАТИСЯ (- бруньки) пукати.
РОЗПУСК (партії) лiквiдdцiя, г. розв'язання, 

І без примусу/ самоФ; (учнів) звільнення (від 
школи); (вісток) р. розголос.

РОЗІГУС/КАТИ (учнів) /од-/, не трима-, звільн
яв (партію) ліквідував (язик(а) дава- волю 
чому; (гілля) розкида-, простяга-; (пояс) попу- 
CKd-, послабля-, г. розільнюва-; (плетиво) РО- 
ЗМОТУВА-, розплМ-; (вузол) розв’язував 
(вітрила) НАПИНА-, розгорта-; (пазурі) пок
азува-; (хвіст) розправля-; (дитину) розбещу
вав (запах) шйри-; (сажу) po3cied-, розсіюв- 
а-; (чутки) рознбси-; (сіль) РОЗВОДИ-, (вапн- 
о) гаси-; (сніг) топи-, розтбплюва-, (шво) роз
порював (гроші) цйндри-; я. /л#* хто/ ~кгі звй- 
клий /с-и/ ♦, з-й /готовий/ -ти-, (роз)пускач, 
©; д! я. звільня, я. простяга й інші д 7;

РОЗПУСТЙТИ (кольє) po3HH3d-; р. язгік(й) 
/пгісок, губу/ розпащекуватися, розпатяка-, 
розбазіка-; 0.

РОЗПУС/КАТИСЯ (цвіт) розпукати(ся), розк
риватися, розбрунькбвува-; І зонті розгорта-; 
/клубок/ розмбтува-, розплітав (у воді) розчи
няв (запах) розсіюва-, шйри-; (душевно) п. 
розбЄщува-; я. -ється ліквідований, розв’я- 
зув-, розгбрт- 0, с-и ♦, з-й -ти-, (цвіт) майже 
розпуклий, розпукуваний, розбрунькбву-, ©;

РОЗПУСТИТИСЯ розволочйтися 0.
РОЗПУСНИЙ розпутній, блудливий, блудний, 

уР блудодій-, Xм амораль-, с. содомський; 
(спів) НЕПРИСТОЙНИЙ; ±РОЗБЕЩЕ-.

РОЗПУСНИК блуд-, потіпаха, волоцюга, з. пуб
ліка, як і. придзиґльбваний, ± ГРІШНИК;
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РОЗПУСНИЦЯ блудни- 0, в. халява, ± ПОВІЯ.
РОЗПУТНІЙ > РОЗПУСНИЙ.
РОЗПУТСТВУ/ВАТИ блуди-, гріховбди-, вдав

атися в розпусту, жити розпусно, ЧУЖОЛО- 
ЖИ-, перелюбствува-, чини- перблюб, скака
ти в грічку, ок гречкуві-; я. /мн хто/ ~с с-и ♦, 
з-й скбчи- у грічку, гріховбда, РОЗПУСНИК, 
пк РОЗПУСНИЙ, © блудивши.

РОЗПУС/ТА блудство, блуд, гріховбдство, розп
ис-, -ність, Содбм(а) й Гомбрра; & розпуст.

РОЗРАДА 1. потіха; (для душі) втіха, розвага, фР 
радість [малі радість]; 2. сварка, РОЗБРАТ.

РОЗРА/ДЖУВАТИ потіша-, заспокбюва-, заго- 
вбрюва- /втира-/ сльози, розважа- (тугу), со
лоди- душу, розганя- сум, зігріва- /віді-/ сер
це; (від чого) відраджувати, окґ відраю-; (зак
оханих) розсуджу-, онґ розраю-; я. їм11 хто/ 
-джує 1-/2- С-И ♦, 3-Й ~ди-, © -джуючи, 1. ~д- 
ник, утіш- /по-/, ок потішитель, ем розрада 
[розрідо моя!], пк серцепотішний, -дливий, 
потішли- /у-/, заколйсли-, розрадчий, 2. я. 
відраджує, відрідько, пк відрадливий.

РОЗРАДНИК утіш-, потішитель, ем розрада моя.
РОЗРАХ/ОВУВАТИ /ви-, об-/, обчислю- /роз-/; 

(крок) зважу-, оціню-, обміркбву-; (кого) зві
льняти; (з нст що) припуска-, гада-; (на що) 
сподіватися чого/на що; (на їх) ПОКЛАДА-, 
ВАЖИТИ, поклада- /мі-/ надію, робй- ставк- 
у, ЧИСЛИ-; я. !мн хто/ -бвує с-и ♦, рідйй -у- 
ві-, зійнятий -унком, -бвувач, рахівник, пк 
-ункбвий, -бвчий, /свої діїІ розвіжливий, ©;

РОЗРАХОВАНИЙ розчислений 0;
♦♦♦СЯ розчйслюва- 0; (на праці) бріти роз

рахунок, відходи-; ± КВИТАТИСЯ;
РОЗРАХУВАТИСЯ (за борги) оплати- /роз-/; 0.

РОЗРАХУНОК /об-/, обчислення; (за працю) 
/роз-/, (ви)пліта; (з праці) звільнення; (за кри
вду) п. відпліта, покіра, помста; фР припуще
ння, здбгад [за моїм розрахунком], сподівін- 
ня [це був ♦ ворога]; (господарський) вигода.

РОЗРИВ/АТИ1 /дк РОЗІРВА-/ рва-, дф-, розди- 
рі-; (хмари) розтині-, прориві-; (з чим) /по-/; 
(пакет) відкриві-, розпечітува-; (тишу) пор
ушував перерива-; (гру) припиня-; (здобич) 
шматуві-, загризі-; (вибухом) розсіджува-, 
розноси-; (пакт) денонсуві-; р. кбло розплі- 
ті- к.; я. ІлГ хто/ - і  с-и ♦, з-й розірві-, -іч, пк 
ривкий, -ущий, -чий, -ільний, ©, ± що рве;

РОЗІРВА- (шлюб) розв’язі-; (з чим) спали- мо
сти за соббю; (здобич) розтелесуві- 0;

РОЗРИВ/АТИСЯ1 рві- 0; (- бомбу) вибухіти; (у 
праці) ліз- зі шкури, розсідітися, розпаді-, 
робити сім діл за різ, надсаджуватися, над
риві-; /зв'язок! п. /пере-/, припиня-; /голову 
від болю! рві- на череп’я; я. /мн хто/ -ється 1. 
я. рветься пк -ний, -истий, -ущий, -чий, 2.

с-и ♦ /лізти зі шкури/, готбвий розсіс-, пк 
запопадливий, загірли-, падковитий, ©;

РОЗІРВАТИ- (надвоє) /пере-/; розшірпа-; 0.
РОЗРИВАТИ2 Ідк РОЗРЙ-/ ри-, копа-, розкбпу- 

ва- /ви-/, вириві-; (гній) розгрібі-; я. Імн хто/ 
розкгіпує с-и розкбпува-, з-й розкопі-, копіч, 
розкбпувач, пк копільний, ©.

РОЗРИТИЙ (- душу) схвильована, зворуше-.
РОЗРІВ/НЮВАТИ /ви-/, рівня-, розгліджу-, ви- 

прбсту-, РОЗПРОСТУ-; я. ~нює = я. рівня.
РОЗРІДЖУВАТИСЯ; РОЗРІДЙ- стати рід(кі)- 

шим /не таким щільним/; що розрід /розрі
дився/ розріджений,

РОЗРІЗ розтин, переріз, перетин; (сукні) рбзрізк- 
а; (вугільний) г° кар’ф ; у р. на противагу.

РОЗРІЗНЕНИЙ /по-/, розокрімле-, розбріта-, 
роз’єдна-,р  розтелесбва-, г. порізничкбва-, з п 
окремий, нірізний, поодинокий.

РОЗРІЗН/ЮВАТИ і РОЗРІЗНЯ- 1. (муром) від- 
окремлюва-; (з ким) /роз-/, розлучі-, роз’бдн- 
ува-, с. РОЗСВАРЮ-; 2. (звуки) вирізняти, ро- 
зпізнава-; (А від Б) відрізня-; я. /мн хто/ ~я
1./2. с-и ♦, з-й -й-, © моючи, 1. + я. розлуча,
2. + розпізнівіч, —ю-, розсвірю-, сварун, пк 
розрізняльний, розпізнавіль-, розпізнівчий.

РОЗРІЗ/УВАТИ розкрімсу-, розпаніху-, розкри- 
жбву-, РОЗТИНАТИ; /пере-/, перерізува-; 
(дошку) ПИЛЯ-; (прірвою) розмежбвува-, ро- 
з’єдну-; (зморшками) різа-, края-, ри-; & с° 
-і-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й /рідйй/ -а-, -ув
ач, різун, пиляр, трач, (річ) різік, пк -уваль- 
ний, різаль-, різучий, ок -ущий, © -уючи;

РОЗРІЗА-розчикрижи- 0; (брюхо) розпорб-.
РОЗРОБ/ЛЯТИ і -ЛЮВА- (руди) добува-; 

(плян) виробля-, випрацьбвува-; (тему) /о-/; 
(теорію) розвиві-, вдосконалю-; я. Імн хто/ 
~лгі с-и ♦, з-й —и-, -лювач, -ник, пк -ч[н]ий, 
ск -розрббний [рудорозрббний], ©.

РОЗРОДЖУВАТИСЯ розплоджу-; я. -ється роз- 
роджуваний 0, пк розрбдчий, розплбдчий.

РОЗРОСТАТИСЯ (пишно) буяти; гі більша-, по
ширюватися, побільшу-; р. корінням розкор- 
інюва-; я. -ється с-и ♦, неспинний у рості, 
щоріз буйніший, фР поширюваний, побіль
шу-, (коренем) розкоріню-;

РОЗРОСТЙСЯ вибуяти /за-, роз-/ 0; я. розріс
ся розрбслий, (пишно) розбуя- /ви-, за-/, побі
льшений 0, 0 .

РОЗРОЩЕННЯ рбзріст.
РОЗРУХ біганина, МЕТУШНЯ, рійвах, веремія, 

катавісія, с. переполох, пініка, зіколот, заво
рушення; (між А і Б) РОЗБРАТ, незгбди.

РОЗРЯД 1. категорія, рінґ(а), фР калібр [спец 
дрібного калібру]; (перший) ступінь, ґатунок;
2. (електричний) іскра.

РОЗРЯ/ДЖАТИ (кріс) розладбвува-, (напругу)
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відпружу- /роз-/; (е1 батерію) виснажу-; & ви 
-д ж ій  кріс!; р. атмосферу (в гурті) удоброд- 
ушнюва-; я. /мн хто/ ~джі 1. с-и ♦, з-й -ди-, е7 
-дник, пк розрядний, ©, 2. я. відпруж/ує с-и 
-увати, з-й -и -, -увач, пк -ливий, -истий, ©.

РОЗРЯДКА У (напруги) відпруга, відпруження; 
(у тексті) р о з б и в к а .

РОЗСАДЖУВАТИ; РОЗСАДЙ- розточи-, розн- 
ести на друзки, (лад) зруйнува- (і)зсерЄдини;

РОЗСА/ДЖЕНИЙ (- очі) [широко -джені бчі].
РОЗСАДНИК к* (розпусти) гніздбвище, + РОЗ

ПЛІДНИК.
РОЗСВАР/ЮВАТИ (їх) розокрЄмлю-, РОЗРІЗ

НЮ-, роз’бдну-, вбивати клин між; я. !мн хто/ 
ггюс майстер /с-и/ ♦, з-й розсвари-, -ювач, пк 
звадлйвий, розбратній, розбратущий, ©

РОЗСВАРЙТИ розбраті-, г порізничкува- 0.
РОЗСВИНЯЧИТИСЯ > РОЗПАСКУДИтаСЯ.
РОЗСЕКРЕЧУВАТИ о. розкривати карти.
РОЗСИЛАННЯ рбзсйл.
РОЗСИП/АТИ /ви-/, сипа-, посипа- чим; (зерно) 

розсіві-; (по кишенях) насипі- в; (загони) роз
осереджував (гроші) витрача-, розкиді-, цин- 
дри-, розтринькува-; (звук) видава-; р. пЄрла 
красномовства вправлятися у красномовст
ві; я. Імн хто/ ~і с-и ♦, з-й ~̂ а-, сипіль, -і-  
ль(ник), пк -ущий, сипкий, ^чий, сипу-, ©.

РОЗСИП/АТИСЯ (похвалами) розливі-, (дріб
ним бісиком) упадати; 0; (жартами) сипа
ло; & -уватися; р. в люб’язностях розквіта
ти люб’язністю; я. -ється -уваний, пк -ін-, 
РОЗСИПЧАСТИЙ;

РОЗСИПАТИСЯ піти врозкид 0; р. на пгірох 
п. зійти на пси.

РОЗСИПИЩЕ > РОДОВИЩЕ;
РОЗСЙП/ИЩА -пи, it. багатства, розмаїття.

РОЗСЙПЧАСТИЙ (- бульбу) піскуві-, піскова-, 
(чай) сипкий, (пісок) сипучий; (хліб) крихкий; 
(грунт) ПУХКИЙ; (звук) розкотистий, урив- 
час-; & розсйпис-.

РОЗСІ/ВАТИ і -ЮВА- СІЯ-, (попіл) розпорбшу- 
ва-, розтрушува-; (світло) ціди-; фР розганя-; 
(сум) РОЗВІЮВА-; я. Імн хто/ ~ві с-и ♦, з-й 
—я-, сіяч, -віч, —ю-, розпорбшу-, пк -вущий, 
-вільний, -юваль-, © сіявши, моючи, ± я. сіє;

РОЗСІЯТИ (попіл) розмахіти 0;
РОЗСІ(Ю)ВАТИСЯ (на теми) розгалужув-; 0; 

(- птахів) розсипі-, розліті-;
РОЗСІЯТИСЯ (- людей) о. розсипа- (десь) 0.

РОЗСІДАТИСЯ (на лаві) розсіджува-; (у кріслі) 
розвілюва-; (з праці) РОЗРИВ А-; (на ча
стки) розкблюва-, розпаді-, розскікува-, трі- 
щіти по всіх швах; РЕПА-, ок присіді- [він 
аж присіді, вихваляючись]; (зо сміху) луска
ти; он? поселятися;

РОЗСІС- розташуві-, розмісти-, угнізди- 0.

РОЗСЛАБЛЕННЯ розпруже- /від-/, (пружини) 
розприсне-.

РОЗСЛАБЛЮВАТИ #с* розпружу- /від-, ви-/; я. 
/мн хто/ розсліблює = що відпружує Ід! що 
розряджає (2.) у  РОЗРЯДЖАТИ/;

РОЗСЛАБЛЮВАТИСЯ (- пружину) розпру- 
жува- /д* розприснути/ 0.

РОЗ/СЛАВЛЮВАТИ -ГОЛОШУ-, -ХВАЛЮ-.
РОЗСЛІД > РОЗСЛІДУВАННЯ.
РОЗСЛІ/ДЖУВАТИ і РОЗСЛІДУ- досліджу-, 

вивчіти; (злочин) вести слідство; (мотив) з’я- 
сбвува-, розбирітися у, докбпува- /доскіпу- 
ва-/ до; дк -дити; я. Імн хто/ -д(ж)ує с-и ♦, го
тбвий вивчи-, -дувач, -дувальник, слідчий, пк 
рбзслідчий, з’ясбв-, -дущий,-дувальний, ©.

РОЗСЛІДУВАННЯ з. розслідже-, мн рбзсліди.
РОЗСОХАТИЙ (патик) розкарякуватий.
РОЗСТАВАННЯ прощі-, розеті-; с. розлука.
РОЗСТАВАТИСЯ прощі-, розходи-, с. розлуч- 

і-; розривати стосунки, покиді- /залиші-, 
кида-/ кого; я. /мн хто/ -£ться с-и прощатися, 
змушений розеті- + я. прощається .

РОЗСТА/ВЛЯТИ (чати) стіви-; (по місцях) роз
поділі-; (на постій) розміщі-; (тенета) нас- 
тавля-, розкиді-; (слова) роби- півзи між; (ру
ки) розводи-, розгорті-; (ширму) розсуві-; & 
—новля-; р. лікті відпихі- /відтручува-/ ліктя
ми сусіда; я. /мн хто/ -влгі с-и ♦, з-й -̂ ви-, 
-нбвник, -нбвлювач, пк розстанбвчий, ©;

РОЗСТАВИТИ (вуха) розпусти-; (шатро) роз
горну-, напну-; 0;

РОЗСТАВЛЯТИСЯ д. уставлятися 0.
РОЗСТЕЛ/ЙТИ -юва- /про-/, розстилі-; (килим) 

стели-, просте ля-; (сіно) розтрушува-, розси
пі-; я. /мн хто/ ~rf с-и ♦, з-й -й-, простелювач, 
стелій, пк стелющий, © стеливши, -яючи.

РОЗСТИЛАТИСЯ простягі-, стели-, елі-, роз- 
стеля-, розлягі-, широчіти; (плазувати) сте
литися листом; я. -ється = я. простягається;

РОЗСТЕЛЙ-: р. листгім піред ким підлаті- 
до кого; я. -гівся розстелений, розліпиш, 0 ;

РОЗСТІБАТИ розщіп( б )іти, розщеплювати;
РОЗСТЕБНУТИ розіпнути 0;
РОЗСТЕБНУТИЙ незастебну-, розщіпну-, ро- 

зщіплений, розхрйста-, розіпнутий.
РОЗСТРІЛ > СТРАТА; & пк *рбзстрільний.
РОЗСТРІЛ/ЮВАТИ (набої) /ви-/; (їх) стрічува-, 

стіви- до стінки, ф. шмаля-; я. ~ює с-и ♦, з-й 
-я-, -ювач, кат, пк ^ьний [р. мур /спйсок/], ©.

РОЗСТРІЛЬНЯ в“ с° розсипний стрій.
РОЗСТРО/ЮВАТИ (лави) розлідну-; (настрій) 

псувіти, погіршу-; (г)арфу) розліджу-; (лад) 
руйнувіти; (кого) прикро вражі-, засмучува-, 
рознервбвува-, вибиві- з рівновіги /колії/; 
(торг) /роз-, пере-/; я. /мн хто/ ~ює 1./2. с-и ♦, 
з-й -Ї-, © -юючи, 1. розліднувач, розстрою-,
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пк розла-бвчий, розлад-, розлідливий, 2. зас- 
мучувач, пк дратівний, дражливий, дратівлй-;

РОЗСТР(Я-г. розколибі- [розколивана горем];
РОЗСТРОЇТИСЯ перетривбжи- 0.

РОЗСТУПАТИСЯ робити прохід; (перед ким) 
дава- дорогу кому; (- пашню від бігу живих 
істот) РОЗЛЯГАТИСЯ;

РОЗСТУПИ- (- землю) розійтися, розвор з-; 0.
РОЗСУВАТИ (юрбу) розпиха-, розштбвхува-; 

(гілля) розводи-, розхиля-; (віконниці) розту
ляв (межі) розшйрюва- /по-/; я. /мн хто/ роз- 
суві с-и ~, з-й розсуну-, розсувіч, розштбвх- 
у-, пк розсбвчий, розсувільний, © розсуваючи;

РОЗСУНУТИ розперти /3 ос розіпре/ 0;
РОЗСУВАТИСЯ: я. -ється розсуваний, розпи

ха-, розштбвхува-, У* розверза- 0, схиль- /с-и/ 
♦, з-й розсуну-, пк розсувний, © розсуваючись;

РОЗСУНУТИСЯ (- прірву) розростися 0.
РОЗСУД рішення, вйсновок; фР розсудливість, 

(здоровий) глузд, розум; (Божий) суд; (спра
ви в суді) розгляд; на свій р. як собі захоче, 
як сам знає, куди сам знає, д. якхотя.

РОЗСУДЖУ/ВАТИ (сварку) суди-; (кого) визна- 
чі- винних і невинних; он? дума-, міркува-; 
(сон) розгадува-; (закоханих) розраджува-, ± 
РОЗЛУЧА-; я. /мн хто/ -є с-и ♦, з-й розсуди-, 
суддя, росуджувач, пк РОЗСУДЛИВИЙ, ©;

РОЗСУДЙТИ вирішити, дійти висновку; (з нст 
що) звари- головою, РОЗКУМЕКА- 0.

РОЗСУД/ЛИВИЙ розвіжли-, розважний, (я. під
ходить зусібіч) зп вйрозумілий; (крок) розмір- 
кбваний; з'п розум-, обґрунтбва-, вмотивбва-, 
ПОМІРКОВА-, п. тверезий;

~ЛИВО о. з розсудом, із світлим розумом 0;
РОЗСУДЛИВІСТЬ (здоровий) глузд 0.

РОЗТАВАТИ тану-, топитися, р. розгасати; (- 
сіль) розчинятися, розпусків /млу/ (помалу) 
зникати, розвіюватися; /запас/ кінча-, вичер- 
пува-, виходити, видихатися; /гурт/ п. розсі
юва-, розплива-; © розчулюва-, лагідніти, 
добріша-; я. /мн хто/ розтав с-и ♦, готовий 
розтану-, майже розталий, пк танучий, розтав- 
ущий, /сніг/ мокрий, © танувши, розтаючи;

РОЗТА/НУ- (серцем) г. розкрохмалитися; я. ~в 
-лий, розгас-, Q злагідні-, розчулений 0, 0 .

РОЗТАЛЬ і РОЗТАНЬ > ВІДЛИГА, ок рбзтбпи.
РОЗТАШУВАННЯ а розташування.
РОЗТАШОВУВАТИСЯ займати місце, розмі

щатися /при-/, розселя-, фР розклад а-; (коше- 
м) розтіборюва-, (зі стадом) тирлуві-; (на в- 
озі) вмощував (на мапі) знаходи-, місти-, ле
жати; (на ніч) ставів я. /мн хто/ -ється розта- 
шбвуваний 0, с-и ♦, з-й розташува-, ©;

РОЗТАШУВА- д. отакови-, розгнізди-; (з чим) 
порозклада-; 0; я. -ався рзташбваний 0, 0 .

РОЗТИН/АТИ тя-, сікти, розсіка-, ф. поро-, (ти

шу) різа-; розрізува- /пере-/, перегина-, роз- 
кріюва-, розпаніхув (мечем) розрубував (на 
дріб) діли-, переділяв (воду) розбивав (труп) 
анатомуві-; я. /мн хто/ ~і 1. я. розрізує /тне/;

♦♦♦СЯ (- луну) коти-; я. -ється (звук) крилатий.
РОЗТИР/АТИ тф-, (пальцями) розмина-; я. /мн 

хто/ ~і с-и ♦, з-й розтф-, -ільник, -ач, ~ай- 
ло, пк розтиральний, розтирущий, ©;

РОЗТЕРТИ (цибулю /в борщ/) втерти; 0.
РОЗТІК (річки) розтока, відгалуження, рукав; 

(доріг) РОЗДОРІЖЖЯ, перехрестя;
РОЗТОКИ (село); & пк *розтіцький.
РОЗТІКАТИСЯ (всюди) тектгі; (тілом) проймі

теся чим; (на папері) розплива-, розхбди-; (- 
запах) шйри-; /звук!) линути, розлягатися; /іс
тот) ги розходи-, розлази-; /чутки/ поширю- 
ва-, шири-, розповсюджував /гроші/ витрачй-.

РОЗТІЧ розбрід, к* еміграція.
РОЗТЛУМАЧУВАТИ /ви-/, РОЗ’ЯСНЮВАТИ, 

тлумачи-, висвітлюва-, ф. розжбву-; & роз- 
товкмачу-; я. розтлумачує=я. тлумачить;

РОЗТЛУМАЧЕНИЙ ф. розжований 0.
РОЗТОП/ЛЮВАТИ (лід) топи-; (душу) ги розчу

люва-; (су розвіюва-, розганя-; (піч) роз-пал- 
юва-; я. ~лює 1. я. топить, 2. я. роз-палює.

РОЗТОП/ТУВАТИ /ви-, за-, під-, у-/, топта-; 
(чобіт) розхбджува-, я. /мн хто/ -тує с-и ♦, з- 
й -та-, топчій, -тувач, пк -чий +%, ©;

РОЗТОПТА- розтолочи-, розчал апа-, (танцем) 
розтанцюва-, (любов) позбиткуватися з чого.

РОЗТРА/ЧУВАТИ витрача- /переви-/, трати-, 
(добро) переводи-, (гроші) цйндри-, розтри- 
нькува-, проциндрю-; (умисно) розбазарю-; я. 
/мн хто/ -чує с-и ♦, з-й -т'и-, розтратник, три
нькало, пк Гливий, © тративши, ^чуючи.

РОЗТРОЩУВАЛЬНИЙ НИЩІВ-, розгром-.
РОЗТРОЩУВАТИ (на дріб) ламі-, трощи-, роз

бива-; (ворогів) розгрбмлюва-, громи-; (пер- 
репони) нйщи-, руйнува-, ліквідува-, жм лік- 
відбву-; що розтрощує = що трощить;

РОЗТРОЩЙТИ (на друзки) розх&ати 0.
РОЗТЯГ/АТИ /ви-, прос-/, тягну-, видбвжува-; 

(час) затяга- /від-/; (добро) розволіка-, розк- 
раді-, (потай) розноси-; (забіяк) розбороня-, 
розводи-; я. /мн хто/ с-и ♦, радйй -ти, роз- 
тягійло, -іч, пк -ільний, -бвий, розтягущий, 
тягучий, ск тягни- [тягнйшкура], © -іючи;

РОЗТЯГАТИСЯ: я. -ється розтяганий /ви-, 
прос-, за-/ 0, с-и ♦, пк розтяжний, ©;

РОЗТЯГ/ТЙСЯ: я. -ся -нутий, розтяглий 0, 0 .
РОЗУМ глузд, розсуд, інтелект, ріціо, фР рація; 

(тварин) он? норов; з"  мислення, свідомість, 
доцільн-, розсудлив-, голові [кріщі голови 
ніції]; май p.! шануйся!; на свій р. на свій 
розсуд, як сам розуміє; свгіго -му не всті- 
виш кому навчити /переконі-/ кого віжко.
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РОЗУМ/AKA ~ій, і. дуже -ний, (для себе ще) f  
мудрагель, пк великорозумний, о. -у  палата, 
всі -4! поїв хто, с° -ник; & ^аха; ± ЕРУДИТ.

РОЗУМ/ІТИ осяга- /сприйма-/ розумом, окґ ку- 
міка-, торбпа-, бра- втямки /до тями/, (враз) 
схбплюва-; (ролю) усвідбмлюва-, здаві- собі 
справу з; (душею) відчува-; (їх) бічи- наскр
ізь; (лиш одне) визнава-; (по-свому) оцінюва- 
/роз-/, кваліфікуві-; (під чим) мі- на увізі що, 
± МИСЛИ-; (в чім) РОЗУМІТИСЯ на чім, 
зніти діло; (ціну) зні-; я. /мн хто/ -іє з-й зФ, 
знавець, тямуха, -ійко, -ака, пк тямущий, тя
мовитий, голові-, свідомий чого, компетент
ний, кмітливий, /усміх/ вибічли-, г. вирозумі- 
лий, о. з головою, ©; я. ~іють зрозумілий, 
безрібусний;

ЗРОЗУМІ- утями-, збагну- 0, окґ розчбвпа-, до- 
глупатися, змикитити, допітра-, добрі- [не 
доберу ніяк], розчума-, розшолбпа-, гд пойня- 
[п&йме зрозуміє], д. розторбпа- /в-/, врозумі-; 
фР г. до зрозуміння [ді- до з.]; (кого) розгаді-; 
(зміркувавши) здогадітися, висновити; (по-с
вому) вйтлумачи-, поясни-; (з нст що) пізні- 0;

ЗРОЗУМІЛ/ИЙ (легко) само4, дохідливий, ле
гкий, не складний, ясний, безрібус-; фР спри
йнятий [криво сприйнята чемність]; (виклад) 
доступ-, популяр-; (- дії) умотивбва-, законо- 
мір-; цілком з. самоочевид-; -ла річ! (як 
відповідь) сам знієш!;

ЗРОЗУМІЛО ясно, прозоро, не плутано 0, окґ 
втямки, само собою.

РОЗУМІТИСЯ (на чім) зні-, зніти що, розуміти 
/тями-, розбирітися, міти досвід, зні- силу чи 
смак, окґ петра-, шнипори-/ у чім, ф. собіку 
з’їсти на; (між собою) порозумівітися; я. /мн 
хто/ -ється нівчений ♦ на чім, з-й розібрі- в 
чім, спец, знавець, пк підкутий на чім, кваліф
ікований у чім, /у людях/ розбірливий, з-й орі- 
єнтуватися, ± я. розуміє;

РОЗУМІЄТЬСЯ *"• звичайно, безперечно, ЯС
НІ річ, само собою; як ч. так, авжеж.

РОЗУМНИЙ тямущий, кмітливий, головітий, з 
головою, з клепкою в голові, р. кебетливий, 
кебЄтний, с. мудрий; (довід) резонний; Q f  
РОЗУМАКА; онґ вчений, освіче-, досвідче-; 
(- дітей) слухня-; /руки/ впрів-, умілий; (пес) 
беручкий; (твір) глибокий, змістовний; (роз
поділ) доціль-; & розумненький, розумні- 
шень-, розумнющий, ± РОЗСУДЛИВИЙ.

РОЗУМНІЄШ А)ТИ набиратися розуму, доходи
ти до тями, ж. до розуму нбсом зближітися;

ПОРОЗУМНІШАТИ набрітися розуму 0.
РОЗУМбВИЙ (рівень) інтелектуільний; фР аб- 

стрікт-, безпрідміт-, теоретич-.
РОЗУМУВАННЯ мудруві-, вирозумлюва-.
РОЗУМУВАТИ мудруві-; дума-, міркуві-, роз

думува-, розміркбвува-; д к = що мудрує.
РОЗФОРМОВУВАТИ г. розв‘язу-; фР розкомп- 

лектбву-.
РОЗХВАЛЮВАТИ вихвал/я-. (дуже) ХВАЛИ-, 

розславлюва-, ПРОСЛАВЛЯ-; я. /мн хто/ ~лгі 
с-и ♦, з-й вихвали-, щедрий на хвальбу, хва
лько, -яч, f  дармохвіл, пк хвальковитий, ©.

РОЗХЙТ/УВАТИ /ви-/, хиті-; (уяву) розстроюв
ати; (силу) підриві-; (лад) розлідну-, розлі- 
джу-, підвіжу-; (човен) розгбйду-, розколис- 
у-; (чим) розміху-; (головою) похиту-; я. /мн 
хто/ -ує с-и ♦, з-й -а-, РОЗХИТУВАЧ /ви-/, 
розлідну-, розгбйду-, ©, ± що розстроює;

РОЗМІТАТИ розторсати 0.
РОЗХЙТУВАЧ (ладу) трясун, трясйло, трясисв- 

іт, підривник, руйнівник.
РОЗХЛЮП/УВАТИ /ви-/, РОЗГІЛІСК-1, ви-, роз- 

бризку-; я. /мн хто/ пує с-и з-й -а-, хлю- 
п(от)ій, -увач, розплеск/v-. пк хлюпкий, хлю- 
пітлйвий, —ітли-, -учий, ©; ± я. розпліскує;

РОЗХЛЮПАТИСЯ розпліска- 0.
РОЗХЛЯБАНІСТЬ > у. РОЗДРИМБАНІСТЬ.
РОЗ(1)ХОД/ИТИСЯ (по хатах) іти; (до завтра) 

розставітися; (по селу) розбріді-; (на дорозі) 
розмйна-; (- шви) розлази-; /землю/ розверза-, 
розступі-; /вінчаних/ розлучі-; /друзів/ пори- 
віти стосунки; (у поглядах) не збігітися, по- 
діля-, різни- чим; (ціною) не сходи-; (- обсяг) 
розшйрюва-, побільшува-; /шлях/ розгалужу- 
ва-; (по воді) пошйрюва-, розпливі-; (тілом) 
розтікі-; (- славу) шири-, РОЗПОВСЮДЖУ- 
ВА-; /крам/ розкупбвува-; /зморшки/ розглі- 
джува-, розправля-; /дим/ розсіюва-, розтаві- 
ти, зникі-; /сіль/ тіну-, розчинятися; /гроші/ 
витрачі-; (- звук) луніти; /дощ/ припускі-, ду- 
жча-, посилюватися; -иться кому г. важливо 
/віжить/ кому; я. /мн хто/ -иться 1. я. іде, 2. 
я. розминається 3., 4., 5. +, > інші д'к у ряду.

РОЗІЙТЙ- (збуджено) розгуля-; с° розійдись! 
у. вирозхід!; p., як у мбрі кораблі розцурі-.

РОЗХОЛОДЖ/УВАТИ відбивати охоту, знеох
очу-, рознадію-, гамувіти запал; (хіть) гаси-, 
витверЄжува-; ± РОЗЧАРОВУ-; я. /мн хто/ 
-ує с-и ♦, з-й відбй- охоту, -увач-, знеохбчу-, 
пк знеохбтливий, витвері-зли-, рознадійли-, 
© розохбчуючи.

РОЗХРИСТАНИЙ незастібнутий, розстібну-; (- 
груди) огблений; л. недисциплінбва-, неорга- 
нізбва-, незібра-, с. РОЗПЕРЕЗА-, розгнузда-, 
нестрима-, відчайдуш-, с° непідтігнутий; (- 
думки) непослідовний; (день) безлід-; (сніп) 
розшірпа-, розкбшла-; (- хмари ще) пошматб- 
ва-, роздфтий /по-/.

РОЗЦВІ/ТАТИ /за-/, розквіті-, квітну-; (- квітк- 
у) розпукіти(ся), розпукуватися, розпускі-; п. 
процвітіти, просперуві-, розвивітися, дихати
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життям; /хист/ розкриватися; & 4ся; я. /мн 
хто/ -т і  с-и ♦, готовий -чггй, укритий цвітом, 
сповнений цвіту, мійже розквітлий, пк кві
тучий, квітйстий, п° розміяний, фР як та ка- 
лйна /пишная рбжа/, о. у розквіті, у цвіту, ©;

РОЗЦВІСТИ розміїтися, розбуя-, розквітнути, 
п° вибруни- 0.

РОЗЧАР/ОВУВАТИ (зніма- чари) /від-/; (зневір- 
ю-) рознадію- /обез-/, остуджу-, знеохочу-, ві- 
дбиві- охоту, гамуві- зіпал, витвережува-; я. 
/мн хто/ -бвус з-й ~увати, с-и /від-/, сповне
ний зневіри, рознадіювач, зневірю-, пк витве
резливий, звевір-, рознадій-, знеохот-, ©;

РОЗЧАРОВАНИЙ: р. у житті знеохоче- геть 
у всім /г. з усього/.

РОЗЧАРОВУВАТИСЯ і РОЗЧАРУВАННЯ > 
ЗНЕВІРЯТИСЯ і ЗНЕВІРА.

РОЗЧАРУВАННЯ (втрата віри) зневіра; ° роз- 
чаровання.

РОЗЧИН (у безмежжі) п° рбзплив.
РОЗЧИН/ЙТИ 1. (двері) /від -/, розхиля-, /насті- 

ж/ розчахува-; (рот) розтуля-, роззявля-; (ри
бу) патра-; (труп) анатомува-, розтині-; 2. 
(сіль) розпускі-, розвбди-, розводнюва-, роз- 
ріджува-; (тісто) учині-; я. /мн хто/ -rf 1./2. 
с-и ♦, з-й ~и-, ©, 1. рідйй відчинити, від- 
чиняйло, придвірник, пк придворний, 2. МШ К, 

© ~яль-, пк -ний, моваль- всерозчйн-;
РОЗЧИНИТИ 1. 6а порозчйнюва-, (нарозпаш) 

розчахну- 0, 2. розвбдни- 0;
РОЗЧИНЙТИСЯ 1. (враз) розчахува-, (само

рушно) розсувітися 0;
РОЗЧИНИТИСЯ 1. розчахну-, 2. (у хмарах) 

розплистися 0;
РОЗЧЙНЕНИЙ (- двері) 6а порозчинювані.

РОЗЧЙСТКА вйчистка.
РОЗЧОВПАТИ > ЗРОЗУМІТИ.
РОЗЧУЛЮВАТИ брі- за душу, ЗВОРУШУВА- 

/роз-/, р. розжілоблюва-, розжаля-; я. /мИ хто/ 
розчулює с-и ~, з-й розчули-, розворушувач 
0, ок солодкомовець, пк зворушливий /роз-/, 
солодкомовний, о. з чулим сфцем;

РОЗЧУЛИ- (їх) запіс- в серце ш, /плачем/ про
би- сльозою; р. теплгім душі душу теплим 
шовком оповити;

РОЗЧУЛ/ЮВАТИСЯ фР тінути 0; я. /мн хто/ 
-ється -юаний, зворушу- 0, с-и ♦, з-й мі-;

РОЗЧУЛИТИСЯ розжалоби-, розкиснути, ро- 
зтіну-, г. перечулитися; що -ився розчуле
ний /пере-/, розкислий 0, 0 .

РОЗШЙР/ЮВАТИ і -ЙТИ (площу) побільшува
ти /з-/; (знання) поглиблю-; (дію) поширю-, 
посилю-, розгортіти, розвиві-; я. /мн хто/ -ю- 
с с-и ♦, з-й ~и-, -ювач /по-/, пк -чий, -юва- 
льний, -ливий /по-/, © ширивши, -юючи;

РОЗШЙР/ЮВАТИСЯ і -ЙТИСЯ широчгі-,

широчіти, ШИРША- 0; (вбік) поширюватися; 
я. /мИ хто/ -ється ширений, юва- 0, с-и ♦, з-й 
розшйри-, щоріз ширший, пк /всесвіт/ розбі- 
гущий, ск розбіжй-всесвіт, сґ /- кінець свиня
чого хвоста/ розхвостуватий, ©.

РОЗШИФР/ОВУВАТИ /від /, відчйту-, розбирі- 
ти; (натяк) розгідува-; (шпига) викриві-; я. 
/мн хто/ -овус с-и ♦, з-й -уві-, -овувач, шиф
рувальник, дешифрітор, пк розшифровчий 
/де-/, -увальний /де-/, дешифрітор-, ©.

РОЗШТОВХУВАТИ розтручува-, розпихі-, (со
нного) розбуркува-; ± ШТОВХАТИ.

РОЗШУК > ПОШУК; & відшук.
РОЗШУК/УВАТИ /ви-/, робй- /здійснюва-/ роз

шук /по-/, шука- /г. за чим/, (друзів) відшуку- 
ва-, віднаходи-; (добирати) підшукува-; (пра
цю) напитува-; я. /мИ хто/ -ус с-и ♦, з-й -і-, 
зійнятий -ом, меткий на -и, шукіч, напиту- 
в-, пк розшуковий, о. на пошуках /роз-/, ©.

РОЗЩЙДР/ЮВАТИСЯ; РОЗЩЕДРИ роздоб
ритися, —іти, що -ився -ілий, ^ений 0, 0 .

РОЗЩЕПЛЮВАТИСЯ (- тяму) рокблюва-.
РОЗЩІПАТИ; РОЗЩЕПЙ-: я. розщіплено роз- 

щіплений;
РОЗЩШНУТИ (пальто) г. розіпнути.

РОЗ’ЙСНЮВАТИ /по-, ви /, з’ясову-, РОЗТЛУ
МАЧУ-, о. розжову- (і в рот клістир к? вно- 
си- ясність; (дім) освітлюва-; я. роз’яснює = 
я. пояснює + роз’яснювач, пк освідомчий;

РОЗ’ЯСНИТИСЯ роз’ясніте; що -ся роз’ясні- 
лий, роз’яснений 0, 0 .

РОЗ’ЙТРЮВАТИ (рану) ятри-, розтроюджува-, 
троюди-, розверіджува-, розворушу-, подраз
ню-, травмувати, сипа- сіль на; (горе) вору- 
шй-; (душу) хвилюві-; (бажання) загострю-, 
підсилю-; п. РОЗДРАТОВУ-; я. /мн хто/ роз’- 
гітрює с-и ♦, з-й роз’ятри-, роз’ятрювач, роз- 
вереджувач, пк ятрйстий, (роз’)ятрущий-, ©;

РОЗ’ЙТРИТИ: р. душу ок зашкряба- душу;
РОЗОРЮВАТИСЯ ятри- 0;
РОЗ’ЙТРЕНИЙ зг роздрізнений 0.

РОІТИ д. збира-, купчит-, п. пригідува-;
РОЇТИСЯ (- людей) купчи-, громади-; (коло ді

вчат) ви-; (роями) літіти; (- сніжинки) круж- 
ля-; /думки/ п. снува-, тиснутися; я. роїться 
с-и ♦, з-й роз4, купчений роєм /роями/, пк 
роїстий, о. роєм, роями, © роївшись;

ЗАРОЇТИСЯ (- думки) загніздитися 0.
РОКОВАННЯ приречення, приреченість, судь- 

бі, визначення (наперед), признічення.
РОКОВЙНИ мм річниця, знаменна дата, од р. 

роковйна; ± ЮВІЛЕЙ.
РОКУВАТИ прирікі- /приректи/; (долю) покла

ді- /поклас-/ наперед, суди-, дк написі- на 
роду; (на що) засуджува- /засуди-/; фР запо
віді- /заповіс-/; я. /мн хто/ рокує с-и ♦, згод
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ний приректи, (верховний) суддя, фР віщун, 
шаман, верховний жрець, ©;

РОКОВАНИЙ приречений 0.
РОЛЬ Xа рбля; (текст) слова pdrii; (відтворена) 

образ; (чия) обов’язки, повинність; (хорого) 
стан(бвище); (чия) значення, вплив, вага; 
впрягггіся в р. взяти на сЄбе ♦; на других 
-іїх © другорядний, удругорядне-.

РОМАН > ТВІР; фР історія [ціліій р. ціла і.]; (з 
ким) ф. любовний зв’язок /аффа, історія, сто
сунки/; & романчик;

РОМАНИ закохування, любовні пригоди.
РОМАНС > ПІСНЯ; (під вікном) а. серенада.
РОМАНТИКА (борні) героїка, поезія, (фаху ще) 

привабливість, віба; & ♦тизм; ± ПРИГОДА.
РОМАНТЙЧНИЙ мрій-, емоційно-піднесе-; (- 

подорож) екзотйч-; (фах) героїн-; (одяг) не 
стандарт-; (- стосунки) любов-, поетич-.

РОМЙН ромен-зілля; & романець, с° ромашка.
РОМБ > ПАРАЛЕЛОГРАМ.
РОНЙТИ & & дк зрони- [з. сльозу].
РОСА (від комах) падь; & о3ріс(оч)ка, росин-.
РОСЙСТИЙ (- свіжість) росяний.
РОСЙТИ (- дощ) накрапі-, іти; (слізьми) поли

ві-, /об-/, змбчува-; (землю) п° зрбшува-; ± 
МОЧИ-.

РОСЛЙНА (однорічна) траві, квіти, городина, 
(спорова) мох, (довговічна) кущ, дЄрево; (ви
тка) плющ; (вирощувана) сг культура; & рос
линка, пк *рослинний.

РОСЛЙННІСТЬ фльбра, жГ ЗЕЛЕНЬ, зело, зіл
ля; п° розмай, (молода) поросль; (на тілі) во
лосся.

РОСТЙ (- дітей) підрості- /ви-/, розвивітися, і- 
ти в ріст, (зріти) доходи- літ, дорості- рбзум- 
у, с° доросліша-; (- зело) наливітися соками, 
(буйно) буя-, (вгору) виганятися, іти вгору, 
гні-; (- наріст) нарості-;!чуття! щоріз біль
ша- /дужча-, міцні- +/; /напругу/ ЗРОСТА- 
/на-/, збільшуватися, посйлюва-; І славу! шир
ив імісто! розбудовував (вусебіч) розрості-; 
р. в ціні жґ ітй в гроші; p., як з води ♦, як на 
опірі; я. !мн хто/ росте розвиваний, збільшу-, 
посилю-, ширений; с-и ♦, з-й виФ, щоріз біль
ший /вищий, дужчий +/, пк росту-, ок неспин
ний, нестрйм-, проґресив-, гінкий, ІкущІ жив- 
орбслий, о. назлЄті, ск -рбслий [дикорбс-], ©;

РОЗРОСТЙСЯ розбуя-, рясно засіятись; & ♦, 
як тропічні джунглі; ± ПРОРОСТАТИ.

РОСТИТИ вирбш/ува-. розводи-; (дітей) вихб- 
вува-, кохі-, викбхува-, вигбйдува-; (зло) пле- 
кі-; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й вирости-, вирб- 
щувач, викбху-, вихбву-, ©, ± я. виховує.

РОТ губи, усті, ф. писок, в. хівка, з'п полька, к" 
ротові порожнина /дупли-/; (тварин) піща, 
пащека; (птаха) дзьоб; (зайвий) ги їдець, ду

ші, член сім’ї, утриманець; & +о(чо)к, ^Яка.
РбТА в" СОТНЯ.
РОТНИЙ v сотЄнний, сотник; с ° командор роти.
РОЯЛЬ > ФОРТЕПІЯНО.
РТУТНИЙ у. живосрібний.
РТУТЬ у. живЄ срібло.
РУБ > РЕБРО; & (на шитві) рубець; д! ЛАТКА.
РУБА ребрбм, вертикально, (ставити) на попі; 

(ставити питання) категорично, принципо
во, різко; фР як відрізав /відрубів/.

РУБАКА рубіч, рубій; (лісу) лісоруб.
РУБАТИ (сокирою) зн щока-; (навпіл) розрубу- 

ва- /пере-/; (ополонку, вугілля) /ви-/; (голову) 
/від-/, стані- /в-/; (дрова) колб-; (ліс) кліс- під 
сокиру, с° вали-; (слова) карбуві-; (крок) від
биві-; (хату) стіви-, будуві-; р. з плеча 1. го
вори- /дія-/ рішучі, 2. не вважі- на ніслідки; 
я. /мн хто/ рубі с-и ♦, з-й /поклика-/ вйФ, ру- 
біка, рубіч, рубій(ло), рубило, пк рубільний, 
ск -рубний [лісорубний], -руб [дроворуб], © 
рубавши, рубіючи;

РУБ(0)НУТИ: р. з плечі (язиком) врубі-;
ЗАРУБАТИСЯ (в лісі) зайня- оборбну.

РУБЙЦЬ (на тілі) шрам; (кухля) крійка; (баш
ти) зубЄць; (шитва) шво; & рубчик; покрит
ий -бцгіми пошрамований, пк *рубцювітий, 
♦шрамис-.

РУБІЖ лінія, межі, кордон, фР мур, стіні [киті- 
йський мур], (лінія перелому) рубікбн, злам, 
поріг, ± ВОДОДІЛ; ги грань;

РУБЕЖІ фР обрії [нові р. нові б.]; 0.
РУБІКОН/ > РУБІЖ.
РУБІКОНОВИЙ нездолінний, (поділ) несполуч-
РУБІН^. кривавець.
РУБРИК/А (в газеті) зіголовок, розділ; (заголо

вок ~и) шіпка; (у реєстрі) графі; фР назва.
РУБ’Я рім’я, лахміття, дрінтя, о. літка на літці, 

рубЄць на рубці; & рубгаце.
РУДА іржіве багно /болото/, рудка; як пк кров; 

(залізна +) (кбрисна) гірські порода; & рудка;
РУДИ (корисні) копалини.

РУДЙЙ (колір) червоножбвтий; © рудоволосий 
/золото-/, золотокосий; (віл) рудошерстий; & 
руденький, рудівий, рудявий, /. *рудінь, (ру- 
дість) *рудизна; ± РУСИЙ.

РУДІТИ рудіша-; я. рудіє за зразком БІЛІТИ.
РУДНЯ копіль-, рудокоп-, рудокопіль-, с° руд

ник; з п шахта.
РУЇНА руйнбвище, румбви-, попелй-, розвіли-; 

(у країні) рбзвіл, розруха; (економіки) занеп
ад, розор; (дія) руйнувіння, знище-, руйніція; 
© каліка, мацапура;

РУЇНИ (замку) рештки, залишки, розвілища.
РУЇННИЙ руйнівний, руїнницький, спустошли

вий, спустошувальний, деструктив-.
РУЇННИК руйнівник, спустошувач, плюндрій,
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нищитель, пустошитель.
РУЙНУВАННЯ п° руїння 0 —
РУЙНУВАТИ плюндрува-, розруйнбву-, оберті- 

ти на руїну, не лиші- кіменя на кімені, сти- 
рі- з лиця землі; (привілеї) скасбвува-, ліквід
ував (економіку) занапаща-, розоря-; (щастя) 
знйщува-, нйщи-; (гніздо) спустбшува-; (сис
тему) розмиві-; я. /мн хто/ руйнує с-и ♦, з-й 
з4, руйнівник, руїн-, нищитель, пльндрій, ру- 
йнач 0, руйнатор, пк руйнівний, руїн-, дест- 
руктйв-, руїнницький, спустошливий, ©;

ЗРУЙНУВАТИ ЗНИ1ЦИ-, стер- /змісти/ з ли- 
ця землі, зрівня- /зміша-/ з землею; (тканину 
тіла) пошкбди-; (мур) повали- /роз-/; (плян) 
розладна-, поруши-, зірві- 0;

♦♦♦СЯ тріщати по всіх швах, піда- /леті-/ у 
прірву, завалюватися, надії) розвію- 0.

РУКА ф. лапа; (права) правйця, уР деснгі-, з. діс- 
на, (ліва) лівиця, шульга; л. найближчий пом
ічник, /залізна/ необмежена влада; (листа) 
почерк; ф. протекція, блат, жн дах; & рученя, 
ру(чень)ка, ручиця, ручище; ніби р. в руці 
ніби брат і сестра; на віітяг -ки на віддаль 
витягнутої руки; під своіб -ку під свою владу 
[взяв п. с. руку]; як -кбю знялгі як вітром зві
яло; -кбю подіти шапкою кину-;

РУКИ робоча сила, РОБІТНИКИ; чиї р. до чо
го стоять хто до чого мастік; з рук до рук 1. 
один другому, 2. безпосередньо.

РУКАВ (дитячого одягу) рукавчі; (річки) зіріч- 
ок, віднога, РОЗТІК, д. прорізь; (пожежний) 
кишка, шланг; & рукавець, рукавчик.

РУКАВЙЧКИ мн пальчата, од рукавичка.
РУКОБЛУДСТВО онанізм.
РУКОПАШ руками, рукою, р. руч, к!* ручним 

способом, с° вручну; ± САМОТУЖКИ.
РУКОПАШНИЙ: р. бій рукопішня.
РУКОПИС манускрипт, (на пергамені) пергім- 

ен, (на папірусі) папірус, (на затертому) па- 
лімпсіст; (автора) автбграф; & рукописання.

РУКОПИСНИЙ писаний рукою.
РУКОЙТНИК як і. держаковий.
Р У Л Е Т  к" завиванець.
РУЛОН сувій, ЗВІЙ; & Xа рульон.
РУМ’ЯНИЙ з рум’янцем /у -’янцях/; (цвіт) ро

жевий, червоний; (колір) рожевочервб-, біг- 
рянйй, кров з молоком; (овоч) червонобокий;

РУМ’ЙНО 1. гР 0, 2 .1. мн рум’яна.
РУМ’ЯНИТИ (червонити щоки) нарум’янюва-.
РУМ’ЙНИТИСЯ: що -иться нарум’янюваний, 

рідйй нарум’янитися, © рум’янившись.
РУМ’ЯН/ІТИ шарі-, вкривітися ~цем, ~и-; (печ

еню) /під-/; ІрожіІ рожіво цвісти; я. /мн хто/ 
~іе 1. с-и ♦, готбвий за^, щоріз рум’яніший, 
вкриваний ~цем, пк мій, © ~іючи /-івши/;

ЗАРУМ’ЯНІТИ с° зарум’янитися.

РУНА ВРУНА; густі з&пень; & п° рунь.
РУНИ > 1. ПІСНІ, 2. ПИСЬМЕНА.
РУПОР (посилювач звуку) мегафбн, г. голосник; 

жґ гучномовець; (ідей) вирізнйк.
РУРА і РУРКА > ТРУБА.
РУСАЛКА водяні німфа, д. берегйня, мт наяда; 

(лісова) мівка, мт дріяда.
РУСИЙ (волос) яснокаштіновий, (ще ясніший) 

РУСЯВИЙ, біля-, ясноволосий, білокудрий; 
& русоволосий, русокб-, русоголовий.

РУСИФІК/УВАТИ московщи-, російщи-, обмо- 
скбвщува-, зросійщува-, яничари-; я. /м“ хто/ 
~ус с-и ♦, з-й зросійщи-, ~ітор, зросійщ-ув- 
ач, пк -аційний, русифікаторський, © ~уючи;

РУСИФІКУВАТИСЯ п° штокати 0.
РУСЯВИЙ > РУСИЙ, бльондгінистий; як L 

білявець, бльондйн;
РУСЯВА ж1 білявка, бльондйнка.

РУСЬКИЙ F український; російський; як і. 
русин, руснік; & пк д. *русгінський, русніць-.

РУТЙНА вторований шлях /стіжка/, нудні пов
сякденність, о. топчік, зачарбване коло.

РУТЙННИЙ шабльбнний, шабльонбвий, неори- 
ґінальний; ± ТРАФАРЕТНИЙ.

РУХ ок гін, (рукою) мах, (ногою) дриґ, (у танці) 
па, (мимовільний) відрух, рефлікс; (безлад
ний) руханйна; (соків) струмувіння; фР хід 
[пускати в рух = п. в хід]; (вічний) розвиток, 
(матерії) фР зміни, перетворення, метамор
фози; & рухання, *руханка /= гімнастика/.

РУХАТИ переміщі-, пересуві-, ок штовха-; 
(млин) урухбмлюва-, СПРИЧИНЯ- рух чого; 
(з місця) руші-; (ким) керуві-, окриля- кого; 
не р. не ЧІПА-; я. /мн хто/ руха с-и ♦, з-й 
руши-, двигун, рушій, урухбмлювач Ф, пк рух
ливий, рухомий, рушійний, руховйй, ск -руш- 
ний [саморушний], © рухавши /-аючи/.

РУХАТИСЯ пересуві-, переміщі-, перебувіти в 
русі, не стоя- на місці, ф пір-; з'п ходй-, їзди-; 
(масою) ітй лівою; (ледве) ворушйтися; не р.
г. не руші-; р. вперід розвиві-, проґресуват-
и, поступі-; не р. чапіти; я. /мн хто/ -сться 
рухомий, руханий, зрушув-, урухбмлюв- 0, с- 
и ♦, з-й роз^, пк ходовйй, РУХЛИ-, мобіль
ний, /- ляві(и)ну/ нестрйм-, о у (стілому) русі, 
у стіні руху, ск -рушний [легкорушний], ©; я. 
не -сться стриноже-.

РУХЛИВИЙ жві-, мобільний, динаміч-; О мо
тор-, непосидющий, побігу-, с. ВЕРТКИЙ, 
шпаркий, п. діяльний, енергій-; (м'яз) ворух
ливий, ворушкий, ворушлйвий.

РУХОМИЙ (вітряк) пересувнйй; (наголос) не
стілий; (- обличчя, м'яз) РУХЛИВИЙ.

РУЧЙТИСЯ, РУЧЙТИ і РУЧАТИСЯ (за кого) 
по~, бріти на поруки кого, даві- поруку ком- 
у) г. ручі- [я Вам за це ручію]; (за що) ґаран-



РУЧКАТИСЯ 403 САД/ИТИ

тува- що; (за себе) відповіді-; я. /мн хто/ 
ручиться с-и ♦, з-й поФ, гарант, поручник, пк 
запоручливий, з. поручний, ©;

РУЧКАТИСЯ > ЗДОРОВКАТИСЯ.
РУШАТИ (в дорогу) виФ, вибиратися, вимандрб- 

вувати; (з місця) зрушува-; (- поїзд) відходи-, 
відправлятися, (- судно) відпливі-; (за ким) 
іти /Гха-/ слідом /нізирці/, жґ слідкува-*; (чу
же) (за)чіпа-, займі-, руха-, торка-; я. !мн хто/ 
руш і зрушуваний, відправлю-, відпли- 0, с-и 
♦, згодний вйруши-, о в дорозі до, © рушаючи;

РУШИТИ /з-, по-/; (- бурю) здійнятися 0;
(НЕ)ЗРУШЕНИЙ (не)порушений 0.

РУШЙННЯ (війська) кампанія; війні; ± ЗДВИГ.
РУШІЙ двигун, мотор; (прогресу) п. чинник, ру

шійна сила, фіктор.
РУШНЙЦЯ (ґнотова) мушкет, (саморобна) са

мопал; (давня) пищіль; (з двома люфами) ду
бельтівка; (обрізана) обріз, обрізін; ± КРІС.

РЮМСАТИ і РЮМАТИ > ПЛАКАТИ.
РЯБЙЙ плямистий; (- тканину) СТРОКАТИЙ, г. 

крісий; (птах) зозулястий; (на виду) віспуві-, 
дзюбі-, таранкуві-, ластовйнча-; (смугастий) 
періс-; (- воду) брижуві-; & рябенький, рябе
сенький, рябйй-рябісінький.

РЯБІ/ТИ (- воду) ряботі-, брижитися; (- букви) 
зливі-; (в очах) розпливі-, МЕРЕХТІТИ, (аж 
он) маячі-, мрі-, боввані-, р. 4ся; (чим) рясні
ти; & заФ; р. в очіх  (від золота) танцюві- 
в о.; ~є в очіх (від утоми) очі рогом лізуть; 
я. ~є 1. щоріз мпнй, пк ('мійже) рябий, зозул
ястий (на взір), пістрявий, (занадто) строкіт- 
ий, п° зарябілий, © мочи, 2. я. рясніє.

РЯБОТЙННЯ (на виду) віспини, вісповйння, р. 
ластовиння, (деінде) плями, цяточки; ги стро- 
кітість, пістряв-, барвйст-.

РЯД (думок) рій, (питань) НИЗКА, Сірія; (авт) 
вілка; (елементів) група, категбрія, розряд; 
(домів) перія, лінія; (гір) ланцюг, пісмо; (бій
ців) шеріга, ліва; (думок) вервечка, плетени
ця; & рядок, ви в два ряди ходом руш!; ± 
ШТАБЕЛЬ, ЯРУС, ШНУР.

РЯДЙТИ (молоду) убирі-, чепури-, виряджі-; з. 
порядкува-, верховоди-; (кого) домовля-.

РЯД/HO ~нйна, ~овині, ~юга, (одяг) веретянка, 
(носити) верста; & ~енце, ~нйн(оч)ка,а~юж-.

РЯДОВЙЙ простий, звичійний, пересіч-, сірий; 
(факт) буд£н-; Q не керівний /провідний/; 
як L солдіт; (з ряду) з. черговий, наступний.

РЯДбК: між рядків (читати) Езбпову мову, за
кодований текст.

РЙМА > РАМА.
РЯСНЙЙ (розмай) розкіш-, пиш-, густий, гілля

стий, листі-; (врожай) баті-, високий, ряснй- 
стий; фР барвйс-; (вогонь гармат) крутий, с° 
навісний; /- вогні/ числін-; (одяг) широкий.

РЯСНІТИ (чим) бу- багітим на що; (від овочів) 
рябі-; я. /мн хто/ рясніє (чим) багітий на що, 
рясний чим /від чого! у повен чого, (фактам- 

и) насичений, п° повнощедрий, © рясніючи.
РЯСТ збпень, траві, зело; (- ліс, гай +)п° розмій.
РЯТІВНЙЙ (круг) рятувіль-, рятунковий; (засіб) 

рятівнйчий, вибівчий; (- ідею) спасенний.
РЯТІВНЙК рятувіль-, (душі))? Спас(итель).
РЯТУВАТИ вирятбвува- /за-, в-/, (душу) спасі-; 

(з тюрми) визволя-; (од чого) вибавля-, (од е- 
розії) оберігі-, укриві-, ± ПОМАГА-; я. /мн 
хто/ рятує с-и ♦, з-й вФ, рятівнйк, рятувіль-, 
У7 Спасйтель, пб Спас, пк рятівний, рятувіль-, 
рятунковий, рятівнйчий, ок вибав-, у 7 спасен
ний, ск рятуй- [рятуй-душа], © рятуючи;

ВРЯТУВАТИ (з труднощами) видер- з пізу- 
рів/зубів/, витягну- з біди 0; & зарятуві- /ви-/;

РЯТУВАТИСЯ, ВРЯТУВА- вирятува- 0.
РЯТУНОК по4, жґ за4, ок вйрятовання, (душі) 

спасі-; (з біди) вихід (із становища); фР пбміч.
РЯХТІТИ > МЕРЕХТІ-; (- золото) сяя-, блшці-; 

(- плоди) РЯСНІ-; що ряхтііть = що мерехт-.

С

САБОТАЖ потайні протидія; зрив, підрив, 
підважування, саботуві-, с. шкідництво, ♦ни-.

САБОТ/УВАТИ піддаві- ~увінню, зрив (викон- 
іння чого), ± ШКОДИ-; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, 
з-й зірві- виконіння, шкідник, ~іж- пк ~іжн- 
ий, ©.

САВАН поховільне убріння /покривіло/; я. (сні
говий) габі, пбкрив, покров, р. покриття.

САВАНА > СТЕП.
САГА > ЗАТОКА; ок /про-/, руків (річки), д. 

прорізь.
САГА староскандинівський епос; (- кого) ги ле

генда, історія [с. про Ф орсійтів].
САД п° сад-виногрід; (вишневий) вишняк; (мі

ський) парк, /невеличкийі сквер; (зоологічний) 
зоопірк, зоосід; & садок, садочок.

САДЖАТИ (на лаву) садовй-; (бульбу) сади-; (на 
посаду) призначі-, стіви-; (в тюрму) ув’яз- 
нюва-; F оселя-; я. /мн хто/ садж і с-и ~, з-й у- 
садовй-, саджальник, пк саджальний, садиль-, 
© саджавши, саджаючи + що садить.

САДЙБА селить-, обійстя /мн -стя/, двір, д. гріж- 
ді, з. осад; (пана) дворище, маєток, фільвір-; 
(при хаті) ділянка; & садибка; г присід(йб)а.

САДЙСТ і САДИСТЙЧНИЙ > НЕДОЛЮД і 
НЕЛЮДСЬКИЙ.

САД/ИТИ (сад) саджі-, ~овй-; (на царство) кор- 
онуві-; (гроші) жґ тріти-; (гопака) різа-, ви- 
тині- /у-/, ТЯТИ, шквари-; (- бігуна) мчі-, 
ш пірко біг-; ІвітерІ нестися, гніти ; (чим) бй-;
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(у двері) стука-; (- дим) вали-; (кулю за кулею) 
елі-, посилі-, пуск і-; (з гармат) стрілЯ-, па
лії-; с. чортами виверті- громгі !с° прокльон- 
и/; я. Імн хто/ -ить Є-и ♦, з-й поФ, ~ильник, ок 
садій, пк садильний, © садйвши + що саджа;

ВСАДЙТИ (ніж) вгородй-, устроми-, уткну-, 
уштрикну-, затопи-; 0;

НАСАДЙТИ (окуляри) почепи-;
ПОСАДЙТИ (в тюрму) /за-/, запакува-, д. вса

ди-, & посадови- /у-/ 0; (досадити) присади-;
ПРИСАДЙ- (кого) притиши-, ді- відсіч кому.

САДІВНЙК садівничий.
САДНб > РАНА.
САДОВИЙ (ніж) садковйй; (алея) пірко-; (- дер- 

ево) плодовий, не дикий; (- господарство) са
дівничий, садівницький.

САДОВИНА овочі, плоди, с° фрукти; р. садові 
дерева.

САДОВЙТИ (сад) САДИ-; (літак) приземля-; 
(окуляри на ніс) наклада-;

ПОСАДОВИТИ & пф *посадбвлювано.
САДСІК САД; (вишневий) вишняк; & присадок.
САЖА кіптява, з. сопуха, с° кіпоть.
САКВИ д. бесіги; > ТОРБИ.
САКВОЯЖ > МІШОК.
САЛО солонина; (нутряне) здір; (топлене) сма

лець; (овече) лій, ЖИР, сить, з. тук; (на воді) 
ш[с]уга, іпЄрех, шфешень; (гра) д, хапанка; 
& сальці, *сальцесон, пк *саляний; ± НАЛІТ.

САЛОГУБ > МІЩАНИН.
САЛЮТ > ВІТАННЯ; (пальбою) яса; (з крісів) г. 

сальва, с° залп.
САЛЮТУВАТИ (кому) віддава- салют /честь/, 

ВІТА- кого; я. /мн хто/ салютує с-и /звйклий/ 
♦, призначений відда- салют, пк вітальний, о. 
із салютом, ©, ± що віта.

САЛЬДО > РІЗНИЦЯ; ± РЕШТА.
САЛОН вітальня; (на судні) зал/а/, заля, /для 

старшин/ кают-компанія; (малярів) вйстав- 
кбвий зіл; (дамський) перукарня.

САМ фР не хто, а [сам цар], f  влісною особою 
/персон-/, навіть [сам шеф не знав]; (з нст <? 
пошлю, зроблю +) особисто, персонільно, 
власними сила-, без чужої пбмочі; (гуляю) са
мостійно, самотою, без супроводу; е* дідько, 
чорт; с. собі пан ♦ коваль своЄї долі с. по собі
♦ собою; с. соббю (являє) г. ♦ із сЄбе.

САМЕ (з нст d1 зіраз) якріз, щбйно; фР конкрет
но [хто с.?], тільки но [це було, колй ♦ тво
рився світ], таки [не хотів, а вийшло ♦ так]; ок 
аж [ніщ о аж сюди нЄстй?]; с. тоді і с. там 
там і тоді, де /колй/ треба.

САМИЙ к. сам [в той сам час], © аж [до -мої 
нбчі аж до ночі; на с. вершечок аж на вер
шечок]; такйй с. > ОДНАКОВИЙ.

САМЙЙ /  один [с. хліб], (з нст і.) виключно [с.

брак], уосбблений, втіле- [самі чемність]; & 
самЄ(се)нький, (сам-)самісінь-, г. самісь-. 

САМЙЧИТИСЯ ставіти самйцею; & дк по4. 
САМІТНИК печЄр-, пустель-, відлібд-, відлю

дько, АНАХОРЕТ.
САМ-НА-САМ на самоті, без нікбго, сам собі, 

сам-одйн; (з ким) віч-ні-віч, одйн-на-одйн, 
наодинці, бко-в-бко, тет-а-тЄт, в чотири бка. 

САМО: с. соббю зрозуміло авжеж таки так, годі 
заперечити (що так).

САМО- самостійно- [самовибраний = самостій
но вйбра-].

САМОБУТНІЙ ориґінільний, своєрід-, непов- 
тбр-, унікіль-, окремішній, один у евбму роді. 

САМОБУТНІСТЬ (національна) окремішність. 
САМОВБИВЦЯ > САМОГУБЕЦЬ. 
САМОВИБУХАЮЧИЙ що сам вибухає, підри- 
ваний автоматично, з автодетонітором, з дистан
ційним детонітором, пк само вибуховий; Q 
бомбіст-самогубець.
САМОВІДДАНИЙ жертбв-, г. жертвЄн~, р. сам- 

ожертбв-, самопосвят-, к. посвят-; (чин) геро- 
їч-; (- працю) безкорисливий; ± ВІДДАНИЙ. 

САМОВІДТВбРЧИЙ самовіднбвний. 
САМОВЛАДАННЯ самоконтроль, самовліда, 

контроль /вліда/ над собою.
САМОВОЛЕЦЬ і САМОВОЛЯ > СВАВОЛ- 

ЕЦЬ і СВАВОЛЯ.
САМОВПЕВНЕНИЙ р. самонадій-; (тон) рішу

чий, с. безапеляційний; & самопЄв-. 
САМОГО[І]Н > ГОРІЛКА; (з буряку) бурячін- 

ка; а. ханжі; & самогонка, самогоняра. 
САМОГУБЕЦЬ самовбивець, самовбивця, са

могубця, а. камікідзе; ги відчайдух. 
САМОГУБСТВО самовбйвс-, п° самозгуба, а. 

гаракірі; ги відчайдушний /безогляд-, прире
че- на фіяско, безнадій-/ крок; ± УБИВСТВО. 

САМОДОВЛІЮЧИЙ к" самодостітній, самови- 
стачільний, цілком незалЄж- /самостій-/. 

САМОДУР > СВАВОЛЕЦЬ; (в сім'ї) варивода. 
САМОЗАБУТНЬО забувши все на світі. 
САМОЗАБУТНІ (у праці) забутої; фР нестяма 

[до нестями]; о* САМОПОСВЯТА. 
САМОЗАГ ЛЙБЛЕНИЙ пк серцезанурений. 
САМОЗАКбХАНІСТЬ ж. пупоцентрйзм. 
САМОЗАСПОКОЄННЯ гі° самоспівчугтя. 
САМОЗВАННИЙ самопроголбше-.± 
САМОЗНЕЦІНЕННЯ /- приниження, -зневіга/. 
САМОЗРОЗУМІЛИЙ самоочевидний. 
САМОКАТ а. скутер, г. гулгій-нога. 
САМОКАТУВАННЯ самотортури. 
САМОЛЮБ > ЕГОЇСТ.
САМОЛЮБСТВО амбіція; (прагнення почес

тей) честолюбство; ± ЕГОЇЗМ.
САМОПАЛ > РУШНИЦЯ.
САМОПЙХОМ жґ саморушно, автоматично,
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своїм пйхом /хбдом/.
САМОПОВАГА самопошана, (власна) гідність; 

нбвен -ги гідний себі, п. власної гідности.
САМОПОЖЕРТВА > САМОПОСВЯТА.
САМОПОМІЧ г. взаємопоміч, взаємодопомога, 

солідарність; д! ДОПОМОГА.
САМОПОСВЙТА самопожертва, самозречення, 

саможертва.
САМОПРАВНИЙ самочиннйй, СВАВІЛЬНИЙ.
САМОРЕАЛІЗАЦІЯг. попис [поле для пбпису].
САМОРОДОК (золота) суцільна грудка; ги рід

кісний талант, обдарбвана особа.
САМОРУБ калічник члЄнів; (на війні) самостріл.
САМОРУШНИЙ автоматйч-, самочйн-, с° само- 

діючий; (- гармату) самохідний;
САМОРУШНО > САМОПИХОМ.

САМО СОБОЮ мимовільно, спонтін-, самохі
ттю, без причини, (загорілося) з нічого.

САМОСТІЙНИЙ незалеж-, не підпорядкбва-, 
(край) суверен-, непідлеглий; (жанр) самобу
тній, окремий; (погляд) власний, ориґіналь-;

САМОСТІЙНО сам /-мі, -мб, -мі/ собою, не
залежно 0; (діяти) на свій рбзсуд /руку/, сво
їм розумом; (без помочі) САМОТУЖКИ.

САМОСУД > РОЗПРАВА, СУД.
САМОТА самотність, самотині, ізольованість, 

покинутість, п. сирітство; & самотйзна.
САМІТНІЙ покгінутий, однйм-одйн, самйй, са

м-f одйн), страшно одйн, одйн, як палець, д. 
одинокий; (дуб) сирітсь-, сиротливий; (без 
роду) безрідний, безсімЄй-; & самітнйй, само- 
тйн-, самотлйвий;

САМОТНІСТЬ САМОТА, одинокість, без-дру-
31ВСТВО 0.

САМОТНІТИ самотнішати.
САМОТІЮ на самоті, одинцЄм, наодйнці, оди

наком; (держатися) окрЄмо, ізольовано; 
(жити) самому /-ій, -йм/; ± САМ-НА-САМ.

САМОТУЖКИ самостійно, власними /своїми/ 
сйлами, без помочі, своїми руками.

САМОУК > ОСВІЧЕНИЙ; як і. самовчЄний.
САМОХІТТЮ і САМОХІТЬ добровільно, без 

прймусу, з власної волі, охотою; (проти волі) 
> НЕСАМОХІТЬ; ± СПОНТАННО.

САМОЦВІТИ коштовності, с° дорогоцін-, у? 
перли [а], з. клейноди.

САМОЦВІТНИЙ дорогоцін-, коштбв-, п. прек- 
рас-, (- зорю) променйстий, п° стопромінний.

САМУМ > ВІТЕР.
САНАТОРІЙ (дім відпочинку) гі° пансіонат; & 

у. р° санаторій; ± ЛІКАРНЯ; & пк *санатбрний.
САНИ ґринджоли, санкй, г. копильчакй, зілубні; 

& санчйта, саночкй; *санкбвання /розвага/.
САНІТАРНИЙ (пункт) медйчний; (захід) гігіє

нічний; (вузол) каналізаційний.
САНКЦІОНУВАТИ СХВАЛЮ-, ю. ЗАТВЕР

ДЖУ-, ф. давати добрб /санкцію/, наклад^- 
сінкцію; я. /мн хто/ санкціонує з-й діти сан
кцію, © накладаючи санкцію, ± я. схвалює.

САНКЦІЯ (на що) дозвіл, схвалення чого; (кри
мінальна) ю. покарання;

САНКЦІЇ*)* засоби впливу.
САНОВЙТИЙ вельможний, санбв-, високий; (ви

гляд) (по)ставний, імпозант-, презента-бель-.
САПА мотйка, копаниця; & сапка; тііхою сапою 

приховано, таємно, нйщечком.
САПАТИ > ДИХАТИ, ± ЧМИХАТИ.
САПАТИ сапува-, шарувй-, ± ПОЛО-; & д*вйса- 

па- /об-, про-/; я. /мн хто/ сапі с-и ~, з-й про^, 
сапальник, шаруваль-, сапувіль-, пк сапаль- 
ний, шаруваль-, сапуваль-, © сапавши.

САРАКА > БІДАК.
САРАНА & саранчі, пк *сарінячий.
САРДОНІЧНИЙ (сміх) злісно-глузлйвий, ущй- 

пливий, уїдливий; ± НАСМІШКУВАТИЙ.
САРКАСТЙЧНИЙ щко-іроніч-, ± САРДОНІЧ-.
САРКОМА у. м’ясік, к" злоякісна пухлйна, шкі

дливий наростень.
САРКОФАГ > ТРУНА, ГРІБ.
САТАНА р. СатанаТл; д! ДІДЬКО; & сатанюка.
САТАНІТИ казйтися, лютувати, шал(ен)і-, ска

жені-, о. рві- й мета-; я. /мн хто/ сатаніє щор
аз лютіший, мійже розсатанілий, © сатаніюч-
и, ± я. несамовитіє.

САТАНІЧНИЙ диявольський, гіспидсь-, мефіс- 
тбфельсь-; & сатанівсь-, сатанйнсь-.

САТИРА (жанр) ГУМОР; (твір) памфлет.
САТЙРИК > ГУМОРИСТ; ± СМІХУН.
САТИРЙЧНИЙ (журнал) гумористйч-; (- вда

чу) ущйпливо-глузлйвий; ± ІРОНІЧНИЙ.
САТИСФАКЦІЯ задоволення, вдоволення.
САТРАП Iе намісник; ги вірнопідданий слуг і, 

виконавець вблі тиріна, п. цЄрбер; (дрібного 
ма(с)штабу) (по)сіпіка, ± ПОПЛІЧНИК.

САХАРЙН штучний цукор; п. (в СССР) ілю-зія, 
личкування дійсности [рожевоокулярна саха- 
рйна] ; & Xа сахарйна.

САХАТИСЯ (кого) цурі-, не признава- до, уни
кати; р. лякатися; (від кого) ВІДСАХУВА-; 
я. /мн хто/ -ється с-и ~ змушений відсахну-, 
відлюдько, пк відлюдькуватий, вовкува-, неп
ривітний, ©;

ВІДСАХНУ- відхитну-, відкйну-, 0, о. ум йти 
руки.

СВАВІЛЬНИЙ самоправ-, самочйн-, самовіль-, 
самовлід-, ю. беззакбн-, протиправ-; (хам) 
безпардбн-, розгнузда-, розсваволе-, розгука-; 
фР безконтрбль-, стихій-; ± ТИРАНІЧ-; & бу- 
йно-Ф /= розсваволе-/ [б.-свавільна хода].

СВАВІЛЕЦЬ самовол-, самоправ-, беззаконн
ик , самодур, © мбре по коліна кому, ф. бур
бон; (в сім'ї) варйвода; & свавільник.
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СВАВОЛИТИ самочйнствува-, роби- самочин
ство, роби-, що хотіти, я. /мн хто/ свавгілить 
розсваволений, звйк-лий СВАВОЛЄЦЬ, пк 
САВІЛЬНИЙ, самовіль-, відомий сво&о сва
волею, ©;

РОЗСВАВОЛ/ИТИСЯ розпадлючи-, г. розсва- 
воліти 0; я. -ів ~ілий, буйно-свівільний.

СВАВОЛЯ самово-, свавіл-, самовіл-, самоправ
ство, самодур-, свавіль-, вседозволеність, гра- 
без-правил, праві-без-меж, невизнання жод
них меж, / / 1 безприділ, (темних сил) розгул.

СВАРИТИ (кого) лія-, бра- в роботу, ф. бешта-, 
о. мили- голову /чита- нотацію /моріль/ кому; 
(за що) кори- кого у докоря- /доріка-/ кому; 
(кого з ким) розсварюва-, РОЗ’ЄДНУ-; я. /мн 
хто/ сварить 1./2. с-и ~, ©, 1. рідий на~, сва
рун, лайливець, пк сварливий, лайлй-, чорнор
отий, о. з лійкою на устіх, 2. схйльний до 
звад, з-й по- звідник, розсвірювач, пк звад- 
лйвий, розбрітній, ок розбратущий;

ПОСВАРИ- /роз-/, розбраті- 0; & ♦ пальцем.
СВАРЙТИСЯ грйз-, сперечі-, заїді-, ггірка-, гар- 

йка-, не (дуже) мирйти, конфліктуві-, ітй на 
конфлікт; (на кого) лія- /свари-/ кого; (пальц
ем) погрбжува-, насвірюватися; (з начальст
вом) ціпа-; не с. з ким бути у згоді з; я. /мн 
хто/ -иться розсвірений, с-и готовий по^, 
схйльний конфліктувіти, сварун, сварливець, 
заводіяка, пк сварливий, заїдли-, звадли-, зав- 
одіяцький, о. (вічно) у свірці, © сварйвшися;

ПОСВАРИТИСЯ погйрка-, чогось не поділ-йти,
о. розбй- глек /макітру/, побй- глечики, по- 
рві- стосунки 0; & (до біди) досваритися.

СВАРКА гриз(от)ня, звіда, заїдня, колотнеча, р. 
свара, ф. перегавк, д. змажка, с. чвари, РОЗ
БРАТ, ± НЕЗГОДА; д. лійка; р. погроза; ± 
КОНФЛІКТ; & сварня, пересварки.

СВАРЛИВИЙ опришкуватий, звадлйвий, спере- 
члй-, заідли-, гризли-, незлагідний, с. скан- 
діль-; & сваркйй.

СВАРУН гарйкало, гризюка, звідник, ± ІРЖА.
СВАТ (на сватанні) стіроста /мн староста/; & 

сваток, сватко, світонько;
СВАТИ (чл$ни родини молодих) родичі.

СВАТАННЯ > ВЕСІЛЛЯ.
СВАТАТИ (за кого) єдні-, домовля-; (кого) сві- 

татися до кого у підшукувати піру кому; (до 
чого) п. залучі-, заангажовува-, вербува-, за
тяга- /при-/; я. /м" хто/ світа с-и ~, готовий 
по^, сват, світальних, е. стіроста, ж1 сваха, 
пк світальний, ©.

СВАТАТИСЯ (до кого) світати кого у брі- руш- 
никй за кого; ги латітися, присусіджува-; я. 
/мн хто/ -сгься с-и рідий по^, сватач, до 
кгіго -ються сватаний, засватува-.

СВЕРБІТИ чухатися, (в горлі) лоскотіти; н° я.

корті-; мс* бентежи-, непокої-; (під серцем) 
нй-, нуди-; я. свербить с-и ~, пойнятий свер
блячкою, (- місце) чуханий, розчухува-, пк 
сверблячий, свербливий, свербучий, ©.

СВЕРБЛЯЧКА (недуга) короста, чухічка; & 
свербіж, свербець, свербіння, сверб; (до чого) 
п. кортячка, бажіння, прагнення; трибунна с. 
вітійствомінія.

СВЕРДЛЙТИ свердлуві-; (діру) висвердлю-, ви- 
вірчу- /про-/; т. бурйти; (оком) пронйзува-, 
прошиві-; (мозок) п. пекти, гнітй-, мучи-, не- 
покої-, точй-, Ґ  гупа- в голові; & *всвЄрдлю- 
ватися; я. /мн хто/ свірдлйть с-и ~, з-й про^, 
свердляр, свердлій, свердлувільник, пк сверд
лувальний, свердловйй, ІспогадІ уїдли-, /- очі/ 
пронйзли-, /біль/ терпкйй, пекучий, гризу-, © 
свердливши.

СВЕРДЕЛ і СВЕРДЛО (велике) бурів, (з приво
дом) дриль; & свердлик, свердельце, сверде- 
льчик, абурівчик.

СВЕТР х? сестер; & светрик.
СВИНАРНЯ свинірник, свинйнець, свинятник, 

свинюшня, свинюшник.
СВИНЕЦЬ с°у. оливо.
СВИНЦЕВИЙ у. олив’яний; (- небо) похмурий.
СВИНИНА поросяти-, свиняче м’ясо, (вуджена) 

буженина.
СВИНОПАС > ПАСТУХ.
СВИНСТВО бруд, неохійність; (хаос) кавардік;
(негативне явище) i f  неподобство; (з боку кого) 

непорядність, невдячність, невдяка.
СВИНУВАТИЙ © неохійний, о. як свиня, на 

взір свині; (норов) непорядний, невдячний, 
нечемний; & свинякувітий.

СВИНЯ льоха, свиноматка, як і. безрога, (мала) 
підсвинок; © нехлюй, нечЄма, свиняка, свйн- 
тух, як і. невдячний, г. хрунь; & з6 свинота.

СВИНЯЧИЙ порося-, свйнський; (схожий на 
свиню) свинувітий, /обличчям/ свиномордий.

СВИНЯЧИТИ робй- свйнства, & свинячитися, 
висвинячува-.

СВИСТ (звуки свисту) вйсвисти /по-/; © свист
ун, пустобрех; & рбзсвист, (моторів) п° 
свистовітри.

СВИСТАТИ свисті-; (сюрчком) сюрчі-; (мот
ив) насвйстува- /ви-/; (всіх нагору) м° скликі-, 
юшка-; (- маси води) її. жбуха-, /кулі/ брині-; 
& д? пересвисті-; я. /мн хто/ свііще с-и ~, рад
ий по^, свистун, к. свист, пк свистовйй, свис
тючий, ок свистільний, свистувітий, © свис
тівши;

СВЙСНУТИ (нагаєм) хльосну-; (- кров) порс
ну-, брйзну-; /кулю/ цьвохну-; (звідки) дреме
ну-; & досвйсну-; аж свііснув хто не зміг 
стрймати свисту (від захоплення /подиву +/).

СВИСТОК сюрчбк, пищало; (дитячий) свйщик,
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свистунець, свистальце.
СВИСТУН той, хто свище; ги нербба, базіка, 

брехун, к. свист.
СВИТА сіряк /-чина/; б. почет; & свитина /-ка/.
СВІДОК (подій) очевидець /само-/, г. вйдець; (в 

суді) р. свідчий, з. вйсвідник, Інечесний/ КРИ
ВОПРИСЯЖНИК, кривоФ, (на зводинах) жґ 
очкір; (на обшуку) с° понятий.

СВІДСІМИЙ (крок) усвідбмлений, розум-; (ате
їст) перекбна-; (програш) навмйс-; (чого) хто 
усвідомлює що; & над^; с. себе притбмний, 
сповна розуму, при повному розумі, у повній 
свідбмості; перший с. рух позаугрббний.

СВІДбМО (з наміром) НАВМИСНО 0.
СВІДОМІСТЬ тяма [дійти до тями], ок рйзми- 

сел; (чого) розуміння, усвідбмле-, пЄвність [с. 
втрати пЄвн- в.], (повна) притоми-, пам’ять; 
фР рбзум, глузд, пантелйк; & пк *свідбмісний.

СВІДОЦТВО посвідчення, пбсвідка, лист [заста
вний лист], зп сертифікат, жґ квиток; (- наро
дження) метрика, (- освіту) атестат, диплом; 
(успіху) свідчення.

СВІДЧЕННЯ (розвитку) свідоцтво; мн (на суді) 
пбкази, зізнання, /нечесні/ кривою, (недуги) 
симптом, з6 синдром.

СВІДЧИТИ (- хист) говори-, промовля-, вказу- 
ва- на; (повагу) засвідчува-, вислбвлюва-; (на 
суді) даві- свідчення /пбкази/; (собачу відда
ність) Тс- очйма начальство; & свідкуві-, ви- 
свідчі-; я. /мн хто/ свідчить с-и ~, готбвий 
по^, свідок, (що) свідчення, п* свідчий, свідб- 
цький, фР де засвідчено [акт, де з. подію], © 
свідчивши;

ПОСВІДЧИТИ гі° не ді- збрехати [не дасть 
збрехати = може ~]; ± ВИКРИВАТИ.

СВІЖИЙ (хліб /овоч, молоко/) щбйно з пЄчі /з 
дерева, з-під корови/; (- білизну) чйстий, не 
одіганий; (вітер) холоднЄнький, прохолбд- 
ний, /на морі/ сйльний; (- барву) не вйсохлий 
/злині-, вйцві-/; /зелень/ молодйй, незів’ілий, 
соковитий; (голос) новйй; (вигляд) здорб-, кві
тучий; Q о. як о-гірбчок; (- враження) не за
тьмарений; /сили/ віднбвле-, відсвіже-, не вйс- 
наже- /вгічерпа-/, не стбмле- [♦ на сгілах /сгіл- 
ами/]; (слід) не затбпта-, п. гарний; (гість) 
незнайбмий /мало-/; (- вісті) останній, найно
віший; /риму/ незаялбжений, оригініль-; /под
ію/ недавній; /рану/ живйй; & свіжйстий;

СВІЖО фР щбйно, недавно [с. викопаний]; & 
насвіжо (їсти) /= щбйно з печі /дерева +/.

СВІЖИНА > М’ЯСО, РИБА; & (щось свіже /в 
тому числі і людина/) свіжак.

СВІЙ (дім) власний, не чужйй; (син) рідний; як L 
рбдич, близькйй; (звичай) особлйвий, само
бутній; (- смерть) прирбдни[і]й; /красу/ не 
пггуч-; (час) належ-, відповід-, слуш-; (- ви-

Й іб) к4 вітчизні-, НАШ; на с. лад по-свб£му. 
ІСЬКИЙ приручений, г. освоє- не дйкий; 

(кіт) домашній; © покірний, слухні-, своя- 
цький.

СВІТ всЄсвіт, білий /Ббжий/ світ, людські сто
сунки [якйй тепер світ настав]; (на мапі) Зем
лі, земні куля; (рослин) царство; (звуків) сфе
ра, царина; (учених) коло; (духовий) кругозір; 
(вищий) товарйство; (тоталітарний) лад, ус
трій, спбсіб житті; (навколишній) отбчення, 
середбвище, довкілля; (той) засвіти; (Новий) 
Америка; (Старий) Еврбпа; з. світло; & сві- 
тик, підсвіт, позасвіт, *міжсвітгя; такбго ко
го [н. брехуні] с. не знав! несосвітенний хто; 
с. закрутився кому світ помЄрк; с. став не
малий кому світ замакітрився, на серце ка
мінь ліг; збвнішній с. надвір'я, д. надвір-ок, 
ок позахіття; у /на/ всім світі на /в/ цілому 
світі; до світу зісвіт; у світах далеко від ро- 
дйни /рідних місць/;

СВІТЙ незнані краї, чужині; з найдільших 
світів з далекого ділеку.

СВІТАНОК світ, досвіток, світіння, зг розсвіт; 
(на сході) ранкова зорі; (цивілізації) зорі; на 
-нку до дня, світанком.

СВІТАТИ н° займатися /заходи-/ на світ, РОЗ- 
ВИДНЯ-, сіріти, дк обвйднітися; світіє (сірі- 
є) о. загляді сірий віл, сонце заповідіє схід.

СВІТ ЗА ОЧІ бЄзбач, куди нбги несуть, кудй бчі 
поведуть /світять, стіли/, у незніні СВІТЙ, 6м 
до чорта в зуби; & світ за очйма, х*2 світ-заочі; 
± ХТО-ЗНА-КУДИ.

СВІТЙЛО (в небі) тіло, шіянЄта; (денне) сонце, 
(нічне) місяць; © ги зірка, світоч, славна по
стать, с° знаменитість, з. славута, п. маяк, як
і. славетний, слів-, славнозвіс-; & світич.

СВІТИТИ висвічува- /роз-/; (світло) /за-/; (кому 
/щоб було ясніше/) /при-/; (крізь що) /про-/; 
(чим) освітлюва-; (- сонце) сія-, випроміню- 
ва- /розливі-/ світло; (тілом) ходй- мійже го
лим /в подЄртім одязі/; (з вікон) світйтися; (- 
зорі) зоріти, блищі-; (-обличчя) промені-; 
(радістю) випромінюва- що; (у картах) бу- 
кбзирем; с. вікнами кому (- зал) бу- чиїм міс- 
цеперебувінням; я. /мн хто/ світить с-и з-й
ПО^, СВІТОЧ, СВІТЙЛЬНИК, СВІТЙЛО, пк світильни- 
й, світосій-, © світйвши;

РОЗСВІЧЕНИЙ заяскравле- 0.
СВІТЙТИСЯ п° ясни-, ясніти; п6 висвічува-, к" 

випромінюва- світло; (- свічку) горі-; (вночі) 
світй-, сія-; (на сонці) вйблискува-, блищі-; 
(чим /щастям/) випромінюва- що; (- очі) про
мені-, променйтися; (крізь що) СВІТИТИ, ви- 
днітися, (на виду) прочйтува-; & розсвічува- 
/= починіти -/; я. -иться розсвічений, роз- 
проміне- 0, с-и пк світляний, світнйй, сві-
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тйль-, світібчий, світловий, світлонбсний, /- 
шкалуі самосвітній, ок світйстий, світлЯс-, с* 
-світній [тонкосвітній], © світйвшись;

ЗАСВГПІТИСЯ п° заясніти 0.
СВІТЛИЙ не тЄмний, освітле-; (- воду) чйстий, 

прозбрий; /майбутнє/ радісний, щаслйвий, 
просвітлий; /обличчя/ осяяний; /душу/ шляхЄ- 
т-; /голову/ розум-; (погляд) яснйй, нічим не 
затьміре-; (гість) вельмбж-, висбкий; & світ- 
лЄ(се)нький, світлуватий, світляс-, трисвіт- 
лий, пресвіт-, (світлий-)світлісінький.

СВІТЛЙЦЯ (парадна) кімната /покій, гбрниця/, 
вітальня; ± КІМНАТА.

СВІТЛІТИ світліша-; (- небо) ясні-, вияснювати
ся; /обличчя/ світй-, сяяти, промені-; (в тем
ряві) вимальовуватися, видні-; н° СВІТАТИ; 
я. світліє щоріз світліший /ясні-/, вже мійже 
світлий, фР напівсвіт-, заясні-, © світліючи.

СВІТЛО (в хаті) освітлення, (єдине) вбгник; (на 
перехресті) к. світлофбр; фР освіта; з. світ; & 
світбльце; ± СЯЙВО; пР ясно, не тім-, вйд-.

СВІТЛОЖСІВТИЙ яснозолотйй.
СВІТЛОТІНЬ п° сяйвотінь.
СВІТЛЙК (комаха) д. світляних; & світлячбк.
СВІТЛЯНЙЙ світловйй, (циферблят) який сві

титься; р. світлий; з. освітлений.
СВІТОВЙЙ (форум) усесвітній, вселібдський; 

(поет) світовбї сліви, СЛАВЕТНИЙ; з. су£г-, 
житейський, (звичай) людсь-, © світсь-, (лад) 
загрьнопрййнятий, загальновйзнаний.

СВІТОГЛЯД світорозуміння, світобічення; пбг- 
ляди, перекбнання, (митця) п. світ; (як сис
тема) концЄпція; ± ІДЕОЛОГІЯ.

СВІТОГЛЯДНИЙ ідеологіч-; & світоглядбвий.
СВІТОЧ смолоскйп, світич; (небесний) світйло; 

О зірка; (науки) апбстол; (- науковий центр) 
колйска, джерелб; д. лучйна.

СВІТСЬКИЙ не духбвний, цивіль-, не держів-; 
(баль) великосвітський; (звичай) загальнопрй- 
йнятий, з. СВІТОВЙЙ.

СВІЧКА (велика) ставник; (в автомоторі) т. ел- 
ектрйчний запіл; (лікувальна) ма супозитб- 
рій; ф1 пб одинйця сйли світла; сГ вертикі- 
льний злет [н. м’ячі]; & свічечка,р. свічі;

СВІЧКЙ (в очах /від удару!) іскри, каганці; 
(цвіту) суцвіття; фР бчі.

СВІЧНИК підсвіч-, (під ряд свічок) канделябр.
СВОБОДА вбля, п° вільність; (нації) суверінн-, 

суверенітет, незалежність, самостійн-; (ман
ер) простоті, невймушеність; р. дозвілля;

СВОБОДИ (громадянські) праві.
СВОЄРІДНИЙ особлйвий, незвичійний, СА

МОБУТНІЙ; (жанр) характерний, специфіч-, 
ок автоном-; ± ОРИГІНАЛЬНИЙ.

СВОЄЧАСНИЙ вчас-, © на час; (захід) дореч- 
ний, актуіль-, слуш-.

СВОЙК брат дружйни; д. рбдич; мс* близькі лю- 
дйна, як і. свій.

СВОЙЧИТИСЯ ріднй-, родичі-, п. зблйжува-;
ПОСВОЙЧИТИСЯ породйча- 0.
СВЯТВЙЧІР святйй вЄчір, багітий вЄчір, багіт- 

вЄчір, вЄчір піред Різдвбм.
СВЯТЕННИК спасЄн>, преподбб-, як і. дуже бо

гомільний; f  лицемір, облудник, ? святбха, 
як і. святйй та ббжий; & святЄнничок.

СВЯТЙЙ пріведний, преподбб-, непорбч-, без- 
гріш-, моріиьно чйстий /бездогінний/, )Р бла- 
гопбсла-; (дар) Ббжий, божЄствЄнний, свящЄ- 
н-, сакраментіль-; (- мету) заповіт-; (- воду) 
освяче-, к. свячЄ-; (піст) великбдній; (обов'я
зок) висбкий, почЄсний; (- діло) прівий, спра
ве длй-; (хліб) дорогйй, безцінний*; (закон) 
непоруш-, для всіх одйн; (мир) біжаний; як L 
святець, пріведник, преподббний, спасЄн~, у- 
гбд-, блажен-; ± БОГОРІВНИЙ;

СВЯТІ як і  образи, ікони;
СВЙТО пр божественно 0.

СВЯТЙНЯ храм, святйлище, к* санктуірій; п. 
свЯтість, свЯтощі, с. святія святих.

СВЯТЙТИ(СЯ) освЯчувати(ся);
ПО^Д«СЯ (чому) відда-, посвятйти себе; 0.

СВЙТІСТЬ фетйш, предмет обожнювання, свят- 
йня; свЯтощі, святі дарй; фетишизм.

СВЯТКбВИЙ (одяг) не будЄнний, ошіт-, з. пос- 
вятнйй; (настрій) урбчйстий, піднЄсєний; & 
святнйй, святбч-.

СВЯТКУВАТИ відзначі- /відбуві-/ (як) свЯто, д. 
празникуві-, (ювілей) г. обхбди-; (суботу) ша- 
башуві-; (побіду) тріюмфуві-; л. не працюві-; 
фР раді-; (кого) он? шануві-; я. святкує роз- 
празникбваний, розсвяткб-, звйклий /с-и/ ~, з- 
й від», захбплений свЯтом, учісник свЯта, д. 
празничінин, пк СВЯТКОВИЙ, о. на свЯті, ©.

СВЙТО святкувіння, д. прізник, (масове) гулян
ня, фестивіль, уР торжество, велйкдень*; (ма
ле) прйсвяток, прізнич-; & святонько, мн свят- 
кй;якиР> СВЯТИЙ.

СВЯТОТАТСТВО (у віршуванні) ж. сонетотіт-.
СВЙТОЩІ > святиня.
СВЯЩЕНИК (і)єрЄй, Ббжий слугі, душпістир, 

к!* священнослужйтель, служйтель культу, ф. 
піп, г. пірох, (старший у соборі) протопре
світер; (у протестантів) пістор; (у католик
ів) ксьондз, канбнік, /у каплиці/ капелян; (у 
буддистів) ббнза, (у мусулман) муллі.

СВЯЩЕННИЙ (дару обов'язок +) СВЯТИЙ; (- 
книги) релігійний; (- слово) дорогйй, заповіт
ний; (зміст) висбкий, піднЄсєний; (- борню) 
визвбль-; & святЄб-.

СВЯЩЕННОДІЙСТВО к. СВЯТО ДІЙСТВО.
СВЯЩЕННОДІЯТИ: що -діє священнодій(ник).
СЕАНС (кіна) пбказ, демонструвіння; (лікуван



СЕДАТЙВ 409 СЙРДИТИСЯ

ня) (одні) процедура; (гіпнотизера) вгіступ.
СЕДАТЙВ заспокійливий зісіб, транквілізатор, 

невролЄптик; бром, валеріянка /с? валер’ін-/.
СЕЗОН порі рбку; (літній) порі; (пляжний) пе-

£іод; (навігаційний) навігація.
Ф панцерна кіса, + СХОВ.

СЕКРЕТ таємнйця, о. не для чужих вух, п° таї- 
ні; (ніякий) ~ полішинеля; (успіху) причина; 
(фірми) секретна технолбгія; (на кордоні) с° 
(таємний) пост; & секретик; ± ЗАГАДКА; по 
-ту спбтайна, г. спбтання.

СЕКРЕТАР (у суді) діловод, (на зборах) прото
коліст, ± ПИСАР; д* референт; (генеральний) 
керівник, голові; (у США) мін 1 стер; & здк.

СЕКРЙТНИЙ таїм-, (клюб) ПІДПІЛЬ-, (маневр) 
підкилимбвий, підкилимний, (хід) засекрЄче-; 
(замок) із секрЄтом;

СЕКРЙТНО конфіденцій-, за закритими две
рима, при закритих дверях 0.

СЕКС статеві знбсини, злягання, д. видригі-, (гру
пою) жґ груповуха; & *секс-ббмба > КРАСУ
НЯ.

СЕКСУАЛЬНИЙ (- стосунки) не платоніч-, ста
тевий; (твір) ЕРОТИЧНИЙ; ± ХТИВИЙ;

СЕКСУАЛЬНО: с. знесамовитілий розсексу- 
ілений.

СЕКТАНТ член сЄкти, ж ґ  штунда; (для панівної 
віри) розкбльник; (для сект) духоббрець; (на- 
йвідоміших сект) евангеліст, суббтник, ста
рообрядець, свідок Єгбви.

СЙКТОР (якоїсь площі) ділянка, район; (в уста
нові) відділ, сЄкція; (економіки) галузь; м. ча- 
стйна кола.

СЕКУНДА 1/60 хвилини; пб мить, блим ока; м? 
втбра; м. 1/60 мінути, 1/3600 ірідуса.

СЙКЦІЯ частйна, відділ, фрагмент, фракція; під
відділ, група; (трюму) зісік, перЄділ(ка), с° 
відсік; (трупа) рбзтин, автбпсія; ± СЕКТОР.

СЕЛЕКЦІЯ дббір; (живих форм) виведення, по- 
ліпше-, п. наука про виведення організмів.

СЕЛЙТИ(СЯ) оселяти(ся), поселятися), осйд- 
жувати^ся); (- птахів) гніздитися, гніздуві-; 
я. /мн хто/ сЄлить с-и згбдний по=, зай
нятий поселенням, осіджувач, осЄлю-, © се
ливши; я. /мн хто/ -иться с-и =ся, рідйй по- 
^ся, сЄлєний, осЄлюва- /по-/, посєлЄнєць, оса
дник, осадчий, © селившись.

СЕЛІІТЬБА СЕЛИЩЕ. СЕЛО, з. осіда; (коло 
хати) садйба; р. житлб, осЄля, посЄлєння.

СЙЛИЩЕ > СЕЛО; (міського типу) с° поселен
ня, осЄля, вйселок.

СЕЛО осЄля, посЄлєння, (мале біля великого) 
присілок, (під містом) слободі, слобідка, 
підгорбдня; (заселене пересельцями) вйселок; 
(на Кавказі) а(в)ул, (у Середній Азії) кишлік; 
п. сільські місцевість; усе с. всі жителі селі;

& сільцЄ, сЄлищє, сЄльбище, селгітьба.
СЕЛЯНЙН о. хліборбб, ПЛУГАР, зн гречкосій, 

ціпов’яз, чубрій, д. сєлЄпко; (власник ферми) 
фЄ[і]рмер; & селк5к[х], д. селЄпкод° *оселя- 
нюватися; ± ХУТОРЯНИН;

СЕЛЙНИ о. діти землі; & з6 селянство.
СЕМАФбР > СИГНАЛ.
СЕНС (внутрішній) зміст, суть; (увесь) знічення, 

о. сйла; (життя) меті, поклик; фР ріція [не
мі ріції], доцільність, кбрйсність; ± ГЛУЗД.

СЕНСАЦІЙНИЙ і СЕНСАЦІЯ > НЕЙМОВІР
НИЙ/ПОДІЯ.

СЕНТЕНЦІЯ > ВИСЛІВ.
СЕ( А)НТИМЕНТАЛЬНИЙ > ЧУТЛИВИЙ, 

СЛІЗЛИ-; (стиль) нудбтно-солбдкий; (- пое
зію) надмірно ніжний /солбдкий/.

СЕ(А)НТИМЙНТИ вияви чутливости, зн телячі 
ніжності, ‘соплі*.

СЕНТЯБРЙТИ б. у. потягіти зимою.
СЕПАРАТИВНИЙ, СЕПАРАТНИЙ (- угоду) 

відокремлений, окремий, неузгбджений.
СЕПАРОВАНИЙ у. відокрЄмле-, відділе- /роз-/; 

(- молоко) одвіяний; ± МАСЛЯНКА.
СЕРБ сЄрбйн, з. сербіянин, ж1 сЄрбка, сербйня, 

сербіянка.
СЕРВІРОВКА у. накриття (на стіл).
СЙРВІС (побутовий) обслуговування, обслуга, 

послуги.
СЕРВІЗ > КОМПЛЕКТ; хР сервіс; & сервізик.
СЕРВІРУВАТИ (стіл) накриві- на, дf  сервуві-; 

я. /мн хто/ сер(Ір)вує с-и ~, готбвий накри- на 
стіл, сервувільник, пк сервувільний, ©.

СЕРДЕГА > БІДАК.
СЕРДЕЧНИЙ, з. СЕРДЕШНИЙ щйрий, друж

ній, приязний; (хто) добрий, чулий, щиро
сердий, доброзичливий; (друг) вірний, відді-; 
(- слова) співчутливий, чуйний, задушЄв-; 
(спів) зворушливий; (біль) душевний; (- уті
хи) люббвний; (- хвороби) серцевий; сердеч
на Mjfrca фР п’явка [п. ревнощів];

СЕРДЕЧНІСТЬ задушевність 0.
СЕРДЙЧНИК (- хворого) серцевйк, хворий на 

серце; (- лікаря) кардіблог; т. осердя.
СЕРДЙШНИЙ бідоліш-, сіроміш-, НЕІЦАС-, 

БЕЗТАЛАН-.
СЙРДИТИ > ГНІВАТИ.
СЕРДЙТИЙ злющий, гнівлгівий, гнівний, злий, 

лихий, с. лютий, о. аж іскри з очЄй скічуть 
кому; (голос) розгніваний, роздратбва-; (віт
ер) (г)урагін-; (- цибулю) їдкий, міцнйй;

СЕРДЙТО (мовити) спересердя, (дивитися) 
чортом 0.

СЕРДИТИСЯ гніва-, зли-, злости-, с. скреготіти 
зубіми, диха- пЄклом, злбстуві-, злобуві-, (а- 
ж-аж) лк5титися, лютувіти, люті-, ок ворогу- 
ві-, тупоті- ногіми, (з піною в роті) пінитися,
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о. важким духом дихати, мі- серце /злість/ на 
кого у сипа- вогнем, д. мі- жаль на кого ; не с. 
не мі- зла; я. /ми хто/ -иться розсерджений, 
розгніва-, роззлбще- 0, с-и ♦, готбвий роз4, пк 
сердйтий, © сердившись, гніваючись;

РОЗСЕРДИТИСЯ розгніва- /на-/, роззлбс-ти-, 
с. обури- 0.

СЕРДЮК > ОХОРОНЕЦЬ.
СЙРЕД л** посеред, між, поміж; (поля) у /на/ 

чому; (бенкету) під час.
СЕРЕДИНА (кавуна) нутрб, нутрощі, серце; п. 

поміркованість; ± ЦЕНТР; & серединка; зо
лоті с. позиція між крайнощами, найрозумні
ша політика, ± і нашим і вашим.

СЕРЕДЙННИЙ & середовий; ± ПЕРЕСІЧНИЙ.
СЕРЕДМІСТЯ > ЦЕНТР.
СЕРЕДНІЙ осер£цній, осередкбвий; (між А і Б) 

проміжний; (- дітей) середущий, середуль
ший; (двір) внутрішній; (- освіту) загальний, 
f  гімназіяль-; (- величини) перЄсіч-; (- літа) 
немолодйй, з. середовий; (артист) по~.

СЕРЕДОВИЩЕ сфера; (людей) гурт, (партійне) 
угрупбвання; (зовнішнє) отбче-, кбло, обшар, 
довкілля; (мікробів) штам, (рідне) стихія.

СЕРЕНАДА > ПІСНЯ.
СЙРІЯ ряд, низка; (пострілів) чЄргі; (товарів) 

випуск; (облігацій) розряд, категбрія; (лекцій) 
цикл; (фільму) частина; & пк *серійний.

СЕРЙОЗНИЙ статЄч-, ПОВАЖ-, с. сувбрий; 
(тест) нелегкий, (шеф) вимбгливий; (спец) 
досвідчений, кваліфікбва-; (вигляд) зібра-, зо- 
середже-; (- недугу) небезпЄч-; (твір) не лег
коваж-, (- втрати) істбт-, великий, вагбмий;

СЕРЙОЗНО без жіртів, не на жарт, з пбва- 
гом, поважно 0.

СЕРП & серпик, серпок, серпочок.
СЕРПАНОК вуіль, (весільний) фат і; п. запбна, 

завіса, пелені, заволока, (туману) синява.
СЙРЦЕ їй душа; Ф* сердечність, чуйн- [без сер

ця], настрої, почуття [ми -  єдині -ем]; (горде) 
вдача; (на кого) п. гнів, роздратовання; (чого) 
центр, осердя; (дзвона) тЄлєпєнь; © коханий, 
дорогий; & серденько, серденя; с. не кгімінь 
пробачливе /співчутли- +/ ♦; мор-ськЄ с. ме
дуза; од щирого -ця гд з цілого с. /душі/.

СЕРЦЮВАТИЙ як серце, на взір серця, с° сер
цеподібний.

СЙСІЯ (суду) засідання;
СЕСІЇ (у вишах) іспити.

СЕСТРА (двоюрідна) сестрі у перших, г. кузйн- 
ка, (троюрідна) сестрі у других; п. подруга, 
товаришка, друг; (названа) посЄстра; (медич
на) медсестрі, —жалібниця; ц. черниця; & се
стриця, сестричка, сеструня, з6 ж. сестерва;

СЙСТРО! жінко! тітко! дівчино!.
СИБАРЙТ розкошелібб; ± ДАРМОЇД.

СИБІРКА (пошесть худоби) телій, а. антрікс; 
-ки на вас нем і! е* л. хорбба б вас узялі!

СИВИНА сивйзна, сивий вблос /-бсся/; (колір) 
сіруватобілий; їй стірість; с. в бброду, а ді
дько в ггілову стар та яр, вблос сивіє, а го
лові шаліє; с. віків давнині, дівні часи.

СЙВИЙ (волос) сріблястий, n f шпакуві-; © си- 
вочблий, сивоволосий, сивоголбвий /срібно-/, 
ж. сивогрй-, п° сивобілий, ж' сивокбса; (кол
ір) сіруватобілий, білястий, білуві-, олив’ян
ий; (обрій) безбірв-, однотбн-, невиріз-; (де
нь) хмір-, похмурий; л. (дуже) дівній [-ва да
внині]; & сивЄнький, (сивий-)сивісінь-, си- 
вістий, сивуві-, сивівий, прбси-.

СЙВІТИ о. брітися молоком; (здаля) бовваніти, 
мрі-, сині-; п. стірі-; сгівіє хто, бере сивйзна 
кого; я. /мн хто/ сіівіє с-и ~, щоріз сивіший, 
напівсивий, шпакувітий, вже сивуві-, вже 
мійже СИВИЙ, пк сиві-, прбси-, сивістий, п° 
посивілий;

посйв/і- сті- сивим, снігом побілі-, засіятися 
сріблом; (з чим) звікувіти вік 0; д 1 ~ілий.

СИВУХА > ГОРІЛКА.
СИГНАЛ (умовний) знак, гісло; ев нівід, вказів

ка, донбс; (-що) пересторбга, попередження, 
повідбмле-; (залізничний) семафбр; (небезпе
ки) сирена, (в авті ще) гудбк; & = тривбги.

СИГНАЛИТИ сиґналізуві-, (по)даві- знак /~/; (- 
що) повідомля-, попереджі-; я. /мн хто/ сиг
налить с-и ~, готбвий про^, сигналізітор, © 
сигналіст, гаслівнгік, сиґніль-, пк сиґнільний, 
сигналізацій-, гісловйй, для сигналізіції, ©.

СИДЖЕННЯ (дія) сидіння, сидші, сидячка; (міс
це) сидіння, стілЄць, крісло, пб сідік, сідало.

СИДІТИ (довго) тЄр~ /протирі-/ штани; (на тро
ні) засіді-, yf /воз-/; (у кого) перебуві-, мЄш- 
ка-, проживі-; (вдома) домуві-, не вихбди- з 
хіти; (у першій клясі) повторно вчитися; (на 
землі) жити, господарюві-; (хутором) жй- на 
чому; (над чим) працюві- сйдьма; (біля хворо
го) догляді- кого у ходи- кбло кого; (у дяках) 
мс* служи- ким /за кого/; (без хліба) голодув- 
і - у  (в тюрмі) бу- ув’язненим, (на лаві підсуд
них) бу- підсудним; (на печі) не рйпатися, (в 
конторі) протиріти штани; (- шапку) стирчі-; 
с. без діла БАЙДИКУВА-, нічбго не роби-, 
справля- лЄжня; с. на двох стільцйх торгува- 
на два базірн, двох міток /корів/ ссі-; с. crf- 
дьма /сгіднем/ ~ як сич у дуплі; с., склівш и  
руки гд ♦ із залбженими рукімн; з-йть (одяг) 
прихбдиться, лйчить, пасує, /у крові/ таїться, 
гніздить-,; я. /мн хто/ сидгіть (у неволі) затрй- 
маний, ув’язне-, полбнЄ-, /в душі/ закоріне-, 
затіє-, /на мілині/ посідже-, /занЄсе-, затягне-/ 
кудиу змуше- відсидіти, сидень, сидун, пк си
дячий, /нерухомо/ прикипілий, © сидівши;
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СІСТИ: де сгідеш, там і зліз- далеко не защ-; 
усгідіти д. висидіти;
НАСИДЖЕНИЙ (- місце) обжитий, обсидже- 

ний; (- ногу) /пере-, за-/.
СИДЬМА (нав)сидячки, навсидьки, сидячи; (си

діти) сиднем.
СИЗИЙ сіроголубйй, темносірий, (відтінок) си

нюватий, ок блакитнявий; (птах) сизокрилий, 
сизоперий; ( -  очі) сизоокий; & с и з Єн ь к и й , си
зуватий; і. *сизина.

СИЛА міць, снага, енфґія, с. могутність, п° мо
гуття, могуть; фР змога [нема змоги]; (зла) 
зло4 т, потужність; ги насильство; (духу) зда
тність, спромбжн-; (слова) влада, вплив, вага; 
(закону) чинність, правосйльн- /-чинн-, -мо
жи-/; (удару) інтенсйвн-; (любови) глибина; 
як r f БАГАТО; & силонька, силеча, все»; с. в 
тім головне; не в тім с. не в тім річ !ф пе
чаль/; дбки мав /-ла,-ли/ силу доки сил було; 
(не) під -лу зП (не) по плечу; на пбвну -лу 
(гуляти) без обмежень, від (усієї) душі; нема 
сил фР ста£ несила;

СИЛИ (збройні) війська; (мистецькі) кідри; 
(небесні) інгели /ян-/; (творчі) наснага; з усіх 
сил на всю силу, щосили.

СИЛАНЬ о. Геркулес, жґ здоровань, д. моцак, 
моцір; & силак, силіч; ± АТЛЕТ.

СЙЛА-СИЛЕННА > БАГАТО.
СИЛКУВАТИСЯ намага-, старі-, докладати зу

силь, р. моцуватися, напомага-; (що аж) на- 
пина-, напружува-, натужува-, п’яс-, пну-, ок 
пружи-, робити спроби /зусилля/; фР хоті-, 
ма- німір; (з чим) морочитися; я. /мн хто/ -є- 
ться с-и докладіте зусиль, з-й докліс- з., до
кладі зусиль, пк натужливий, о з наміром, 
з думкою, © намагіючись, ±я. старається.

СИЛОВНЯ електростанція, електрбвня.
СИЛОМІЦЬ і СИЛОМІЦЦЮ живосилом, си- 

лою, силопйхом, проти волі, примусом, гвіл- 
том, примусово, п. волоком, о. під дулом ре
вольвера, як барані на заріз; ± НАКИДОМ.

СИЛУВАТИ примушу- /з-/, приневолю-, знево
лю-, неволити, р. усилбвува-; ± ҐВАЛТУ-; я. 
/мн хто/ сіілує с-и », з-й при», приневблювач, 
спонуку-, пк спонукальний, спонукливий, 
примусб- для кого, ©, ± я. змушує;

СИЛУВАНИЙ (сміх) удаваний, вимуше-, не
щирий, неприрбдни[і]й, с° натягнутий; (шлюб) 
при».

СИЛУЕТ, Xе СИЛЬВЕТА, СИЛЮЕТА контур, 
обрис, зірис; (короткий твір) ла образбк, 
шкіц, новелетка; & г. сильвет-; ± ТІНЬ.

СИЛЬНИЙ міцний, дужий, жм ЗДОРОВИЙ, 
кріпкйй, с. могутній; (трактор) потужни[і]й; 
(- вдачу) твердий, стійкий, вольовйй, непохи
тний, рішучий; (цар) владний; ® інтенсив-; (-

живу очевидь) разючий, вражаю-; (доказ) пе
реконливий; (засіб) ефективний, ефектбв-; (у- 
чень) здіб-, (майстер) умілий,талановитий, 
підку-; (політик) визначний, впливовий; (яр
марок) великий; & с и л ь н Є н ь - , (»-)сильнісінь-, 
силЄнний;

сильно міцно 0; (вразити) аж до /сімого/ 
серця; фР ДУЖЕ; & стосильно.

СЙМВОЛ Iе розпізнавчий знак; (гаразду) бзні- 
ка, прикмета; (віри) догміги; м. умовний знак 
/познічення/;

СИМВОЛИ символіка; ± ЗНАК, ЕМБЛЕМА.
СИМВОЛІЧНИЙ (зміст) алегорйч-, метафо- 

рйч-, умов-, уяв-; (жест) значущий; & (твір) 
символістичний.

СИМПАТИЗУВАТИ (кому) подоба- кого, мі- 
серце /відчуві- /мі-/ симпітію, ставитися із 
симпітією/ до кого; я. Імн хто/ симпатизує 
сповнений симпітії, симпітик, пк прихиль
ний, ©.

СИМПАТИЧНИЙ при£м-, привібливий, МИЛ
ИЙ (серцю), ок милодушний; (юнак) слівний; 
-на осбба симпатяга; ой, якіій с.! я. слівний!

СИМПАТІЯ уподбба(ння); приязнь, прихильн
ість, доброзйчлив-; сґ антипітія; (до кого) по
тяг; (моя) люббв, п° кохінець, кохінка.

СИМПТОМ (недуги) вияв, про-, прикмета, бзнік- 
а; (низка симптомів) синдром.

СИМПТОМАТЙЧНИЙ прикмет-, показовий.
СИМУЛЮВАТИ (хворого) ВДАВ А-; я. /мн хто/ 

симулює с-и », схильний до симуляції, симу
лянт, пк ма симуляторний, ©.

СИН (нерідний) пісерб, пісинок; (хрещений) 
хрещеник; (країни) у? громадянин, с. світило, 
зірка, герой; (свого часу) представник; (прав
ди) поббр-, прихиль-, послідбв-, визнавець, 
слугі; (гір) житель, уродженець; & синок, 
синовець, синіш(ко), синбньо, синонько; си
ну! пірубче! хлопче! юніче!;

СИНИ нащідки, молоде покоління, дбріст.
СИНАГОГА > ХРАМ.
СИНДИКАТ > МОНОПОЛІЯ.
СИНЕДРІОН ? Верхбвний суд ЮдЄї; f  зббри, 

ріда, суд, судище, консиліюм; ± НАРАДА.
СИНИЦЯ & пк *синичий, rf кріще » в руці, як 

журавель в небі.
СИНІЙ (колір) волошковий, ж? синько-, Ітем- 

носиній/ індиго-, /густосиній/ ультрамарино-; 
& синЄнький, синювітий, синявий, синястий, 
(»-)синісінький, густосиній.

СИНІТИ (- обличчя) набігі- синизною; & сині- 
ша-, синітеся; я. синіє за зразком БІЛІТИ.

СИНКЛІТ f  рада держівців Греції; f  СИНЕД
РІОН.

СИНОД > РАДА.
СИНОНІМ (слова) еквівалент, відповідник, рів-
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нозніч-, тотожне поняття, (лексичне) близня.
СИНОНІМІЧНИЙ > ЕКВІВАЛЕНТНИЙ.
СЙНТАКСИС га у. складня; & х? синтакса.
СЙНТЕЗ х? синтіза, ок взаємотвір; (мистецтв) 

Єдність, поєднання, сполуче»; (праці вчених) 
узагальнення, підсумок, як і. вислідна; (біл
ків) х. утворення, од£ржа-; ± АНАЛІЗ.

СИНТЕЗУВАТИ робй- синтезу /синтез/, сполу- 
чі-, поєднувати, (образ) узагальню-; (білки) 
одержу-, утворю-; фР складати докупи; я. /мн 
хто/ синтезує с-и ~, з-й від-, © синтетик, пк 
синтетичний, для синтезу, ©.

СИНХРОННИЙ /-нічний/, одночас-; ± СУМІС-.
СЙНЯВА синь, блакить, синій колір; п. н£бо, не

беса; (мли) серпанок; п° СУТІНОК; (вод) гла
дінь, пл&о, поверхня; (шкіри) с° синизна.

СИНЯК (під оком) ф. ’баклажан’.
СИПАТИ (нащо) посипа- що; (у що) /за-, на-, в-, 

ви-, пере-, від-, з-, над-, під-/, (борщ) ли-, нал- 
иві- /роз-/; (сніг в обличчя) кида-, жбур-ля-; (- 
дощ) іти, пада-, /дрібно/ сія-(ся), трусити, на
крапі-; (іскри) розсипі-, розкиді-, розбризку- 
ва-; (світло) випромінюва-; (грішми) розки
датися; (трелями /- птахів/) розсипі-; (слова
ми) засипіти; (громи) верга-, елі-, в. матюкі- 
тися; (дари) обсипіти чим; (стусани) гати-, 
частуві- чим; (з кулеметів) стріля-; (- юрбу) 
вали-, суну-, пф-; (невід) закиді-; с. словіми 
тріскоті-, торохкоті-, -  горохом; я. /мн хто/ 
сипле с-и ~, рідйй у^, сипіль, пк т. ейпаль- 
ний, © сипавши;

ВСИПАТИ > ВСИПАТИ;
СИПНУТИ (куди) подітися, шугнути 0;

СЙПАТИСЯ (на голову) підати; (- листя) о-па- 
ді-, осипітися; (з чого) /ви-/, випадати; (- іск
ри) леті-, розсипітися, розліті-, розбризкува-; 
(- світло) лй-; (- удари) звілюва-; (- дах) руй
нуві-; (-волос) спадіти; (- звуки) луні-; (- 
дощ) СИПА-; (зусебіч) рину-; с. градом як
з мішкі; & як з дірявої торби; я. сиплеться 
с-и сипаний, насипі- /у-, роз-, ви-/, пк 
СИПКИЙ, сипучий, ©;

ВИСИПАТИСЯ (- зорі) висіятися.
СИПКЙЙ сипучий; (- бульбу) пісковатий, розси- 

пчас-, крихкий; (ґрунт ще) пухкий, рухлий. 
СИПУЧИЙ > сипкий.
СИР (овечий) брйндзя[а], з. качко вал; як с. у ма

слі плаває живі, як вареник у сметані.
СИРЕНА мт морські німфа; п. спокусниця; (на 

маяку) сигнальний апаріт; (в авті) гудок,
СИРИЙ вогкий, вологий, (- дрова) мокрий; (- по

году) дощовий, сльоті-; (харч) не вірений, не 
сміже-, не п£че-, не кип’ячй-; (- їжу) недові- 
ре-, недосміже-, недопече-; (віск +) сировий; 
(матеріял) необрбблений.

СИРІТИ зволожуватися, вологнути, с. мокрі-; я.

/мн хто/ сиріє зволожуваний /від-/, с-и ~, по
кинутий вологну-, щоріз сиріший /вогкі-, мо-

Si-/, вже мійже відейрілий, напівсирйй, ©.
ТСТВО & сирітливість.

СИРІТСЬКИЙ (- весілля) бідний, нужденний, у- 
ббгий; (звук) самотній, сиротлйвий; & сиро
тинський; с. дім г. сиротйнець.

СИРОВИЙ (- полотно) не білений, грубий; (ма
теріял) не оброблений; (харч) СОТИЙ; (ре
мінь) сирівцевий, не вичинений; (- дрова) мо
крий; (хто) он? крихкотілий.

СИРОВИНА сировий матеріял, г. сирівець.
СИРОП > СІК; & д'к *пересирбплений.
СИРОТА безбітченко, як і. безрідний, л. байст

рюк; (- дитину) сиротя; п. бідолаха, як і. са
мотній; & сирітка, сиротина;

СИРОТИ ги с° гусяча шкіра; 0.
СИРОТИТИ роби- сиротбю /самотнім/; знедб- 

люва-; (громаду) залиша-, покиді-; & і. ♦си
ротйнець /= дитбудинок/; я. /мн хто/ сиро
тить с-и ~, з-й по^, сиротитель, усамбтнюв- 
ач, пк осирбтливий, © сиротивши.

СИРОТІТИ, става- сиротбю /самотнім/; (- дуб) 
стоя- самотою; що /мн. хто/ сиротіє сироті, 
вже мійже осиротілий;

ОСИРОТІТИ зостітися сиротбю 0; (втра
тити друзів) осамотіти, осамітнитися; (- міс
то) збезлюдніти, спорожні- я. /мн хто/ осиро
тів ОСИРОТІЛИЙ, 0;

ОСИРОТІЛИЙ осамоті-, осамітнений, осамб- 
че-;

ОСИРОТІЛО сиротливо, сиротинно 0.
СИРЦЕМ (їсти) у сирому вигляді, не варивши, 

сирим; & сирівцем*.
СИСТЕМА фР порядок; плян [без системи]; 

(пашпортна) режим; (рослин) клясифікіція; 
(судова) устрій; (комуністична) лад; (еконо
мічна) форміція; (виборча) розпорядок; (обо
рони) структура, будова; (виховна) метода; 
(енергетична) комплекс, вузол; (пристрою) 
мірка, тип, конструкція, модель; (мір) стан- 
дірти; (освіти) мережа, /норм/ стандірти.

СИСТЕМАТИЗУВАТИ заводи- /при-/ в систе
му, упорядкбвува-, клясифікува-; я. /мн хто/ 
систематизує с-и ~, з-й від-, систематизітор, 
пк систематизаційний, для систематизіції, ©.

СИСТЕМАТЙЧИИЙ (каталог) систематизова
ний, упорядкбва-; (виклад) послідбв-, струн
кий; (- вправи) постійний, реґуляр-; (конт
роль) періодйч-.

ситий не голодний, нагодбва-, насиче-, нащ- 
же-; (не худий) гладкий; (- зерно) ваговитий, 
повний; /траву/ густий, соковй-; /життя/ 
баті-, замбжни[і]й, забезпечений, с РОЗКІШ-; 
(харч) СИТ-; (грунт) жир-, родючий.

СЙТНЙЙ поживний, тривний, ок ніїд-; с. хліб
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ситник.
СИТО (з великими дірками) решето; (густе) під

решітка; (щоб цідити) цідило; & ситко, сит
це, ситечко; & *ситець /= сорт матерії/.

СИТУАЦІЯ стан(овище), обставини, р. положе
ння, с° обстановка, (лиха) ГОДИНА.

СИТЬ > ЖИР.
СИФІЛІС ма люес, у. пранці; & в. сифілюга.
СІДАТИ садовитися, (з розгону) плюхати (ся); 

(вигідно) угніжджуватися; (на чуже місце) за
ймати що; (на коня) вискакува-, всідав (- сон
це) заходи-; (хутором) оселятися; (- літак) 
приземляв (до сидячої праці) брі-, починати 
що; (на трактор(а) опанбвува- що, оволоді- 
ві- чим; (на дієту) переходи-; (в тюрму) по
траплю, дк> (на мілину) наскікува-; (- по- 
рохи) осіда-, влягатися; І сніг/ (і)зсіда-; ІросуІ 
випадати; & у* воз~; с. на ггілову нахабні-; я. 
Імн хто/ сідй с-и =, радйй сіс-, пк сідальний, /- 
тканину! схйльний збігатися, збігливий, ©;

СІСТИ (непохитно) всадовйтися; с. в тюрму 
залетіти, жн загримі-, ~ на парішу; ні сіло, ні 
(в)п£по ні до ладу, ні до прйкладу.

ПЕРЕСІСТИСЯ (- гнів, дощ +) припингі-, скі- 
нчй-, спасти, минути;

УСІСТИСЯ всадовйтися, посідати на 0.
СІДЛАТИ (коня) кульбачи-; я. /мИ хто/ сід-лй с- 

и я, з-й осідлати, ©;
ОСІДЛАТИ (кого) п. підкорй-, підпорядку-ва-, 

п. запрягтгі, загнузда-; 0; (шлях) ви опа-нува-, 
взя- під контроль.

СІДЛО кульбака, (дерев'яне) тарниця; (в горах) 
ге сідловина; & сідальце, і. *сідляр.

СІДНЙЦЯ > СПИНА; & пк *підсіднйчий.
СІК (овочевий з цукром) сироп, г. ш. соковик;

СОКИ п. сгіли, енергія; (землі) волога.
СІКАТИСЯ пориві-, кйда-, сіпа-, /нападати/ на; 

(в розмову) ліз-, втручатися; (до кого) чіпля-, 
присікува-, прискіпува-; (щось робити) нама- 
гі-, сил куві-, міти намір, збиратися; (з пора
дами) потикі-; я. сікається 1. я. пориваєть
ся, 2. я. чіпляється + сіпака, 3. я. пробує.

сікти руба-, тя-, подрібнюва-, (на частки) кра
яв (дрібно) локшй-, криши-; (капусту) шатку- 
ві-; (воду веслом) розтині-, розрізува-; (лист- 
я /- комах!) гргіз-, виїді-; (зубами) ляска-, цо
коті-; (різками) шматі-, порб-, хворостгі-; (гіл
лям) хльоскав (словами) карт і-; (- дощ) пері
щив (з крісів) смалгі-; я. /мн хто/ січЄ с-и ~, з- 
й потя-, січко, сікір, рубіч, подрібнюв-, (річ) 
сікач, пк січйстий, кресільний, розтиніль-, 
для розтину, м. січний, р* рбзтину [площина 
рбзтину], ск -січний [дрібносічний], © сікши;

ПЕРЕСІКТИ (капусту) перешаткувати 0.
СІЛЬ (кухенна) к* нітрій-хлорйд; (кам'яна) Є 

ледгінка; (кримська) крйм-; (жарту) п. гак,

родзйнка, цікавин-, головна суть /сенс/, квін
тесенція; с. землі еліта; англійська с. проно
сне; нетгівчена с. візницькі жарти; & ♦со
лянка /> ВОДА/.

СІЛЬСЬКЙЙ з. хуто[і]рнгій; (пейзаж) не місь- 
кгій; (збір) селянсь-; (- країну) сільськогоспо- 
дарсь-, аграрний, не індустріяль-.

СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИЙ (комплекс) аґ- 
рарв (- країну) СІЛЬСЬКИИ.

СІМЕЙНИЙ (стан) родйнний; (хто) сім’янйн, 
людина з родиною, сімейна людйна.

СІМ’Я > НАСІННЯ.
СІМ’Й РОДИНА, р. сімейство, фамілія, f  посі- 

мЄйство; (бджіл) рій; (мов) група.
СІМ’ЯНЙН & ж1 сім’янйн;
СІМ’ЯНИ члЄни сім’ї , з. чЄлядь.
СІННИК > ПОВІТКА; (на ліжку) матрац, (наби

тий соломою) солом’яник.
СІНО сухі трава; & сінцЄ.
СІНОЖАТЬ (пора) косовйця; (земля під сіном) 

сінокіс, сіножіття.
СІПАКА причЄпа, варйвода, с. паливода; (вір

ний) ПОСІПАКА, ± САТРАП.
СІПАТИ смйка-, шірпа-, тбрга-, торса-, термо

си-; (чуб) тяга-, ск^бтгі, скубі-; п. турбува-, не 
даві- спокою /покбю/; (щоки) тіпа-, пересмй- 
кува-; (у скронях) штрика-, с° стріляв я. Імн 
хто/ сіпа с-и ~, рідйй сіпону-, сіпіка, смгіка- 
ло, пересмгікувач, пк сіпальний, смйкаль-, пе- 
ресмйчливий, © сіпавши, сіпаючи.

СІПАТИСЯ шарпа-, смйка-; (до праці) пориві-; 
(- серце) калітіти; (-м'язи) пересмйкуватися, 
/по-/-, посіпува-; (до кого) р. сіка-; я. /мн хто/ 
-ється с-и ~, сіпаний, смйка-, тбрга-, шарпа-, 
скуба-, посіпува-, посмйкува-, пк конвульсій
ний, рвучкйй, ф. дриґотлйвий, ©.

СІРИЗНА & сірині, сір.
СІРИЙ (колір) сталевий, олив’яний, попелястий, 

мишас-, срібляс-, (з синявою) сйзий, (- масть 
ще) мурий, моругий; (волос) із сивиною; (- 
світло) тьмяний, тьмівий; (степ) безбірвний, 
однотбн-; (день) СИВИЙ; © безлйкий; (- жи
ття) одноманітний, беззмістбв-, безвираз-; 
(твір) не оригініль-, перЄсіч-, не яскравий; 
(люд) простий, л. РЕПАНИЙ; & сіренький, сі- 
рошинельний.

СІРІСТЬ сіргітина, СІРИЗНА.
СІРІТИ става- сірим, сіріша-; (здаля) БОВВАН- 

І-, сйві-; ок блідну-; н° СВІТА-; я. /мн хто/ Сі
ріє с-и ~, щораз сіріший, огортаний сірістю, 
засірілий, вже майже сірий, напівсірий, ©.

ПОСІРІТИ /з-/, (- особу) ок осіромішитись 0; 
що посірів посірілий /з-/, 0 .

СІРНИК & сірничок.
СІРОМА голота; злидб-; © сіромаха, БІДОЛА-.
СІРОМАШНИЙ > СЕРДЕШНИЙ.
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СІРЯК > СВИТА; я. сіромаха, гольтіпака, греч
косій; & сірячйна; сірий с. н£ук, о. темна ніч.

СІРЯТИНА загільщина; & сірість.
СІТКА мережа; (велика) сіть, (на рибу) бредень, 

невід, волок, нфет, /на травлері/ трал, (на 
звіра/ тенета; (інтриг) плетиво; (тарифна) (ґ 
скаля, с° шкалі.

СІТКУВАТИЙ як сітка, на взір сітки, ок реше- 
туватий, к* сітчістий, с° сіткоподібний.

СІЧ f  містечко; (Запорізька ») Запоріжжя, Низо
ве братство, Низ, козацька /запорізь-/ вольни
ця.

СІЧА БІЙ, (кривава) битва, баталія.
СІЧОВИК братчик, запорожець, січовий козак, 

козік Запорізької Січі
СІЯТИ розсіві- /ви-/; (чим) /за-/; (на Новий рік) 

/по-/; (грішми) сипа-; (освіту) ШИРИ-; (нена
висть) викликі-; (чвари) колоти- (воду); (- 
дощ) »ся, (і)мжйти; я. /мн хто/ сіс с-и », з-й 
за», сіяч, сівіч, (за)сівіпьник, пк сівільний, ск 
-сійний [бурякосійний], © сіючи, сіявши;

УСІЯТИ (цвітом) обсйпа-, покри-, устели-;
УСІЯНИЙ (квітами) встелений 0.

СІЯЧ сівіч, сівальник; (правди) поббрник, апбс- 
тол; (війни) палій.

СКАВЧАТИ скавулі-, скигли-, скімли-; (- лю
дей) стогна-, п, плакатися; & скавучати; я. 
скавчііть = я. скгіглить.

СКАЖЕНИЙ шале-, нестям-, несамовитий, сам 
не свій, біснувітий, с. божевільний; (беззако
нник) свавіль-, протиправ-; (кінь) баский, га
рячий, о. як змій; ® страшенний, інтенсив-, 
надзвичай-, (біг) дуже швидкий, (вітер) рвуч
кий, сердитий, (холод) нестерпний, (- зиму) 
лютий, (тютюн) міцний-міцнющий, (- море) 
бурхливий, (день) дуже напружений, (- брех
ню) неймовір-, дикий, (- ціну) височбнний, (- 
гроші) величЄз-, окґ грубий.

СКАЖЕНІТИ казитися, шаліти, ЛЮТУВА-, о. 
рві- й меті-, ліз- на стінку; (- море) вируві-, 
бурха-, нуртуві-, лютуві-; я. /мн хто/ скажен
іє с-и », СКАЖЕНИЙ, шале-, доведе- до ска
зу, розсатанілий, розталі-, щораз лютіший, 
шаленець, пк несамовитий, /- море! роз-бур- 
ханий, ©, + я. шаліє, я. несамовитіє;

ОСКАЖЕНІЛИЙ знавісні-, озвірі-, охижі-, о- 
сатані-; (розлючений) розлютований.

СКАКАТИ стрибі-, плигі-, (вгору) підліті-, ПІ- 
ДСКАКУВА-, (через що) /ПЕРЕ-/, перестриб
уй (- тіні) мерехтіти; (в очах) мигті-; (за ким) 
біг- підстрибом; (- серце) сіпатися, калітіти; 
(коло кого) упаді-, витися; (гопки) танцюві- 
ти, іти навприсядки; (в огонь і воду) іти; (- 
коня) басуві-, біг- навскіч; с. у гречку пере- 
любствува-, чини- перелюб; я. /мн хто/ скіче 
с-и », радйй по», скакун, (по)стрибун, пк цап-

уватий [-та ході], /тромбоз! стрибучий, І та
нець! підскбчливий, підскбчний, о. на (пов
ному) скаку, © скоком, скічучи, скакавши;

СКОЧИТИ скбкну- 0; с. на слизькі ускбчи- в 
хінепу /як карісь у вфшу /реп’яхи/;

ПІДСКОЧИТИ скбчи- [(під)скгіч! = махни!].
СКАЛИТИ (зуби) шкіри-, щйри-, вишкіря-, ви- 

щиря-, вискалюва-, вишкірю-; ± СМІЯТИСЯ.
СКАЛКА тріс-, скіп-, (у тілі) шпйч-, скіб-; (сві

тити) лучина; (бомби) улімок, с° оскбл-; д. 
більмо;

СКАЛКЙ тріски 0; (на воді) полиски, (вог-ню) 
іскорки, (лою) блищики, блискітки.

СКАЛЬД, СКАЛЬП і СКАЛЬПЕЛЬ > СПІВ
ЕЦЬ, ТРОФЕЙ і НІЖ.

СКАЛЬПУВАТИ здирі- скальп; и. нівечи-, по’Р 
вбри-, каструві-; я. /мн хто/ скальпує с-и », 
готбвий здЄр скальп, скальпівнйк, пк скальпі- 
внйй, скальпуваль-, ©.

СКАНДАЛ буча [збити бучу], ганЄбна подія, п. 
історія, ганьбі, безчестя, р. осудовище; (пуб
лічний) БЕШКЕТ.

СКАНДАЛИТИ і СКАНДАЛІСТ > БЕШКЕТ
УВАТИ і БЕШКЕТНИК;

ОСКАНДАЛИТИСЬ не зніти, на яку ступи
ти; тільки б не о. дай, Боже, вйтрима-.

СКАНДАЛЬНИЙ (факт) компромітацій-, очбр- 
нюваль-, неподбб-, с. жахливий, ок знеславч- 
ий; (кінець) безслівний; (- подробиці) сенса- 
цій-; І вдачу! сварливий, звадлй-; І поведінку/ 
ганебний; (безпардонний) к" епатаж-.

СКАРБ коштовності, гроші, цінні рЄчі, ПЕРЛИ, 
срібло-злбто, зблото-срібло; майно; зг казні;

СКАРБЙ (землі) багітства (надр), копілини; 
(культури) цінності, ціннощі.

СКАРБНИК і СКАРБІВНИЧИЙ касир, f  під- 
скірбій; & скарбівнйк, скарбничий.

СКАРБНИЦЯ а. фіск, казні; (державна) кіса; 
(сховок цінностей) сейф; (знань +) криниця; 
(поезії) надбання; & скарбівниця, скарбівня.

СКАРБНИЧКА (на мідяки) карнівка, скарббна, 
скарббнка, скарбун-; ± КАСА; ощадна каса.

СКАРГА нарікіння, ремство, з. ляментація; (пи
сьмова) ЗАЯВА, апеляція, з. супліка; (колек
тивна) петиція, (касаційна) ю. касація.

СКАРЖИТИСЯ НАРІКАТИ, ремствува-, о. спі
ві- Лізаря; (на кого) жалітися, д. кривди-, /о- 
фіційно/ подавати скіргу, ПОЗИВАТИСЯ, о- 
скаржувати кого; я. /мн хто/ -иться с-и », 
змушений по», нарікійло, бідка-, скаржник, 
зн скиглій, пк скаржливий, ремсти-, кн наріка- 
льний, © нарікіючи;

ПОСКАРЖИТИСЯ р. ? вдіри- чолом 0.
СКАРЛАТИНА ха шкарлятйна.
СКАСОВУВАТИ касуві-, робй- недійсним, к" 

АНУЛЮВА-, с° відміня-, з. зноси-, г. уневаж-
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нюва-, д. канцелюва-; (звичай) ліквідбвува-; 
я. скасовує = я. касує.

СКАТЕРКА ббрус, настільник, д. стільник; & 
скатертйна, скатірка, скатероч-, скатерть; і6 
♦скатертю дорбга! > ВІЗ.

СКВЕР > САД.
СКВЕРНА j f  погань, паскудство, мн блуди, хи

би, пороки; з6 нечисть, НАБРІД.
СКВЕРНЙТИ > ПОГАНИТИ.
СКі£ЛЯ стрімчак, бескет, бескид, з6 бескеття; 

(підводна) риф, ± ПОРОГИ /> ПОРІГ/; & ска
лі, прйскалок, скбіище, з6 ск&іля.

СКЕПТИК невіра, о. Хома з невірів, ок сумні- 
віка, с. песиміст; ± ЦИНІК.

СКЕПТЙЧНИЙ критично-недовірливий; (- по
гляди) ПЕСИМІСТИЧНИЙ; ±ЦИНІЧ-.

СКЕРОВУВАТИ спрямову-, унапрямлю-, напу- 
чу- /дк напутйти/, напроваджу- (на), делегу
вати, відряджат-, с° направля-; (на працю) 
призначі-, посила-; (на ціль) націлюва-, на- 
ціля-; (очі) встромля-; (увагу) зосереджува-; 
я. /мн хто/ скербвує с-и з-й скерува-, скер- 
бвувач, напучу-, націлю-, пк напрямнйй, про
віднйй, вказівнйй, дороговказ-, напрямкбвий, 
/- силу/ керівнйй, ви чоловйй, © скеровуючи;

СКЕРУВАТИ (очі) уп’яс-; 0; с. бчі на що о. 
зачепитися очйма за що.

СКИБА (землі) пласт; (хліба) СКИБКА; відріза
на с. хто покйнув родйну /гурт/.

СКИБКА (хліба) шматок, (з краю буханця) окра
єць, р. байда, партйка; & скибочка.

СКИГЛИТИ (- тварин) скімли-, СКАВЧА-; /ві
тер/ ВИ-; /скрипку) плака-; /дитину ще/ нюн- 
и-; /машини/ скрипі-; їй канючи-, плакатися; 
я. /мн хто/ скііглить розіскйглений, с-и ~ ра
дйй за—, скиглій, скавло, плаксій, пк плаксив
ий, СКИГЛЙ-, скімлй-, /і. ремстй-, © скигливши.

СКИДАТИ У зверга-, звіргува-; (де) кида-, /ког- 
о/ спиха-, труча-, (з воза) викиді-; (з поїзда) 
зсаджува-, /що/ вивантажува-; (з посади) усу- 
ва-, звільня-, виганя-,; (одяг) здійма-, зніма-, 
стяга-, /спіхом/ схбплюва-; (ярмо) звільнятис- 
я з; (на що) викидати, висйджува-; (руки) під
носи-; (очі) підводи-; (на себе) одяга-, накла- 
ді-; (на кого) /пере-/; (гріх) спиха-, зверті-; 
(на купу) звілюва-; (з конта) не брі- в рахун
ок; я. /мн хто/ скидяі с-и ~, рідйй скйну- /скй- 
да-/, скидач, скидальник, пк скидальний, ©, ск 
-скид [водоскйд], -скидний [самоскйдний];

СКИНУ- (тягар) звалй-; (царя) знетрбни-; 0.
СКИДАТИСЯ (на кого) бути схожим /подіб

ним/, подобі-, вигляді- на [життя виглядіє на 
фарс]; (від несподіванки) здригітися; (ким) 
оберті-, перекиді-; (очима) перегляді-; (гріш
ми) складі-; (- рибу) спліскувати; я. /мн хто/ 
-ється пк подібний до, схожий на, д! я. здри

гається /перекида-, пергляда-, склада-/;
СКИНУТИСЯ (- думку) промайнути, (- сміх) 

вйбухнути.
СКИПИДАР с° у. живйця, д? терпентйна, шпиги- 

нір.
СКИРТА (соломи) ожеред, ожередик; & стйрта.
СКИРТОПРАВ вершйгора, вершій, кИ скирту- 

вальник.
СКИСАТИ кисну-, прокисі-; їй занепаді- духом 

/на дусі/; я. скисі с-и ~, готбвий /покйнутий/ 
скйсну-, пк напівскйслий, ще недокис-, вже 
мійже скйс-, ©;

СКИСНУТИ її. розкваситися, упісти на дусі, 
набу- кислого вйгляду [облйччя скисло].

СКИТАЛЕЦЬ і СКИТАЛЬНИК вічнйй блукіч 
/бурлака, мандрівник/, обходйсвіт, перекоти
поле, шукач щістя, перелітний птах, звйклий 
до міндрів, 0у блукалець, к" мігрант, п. беду- 
їн, з6 номади, > КОЧОВИК; ± СКІФ.

СКІМ ЛИТИ СКИГЛИ-; я. /м“ хто/ скімлить 
звйклий ~, скиглій, скавло, плаксій, пк скім- 
лйвий, скиглй-, плакси-, ©.

СКІЛЬКИ як багіто?; & скілечки [от скілечки]; 
с. б ічить бко що око засягне; с. завгбдно ~ 
влізе; с. захоче на всю свою охоту; с. світ 
стоїть відколи світ світом; скільки-то д. кі
лька; с. тбго чого? чого ж дуже міно [с. т. 
дівоцтва? дівоцтва ж дуже міло].

СКІН > СМЕРТЬ.
СКІНЧАТИ завершува-, закінчува-, кінчі-; & р. 

скінчува-; я. /мн хто/ ск інч і с-и ~, рідйй 
скінчй-, ©, + я. кінча.

СКІПЕТР (символ влади) бірло, булаві.
СКІФ хр скит, автохтон Скитії; & сс скитянин, ж1 

скитянка.
СКЛАД 1. (харчів) склеп, магазйн, д. гамазей; 

(керівний) персоніл, штат; (злочину) зміст, ю. 
кримінал; (словниковий) п° запас; 2. (тіла) 
комплекція, будова; (обличчя) форма, конфі
гурація; (психічний) р. стрій, Ґ  ментільність.

СКЛАДАЛЬНИЙ (цех) збиріль-, монтаж-; rrf 
для скліду /набору/ тексту.

СКЛАДАНИЙ (ніж) г. стулений.
СКЛАДАННЯ укладі-, (машин) збирі-, монтув- 

і-, (віршів) компонуві-, (копійок) збиві- 0; nf 
зп набір, набиріння; & складанина.

СКЛАДАТИ (речі) збирі-; (папери) згорті-; (на 
що) кліс-; (до ніг) покладі-; (жертву) прино
си-; (машини) монтуві-; (склади) читі-; (іс
пит) тримі-, з дава-; (твір) компонуві-, пи
сі-; (словник) укладі-; (копійку) збиві-, НА
ГРОМАДЖУ В А- ; (текст у друк) набирі-; 
(числа) додаві-; (вирок) виноси-; (покази) да- 
ві-, Ґ  свідчи-; (присягу) приймі-; (надію) по- 
кладі-; (уявлення) виробля-; (на кого) перек
ладі-; (колектив) формуві-, утворю-; (рівнян
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ня) м. запису-; с. подяку дякува-; я. /ми хто/ 
складі с-и ~, покликаний скліс-, складаль
ник, складім, пк склад ільний, збиріль-, ©;

СКЛАСТИ & 6а висклада-; с. долгіні трубо
чкою ~ долоні рупором; не с. цінгі чому годі 
визначи- ціну чого, дуже високо ціни- /дуже 
дорогі/ що.

СКЛАДАТИСЯ (з чого) бути, міти в собі що; (з 
двох слів) нарахбвува- що; (- фрази) утворю
ватися; І пісню! /с-/; І вдачу І формуві-, п. крис
тал ізуві-; /погляди/ виробля-; ± УСТАЛЮ- 
ВА-; (з ч. не) не вдаві-, не виходити; (в до
рогу) збирітися; (по копійці) скиді-; (на кого) 
покладі-; не с. не стуля- [пільці не стулялися 
до рбзв’язу вузлів]; я. -ється додіваний, фор- 
мова-, укліда-, утворюва- 0, (з чого) скліде-, 
скліда-, збйра-, стулюва-, с-и ~, з-й скліс-, пк 
складний, складчастий, ©;

СКЛАСТИСЯ & /іс-/; мгіже с. вріження мо
жна подумати.

СКЛАДКА бгінка, зборка, згортка; ± БРИЖА; & 
склідина.

СКЛАДНИЙ (складений) збір-, зібра-, складі-, 
к" інтегрова-, скомплектбва-, скомпанова-, 
змонтбва-; (- слово) злитий; /обставини/ г .  

скомплікбваний; (процес) кбмплекс-, комбін- 
бва-; (- фігури) вигадливий, хитромудрий; 
(для розуміння) нелегкий, важкий; (ребус) мо- 
рбчливий, крутий, с. нерозв’язний;

СКЛАДНО непросто 0.
СКЛАДНИК кГ ІНГРЕДІЄНТ; (рідини) фрікція, 

(цілого) клітина.
СКЛАДНОЩІ труднощі; & с° склідність.
СКЛАДНЯ > СИНТАКСА.
СКЛЕП (цвинтарний) гробівець, У  мавзолей, у- 

сипальня; р. льох, погріб, пивниця, підвіл; 
(на що) СКЛАД; г. крамниця; (опукла стеля) 
р. СКЛЕПІННЯ; ± МАГАЗИН.

СКЛЕПІННЯ опукла стЄля, р. склеп; (брами) 
ірка; п. накриття, покрив; (шар гірської по
роди) с° товща; (на цвинтарі) р. СКЛЕП.

СКЛЕПІНЧАСТИЙ склепгіс-, т. ірковий, п° 
аркодужний.

СКЛЕПЛЯТИ (очі) СТУЛЯ-, закриві-, заплю- 
щува-, ПЛЮЩИ-; я. склеплгі = я. стуля;

СКЛЕШІТИ (очі) зімкнути 0.
СКЛЕРОЗ & д'° *осклербзити.
СКЛЙЮВАТИ зліплюва-, ліпи-, клЄї-; (думки) 

п. складі-, компонуві-; я. /мн хто/ склЄює с-и 
~, з-й склЄїти + я. клеїть.

СКЛЕЮВАТИСЯ: що -ється склеюваний, зліп
люва-, с-и ~, з-й склЄїтися, ©.

СКЛИКАТИ (людей) іззиві-, клика-, збирі-, за- 
прбшува-; (гостей) /на-, с-/; я. !мн хто/ скли- 
к і с-и ~, згодний склика-, кликун, кличко, 
скликанець, пк ок скликущий, ©;

СКЛЙКАТИ (гостей) наспрбшувати; 0.
СКЛІТИ, СКЛЯНІ- & дк осклі-, 6а поскляні-;

ОСКЛІТИ /за-/; що осклів осклілий, 6 .
СКЛО і ШКЛО (у вікні) шйб(к)а; з6 (скляний) 

посуд, скляні вироби; (вищої проби) крипгг- 
іль; & скЄльцє; *д° склити /вставля- шибки/.

склянйй (вищої проби) кришталевий; (- очі) 
п, нерухомий, застиглий; с. бог алькогбль.

СКЛЯНІТИ & склі-, дк оскляні- /по-/, осклі-.
СКЛЯР & ш-; да твій тііто не с. ти не прозбрий.
СКНАРА скупій, СКУПЕРДЯГА, загреба, зах- 

лінець, жадюга, с. жмикрут, п. жила; (втіле
на скупість) скупий лицар, Плюшкин.

СКНАРИЙ > СКУПИЙ, ± ЖАДІБНИЙ.
СКНІТИ животі-, нйді-, о. скрипі-, рости, як ка

пуста на городі, д. сниді- грибом; (над чим) 
гну- спину, жґ пропада-; (з туги) нудитися, 
нудити світом, тЄр~ дні; фР ни- [душі скніє]; 
(- рослини) чіхну-, марні-; я. Імн хто/ скніє 
приречений /покинутий/ ~, ок животійко, о. 
забутий Богом (і людьми), мійже заскнілий, 
п° зачЄврі-, пліснявий, © скніючи, нидівши.

СКОВОРОДА пательня; & сковорідка.
СКОВУВАТИ (що) /ви-/, (зусебіч) /об-/, ± КУВ- 

А-; (долю) твори-; (кого) забиві- в кайдани; 
(рухи) зв’язува- руки й ноги /по рукіх і по но- 
гіх/, к" знерухбмлюва-; (думки) паралізуві-; 
(морозом) стискі-, заморбжува-; я. /мн хто/ 
скбвує с-и ~, з-й скуві-, ковіль, ковіч, скову
вач, пк сковувальний, © скбвуючи, ± я. кує;

СКУВА-: с. кайдани на кого поневбли- кого 0.
СКОЙКА мідія, черепішка, с° устриця.
СКОКОМ (- коня) скочки, навскіч, чвалом, (- 

людей ще) навскоки, підскбком, ВИСТРИ
БОМ; скбком-ббком в обхід, лявіруючи.

СКОЛОТИНИ > МАСЛЯНКА
СКОЛОЧУВАТИ (воду) каламути-; (масло) кол

оти-, збиві-; (спокій) порушува-, збаламучу-; 
(напої) переколбчу- /роз-/, перемішу-, /з-/, 
БОВТАТИ; я. Імн хто/ сколбчує с-и рідий 
сколоти-, сколбчувач, колотник, баламут(а), 
пк баламутливий, колбтли-, ©.

СКОРБІТИ > ТУЖИТИ + пліка- душею.
СКОРБОТА скруха, смуток, сум, туга, жаль, 

журбі, р. печіль.
СКОРБОТНИЙ тужний, тужливий, скрушний, 

СУМНИЙ, жіліс-, нерідіс-; (марш) жалоб-; (- 
неволю) тяжкий, безрідісний; & скорбний.

СКОРБУТ цингі, у. гнилЄць, кн С-авітамінбз.
СКОРИЙ ШВИДКИЙ; (потяг) кур’фсь-; знГ 

моторний, сприт-, (до чого) охочий, лісий; (- 
поміч) негійний;

СКОРО бист-, швидко, хуг-, пруд-, 0; дуже с. 
от-бт; (невдовзі) НЕЗАБАРОМ; фР © вірто [с. 
я заслабну, як... вірто мені заслібнути, як...]; 
& скорЄ(се)нько, абистрЄнь-; як  с.? чи -?  ;
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СКОРІШЕ, СКОР- р*д-, ШВЙД-, біль- [б. сі- 
рий, ніж сгівий], рані-; с. за все мабуть таки; 
не с., як аж [піду зіміж аж за рік].

СКОРОБАГАТЬКО кГ нуворгіш.
СКОРОБАГАЦЬКИЙ нуворгісь-, нуворишівсь-.
СКОРОБРЙХА > БРЕХУН.
СКОРбДИТИ боронуві-; заскорбджув-, зн дря- 

па-; ф. бгі-; (ребра) п. рахуві-, лічи-; я. /м4 хто/ 
скорбдить с-и », рйдий за», боронувільник, 
волочиль-, пк боронувальний, волочиль-, для 
скородження, © скорбдивши; ± СКРЕБТИ.

СКОРОМИНУЩИЙ мину-, недовгий, нетриві- 
лий, недовгочісний, короткочіс-, хвилин-, р. 
летучий, о. перелітний, перебіжний.

СКОРбїІИС стеногріфія.
СКОРОПИСНИЙ стенографічний.
СКОРОСТЙГЛИЙ скороспі-, к" скороплідний, 

д. скороздрілий, скорбздрий; п. КВАПЛИ
ВИЙ, передчісний, о. скороспЄче-.

СКОРОСТРІЛ КУЛЕМЕТ, р. скоропіл.
СКОРОЧЕННЯ (штатів) змЄнше-; (дробу) м. 

спрбще-; (серця) биття; (назви) абревіятура; 
(в тексті) купюра.

СКОРОЧУВАТИ ЗМЕНШУ-; (вік) вкорочу-; 
(дріб) ли спрощу-; (з праці) звільняти; & кор
оти-; я. !мн хто/ скорбчує с-и », з-й скороти-, 
скорбчувач, спрощу-, пк скоротливий, ско- 
рбчувальний, спрбщуваль-, © скорбчуючи.

СКОРПІОН > ПАВУК; © злібка, юхгіда.
СКОРЙТИ /ПІД-/, кори-, ф. підбиві-; (серця) за- 

чарбву-, здобувіти; я. /мн хто/ скоря с-и », з- 
й скори-, підкбрювач, покоритель, (простір) 
перембжець чого, фР здобувець [з. дімських 
сердець], пк здобувчий, підкбрювальний, ©;

СКОРЙТИСЯ > КОРИТИСЯ;
СКОРЕНИЙ /під-/, (нарід) п° підбитий.
СКОСА скрйва; (глянути) косо, зйзом.
СКОТ і СКОТАР > СКОТИНА і ПАСТУХ.
СКОТЙНА з6 худоба, товір, д. маржина, р. скот, 

(робоча) тягло; (одна /і як лайка/) товарйна, 
скотиняка, худобина; & скотинка.

скотйнячий скотйнний, скотячий, р. худб- 
б’ячий, скбтський.

СКОТИСТИЙ СПАДИСТИЙ, р. скбчистий.
СКРАШУВАТИ (гандж) роби- непомітним, ні- 

велюві-, /чим/ личкуві-, заличкбвува-; (при
крість) золоти- /солодгі-/ пішблю, г. завиві- в 
папірці; (гіркоту) солодгі-, осолбджува-; я. 
/мн хто/ скрішує с-и », з-й скрісгі-, скрішув- 
ач, осолбджув-, солодгітель, пк личкувальний, 
© скрішуючи, личкувавши.

СКРАЮ на краю, на кінці; (чого) if* край [край 
стблу]; & скраєчку.

СКРЕБЛО шкрібічка.
СКРЕБТИ і ШКРЕБТЙ шкряба-, (бруд) вискрі- 

бі-; (моркву) скроміди-, чгісти-, г. скоблгі-;

(потилицю) чуха-; (душу) ги мучи-, бентЄжи-, 
тривбжи-; я. /лґ хто/ скребі с-и ~, радий ви- 
шкреб-, шкряботун, шкряботій, скромадгіль- 
ник, пк скромадгільний, /звук/ шкряботячий, 
шкряботлгівий, т. шкряблгі-, шкрібальний, ск 
скреби- [скребгідошка], ©.

СКРЕГОТАТИ скреготі-; (зубами) скрипі-; & 
вискрегбчува-; я. /мн хто/ скрегбче с-и », рі- 
дгій за», скреготун, скреготій, пк скреготібч- 
ий, скреготливий, © скрегбчучи, скреготавши;

ЗАСКРЕГОТАТИ скргіпнути зубіми 0.
СКРЕКОТАТИ скрекоті-; (- сороку) сокоті[і]-, 

цокоті[і]-; /кулемет/ строчгі-, торохкоті-; я. 
/мн хто/ скрекгіче с-и », рідйй за», скреко- 
тун, скрекотій, цокотун, цвірк(от)ун, джерко
тун, цокотій, пк скрекотлгівий, цвіркотлгі-, цо- 
котлгі-, джеркотлгі-, ©.

СКРЕС (криги на річці) скресіння, с° льодохід.
СКРЕСАТИ (- кригу) ламітися; п. спаді-, змен- 

шув- свій вгіяв [ляві(и)на студентів почалі »].
СКРИНЬКА КОРОБ-; (висувна /у столі!) шухля

да; (в дорогу) погрібець, (з перлами) скарб
ець; & скриньчина, скргінечка.

СКРЙНЯ (на торзі) рундук; & скринчгіня, ♦при
скринок.

СКРИП скргіпіт, скрипіння.
СКРИПАЛЬ > МУЗИКА; & скрипік, скрипіч, з. 

скргіпник*.
СКРИПІТИ рипі-, ргіпа-; (зубами) скреготі-; (на 

скрипку) (зле) грі-, поргіпува-, ТЕР ЛИКА-; 
(пером) писі-; ги животі-, скні-; (- мороз) трі- 
щі-; я. !м хто/ скришіть с-и », пк рипучий, 
скрипу-, риплгівий, о. із скргіпом, ©.

СКРИПКА (велика) віолонч£ля, (з низьким звук
ом) альт; & *скрипкір, *скргіпник.

СКРИПУЧИЙ (ск)риплгівий, (ск)риплячий; (го
лос) неприємний; (мороз) тріскучий, лк5тий.

СКРЙТИЙ фр укргітий /за-, по-, при-, пере-/;
СКРЙТО не /від-/, потай, таємно, о. підзЄм-, за 

закритими двергіма.
СКРІЗЬ усюди, повсюдно, щокрбк, на кбжнім 

крбці, куди не кинь оком, в усіх кінцях, по 
всіх зікутках /уск5д-/, тут і там, кудгі не потк- 
нгіся, на всіх перехрестях /фронті/; р. КРІЗЬ.

СКРІПКА с° г. пргіпинка, спгінка.
СКРОМНИЙ безпретенс(з)ій-, непоказний, про

стесенький, НЕВИБАГЛИВИЙ; (- дівчину) 
цнотлгі-; (одяг) невигідли-, звичійний, невгі- 
шука-, прбстгій; (видаток) дрібнйй, незнач- 
нгій; (бал(ь) непгіш-, немудрий; (розмір) неве- 
лгікий; п. неголосний; більш ніж с. заскрбм-.

СКРОМНІСТЬ 0 — t
СКРІПЛЮВАТИ спорску-, збризку- /об-/; (кро- 

в'ю) зрошу-; я. !мн хто/ скргіплює с-и », рі- 
дгій скропи-, кропгільник, скрбплювач, ок по
рскало, (річ) кропгіло, пк кропгільний, ©.
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СКРУПУЛЬОЗНИЙ доскіпливий, нгідго акурат- 
ний, /пунктуаль-, детіль-/, с. педантгіч-.

СКРУТ > ПОВОРІТ, СКРУТА; (кишок) г. заво- 
рбт; о* петля, кільці, виток.

СКРУТА труднощі, важкі обставини, скрутне 
становище, с. безвихідь, р. скрут; (життєва) 
злйдні, нестатки; (з чим) брак /нестача/ чого.

СКРУТНЙЙ (час) сутуж-, тяжкгій; (стан) важ- 
кйй, складнйй, с. безвйхідв (- хвилину) кри- 
тич-; & скрутнуватий.

СКРУЧУВАТИ /за-/ звиві-, крутй-; (прання) ви
кручував (кулаки) стисків (суглоби недуг-ою) 
виверті-, скбрчува-; (голову) відриві-; (ра
зом) зв’язував (в дугу) згині-; (з дороги) звер
та-; (в три дуги) гну-; я. /мн хто/ скручує с-и 
~, радйй скрутй-, крутильник, крутій, скру- 
чувач, пк скрутливий, скручувальний, ©;

СКРУТЙТИ (фільм) /на-/; (діло) /об-/, упбр-а-; 
(бідою) замучив (недугою) вйснажи- укр-ай; 
(кого) приббрка-; (пиху) угамува-, побор-б-; 
(на жорнах) змолб-; с. собі пилову загину-.

СКУБТИ скуба-; (за чуба) смйка-, сіпа-, чуби-; 
(траву) щипа-; (ягоди) рві-, обрива-; (курку) 
патра-, обскубував (голову) невміло стрйг-; п. 
гнобй-, визискував я. /мн хто/ скубЄ с-и ~, рі- 
дйй на~, скубайло, скубальник, пк скубаль
ний, ск скубй- [скубйборода], © скубши, ± я. 
смиче, я. щипає.

СКУЛЮВАТИСЯ кули-, щули-, кбрчи-, (клубк
ом) скручува-, карлючи-, кандзюби-, коцюр- 
би-, судоми-; я. /мн хто/ -ється 1. с-и ~, з-й 
скули-, майже скулений, 2. кбрче-, скручува
ний (бубликом, калачик-), коцюрбле-, майже 
скбрче- /скруче-, скоцюрбле-/, ©;

СКУЛИТИСЯ фР згорбитися 0.
СКУЛЬПТУРА ПЛАСТИКА, пластйчне мисте

цтво; (осібна) фігура, статуя, статуетка, бюст; 
& пк *скульптурний, *скульптогенічний.

СКУМБРІЯ баламут.
СКУПЕРДЯГА скупар, скупердяй, скупій, ску- 

пйндя, СКНАРА, загнйбіда
СКУПИЙ скнарий, жадібний, е* надто еконбм- 

/ощадливий/, о. у кого зимою снігу не дістан
еш; (на що) непдедрий, (лист) стйслий, лако
нічний; (- фльору) бід-, рідкйй; (заробіток) 
невелй-; (дощ) не ряснйй; (звіт) недостатній; 
(- постріли) нечастий; ® скрбм-, стрйма-, не- 
сйль-, слабкий; & скупЄнь~, скупуватий; с. на 
слово МОВЧАЗНИЙ;

СКУПО (зустріти) біднЄнько, без помпи 0.
СКУПОВУВАТИ скупля-; (скрізь) КУПУВАТИ, 

закупбву-; я. Імн хто/ скуповує с-и ~, з-й зак- 
упй-, скупник, закупень, скупбвувач, пк скуп- 
нйй, скупбвчий, ©.

СКУПЧЕННЯ (дія) зосередження, збір, стяг; 
(стан) купа, здвйг, збіговисько, стовписько,

(тк людей) натовп, юрба.
СКУПЧУВАТИ купчи-; (сили) нагромаджува-, 

накопйчува-; (у точці) збирі-, зосерЄджува-, 
концентрува-; я. /мн хто/ скупчує с-и з-й 
скупчи-, скупчувач, громадйльник, пк громад- 
йльний, ©, ± я. нагромаджує, я. зосереджує;

СКУПЧУВАТИСЯ збива-, юрми-, тисну-, роТ- 
0; (- скарби) сплива-; д'к = я. купчиться;

СКУПЧЕНИЙ збйтий докупи 0.
СКУЧИТИ дк (за ким) стужйтися, знудитися.
СЛАБИЙ х(в)брий, недужий; (силою, вдачею) 

СЛАБКИЙ; & слабЄ(се)нький, слабовйтий.
СЛАБКИЙ недужий, несйльний, неміцний, кво

лий, малосй-, слабосй-, немічний, недолугий, 
тендітний, жґ вутлий, хйрний, хирлявий; (- 
вдачу) плохйй, нестійкйй, невольовйй, нетве
рдий; (- сили) малйй, незначнйй; (доказ) не
переконливий; (вірш) недосконалий; (голос) 
тйхий; & слабЄ(се)нький, слабовйтий;

СЛАБ(К)0 ледве 0.
СЛАБКОЩІ з" (людські) слабкі місця /стброни/, 

вади; уподобання, прйстрасті.
СЛАБНУТИ става- слаб(к)йм слабша-, слабіша-, 

(здоров'ям) занепаді- на здоров’ї, ® ітй на 
спад, (- біль) попускав (силою) немічні-, осла- 
бі-, охлява-, хляну-, підупаді- /втрача-/ на сй- 
лі /-лах/, спаді- на силах /із сил/; (- мороз) пе- 
репадатися; ІбурюІ стйшува-; я. /мн хто/ сліб- 
не послаблюваний, (від літ) підтбпту-, с-и 
щораз слабший, напівослаблий, вже дбсить о- 
слаб-, майже зовсім слабйй, (мороз) перепад- 
истий, ©.

СЛАБОХАРАКТЕРНИЙ: -на осбба м’якушка.
СЛАБУВАТИ нездужа-, хворі-, недугува-, р. хй- 

рі-; я. /мн хто/ слабує с-и ~, ©, + я. хворіє.
СЛАВА широка популярність; (добра) ім’гі, ре

путація; (козача) геройство, подвиги; (сцени, 
науки) tL світило, зірка; н* ганьба, безчЄстя, о. 
лаври Герострата; фР чутка, віст-, поговір; & 
прослава; с. Богу хвалйти Господа, (!) ~ тобі, 
Боже!; на -ву (вийшло) знаменито, дуже доб
ре, кудй твоє діло, краще не може бути.

СЛАВЕТНИЙ уславле-, славнозвіс-, слав- на 
весь світ, широкослів-,. легенд ар-, світової 
слави, всесвітньо відомий, с° знаменйтий.

СЛАВИТИ звелйчува-, прославля-, співа- осан
ну, о. лй- єлЄй; (у пісні) оспівува-; (час) бла
гословляв (за лихі дії) ганьбй-, знеславлював
з. подЄйкува-; я. славить = я. прославля.

СЛАВИТИСЯ мати славу /популярність/, бу- ві
домим /популярн-/; хвалйтися, вихваляв сла
вся! благословЄн(ний) будь!; я. /мн хто/ -ить- 
ся 1. що має славу кого, відомий /зніний/ як 
хто, з міркою кого, 2. слівлений, пк всеслів-.

СЛАВНИЙ СЛАВЕТ-; (шлях) героїч-, звитяж-, 
перемож-; (чим) відомий, зніний, с. услівле-;
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© ти гар-, симпатин-, приєм-; ± ХВАЛБ-; & 
славненький, всеславний /пре-, досто-/.

СЛАВНОЗВІСНИЙ > СЛАВЕТНИЙ.
СЛАВОЛЮБСТВО > ЧЕСТОЛЮБСТВО.
СЛАЙД у. прбзірка, зп діяпозитив.
СЛАСНЙЙ (шматок) ласий, смачний; (- вдачу) 

с° хтивий; (жарт) МАСНИЙ.
СЛАТИ1 = ПОСИЛАТИ /над-, від-, при-, пере-/; 

(кого) відряджа-; (сватів) засила-; (шпигів) 
/під-/; (світло) випромінюва-, спрямовува-; я. 
Імн хто/ шле с-и радий по^, посилач /ви-, 
за, пере-/, пк посилковий, г. /ви-/, © слівши.

СЛАТИ2 = ПРОСТЕЛИТИ > СТЕЛИТИ.
СЛЕБЕЗУВАТИ > ЧИТА-; (язиком) пащекува-, 

просторікува-; (перед ким) упада-, стелитися; 
я. Імн хто/ слебезує 1. я. чита по складах, 2. 
я. патякає.

СЛЕНГ > ЖАРГОН.
СЛЙВА & сливка.
СЛИВЕ > МАЙЖЕ.
СЛИЗЙТИ 1. става- слизьким, 2. (- краплі) сльо

зи-, витіка-, цідитися; я. слизйть 1. с-и ~, пк 
слизуватий, 2. я. сочиться.

СЛИЗЬКЙЙ ковзький, (в руках) порский /Є пер
ський/, вислизущий; (шлях) сумнівний, нена- 
дій-, небезпіч-,/?. ялоз-; (- очі) блудливий; © 
в’юнкий, непевний; & слизуватий.

СЛИМАК рівлик, павлик, петрик д. п’явушник; 
(без черепашки) слизняк, слизень; (у ченців) з. 
служка, послушник.

СЛЙНА & слинка; ковтати -нку облизуватися.
СЛИНЯВИЙ і слинько; м. нікчемний, безхарак- 

тер-, безвіль-.
СЛІД1 відбиток, знак, (ноги) д. ступак, (від чого) 

печать, тавро; (од диму) хвіст, (від волоку) по
волока; (по кім) пам'ять; (чого) п. свідчення 
/свідоцтво/ про що; фР натяк, тінь [с. образи]; 
& слідочок, прбслід-, мн елі доньки; і с. зако- 
вгіз чий і слід пропів за ким, © тільки кого й 
бачили; невитравний с. г. тривкий і незатер- 
тий ~; і -ду немі і знаку немі, і слід пропав;

СЛІДЙ (розкошів) ріштки, зілиш-; 0.
СЛІД2 пГ ТРЕБА; як с. (робити) як належить, 

до діла.
СЛІДКУВАТИ вистежува- /СТЕЖИ-/ кого, жґ 

зири- /зори-, назирі-/ за ким; (за чим) нагляд
ів  спостерігі-, придивлятися до; (за собою) 
диви-, стерегти чого; жґ іти нізирці /слідом/; 
± ПИЛЬНУВА-; я. слідкує = я. стежить кого.

СЛІДОМ услід; НАЗИРЦІ, нізирком, слідком; у 
догбню, о. як хвіст за лисицею; (за ким) нас
лідуючи кого.

СЛІДСТВО розслідування, /  розслідження; ж? 
рбзпити, розпитування; © з6 слідчі.

СЛІДУВАТИ рухатися /іти/ слідом, ходи- хвос
том; (неспинно) фР йти-йти [йде-йде виклад, а

тоді -  фільм]; (за ким) ітй крок-у-крбк /слід- 
у-слід/, ітй чиїми слідіми, ітй в слід чий, сту
пі- в чиї сліди; (один за одним) ітй нізирці, 
в’язітися, ступіти, (день за днем) лину-; (з 
чого) виходи- [з тбго виходить], виснбвувати- 
ся, бути ніслідком чого; (чому) бу- вірним, не 
відхилитися від; я. /мн хто/ слідує 1. що йде 
(нізирці), о. по дорозі, в ходу, в русі, © йдуч
ії, 2. пк наступний (з черги), черговий, (по)ді- 
льший, другий /третій +/ з черги, з. черіжний, 
(рід) майбутній, фР /ось/ такий [в дільших 
рйсах в /ось/ таких p.], rf ділі [хто ділі?], фР 
той [на той рік], о. на чірзі, (перед переліком) 
такі: [взято такі:], © слідуючи, 3. що наслі
дує, 4. що виходить з чого, висновуваний.

СЛІД-У-СЛІД > ЦУҐОМ
СЛІЗЛИВИЙ плакси-, тонкосльозий; (що сльоз

ить) сльозівий, сльозйстий; п. са(е)нтимент- 
альний.

СЛІЗНИЙ (канал) сльозовий; (лист) п. перечу- 
лений; (тон) жілібнйй, благальний;

СЛІЗНО (просити) сльозіми, зі слізьми в о- 
чіх, с. Христбм-Ббгом; 0.

СЛІПАК сліпіць, як і. сліпий; (гризун) зінське 
щеня; (комаха) ґедзь;

СЛІПАКИ очі, в. більма, сліпи, білухи, бань
ки, сліпні.

СЛІПАТИ недобачі-, силкувітися бічи-; (очи
ма) мружи- що; дк = я. погано бачить.

СЛШЙЦЬ сліпйй; & сліпак, пк *сліпІцький.
СЛІПИЙ незрячий, небічу-, невидющий, як і  

сліпіць; (з роду) сліпорбдний, уР сліпорожді- 
н-, к" сліпонарбдже-; (- любов) короткозор
ий, сліпоокий; /кулю/ дурний, випадковий; 
/ніч/ глупий, непроглядний; (політ) автома- 
тйч-; ги © неписьменний, неосвіче-, тім-, не
свідомий, задурений, затурка-; (до чого) ба
йдужий; (найманець) тупий, безкритйчний, 
бездум-, слухнЯ-; (випадок) стихій-, неперед- 
біче-; (кут) глухий, безвихідний; (- вікно) за- 
мурбва-; & сліпінький, сліпувітий: зрячий с. 
нездітний пізніти, хто друг, хто вброг.

СЛІПИТИ осліплюва-, (сяйвом) /за-/, би- в бчі; 
/різким сяйвом/ рази-, різа-; (красою) вражі-, 
приголбмшува-; (очі) напружува-, псуві-; я. 
/мн хто/ сліпить с-и ~, з-й за~, пк сліпучий, 
засліпливий /о-/, ок засліпущий, жарйстий, /- 
красу/ променйс-, разючий, г. разлйвий, п° 
сліпосяйний, © сліпивши, осліплюючи.

СЛІПМА (на)бсліп, не бічачи, не дйвлячись, 
безбач; it. НАВМАННЯ; & сліпцім.

СЛІПНУТИ втрачі- зір, я. /V  хто/ сліпне с-и ~, 
прирічений о^, напівосліплий, вже мійже ос
ліп- /сліпіць/, к. напівсліпйй, о. на межі слі- 
потй, © сліпши, сліпнучи;

ОСЛІП(НУ)ТИ 6а посліп(ну)ти; 0.
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СЛІПУЧИЙ яскравий, жаристий, ок засліпущий, 
с° засліплюючий; (сніг) білим-білий; (- красу) 
разючий, променистий, розкішний; (усміх) 
чарівний, чарівлйвий.

СЛОБОДА > СЕЛО; & слобідка.
СЛОВЕСНИЙ не пгіса-, к* вербіль-; (обіт) ус-, 

на словах; (засіб) (живо)мбв-; & надсловЄс-, 
словесноус- /= вйсловле- словесно/.

СЛОВНИК лексикон, глосарій; (з усіх галузей 
знань) енциклопедія.

СЛОВО (спеціальне) термін; (крилате) вислів, 
вираз, ± АФОРИЗМ; (чиєсь) висловлювання, 
думка, рішення; (наше) мбва; фР відповідь; 
(тверде) обіцянка; (на вічі) виступ, промова; 
(при столі) тост, многоліття; (напутнє) НА
ПУЧЕННЯ; (вуличне) вульгаризм; л* форма, 
лексична одиниця, лексема; & словачко, слів- 
цЄ, першослбво; с. -  срібло, мгівчанка -  зо
лото порожня бочка гучйть, а повна -  мовч
ить; не те с. (як ремарка) куди кріще /гірше 
+/; од цьгіго -ва (затрентів ©) п° при цім 
слові; за -ом в к и ш Єню  не лізе швидкий 
/підкутий/ на язик; не зрадити (свбго) слбва 
не лама- свбго слбва;

СЛОВА У7 словесі; (до музики) текст; (учені) 
вчЄна мбва, (прості) прбста мбва, (солодкі) 
улеслива мбва; (з перекладом) вокабулі.

СЛОВОБЛУДСТВО пустомолот-, пустос лов-, 
патЯкання, розпатякування, словолйвство. 

слбво-в-слбво одйн до бдного.
СЛОВОМ вст одним ~, коротше кажучи, онґ ну 

[питів за те, за се, ну, за все]; & к. сло’м.
СЛОВОТВІР (дія) словотвбрення; (слово) ново

твір, неологізм, н£ кбване слбво.
СЛОЇК банька, с° бінка; (з ліками) флякбн.
СЛОНОВИЙ слонячий.
СЛУГА з. пахблок; (в покої) камердинер, (в ка

баре) льокій, с° лак£й; (у ченців) служка, по
слушник, слимік; ж1 СЛУЖНИЦЯ; (закону) 
служитель; (царя) н£ сатріп, зм СІПАКА; (Бо
жий) СВЯЩЕНИК; & служник.

СЛУГУВАТИ бу- слугою, служи-; (за столом) 
прислужува-; (збройно /кому/) підпорядкбву- 
ватися; (чим) прислужува-; п. сприщи; (за 
що) пріви-, СЛУЖИ-; я. слугує 1./2. с-и ♦, 1. 
+ я. служить, 2. + я. прислужує.

СЛУЖБА служіння, з. офіція; (чия) оббв’язок, 
повинність, зн лямка; (щоб жити) пріця; (на 
строк) нійми; з6 обслуга, слуги; (погоди +) 
бюро, відомство, агентство, управління, пала
та; (Божа) відпріва, БОГОСЛУЖБА, (помин
альна) реквієм; F СОЛДАТ.

СЛУЖБЙСТ (ви)служака, вислугіч, ж. переп- 
лйгнигопченко; & службіст; ± ПЕДАНТ.

СЛУЖБОВЕЦЬ урядбв-, як і. службовий, б1 ур
ядник, р. посадовець, f  чиновник; (банков

ий) бінківець; ± КАНЦЕЛЯРИСТ.
СЛУЖБОВИЙ (папір) відомчий; (виїзд) у спра

вах служби; (одяг) фбрмений; (час) робочий, 
урядовий; © офіційний, посадбвий; (- примі
щення) спомагівчий, помічнйй, допоміжний, 
техніч-; (вхід) неофіцій-, /в будинку/ чбр-.

СЛУЖ/ЙТИ слугуві-; (в уряді) працюві-, зн тяг- 
ну- лямку; (ким) викбнува- оббв’язки /повин
ність/ чию; (в наймах) наймитуві-; (кому) ко
ритися, підпорядкбвува-, бути на -̂ бі в когоу 
скакі- під чию дудку, с. ♦ вірою і прівд-; (ко
му) працюві- на чию кбристь, ставі- в приго
ді, ± ДБАТИ на; (на користь) бу- кбрйсним; 
(за що) пріви-, заступі- що; (відправу) відпр- 
авля-; (на задніх лапах) стоЯ-; (за борг) відс- 
лужува-; с. і годгі- сумлінно справля- ^ у , 
вислужуватися; с. перепоною бу- на завіді; 
я. /мн хто/ -ить с-и ♦, з-й за4, слугі, ~ка, -і-, 
~йтель, ~ббвець, (в уряді) урядбв-, пк ~йвий, 
~бб-, /для чого/ признічений на щоу гР як [як 
мірило], о. на ^бі, у рблі когоу © служйвши.

СЛУЖКА > СЛУГА.
СЛУЖ/НИЦЯ і СЛУГЙНЯ слугі, -Єбниця, ~6- 

бка, ~ка, (в покоях) покоїв-, (в гаремі) одаліс-.
СЛУХ фР вухо [як на моЄ вухо]; ні -ху ні хуху ні 

слуху ні духу.
СЛУХАВКА (телефонна) труб-; (лікаря) стетос

коп; & слухальце.
СЛУХ/АТИ вислухува- /про-/, (уважно) лови- 

кбжне слбво, зазирі- /загляді-/ в рот, оберта- 
тися на слух; (напружено) прислухі- /до-/, 
наслухіти, /розрізняючи море звуків/ /роз-/; 
(що /н. слові/) г. (чого) [♦ слів]; (справу в су
ді) розгляді-; (звіт) заслухува-; (лекції) відві- 
дува-; (поради) брі- до увіги, зважі- на; (ма
му) 4ся кого; (без кінця) ♦ не пере4; с. і не с. 
пускі- повз вуха; с. крісм вуха, с. ч£рез 
верх в одні вухо впускі-, в другі випуска-, 
не с. (- руки) не дія-; я. /мн хто/ -а с-и ♦, рі
дйй по4, заслуханий, СЛУХАЧ, ок ~ало, пк 
~овйй, ~альний, СЛУХНЯ-, © ~авши, ~аючи;

ПОСЛУХАТИ: послухай /-те/! щось мію казі- 
ти!, увіга!, прошу увіги!, слухай(те) сюди!

СЛУХАТИСЯ КОРИ-, підпорядкбвува-; (в су-ді) 
розгляді-; (кого) СЛУХАТИ; я. /мн хто/ -єть
ся 1./2. с-и ♦, 1. готбвий по4, підпорядкова
ний, пк СЛУХНЯ-, © слухаючись, 2. слуха
ний, заслухува- /ви-/, розгляд а-;

НАСЛУХАТИСЯ попослухати, (від кого) по- 
чу-; (пісень) попереслуха- 0.

СЛУХАЧ з. по4, послухітор; (курсів) студент, 
учень, курсінт.

СЛУХНЯНИЙ по4, не натуристий, не норовис-, 
не вередливий, без нброву, злігідний, о. шов
ковий, с. ПОКІРНИЙ; (- гальмо) піддітливий; 
(виконавець) сліпий.
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СЛУШНИЙ (закид) справедливий, правильний, 
резон-, дорЄч-, обґрунтбва-; (- думку) мудрий, 
розумний, непогі-; (час) відповід-, сприятли
вий, підхожий, вигідний, зруч-, прийнятний; 
(хід) доціль-; у слушному місці у с. час в 
належному місці в належний час.

СЛЬОЗА & слізка, сльозина, слізонька;
СЛЬОЗИ плач, ридіння, фР патьоки (сліз); я. 

гбре, страждання, муки; мізерна кількість 
/якість/ [то с., а не кінб]; & слізоньки.

СЛЬОЗ/ИТИ -йтися, (- сльози) набігати; (сочи- 
тися) слизи-; я. -гіть с-и ♦, спбвнений сліз, 
засльозе-, пк ~авий, слізлй-, слізний, засльозі- 
лий.

ЗАСЛЬОЗИТИСЯ: що -гівся засльозілий 0.
СЛЬОЗОТОЧИВИЙ (газ) сльозогінний.
СЛ(Ь)ОТА мрячка, мжич-; негода, мокр(от)еча, 

мокроті, д. моква, хляпавка; (зі снігом) хвй- 
ща; (на шляху) грязюка; © іржа, смола.

СЛЬОТАВИЙ непогожий; (день) сирий, із мжи
чкою /мрячкою/; & слотівий, сльотливий, 
сльотяний, сльотний.

СМАГА спріга; (на губах) д. осуга; (в тілі) ГА
РЯЧКА, жар; (від сонця) засмага.

СМАГЛ/ЯВИЙ (од сонця) завітрений, засміле-, 
(за)сміглий, -олиций /-видий, -чблий/; (- губ- 
и) пересох-, пошерх-, потрісканий; & ~юват- 
ий, -ястий.

СМАЖЕНЕ смаженина.
СМАЖЕНЯ яешня.
СМАЖ/ИТИ пряжи-; (горіхи) пропіка-; (на вог

ні) /під-/, пектй; (- сонце) пали-; (губи) переп- 
апілюва- /-сушу-/; я. Імн хто/ -ить с-и ♦, з-й 
за*, смажій, пк смажильний, (- сонце) спекотн- 
(що аж), пекучий, палю-, жаркий, палкий, ©;

ЗАСМАЖИТИ зісміжити /по-, під-/.
СМАК (до їжі) апетит; (супутнк смаку) прйсмак 

/пб-/; я. уподбба(ння), фР приємність, задово
лення, насолбда; (чий) стиль, манера, копил; 
& Фоті; г ґ  СМАЧНО; & передФ, після*.

СМАКОВИДЛО > ЛАСОЩІ.
СМАКОТА (!) д. цймес! о. пальчики оближеш! 

смачне що аж!
СМАКОЩІ смакблики + ЛАСОЩІ.
СМАКУВАННЯ: с. наперед передсмак.
СМАК/УВАТИ мі- смак; (- їжу) бу- апетитним; 

(кому) подббатися, припадіти до смаку; (що) 
зазнаві- насолоди від чого, упивітися 
/насолбджува-, (- гру +) чаруві-/ чим; я. /мн 
хто/ -ус 1./2. с-и ♦, 1. (кому що) пк смачний, 
апетит-, смаковитий, 2. (хто що) рідий за*, 
~ун, -увальник, ж1 ~бша, пк ~овий, -уваль- 
ний, © -увівши /-уючи/ що/чим;

ЗАСМАКУВАТИ відчу- смак 0;
РОЗСМАКУВАТИ /ви-/, розкуштуві-, відчу- 

смак, ф. роплямка-; я. зрозумі-, розкумЄка-,

відчу-, збагну-, п. розкуси- 0.
СМАКУВАТИ (НАПЕРЕД) відчуві- смак (на

перед), пречуві- (н.), я. (радіти) потішітися 
/тіши-/ (н.), облизува- (від думки про), ковті- 
ти слину; смакус н. хто котиться слина кому;

ЗА Ж  (Н.) закуштуві- /с-/, с° вкуси- 0.
СМАЛИТИ (лице) засмілюва-; (свиню) /об-/; (- 

огонь) обпікі-; /сонце/ пекти, пали-, припікі-, 
обпілюва-, сміжи-, пряжи-; (з кріса) кресі-; 
(гопака) шквари-, різа-, гати-, витині-, чухр- 
і-, кресі-; с. халявки до кого залицятися /пі
дбивати клинці/ до; я. /мн хто/ смілить 1. с-и 
♦, з-й об», смалій, обсмілювач /за-/, пк смал
кий, 2. я. палить, 3. я. смаж-, 4. я. шквар-;

ВСМАЛЙТИ учисти-, заціди- [♦ в ухо] 0; в. 
поза вухо затопи- в ухо.

СМАЛЬКЙЙ і СМАЛКИЙ (вітер) шпаркий, 
пронизливий, різкий; (день) палючий.

СМАЧЙТИ (що) присмічува-, ПРИПРАВЛЯ-; ± 
СМАКУВА-; я. /мн хто/ смачгіть с-и ♦, з-й за- 
♦, присмачувач /за-/, пк засмічливий /при-/, ©.

СМАЧ/НЙЙ (такйй, що) пільчики оближеш, 
(що аж) зроду такого не їв /їла +/; (шматок) 
лісий, сліснйй; (запах) апетит-; (- жінок) пі- 
кінт-; я. приєм-; & ~нЄнький, (♦-)смачнісінь-, 
смаковитий, ~к$щий, д° *~ні(ша)ти;

СМАЧНО усмік, з апетитом, охоче 0; (пахне) 
апетитно; г ґ  смак, смакоті; (!) не розказіти!

СМЕРД/ІТИ (чим) недобре піхну-, тхну-, відгб- 
ни-; (їм) викликі- огиду у їх; я. /мн хто/ -гіть 
засмЄрджений /про-/, с-и ♦, ~юх, смердючка, 
(- газету) -юхі, (гриб) бздюха, пк ~ю[я]чий,
о. з недобрим зіпахом;

ЗА»»» (що) засморбди-, наповни- смородом;
ЗАСМЕРДҐГИСЯ (- рибу) притхну-; що за- 

смердівся засмерділий, засмЄрджений 0, Й.
СМЕРДібЧИЙ і СМЕРДЯЧИЙ (запах) тухлий, 

гнилий, смородливий, к* сморідний; я. огид
ний, бридкий; л. паскудний, падлібчий.

СМЕРД/ЮЧКА (газета) -юхі, © я. -ить.
СМЕРЕКА & смерЄччина /= смерековий ліс/.
СМЕРКАННЯ (дія) /при-/, вечорін-, □ сутінок, 

смерк, присмерк; (цивілізації) занЄпад.
СМЕРКАТИ і СМЕРКАТИСЯ вечоріти, суге- 

ні-, темні-, поночі-, примеркі-, р. ночі-; (- зо
рю) гісну-, меркну-, захбди-; я. смеркі с-и ♦, 
огортаний сутінню /сутінком/, деділі темні
ший, напівсмерклий, вже мійже смерк-, ©.

СМЕРТЕЛЬНИЙ (газ) смертонбс-, убивчий; (- 
блідість) мертвбтний; (кінець) ма летіль-; (- 
тишу) АБСОЛЮТ-; (бій) смЄрт~; (світ) тлін-, 
минущий; (D нелюдський, несвітський, несо
світенний [н. жах]; & смертяний.

СМЕРТНИЙ (жах) СМЕРТЕЛЬ-; (гріх) неспо- 
кутува-, неспокутЄн-, незамолимий, неспоку- 
ти-, непроста-; (ворог) лютий, непримирЄнн~
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ий; (люд) хрещЄ-; © тлін-, умирущий; & *по4 
/сущий після смфти/ [посмертна свічка].

СМЕРТ/Ь скін, сконіння, о. -ний сон, -на годй
на /мить, кінець, час/, фатальний /ма деталь-/ 
кінець, уР віч- покій, успіння фР нежиття; (ви
рок) міа кіра; и. ЗАГИБЕЛЬ, (політики) бан
крутство; раз козі с. чи пан, чи пропів -  двічі 
не вмиріти; всім ~іім на зло всім с. на збит
ки, щоб ♦ /чортів/ колька взяла, щоб пекло за
сміялось /-і гірко стіл о/.

СМЕРЧ у. шуря-буря, а. торнадо, п° циклон, та
йфун; ± ВИХОР; вогняний с. п° вогневиця, 
гР* мн вогневиці.

СМЕТАНА (ерзац) ряжанка, колотуша.
СМИКАНЙНА сіпанина 0 —» J,; & смикання.
СМЙКАТИ сіпа-, шарпа-, термоси-, тбрга-, тор

са-, (поли) обсмйкува-; (з чого) /ви-/, вириві-; 
(з гілки) /з-/; (- корчі) тіпа-; (горілку) дудли-, 
смокта-, потяга-; (кого) не даві- спокою кому; 
(носом) шмбрга-; ± СОТА-; & д. мика-; я. /мн 
хто/ смйче с-и ♦, рідйй смикну-, сіпіка, рвач, 
смикало, підсмикувач /об-, ви-/, шморгун, пк 
смикальний, © смикавши, смикаючи;

СМИК(0)НУТИ сіпонути 0.
СМИРЕННИЙ негордий, не гордовитий, лагід

ний, покір-, смйр-, не натуристий, з. плохий.
СМИРЕННЯ покора, покірність, лігідн-, п° ла- 

гідь, з. смиренство.
СМИРНИЙ СМИРЕН-, тихомир-, плохий, ти-, 

п. шовковий; (віл) рахмінний, не норовистий; 
(голос) спокійний, безгнів-;

СМЙРНО & смирненько 0.
СМИСЛ зп сенс, зміст, глузд, розуміння, поняття 

[у ширгікім смйслі = у широкому понятті /ро
зумінні/]; ± ЗНАЧЕННЯ, РОЛЬ; & підсмисл.

СМИЧОК му лучок, /мотуз/ смик, смичок, мс 
(пара гончаків) смик.

СМІЛ/ЙВИЙ відважний, хоробрий, рішучий, 
безстрішний, с. дерзновен-, відчайдуш-, пб 
несоромливий, небоязкий; (плян) нешабльбн- 
ний, ориґініль-; & мій, -(ив)Єнький; ± МУЖ
НІЙ;

СМІЛИВО хоробро 0, (казати) без боюсь.
СМІ/ТИ наважуватися /з-/, насмілюва-, набирі- 

духу, не боя-, міти відвігу, кн брі- на себе 
сміливість; не с. не мі- пріва; ± МОГТИ; я. 
/мн хто/ ~с насмілений, пк -ливий, відважн
ий, небоязкий, с. дерзучий, © мівши відвігу.

СМІТ/ИТИ насмічува-, /за-/, ± ЗАБРУДНЮВА-; 
я. Імн хто/ -ить с-и ♦, змушений /готбвий/ 
наФ, засмічувач /на- /, занечищу-, захаріщу-, 
забрудню-, пк -тєвий, -никбвий, © -ивши.

СМІТНИК звілище, вигрібні яма; бруд, сміття.
СМІТПІ вйміт, ПОКИДЬКИ; п. непбгріб; (- лю

дей) НАБРІД; & Фчко; ± БРУД.
СМІТТЯРКА автосмітнйк; г. відро на сміття.

СМІХ хихітнЯ, с. регі[о]тня, рЄгіт; фР жірти [с. 
♦ом жірти жіртами]; <2> п64, (по)сміхбвище; 
(з кого) глум; nf* мірна пріця, к" безкорисне 
заняття; & ♦отая, смішки; с.! (!) ха-хі! сміха!, 
сміхоті!; с. бере кого смішно кому;

СМІХИ веселощі, розвіги; (з кого) глузувіння, 
смішки, хіхи.

СМІХОВИНА анекдотична історія, кумедний 
випадок, сміховинка, анекдбт(а), УСМІШКА; 
(!) умр^ш!, сміхоті!;

СМІХОВЙНКА (в очах) веселинка.
СМІХОВЙННИЙ гумористйч-; (закид) сміху 

гід-, сміхотвбр-, с. безглуздий; (!) умреш я- 
кий!; ± СМІШНИЙ, АНЕКДОТИЧ-.

СМІХУН смішко, сміхотвбр(ець), комік, рего
тун, веселун, жартун, з. сміюн, сміхованець, 
(без підстав) дурносміх; ± ГУМОРИСТ.

СМІШ/ЙТИ сміхотвбри-, викликі- сміх; ± ЖА- 
РТУВА-; я. /мн хто/ -гіть с-и ♦, з-й на^, СМІ
ХУН, пк СМІШЛИВИЙ, сміхотли-, © мівши;

РОЗСМІШИТИ /на-/ 0; & розсмішитися.
СМІШК/И фР сміх, сміхи, жірти; & пересміш

ки; наробити ~ів з кого ВИСМІЯ- кого; не с. 
не жірти; не до ~ів не до жіртів.

СМІШКОМ г. жартом і, гд смішки.
СМІШЛИВИЙ сміхотливий, реготливий.
СМІШНИЙ кумЄд~, коміч-; (сюжет) гуморис

тйч-, анекдотйч-; (випадок) курйоз-; (закид) 
СМІХОВИН-; & смішнЄнький, смішнувітий;

СМІШНО кумедно 0; (кому) о. (аж) сміх берЄ 
кого; r f0 сміх, сміхоті.

СМІ/ЙТИСЯ (з чого) о. лупити /СКАЛИ-/ зуби, 
мики справля- /строї-/, ф. шкіритися, вишкір
яв р. хихотіти(ся), с. реготіти(ся), захлинати
ся /заливі-, залягі-, заходи-/ -хом, хапі- за 
боки, рвати кишки, луска- /умирі-, лягі-, пі- 
да-/ зо сміху; (в кулак) пйрска-, пйрха-, (як 
здача) відсміюватися*; -£гься до сліз хто на 
кольки бере кого; я. /мн хто/ -£гься розсмі- 
ЯНИЙ, душе- -ХОМ, с-и ♦, рідйй поФ, -х(от)ун, 
-шкб, пк -ховйй, ~хотлй-, реготли-, О. ІЗ -ХОМ 
(на устіх), © сміючись;

ЗАСМ1ЙТИСЯ хихикнути, о. розсипатися, як 
сухий горбх, (в кулак) пйрснути; 0;

НАСМІЯТИСЯ (уволю) /попо-/; (з чого) наглу- 
мй-; (з кого) потіши-, висміяти /о-/ кого; 0;

ПОПОСМІЯТИСЯ посмія- досхочу 0.
СМОК > ПОМПА.
СМОКВА фігове дфево, інжир; & смоківниця, 

пк *смоквйнний.
СМОК/ТАТИ ссі-; (сік) висмбктува-, тягну-, (во 

ду) всмбктува-, к* АБСОРБУ-; (кров) пити; 
(сивуху) цмули-; фР засмбктува-; (запах) вди- 
хі-, тягтй в сЄбе; (серце) мучи-, колупі-, крі- 
я-, роздирі-, роз’ятрюва-, пригнічу-; & цмок- 
тіти; с. під серцем болі-, нй-; я. /мн хто/ ~че
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с-и ♦, радйй по4, ~тун, ссавець, сисун(ець), 
сосюра, п'явка, (річ) смок, помпа, пк -тіль
ний, сисаль-, ~чучий, -ту-, -тлйвий, © -тів- 
ши, '■̂ чучи;

ВИСМОКТАТИ: в. з пільця вишкребти з-під 
нігтя, вилупи- з коліна.

СМОЛА (шевця) вар; Q осі, ґедзь, шпичка, ІР
ЖА.

СМОЛИСТИЙ > СМОЛЯНИЙ.
СМОЛОСКИП світоч, світич, походня, с° фі- 

кел; ги дороговказ, маяк.
СМОЛЯНИЙ (дим) смолистий, с° смолянйс-; (- 

дерево) смоляс-; (дух) смольний, (трос) про- 
смбле-; (колір) чбрним-чбр-; & смолкий.

СМОРІД сопух, смердота, недобрий /смердю
чий/ зіпах /дух/, У  смрад.

СМУГА пif, стягі, пруг, пас, (смужка) пружок; 
(поперек) попруга; (на воді) лінія; (гір) пісмо; 
(на тілі) ШРАМ; (лісу) зона, пояс; (життя) 
період, етіп, фіза; & смужка, д° *посмугуві-, 
д'к *посмугбваний.

СМУГ/АСТИЙ посмужений, із /укритий/ смуга
ми, пас(е)мистий, д. пасманйс-, строкі-, стов- 
пі-, ~ніс-, (кавун) періс-, (- полотно) пасис-.

СМУГЛЯВИЙ = СМАГЛЯВИЙ
СМУТ/ЙТИ засмучува-, жури-, завдавй- ~ку, на- 

води- /наганя-, накликі-, навіюва-/ -ок, огор- 
ті- с^рце сумом; я. /мн хто/ -ить с-и ♦, з-й 
заФ, сповнений ~ку, пк сумливий, журлгі-, ту- 
жли-, жалісли-, сумовитий, плакучий; ± 
СМУТНИЙ;

ЗАСМУТЙТИ повити смутком 0.
СМУТНЙЙ СУМ-, ЖУР-, ЗАСМУЧЕ-; (день) 

нєвєсЄлий, безрідісний; & пре4;
СМУТНО сумно 0; (з нст с1 що) прикро.

СМУТОК сум, журбі, зажура, журбота, важкий 
ністрій, р. жур(а), печіль, с. туга, скруха, 
скої>бота; (тривалий) сумування, побивіння.

СНАГА сила, енЄргія, (внутрішні) сйли; (рослин) 
життєздітність; (творча) насніга, зіпал, при
страсть; (душі) жагучість, пристрасність; (до 
життя) бажіння, прігнення.

СНАРЙД з" у. стрільнб; & снарядик;
СНАРЯДИ стрільна; сГ прилади.

СНАСТЬ знаряддя, приліддя, ф. причанділля, 
(рибальська) спріва; м° (на реях щогли) брас, 
гГ мн трос, линва; (воза) каркіс; Q кістяк 
[самі снасть]; ± АРМАТУРА.

СНЙТИ бічи- уві сні, ок сновиді-; (білим днем) 
МРІЯ-, (чим) МАРИ-, ± МАЯЧИ-; & дк *пе- 
реФ; не снив хто не снилось кому; я. снить = 
я. мріє.

СНИТИСЯ (у сні) верзтися, привиджува-; (білим 
днем) ввижі-, міри-; і не сніілось кому що не 
міг і подумати хто про що; я. снйться с-и ♦, 
бічений у сні, пк сновидний, © снившись.

СНІГ (перший неглибокий) порбша; & сніжок, о3 
сніжин(к)а, *снігопід; д'к *осніжений /укри
тий Фом/.

СНІГОВИЙ і СНІЖНИЙ (дім) зі снігу; (колір) 
БІЛИЙ; (- зиму) сніговитий, сніжйстий, заме
тистий-; & вічносніговйй; ± ЛЬОДОВИЙ.

СНІГОВИЦЯ завірюха, МЕТЕЛИЦЯ, сніговій; 
& сніжниця, снігнйця.

с н ід а т и  «сніжнгій > їсти й сніговий.
СНІП (вимолочений) околіт, куль, д. прйколоток; 

(світла) прбмінь; (іскор) пучок; (волосся) ку
чма; (квітів) оберемок, велйкий букЄт; & сні
пок, снопб(чо)к, з6 сніп’я.

СНОБ > ФЕРТ, ДЕНДІ.
СНОВИГАТИ рухатися тудгі-сюдгі, телесуві-; 

(без діла) вЄшта-, шістати; (- очі) блукі-; я. 
/мн хто/ сновигі розтелесований, с-и ♦, рідйй 
повештатися, швЄндя, сновйга, блукіч, пк 
блуклйвий, ©; ± що снує.

СНОВИДА с° лунатик, кн сомнамбуліст, з. сноб- 
рбда; & пк *сновидний.

СНОВЙДДЯ сни, сонні міри, с° сновидіння.
СНОТВОРНИЙ (лік) насбн-, снодій-, ж* сбн-.
СНУ/ВАТИ (тканку) заснбву-; (павутину) плЄс- 

тгі; (надії) плекі-, /пляни ще! укладі- /с-/, вир- 
обля-, виношува-; (туди-сюди) сновигі-, тел- 
есувітися, РУХА-; (- хмари) пливтгі; (в голові 
/мрії/) роїтися, снуві-; с. думки заглиблюва
тися у /ок прясти/ що; я. /мн хто/ 1. с-и ♦, з- 
й заФ, ~вільник, пк -вільний, ©, 2. я. сновига;

СНУВАТИСЯ (- нитки у  ткацтві) спліті- /пе- 
ре-/, /з клубка/ розмбтува-, ви-; (запах) шйри-; 
/хмари, дим/ клуббчй-, /туман/ стелгі-, клубо- 
ті-; (- звуки, мову) ли-, звучати, луні-; фР 
СНУВАТИ.

СНЙДІТИ плісняві-; & дк заснядіти.
СОБА/КА пес, жґ гавкун, барббс, (самиця) сука, 

сучка; (мисливський) хорт; (малий) цуцик; (кі
мнатний) мопс; (битий) ф, битий жак; (злий 
<2> ) злюка, с . скорпібн; л . цЄрбер, пбгань, вис
лугіч, сатріп,; & ~чка, ~щбга, ~цюра, з6 ~чня; 
~ці під хвіст даремно, мір-, без ніслідків; 
ось де ~ку зарйто ось де /в тім то й/ закови
ка; ~к-у з’їсти на чім зуби проїс- /з’-/, набй- 
руку.

СОБАЧИЙ пЄсій, псячий, пЄся-, пЄський; (н ю х )  
тонкйй, доскіпливий; (- вдачу) холуйський 
/злий/, як у собаки; (- смерть) ганЄбний; (- 
працю) тяжкий; (холод) страшенний.

СОБАЧНИК псар.
СОБІ гарнЄнько [і сплять с. і сплять гарнЄнько], 

© просто [не з ким-собі-нЄбудь, не з ким- 
нЄбудь собі не просто з к.-н.]; (як додаток до 
пк) [звичійний ♦ = звичайнісінький]; не по с. 
кому мулько на душі /серці/ кому; читіє с. 
читіє безтурботно; хай с. хай; робиш -  то й
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роби с. роби своє і не рипайся [лежйш -  то й 
лежгі с. лежгі й не р.]; думати с. міркува- [я 
так думаю ♦]; писати с. © давай писіти [та й 
пишемо с. і д. п.].

СОБІЧИТИ > ПРИВЛАСНЮВАЧ ПРИСВОЮ-.
СОБОЛЬ (хутро) f  сибірка.
СОБОфР (церковний) з’їзд, зббри; & соббрище;

СОБОР т* соббрна /головні/ церква; катед- 
ральний с. катЄдра.

СОБОРНИЙ (дзвін) у соборі; (край) ОБ’ЄДНА
НИЙ, єдиний, неподільний; & соборбвий.

СОБОРОПРАВНИЙ > -ПРАВНИЙ.
СОВА/ТИ (до кишені) пха-, засуві-; (хабар) тиц

яти, суну-; (дрючки в колеса) вставля-, стром- 
ля-; (ногами) дриґа-, сбвга-; (чим) пересуві- 
що\ & суві-; я. Імн хто/ ~ае с-и ♦, з-й всуну- 
/за-, під-/, -̂ ало, пк бальний, © ^авши, - а̂ючи.

СОВАТИСЯ (з кулаками) лізти, кидатися, сіка-; 
(по землі) сбвга-; (куди) потикі-, тика-, пхі-; 
(на лаві) крути-, верті-, вовтузи-; & дк поФ; я. 
/мн хто/ -ється сований, с-и ♦, з-й запхі-, ©.

СОВ£[І]ТИ СССР; & д~* *совєтизбваний.
СОВЄ[І]ТСЬКИЙ к"радянсь-; f  соловець-; & пк 

*доФ, *післяФ.
СОВІСНИЙ і СОВІСТЬ > СУМЛІННИЙ і СУ

МЛІННЯ.
СОВОК лопітка, (дерев’яний) шпбла, шпол, п. 

совітська людина, продукт ССР;
СОВОЧОК шпблик.
СОГРІШАТИ брі- гріх на душу, ГРІШИ-; я. /мн 

хто/ согріші с-и ♦, з-й согріши-, грішник, со- 
грішитель, пк грішний, гріхбв-, ©;

СОГРІШЙТИ (проти кого) прогрішгітися 0.
СОДОМ гармйдер, метушня, гімір, хібс; розпу

ста; С. і Гомгірра б'° біблійні місті, п. ♦.
СОКЙРА (первісна) рубило, (теслярська) тесло, 

(мала гуцульська) біртка; & сокйрка.
СОКОВИТИЙ (дух) густий, сильний; (- уста) 

густочервб-, свіжий; (колір) яскрівий; (твір) 
мальовничий, кольорйтний; (- мову) барвис
тий, образний; & сочистий.

СОКОТАТИ і СОКОТІТИ (- курей) сокорити, 
кудкудікати; (- сороку) СКРЕКОТАТИ.

СОЛДАТ у. стрілець, вояк(а), боЄць, воїн, с° ря
довий, д. комбатінт, f  рітник, козік, жовнір, 
(у царя) служіка, служба; (піший) піхотинець, 
ф'р пішаниця; (миру) п. поборник; & солдіт- 
ик, з6 солдатні, солдатві; ± АРМІЄЦЬ.

СОЛ/ЙТИ (сіллю їжу) посипі-, приправля-, при
солю ва-; (рибу) /за-/; (їм) /на-/; (гріш) марнув- 
і-, не використбву-; я. Імн хто/ -ить с-и ♦, з-й 
заФ, ~ильник, засолювач, пк ~ильний, © ~ив- 
ши;

НАСОЛЙТИ (їм) зроби- кіпость, наперчи-; 0.
СОЛІДАРИЗУВАТИСЯ взаємодіяти, бу- солід- 

ірним, зп взаЄмнитися, (з ким) фР ітй в ногу,

нс грі- в одну дудку; я. /мн хто/ -сться звик
лий ♦ /ітй в ногу/, пк СОЛІДАРНИЙ з ким, ©.

СОЛІДАРНИЙ (з ким) (одно)згід-, дружній; (- 
дії) одностійний, сповне- духом побратим
ства; (дух) побратимський;

СОЛІДАРНО пліч-б-пліч, плечЄ-в-плечЄ 0.
СОЛІДАРНІСТЬ ВЗАЄМОПОМІЧ, побратимс

тво, спільність інтересів, дух колегіяльности 
товарисько-/, Округові порука; фР згбда 0.

СОЛІДНИЙ стат^ч-; (- ходу) впЄвнє-; (заклад) 
авторитет-; (друг) надій-; (- працю) грунтбв-, 
глибокий; (пост) висб-; (вік) зрілий; (- міру) 
чималий, значний, добрячий, величенький, 
неабйя-, хібі-ж-такий, аж-он-який; (аргум
ент) переконливий, вагомий, промовистий.

СОЛІСТ > СПІВАК, МУЗИКА, ТАНЦЮРИСТ.
СОЛОВІЙ *ко; п. поЄт, співець; & соловій.
СОЛОВІТИ (- очі) тьмяні-; (від горілки) п’яні-, 

барані-, сові-; я. /мн хто/ соловіє с-и ♦, вже 
мійже посоловілий /посові-, побарані-/, ©.

СОЛОДЕНЬКИЙ солодкувітий, солодківий, (- 
слова ще) медбвий, солодкомовний.

СОЛОД/ЙТИ засолбджува-, тР /при-, під-/, (цук
ром) Xм цукруві-; (душу) п. осолбджува-, да
ві- насолоду чому, /чим) уприЄмнюва-; (горе) 
полегшу-, с° скрішу-; с. піл кілю г . завива- в 
папірці; я. /мн хто/ ~гіть с-и ♦, з-й заФ, ~диль- 
ник, засолбджувач /під-, при-/, пк ~ильний, за- 
солбдливий /під-, при-/, ок ~ківий, © ~йвши.

СОЛОДІЙ ласун, ласій, ласощохлгіст; (- збочен- 
ця) онаніст, солодун.

СОЛОДК/ИЙ медбвий, не гіркий, не кислий, (- 
воду) прісний, не соло-; (що аж) заФ /нудно-/, 
~івий, нудбтний; пб смачний; (запах) приєм-; 
(звук) привібливий, ніжний, ~озвуч-; (цілу
нок) п’янкий; (вік) щасливий, с. розкішний; (- 
мить) блажен-; (твір) са^нтиментіль-; (- 
мову) СОЛОДЕНЬКИЙ, медоФ, улесливий; 
/зустріч/ серд^ч-, щирий; /мрії/ СПОКУС
ЛИВИЙ; & пре4, с п (що)най(солодший); с. 
до оп’яніння смачний /приЄм-/ до о., умреш 
який, © їси не наїсися, п’єш не нап’єшся;

СОЛОДКО: ні с. ні гірко ні холодно ні пірко; 0.
СОЛОДКОМОВНИЙ ОБЛЕСЛИВИЙ, КРАСН

ОМОВНИЙ; & солодкоголбсий.
СОЛОДОЩІ лісощі, з. хвйґи-миґи, к* кондвиро

би; п. насолбда, втіха, солоднеча.
СОЛбМА & соломина, солбм^ин^ка; шукати 

гблку в -гімі лови- вітра в полі; хапітися за 
солбминку безнадійно шукіти рятунку.

СОЛОМ’ЯНИЙ (бриль) із соломи; (- село) під 
стріхами; (колір) ясножбвтий; (віл) годований 
соломою; (мир) п. нестійкий, неміцний.

СОЛОН/ИЙ (- їжу) посбле-, /рибу/ /за-/; (вітер) 
морський, (віц) візниць-, маснйй, непристбй-; 
(ґрунт) ~цювітий; & ~Єнький, -^к^увітий.
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СОЛОПІЙ > РОЗЗЯВА.
СОМНАМБУЛІЗМ у. снобрбдство, с° лунатизм.
СОН обійми МорфЄя; n f  ДРІМОТА, півФ, фр ♦- 

дрімбта; (тк прокинувсь) просбння, д. прб- 
сбнь; (навіяний) обміра; (ведмедя) сплячка; п. 
спокій, тиша; (чий) сновиддя, мрія, фантіз-, 
нереальність, кізка; о* спання; ± МАРЕН-; с. 
тікіс з очЄй нападіє безсбння; ні сном, ні 
дух- (не знати) ні сном, ні пбмисл-; & сниво;

СНИ сбнні міри; (барвисті) ок барвосни.
СОНЛЙВІСТЬ дрімливість, соннбта, сплячка, 

оспілість, е. сонниці, сонливиці,.
СОННИЙ (- красуню) прйспа-, к" сплячий; (сон

ливий) оспілий; (голос) зісланий, напівсон-; 
(сад) безлюд-; (лік) СНОТВОР-;©пасив-, без- 
діяль-, млявий, малорухомий; (ліс) нерухб-.

СОНЦЕ світило дня, дЄнне світило; фР (сбняш- 
не) світло, сбняшна погода; (правди) світоч, 
провідні зоря; п. тепло, приязнь, людяність; 
(моє!) щістя мо£! зіронько моя! & сонечко 
/-енько/; поки с. зійде, роса бчі виїсть п° на
діявся дід на обід, та без вечфі спіти ліг.

СОНЯЧНИЙ (день) ясний, погбжий, безхмір- 
ний; (усміх) п, щаслйвий, радісний; (- мисте
цтво) світлий, оптимістичний; (колір) густо- 
жовтий, густозолотгій, яскраво-жбв-; & р. 
сонцевий, JC0 сбняшний.

СОНЬКО сплюх, спанько, сонюга.
СОПІЛКА дудка, дуді, г. пищавка, денцівка, д. 

флояра; & п° сопіль, пк *сопілчаний.
СОПІТИ і СОПТЙ посіпувати, с. сіпати, (важ

ко) диха-, с. ♦. як ковальський міх, ± ЧМИ- 
ХА-; я. /мн хто/ сопЄ засіпаний, схиль- /с-и/ 
♦, сопун, пк сопучий, © сопівши, сопучи.

СОПЛЙВИЙ шмаркатий, зашмірканий, сопля- 
куватий; п. недосвідчений, зелЄ-; як L сопляк, 
шмаркіч, щеня, р. сбпля; & сопляцюра.

СОПЛ/І -йння, шмірки[клі]; /і. са^нтимЄнти.
СОПУХ > СМОРІД.
СОРОК чотири десятки; & пф сорокма [із соро- 

кмі гривнями]; & сороківка.
СОРОКІВКА 40 років; шлях № 40; дошка завтб- 

вшкй 40 см.; віддаль 40 м.; розмір № 40.
СОРОМ стид, 4бта, п° осорбма, д. стидовисько 

/-ще/ встид, уР страм; с. ганьбі; п. ганебний 
вчинок; фР статеві органи [прикрий ♦!]; пР0 
♦но; с.! ганьбі!; огортіє с. кого биться хто.

СОРОМ/ИТИ (кого) присорбмлюва- /о-, за-/, до- 
коря- /вичитува-, колб- бчі, завдаві- сброму/ 
кому, с. ганьби-, несліви-, укриві- сбромом, 
р. стиді-, зп конфузи-; я. /мн хто/ -ить с-и ♦, 
з-й заФ, засорбмлювач /при-, о-/, пк ~мний, © 
-ивши, ~лячи;

ОСОРОМИТИ виганьби- 0;
ПРИСОРОМИ-: п. кого утерти носа кому; 0;
СОРОМИТИСЯ стиді- [не стидійтесь!], міти

сором, с. горі- від сброму 0; (серед чужих) 
НІЯКОВІ-; не с. не міти сброму; -тесь! мій- 
те совість!; я. /мн хто/ -иться с-и ♦, пк СОР
ОМЛИВИЙ, сором’язлй-, © соромившись; 
когб сорбмлять сорбмлений, осорбмлюва- 0.

СОРОМ/ІТНИЙ і ~ІЦЬКИЙ (віц) стидкий, мас
ний, ~ний, непристбй-, соло-; (- очі) безсорбм-.

СОРОМЛЙВИЙ сором’язлйвий, сором’язнйй, с. 
вовкувітий; & соромляжий;

СОРОМЛЙВІСТЬ несмілив-, ніяковість, вов- 
кувітість, о* нітнява 0.

СОРОЧКА (спідня) підсорочинка; (захисна) т. 
оболбнка, кожух; (серця) перикірд; (карт) г. 
хребет; & сорочйна, сорбчечка.

СОРТ ґатунок; (людей) категорія; (жита) різно
вид; д! РОЗРЯД, ТИП, МАСТЬ.

СОРТУВАТИ перебирі- /ДО-/, РОЗПОДІЛЯ-, о. 
відділя- зерно від полови; я. Імн. хто/ сортує 
с-и ♦, з-й від4, сортувільник, пк сортувіль- 
ний, о. на сортувінні, ©.

СОСНА хвоя, (сосонка) хвійка; + СОСНИНА.
СОСНИНА (одна) сосні; з6 соснова деревині; 

(ліс) сосняк, ІлісокІ сосновий гай; ж4 соснова 
колода /гілка, патик/; & сосонка, сбсночка.

СОТАТИ (на клубок) моті-, (з клубка) висбтува-; 
(жили) тягну-, вимбтува-; (дулі) покізува-; & 
дк виФ; я. /мн хто/ соті 1. я. мота, 2. я. розмо
тує, 3. я. тягне.

СОТВОРІННЯ (живе) творіння; п. розбудова.
СОТВОРЙТИ > ТВОРИТИ.
СОТЙННИЙ як L сотник, командир сотні /ро

ти/, с° ротний.
СОТНЯ (карбованців) сто; (у війську) с° рбта; & 

в" *♦ на ранковий перегляд збірка!
СОТНІ (ніг) безліч; 0.

СОУС і г. СОС у. поливка + ШДЛЕВА.
СОХНУТИ і СХНУ- висихі- /об-, під-, в-/, (- зе

млю) протряхі-, тряхну-; /губи/ смітну-, пере- 
сихі-; /клей/ /за-/; /квіти/ в’яну-; (у скруті) 
марні-, ХУДНУ-, висніжуватися, с. гинути; 
(над чим) гну- спину, гйбі-; (за ким /- кохан
их/) пропаді-, умирі-, стражді-, зітхі-; я. сбх- 
не покинутий /лишений/ ♦, суше-, висушува-, 
щоріз сухіший, мійже висохлий, напіввисо-
х-, ок висихбмий, висихущий, ©;

ВСОХНУТИ /ви-, від-/ [і не всохне їй рукі] 0;
ІЗСОХ(НУ/ГИСЯ: що ізсбхся бсхлий 0;
РОЗСОХНУТИСЯ: що розсбхся розсбхлий, 3. 

розсохатий 0, 0 .
СОЦІАЛЬНИЙ > СУСПІЛЬНИЙ.
СОЧЕВЙЦЯ (одна зернина) сбчка; (збільшуваль

не скло) tu лінза, лупі.
СОЧЙТИСЯ (краплями) сльозити, витікі-, ціди

тися, слизіти; (цівкою) дзюри-, дзюрка-; (- сві
тло) продіставітися, просбтува-, прозиріти; 
(крізь що) просочуватися, виступіти.



союз 426 СПЕКА

СОКІЗ СПІЛКА, Єдність; (військовий) альянс, 
ліга, коаліція, ок вісь; (країн) ОБ’ЄДНАННЯ.

СОЯ У бобова рослина; & пк *сояний.
СПАД (гори) СХИЛ /пб-/, спідина, спадистість; 

(звуку +) спадання, послабле-, завмир^-, с. за
непад; (тиску) зменшення, паді-; р. водоспад.

СПАДАННЯ (води) убуві-, (опуху) стухі-, (чи
сел, ще) збігі- згори вділ /вниз/, рух на спад.

СПАДАТИ піда-, (на кого) звалюватися; (- лис
тя) обсипа-, опадати; (волос) /ви-/; (рельєф) 
/за-/; (пил) осіда-; (коси) звисі-, звішуватися; 
(з пліч) зсуві-; (ніч) насуві-; (води) лй-, стіка
ти, збігі-; (опух) потахі-; (- спеку) причаха-, і- 
тй на спад, слабну-, м£нша-; (звук) затихі-; (- 
красу) зника-; (з тіла) ХУДНУ-; (з голосу) гу- 
би- що; (на силі) ПІДУПАДА-, втрачі- що; 
(їм) приладі-, діставатися- у спідок; (на серц- 
е) напливіти; (на думку) збігі-; (сон на кого) 
поймі- /брі-/ кого; с. з ціий знецінюваиися, 
дешевшати; с. на думку ліз- в голову; я. !мн 
хто/ спаді с-и ♦, приречений спіс-, г. спад- 
ун, пк схйлистий, СПАДИС-, падущий, спад
ний, Із тіла! щоріз худіший, /- спеку! щоріз 
сліб-, ІкрасуІ щоріз марні-, ©;

СПАС-: с. в гблову стріли- в г.; с. на думку г. 
навинутися на д., прийти до голови; 0.

СПАДИСТИЙ згбрис-, слідчий, СКОТИС-, по- 
лбжис-, припадис-, узвбзис-; (- спинку крісла) 
нахилений, (- плечі) похилий.

СПАДКОВИЙ (хист) врбджений, жґ родимий; 
(рибалка) родовий, родинний, з крбви й кос
ти, з діда-прідіда; (хутір) успадкований, спа- 
дкоЄм-, д. спадщин-; (житель) корінний.

СПАДКОВІСТЬ г. ДІДИЧНІСТЬ.
СПАДКОЄМЕЦЬ (трону) наступник; (обов'язк- 

у) /право-/; (діла) продбвжувач, послідовник.
СПАДКОЄМНИЙ > СПАДКОВИЙ.
СПАД/КУВАТИ успадкбвува-, дістава- у 

бу— коЄмцем чого; я. Імн хто/ ~кус рідйй 
успадкувіти, -коЄмець, (трон) наступник, пк 
~кбвий, -коїмний, ©.

СПАДЩИНА і СПАДОК (по кому) майно, до
бро; (по батькові) бітьківщина, (по дідові) 
дідйзна, (по матері) материзна; (культури) 
надбання; (автора) дбрббок; (минулого) пере
житки, ніслідки, тягір, о. родима пляма.

СПАЗМАТИЧНИЙ судом-, конвульсій-, дриґо- 
тлйвий, (- корчі) п’явкувітий, с° п’явкоподіб- 
ний.

СПАЗМИ корчі, конвульсії, судома; (радости) 
ніпад, наплив, приступ.

СПАЛАХ (світла) зблиск /роз-/, лизь [л. блиска
вки]; (гніву) я. ніпад, прйступ; (війни) вйбух;

СПАЛАХИ блймання, мйгавка, сполохи.
СПАЛАХ/У В АТИ займітися, загоря-; (- вогні) 

засвічува-, світйти, сяя-; (- думку) осяві-, зри-

ні-, з’являтися; /любов пробу джува-; Івійну/ 
вибухіти; (від гніву) скипі-, палені-; (рум'ян
цем) заливатися, Ґ  червоніти; (- очі) блйска-; 
& ~кува-, спіхува-, спахі-; я. /мн хто/ ~ує с-и 
~, з-й -ну-, пк -ущий, спалахкйй, палахкіт-лгі- 
вий, блискітлй-, палахкотючий, ~ку-, ок зай
мистий, о. у спілахах, © спаліхуючи;

СПАЛАХНУТИ скипі- 0; (- вогник) розблис- 
ну- 0; що спалахнув розблислий 0, Й.

СПАЛ/ЮВАТИ (дрова) палгі-; (сонцем) висушу- 
ва-, перепікі-; (оком) обпіиюва-; (вітром) об- 
вітрюва-, обпікі-; (сумом) мучи-; (душу) шма- 
туві-; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, з-й ~й-, палій, ~ю- 
вач, пк палібчий, пеку-, палкий, смалкий, ©;

СПАЛИТИ пустити з димом 0.
СПАНТЕЛЙЧ/УВАТИ пантелйчи-, збивіти з 

пантелику, ошелешу-, приголомшу-; з п замй- 
лю- бчі, забивіти біки; я. /мм хто/ ~ує с-и ♦, 
з-й -и-, -увач, окозамйлю-, збивіч з пантелй- 
ку, пк пантелйчливий, заморбчли-, бент&кли-, 
чудерніцький, диваць-, незрозумлий, загадко
вий, © пантелйчивши, ск збивій-з-пантелику;

СПАНТЕЛЙЧИТИ ок обезрідити 0.
СПАР/ЮВАТИ і СПАРОВУ- парувй-, добира- 

піру; (тварин) спускі-, злучі-; (молодих) од- 
ружува-, ф. обкручува-; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, 
з-й спаруві-, парувільник, -бвувач, (до шлю
бу) сват, звідник, ж' свіха, звідниця, пк пару- 
вальний, -бвчий, © парувівши, спаровуючи.

СПАСАТИ > РЯТУВАТИ.
СПАСЕННИЙ (- думку) рятівнйй; (вплив) цілю

щий; О віддіний /сподоб-, вгбд-/ Ббгові.
СПАСЕННИК > СВЯТИЙ; рГ говільник.
СПАСЙБІ дякую, дякуємо, а. мерсі; і Ґ  трЄба 

дякувати [♦ людям]; & +г д° *Фти; с. Вам f  
бувайте здорбві; с. Вішій біб ці /дйдині/! Ви 
кріщого не придумали?; велііке с. як L подя
ка, вдячність.

СПАСЙТЕЛЬ Спас, Син Ббжий, Ісус Христбс, 
Син чоловічий, Месія; он? рятівник.

СПАСІННЯ і СПАСЕННЯ > РЯТУНОК.
СПА/ТИ лежі- в обіймах Морфея, ф. даві- /дЄр-/ 

хропака, (не аж) дрімі-, куня-, с. ♦ без зідніх 
ніг /як мертвий, сном пріведника/; (з ким) ді- 
лгі- ложе; (- душу) не виявля- життя; (в трун- 
і) спочиві-, покоїтися; (іти Ф) ітй на боковЄ- 
ньку; & да -тки, -тоньки; не ♦ бу- на ногіх, 
не стуля- очЄй, о к не+; не спить хто сон не 
бере кого; я. /мн хто/ спить розісланий, пойн
ятий сном, звйклий /с-и/ ♦, СПЛЮХ, о. в обі
ймах Морфея /сну/, у сні, пк СОННИЙ, /- кра
суню/ прйспа-, © -виш, сплючй + я. дріма;

ПОСПАТИ (якийсь час) /про-, вй-, попо-/ 0; & 
д. *Фся /= лягтй спіти/;

РОЗІСПАТИСЯ: що -івся розісланий, Й.
СПЕКА парня, вар, жар, г. гбряч, ± ДУХОТА;
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(війни) пЄкло; & спекота, жарота.
СПЙКАТИСЯ і? збутися, здйха-, позбу-, (при

крої сторінки життя) о. перегорнути що.
СПЕКТР (кольорів) веселка, гкма, послідбвний 

ряд; (дій) діапазон, зг зісяг; (людности) про
шарок, верстві.

СПЕКУЛЮВАТИ > ПЕРЕПРОДУ-; & д* спеку
льнути.

СПЕКУЛЯНТ ПЕРЕКУПЕНЬ, гешефт^ /-міх- 
ер/, гендляр, (кіньми) менджун; & жґ спікуль.

СПЕКУЛЯЦІЯ перепродаж; & р  спекулгінчення.
СПЙРЕДУ r f  попЄрЄ-; (- дії) у майбутньому; онґ* 

перед тим, раніше, у минулому; rf* напЄрЄді.
СПЕРЕСЕРДЯ з-сЄрця, розгнівавшись, розсерд

ив-; під сердиту руку, сердйто, с. зі злбсти.
СПЕРЕЧ/АТИСЯ о. ламати списи, к* дискутув

ав полемізуві-, вЄсти полеміку /дискусію/; д. 
спбрити(ся), з. перучи- /су~/, перемовля-, ± 
СВАРИ-; (за першість) змагі-; (у дільбі) тор- 
гуві-; (проти чого) заперечувати що; я. /мн 
хто/ -ється роздискутбваний, с-и ♦, з-й поФ, 
сварун, ~ільник, супереч-, сварйва голова, 
сварлйвець, диспутант, заводіяка, пк ~лйвий, 
сварли-, ~ільний, дискусій-, зійнгітий супере
чкою, втягну- у суперечку, к. у суперечці, ©.

СПЕРМАТОЗОЇД сперма, живчик, зіплідок.
СПЙРШ(У) спочатку, зрізу, попервіх; перш за 

все, передусім; вперед (усього), наперед, нас- 
імпе-; попереду, перед тйм, раніше, допЄрва.

СПЕЦЙФІКА своєрідність.
СПЕЦИФІЧНИЙ СВОЄРІД-, особливий, с. ви- 

няткб-.
СПЙЦІІ > ПРИПРАВИ.
СПЕЩАЛІСТ фахівець, знавЄць, майстер (свого 

діла), жґ спец, дойда, д. професіоналіст; (нія
кий) пришйй-кобйлі-хвіст; ± АВТОРИТЕТ.

СПЕЦІАЛЬНИЙ специфіч-, особливий, не так
йй. як інші, одйн у свбму роді, унікальний, рі- 
дкіс-, незвичай- /над-/; (термін) фіховйй.

СПЕЦІАЛЬНО професій-, фіхово; фР навмис
но; (їм) вйключ-, ко нЄч - , т іл ь к и ; з. зокрЄмі.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ фах, професія, кваліфікація, 
ок ремеслб.

СПИЖ дзвонові мідь, с° бронза.
СПЙНА ф. хребЄт, горб, фР плЄчі, (на рівні по

яса) пбперек, /нижче/ сіднйця, озіддя, в. зад- 
ниця, гузно; п. інший /зідній/ бік, тил, хвіст 
[у ст ін у  вброгу у хвіст в.]; & спинка.

СПИНАТИСЯ (на ноги) (в)ставіти, (на гору) де
ртися, видира- /з-/; (на руку) спирі-; (- росли
ни) n’rfc-; (проти кого) ОПИРА-; с. на піль- 
чики ставіти навшпйньки; я. /мн хто/ -ється 
с-и ♦, з-й зіп’яс-, гі° зіп'ятий на пільчики /на
вшпйньки/, ©.

СПИНЙТИ(СЯ) > ЗУПИНЯТИ(СЯ).
СПИНЙТИ /зу-, при-/; (ідучого) затрймува-; (очі

на їх) зверта- /спрямовува-/ на; с. бчі на чім 
лйпну- очйма до чого; с. кому д. боронй- 
/забороня-/ кому;

СПИНЙТИ: с. свій віібір на чім вйбра- що; 0;
СПИНЙТИСЯ /зу-, /  о-/, (- дощ +) пересті-, г. 

/у-/, стіну-; (на чім) зосередитися /- вибір/ об- 
ріти що; & перепинатися, с. бком на чім за- 
чепй- бком за що; спинйся мить неспйнна! 
(вигук захоплення видивом) умерти!, умреш!

СПИРАТИСЯ (- худобу) збиві-, тйсну-; (- дух) 
затрймува-; (на руку) опирі-, спині-, злягіти; 
(об що) підпирі- плечима що; (на закон) пок- 
ликітися, посилі-, базуві- /ґрунтуві-/ на чім; 
(на маси) міти підпбру серед; я. /мн хто/ -єть- 
ся 1./2. с-и ♦, рідйй спЄр~, ©, 1. збйваний до
купи, 2. опертий /с-/, (на /г. об/ що) підгрй- 
маний чим, о. з опертям на чому.

СПИС р. штих.
СПЙСОК реєстр, перелік, р. спис*, (поіменний) 

поімЄнник, ± КАТАЛОГ; (твору) (рукбпис- 
на) копія; (майна) тібель; числб [у спйску 
ге-рбїв]; & спйсочок.

СПЙСУВАТИ /пере-, за-/; (чорнило) /ви-/; (жи
ття) /о-/; (з корабля) звільші-; я. /л#" хто/ 
спгісує с-и ♦, з-й списі-, спйсувач /пере- +/, 
змальбву-, пк спйсувальний, ©, ± що пише;

СПИСАТИ (адресу) написіти 0.
СПИХАТИ (з місця) стручувати, зіпггбвху-; (на 

кого) звілю-, звертіти; (що) збуві-; я. /мн 
хто/ спихі с-и ♦, з-й зіпхну-, спихійло, стру- 
чувач, звілю-, пк спихущий, збувчий, © спи- 
хіючи;

ЗІПХНУ- (на їх) /пере-/ 0; (що) здихатися 
/спека-/ чого.

СПІВ г. піяння; (лебединий) пісня; м° вокал; (хо
ровий) меса, (на помин) реквієм; жґ мелодія, 
ні^; п° поЄзія; & ^и, ♦анка, Фіння, вйспів(и).

СПІВАВТОР співтворець.
СПІВАК соліст; (хору) хорйст, кінтор, (своїх пі

сень) пісняр, бард; (як до голосу) > ГОЛОС; 
(птах) щебетун, співун; & ♦; ± СПІВЕЦЬ.

СПІВ/АТИ виспівува-, (в лад) /під-/, (-що) /о-/ 
що, (під ніс) /на-/, курника-, мугика-; (- півня) 
кукуріка-, пія-; /птаха/ щебеті-, висвйстува-, 
/кулі/ свисті-; /вітер/ завиві-, густи; /душу/ 
раді-; (знай своє) ж* говори-, твЄрди-, торб- 
чи-, товкти; & *ізспівітися; я. /\Ґ  хто/ ~і роз- 
[і]співаний, зійнятий /поглину-/ ~ом, ~Єць, 
співік(а), ~ун, пк співб[у]чий, с. голосйстий, 
/ніжно/ п° тонкоспівий, о. з піснею на устіх, 
© співаючи; що співі в уніс-бн в-одну-дудку 
гравець; щ. с. Лізаря бідкало, прибідняй-;

ПОСПІВАТИ попоспівіти /про-, від-/ 0;
СПІВАТИСЯ: співілось /-лись/ співано 0.

СПІВБЕСІДНИК співрозмбв-, бЄсід-, розмбв-*.
СПІВ/БОЛІТИ (з іми) ~потерпі-, ~пережива-,
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поділя- чиї болі; гі° мі- зглядь на їх, уболіві- 
/тлі- серцем/ за іми, жалі- /жілува-/ 'їх, ~чуві- 
/виявлЯ- милосердя/ їм; я. /лі" хто/ -боліє = я. 
-чувас + --болільник, -єпереживілець, ~по- 
терпі-, жалібнйк, пк милосЄрдливий, о. відк
ритий болям, ± я. уболіва, я. має зглядь.

СП1ВВЙННИЙ співпричЄт-.
СПІВВІДНОСИТИ (з чим) фР порівнюва-, при- 

в’язува- до чого;
СПІВВІДНОСИТИСЯ #с* гі° порівнюва-, зіс

тавляв (з чим) п° перевисати до чого; 0.
СПІВВІДНОШЕННЯ взаємовідноше-', взаєм

ний зв’язок /залежність/, ок співзв’язбк, спів- 
залбкність; ± ПРОПОРЦІЯ.

СПІВВІТЧЙЗНИК > КРАЯНИН, ЗЕМЛЯК.
СПІВДРУЖНІСТЬ друж-, (співдружба, (націй) 

співтовариство, г. спільнота; у -сті ок в пір і.
СПІВЕЦЬ поЄт, пісняр, а. бард, скальд, у. коб- 

зір; (мандрівний) а. менестрель; ± СПІВАК.
СШВЖЙТИ жи- різбм /з ким на віру/, ев підно- 

чбвува-; що живЄ р. співмешканець, підно- 
чівник, (шлюбно) дружина (чоловік, жінка), н1 
ч° біхур, полюбовник, ж1 /-ниця/.

СШВЖИТТЙ співіснувіння, співбугтя, (істот) 
симбіоз(а); (побраних) шлюб, подружнє жит
тя; (не побраних) життя на віру, ± ПЕРЕЛЮБ.

СШВЗМбВНИК напір-, партнер, ок співзлбдій.
СПІВІСНУ/ВАТИ /-жи-/, бу- добрими сусідами, 

сусідський, ІсвітІ паралельний, ©, ± я. існує.
с ш в м ір н и й  > су м ірн и й .
СПІВНИЙ; СПІВНО д. (де) багіто співу, дуже 

гімірно /розмбвно/.
СПІВОМОВКА > ВІРШ.
сшвбчий (хист) співацький, співіць-; (гур

ток) вокільний, хоровий; (- вдачу) співли
вий, співучий; (птах) щебетливий.

СПІВПРАЦІВНИК і СПІВПРАЦЯ > ПРАЦІВ
НИК/ПРАЦЯ.

СШВПРАЦ/ЮВАТИ співробітничав (з ворого- 
м) коляборуві-; я. /мн хто/ ~ібс с-и ♦, залуче
ний /поклика-/ до ~і, співробітник, ~івнйк, н1 
коляборінт, пк співробітницький, коляборан- 
тсь-, о. у /для/ співпріці, © співпрацюючи.

СПІВУЧАСНИК (у злочині) співзмов-, співпо- 
магіч, спровинник, співпричин-, як і. сиро
винний, ± УЧАСНИК.

СПІВУЧАСТЬ > УЧАСТЬ.
СШВУЧЕНЬ колЄґа, однокішник, (одної кляси) 

одноклясник.
СПІВУЧИЙ (- вдачу) співливий; (голос) мело

дійний, ДЗВІНКИЙ; (птах) СПІВОЧИЙ;
СПІВУЧЕ співом, нівспівки 0.

СПІВ/ЧУВАТИ (їм) виявля- /вислбвлюва-/ ~чут- 
тя, СПІВБОЛІ- з ким, переймітеся -чуттям 
до кого; (ідеї) бути прихильним до; (дії) схві- 
люва- що; & р. спочуві-; ± УБОЛІВА-; я. ~ч-

уві с-и ♦, з-й поФ, сповнений ~чутт4, перейн
ятий /охбплений/ ~чуттям до, ~чутлгівець, 
~чувільник, (ідеї) прихиль-, симпітик, пк 
-ЧУТЛИВИЙ, жілісли-, відкритий болям, к* 
~чувільний, розчуле-, (їм) прихйль- до, о. із 
слізьми в очіх, ©; хто ~чуві -чутлгіві, ~чут- 
ливці 0.

СПІВЧУТЛЙВИЙ жілісли-, чуйний, чулий, (до 
горя ближнього) перейнятий чим, відкрй- бб- 
лям; & спочутливий, спочуйли-;

СПІВЧУТЛИВІСТЬ перейнятість чим 0.
СШВЧУТТЙ /спо-/, співчувіння /спо-/, жілісли- 

вість, ±СА(Е)НТИМЕНТИ, МИЛОСЕРДЯ.
СПІД діл, низ, (посуду) дно; (зворотній бік) вгі- 

воріт, спідка, опік.
СПІДНЙЦЯ (з двох половин) запіска, І вовняна! 

пліхта; п. жінка; & спідничина.
СПІДНІЙ дбліш-, нйж-; (- кишеню) внутріш-;

(одяг) с° натільний.
СПІДСПОДУ > ЗІСПОДУ.
СПІЗНАВАТИ (кого) впізнавіти; (науки) пізна- 

віти, вивчіте; я. спізнаї = я. пізнає;
СПІЗНАТИ збагнути, (щастя) зазні-, (їх) /за- 

пі-/, познайбмитися з іми; ± РОЗКУСИТИ.
СПІЗН/ЮВАТИСЯ /за-, при-/, спізші-, затриму- 

ва-, бари-; я. /мн хто/ -сться ~юваний /за-/, зі- 
вше ~е-, с-и ♦, змуше- ~и-, ~юх, г. пізній Ів- 
ін, пк (за)пізній, п'° запізнений, запізнілий, ©.

СПІЙМАТИ i f  /в-, у-/, наздогні-, злови- /в-/, до- 
піс-, ж. вхопи- за хвіст, г. приловгі-, д пійня-; 
(руку) схопи- /за-/; (на лету ще) /під-/; (погля
ді /пере-/; (злодія) заарештуві-, затрйма-, злі- 
па-; (в хаті) ж? засті-, застука-, заскбчи-, за- 
попіс-; (убивця) вйкри-, вияви-; (звук) сприй
няв (запах) уловгі-; (звіра) вполюві-; (в ухо) 
дісті-; с. на гарячому вхопй- за руку, накри- 
мбкрим ряднбм, к* застука- на місці злбчину;

СПІЙМАТИСЯ о. потріпити на гачбк 0.
СПІКЕР (парламенту) рЄчник, голові.
СПІЛИЙ стйг-, зрі-, доспі-, достйг-, дозрі-.
СПІЛКА єдніння, зв’язбк, братерство; (гурт) то- 

варгі- /спів-/, побратгім-, співдружність, спі
льнота, збірно-, ОБ’ЄДНАННЯ, ліга; (двох) 
тандем; (ділова) корпоріція, монопол-, ко
нцерн, консбрціюм, трест, компінія, партнер
ство, блок, картель; (політична) організі-, пі- 
рт-, асамблея, конвенція; (громадська) конір- 
еґіц-, мітинг, зббри, збір; громіда, кбло, клуб, 
брітство, клан, н* кліка, міфія; ± СОЮЗ.

СПІЛКУВАННЯ контікти, к* взаЄмнення; & 
спілковая ня.

СПІЛКУВАТИСЯ контактуві-, мі- діло, мі- /пі- 
дтрймува-/ контікт /зв’язбк/; (звуками) пороз- 
умівітися, комунікуві-, зноси-; (для дій) об’Є- 
днува-; з. злягі-; я. /мн хто/ -ється (з ким) с-и 
♦, рідгій not, тертий /бувілий/ серед яких кіл,
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пк товариський, компанійсь-, артільний, кон- 
тікт-, комунікібель-, комунікатйв-, ©.

СПІЛЬНИЙ загіль-, окґ усіхній; (ринок) об’єд
наний; (- дії) колектйв-, сукуп-; /майно/ гурт
овий; -на мбва о* спільна нбта; не міти ні- 
чбго -ого з чим і близько не лежі- коло чого;

СПІЛЬНО ГУРТОМ, соборно, (з їм) РАЗОМ, 
у спілці, на спілку, /удвох/ обопільно, в пірі; 
д. поспблу 0; ± ОДНОСТАЙНО.

СПІЛЬНИК (у дії) співучіс-,р. спілець; (ідей) о- 
днодумець, прибічник, прихйль-; фР поміч- 
нйк; (у війні) союз-, альянт; (ворога) ПОП
ЛІЧНИК; & ж1 спільниця 0.

СПІНЮВАТИСЯ бра- піною;
СПІНИТИСЯ: що -вся спінений.

СПІР1 > СУПЕРЕЧКА; & спірка.
СПІР2 (в руках) сквап, спритність, швидкість, 

вправність, умілість, хист, спіх, мотбрність.
СПІРАЛ/ЕВЙДНИЙ, -ЕПОДІБ- к" у формі /на 

взір/ -і, Є захвбстуватий, ок кругойдучий.
СПІРАЛЬ ґвинтувата лінія, у. безконечник; (де

таль) пружйнка; & спіралька.
СПІРНИЙ дискусій-, полеміч-, г. контроверсій-.
СПІТИ > ДОЗРІВАТИ.
СПІТКАННЯ > ЗУСТРІЧ.
СШЧ-РАЙТЕР пишй-виступ.
С П Л ІСКУ ВА ТИ  (- воду) хлюпа-; /рибу/ сплЄ- 

скуватися; /сміх/ вибухати; (крилом) зміхув-, 
(в долоні) вдарі-; що /мн хто/ спліскує с-и ♦, 
з-й сплесну-, (в долоні) плескун, плескач, пк 
хлюпкйй, хлюпітлйвий, хлюпотючий, ©.

СПЛЕТІННЯ (рук) скрут; & сплЄт(ення); с. Зод- 
иіка сбнячне сплетення /с° ♦/; ± ПЛЕТИВО.

СПЛИВ/АТИ (- час) пливтй, тектй, мині-, лйну- 
, збігі-; п. пропада-, зникі-; (- сльози) збігі-, 
стікі-; (кров'ю) схбди-; (на думку) спаді-; 
(наверх) випливі-; (- спогад) /на-/, (на очі) ви- 
рині- /поставі-/ перед чим; я. /мИ хто/ ~і 1./2. 
с-и ♦, з-й ~тй, © -іючи, 1. пк пливучий, теку-, 
минущий, зникбмий, 2. що випливі, випли- 
вущий, виплйваний /с-/, пк т. випливнйй.

СПЛИВАТИСЯ (- води) зливі-.
СПЛІН хандрі, нудьгі, дражлйвий ністрій.
СПЛІТАТИ; СПЛЕСТИ: с. в одйн клубгік пе- 

реміші-; с. дурнйцю ляпну-, що й купи не 
дЄ-ржиться;

СПЛЙТЕНИЙ: -єні р^кн онґ сплетені пільця- 
ми руки.

СПЛЮХ спанько, сонькб, дрімійло, зн сонюга; 
& сплюха.

СПЛКЗіЦ/УВАТИ (метал) /роз-/; (очі) /за-/ сту- 
ля-; & плібщи-; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, з-й ~и-, 
-увач, плющій, плющильник, пк плющиль
ний, © плющивши.

СПЛЙЧИЙ > СОННИЙ.
СПЛЙЧКА > СОН, СОНЛИВІСТЬ; (суспільна)

п. бездіяльн-, летіргія; ма сбнна хворбба.
СПОБІГ/АТИ доганя-, СПОСТИГ А-; (на ‘ділі') 

захбплюва-, застукува-; р. зустрічі-; (час) до- 
бирі- /ви-/, знахбди-; (щастя) здобуві-; (ког- 
о) ТРАПЛЯТИСЯ з ким [таке ЇЇ спобігло]; я. 
/мн хто/ ~і с-и ♦, з-й ^г-и, -іч, -ійло, щоріз 
ближчий до, вже мійже -ши, пк -івчий, за- 
вйслий на хвості у, о. на п’Ятах у кого, ©;

СПОБІГТИ (на гарячому) застука-; (щастя) 
доскбчити, запопісти, зазніти, зискіти; 0.

СПОВЗАТИ (в яму) повзтй, зсувітися, скбчува-; 
(з печі) злізити; (- млу) спаді-; (на очі) напов- 
зі-; (- берег) осіді-; /міну лиця/ (поволі) збі- 
гі-; я. /мн хто/ сповзі ізсуваний, скбчува- Ф, 
с-и ♦, приречений сповзтй, щоріз нйжчий, ©.

СПОВИВ/АТИ пеленуві-, ПОВИВА-; (чим) зам- 
бту- /об-/; п. викбху-, вихбву-; (душу) п. пой- 
міти, ОГОРТА-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й 
сповй-, -ільник, (річ) ^ ч , пк -ільний, ©;

СПОВЙТИ (дитину) онґ народйти; 0.
СПОВИТбК повиття, ± ПЕЛЮШКИ.
СПОВІД/АТИСЯ (у гріхах) розкіюва-, кія-; (ко

му) виливіти /виверті-/ душу, зізнавітися; я. 
/мн хто/ -ється ~̂ аний, с-и ♦, готбвий ВЙФ, -і-  
льник, пк -ільний, о. на - і /духу/, ©; ± РОЗ
КАЮВАТИСЯ.

СПОВІДЬ (дія) каяття, покаяння, фР дух [як на 
духу]; п покіяння, зізнання, щйра розповідь.

СПОВІЛЬН/ЮВАТИ с° /у-/; (крок) спомілю-, у- 
корбчу-, притйш- /с-/, (темп) ГАЛЬМУ-; ± 
ЗВОЛІКА-; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й -Й-, -ю- 
вач, гальмівнйк, пк гальмівний, для -ення, ©;

СПОВІЛЬНИТИСЯ (- темп) помалішати; 0.
СПОВІЩАТИ (кого) /опо-/, повідомля-, інформ- 

уві-, довбди- до чийого відома, даві- зні- ко
му, ур вістй-; (з нст що) доповіді-; (кого слід) 
донбси- кому, даві- сщніл; я. /мн хто/ слові
нці с-и », рідйй сповісти-, вістун, вістонбша, 
(опо)вісник /про-/, інформітор, а. герольд, уР 
віщун, возвістйтель, пк вістовий, сповіщільн- 
ий, © вістивши, сповіщаючи, ± я. повідомля.

СПОВ/НЮВАТИ і -НЯ- напбвнюва- /за-, ви-/; 
(серце) поймі-, охбплюва-; онґ викбну-, здій
сню*; я. Імн хто/ спгівнює с-и ♦, з-й спбвни-, 
-нювач /на-/, пк -нювальний, повнйль-, ©;

СПОВ/НЕНИЙ чим/чого /на-, за-/ чим, пбвен 
чого; с. веселощів /свавгілі/ розвесЄле- /роз- 
свавб-/;

~НЕНО: с. веселощів розвесЄл-, вЄсєло.
СПОГАД спбмин, ЗГАДКА, п° прйгад; (зіставл

ення) ремінісценція; (у тексті) згідування; 
фР пім’ять; & Фіння, *анка;

СПОГАДИ мемуіри 0.
СПОГАНЮВАТИ забрудню-; (гурт) псувіти; 

(словом) ПАПЛЮЖИ-, ганьбй-; (святиню) о- 
погінюва-, погіни-, паскуди-, уР сквернй-, ос-
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квернЯ-; я. с/погінюс = я. о~, я. паскудить.
СПОГЛЯД/АТИ /о-, роз-/ спозирі-, пасивно стЄ- 

жи- /спостерігі-/ що Іс° за чим/; /по-/, гляді-, 
кида- пбгляди; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, ^іч, спози- 
річ, и*-іпьний /-івчий, -бвий/, спозирущий, ©

СПОДІВАННЯ і СПОДІВАНКА > НАДІЯ.
СПОДІВАТИСЯ спгівнюва- наді/й: (чого) дожи- 

діти(ся), очікувати, жда-; (нащо) мі- /плекі-, 
покладі-/ ~ю, не трйти- ~ї, ЧЕКА-; я. /мн хто/ 
-ється с-и ♦, рідйй діжді-, обнадіюваний, гі° 
обнадія-, спбвне- мі, о. в м /з ^ ю / на а/о, ©.

СПОДОБЛЙТИ; СПОДОБЙ- н ° (кого) нада- 
[як це мєнЄ надалб /сподоби-/ прийтй сюди?].

СПОДОБЙТИСЯ міти честь; (ласки) заслуж- 
й- и/о; с° удостбїтися; -йвся хто вйпала ч. їм.

СПОЖИВАННЯ п спожйток & дк спожитті.
СПОЖИВ/АТИ (харч) /ЗА-/; (тратити) витра- 

чі-, використовував ужиткбву- /спо-/; я. /мн 
хто/ - І  Мїйй, с-и ♦, рідйй спожй-, ~іч, їдЄць, 
л* ^чий, -іцький +%, ©; я. -іють ^аний;

СПОЖЙТИЙ/у-/, з’ їдений 0, вйтраче-.
СПОЖИВ/АЦЬКИЙ 1./3. [с. кгішик 3. /нйхил/],

2. -чий [с. кооператив]; с. пбпит п. на рйнку.
СПОКІЙ нерухомість, тйша, покій, ок б^зрух; 

(душевний) рівновага, п° тихомйр’я; (хдрому) 
спочйнок; (у діях) вйтримка, холоднокровн
ість, урівновіжен-, стрйман-, о. олімпійський 
♦; (на землі) мир, порядок; & супокій.

СПОКІЙНИЙ (на вдачу) тйхий, лагідний, урівн- 
овіже-; (куток) зітйшнйй; (рух) повіль-, не не
рвбвий; (голос) не схвильований, не збудже- 
/зворуше-/, безтривбж-; © СМИР-; (колір) не 
дратівнйй; & супокій-, спокійн£[ісі]нький.

СПОКОН/ВІКУ з діда-прадіда, відколи світ сві
том, з передвіку /передвіків/, з правіків, спра
віку, спредковіку, спредвіку, -вічно, одвічно, 
ЗВІКУ, з дівніх-дав&і, спервовіку; & -віків.

СПОКОНВІЧНИЙ одвіч-; (житель) коріннйй, 
автохтон-; (боржник) віч-, стілий.

СПОКУСА (з)віба, зніда, повіба /при-/, р. при
мана; (дія) спокушання, вібле-, звіблюва-; 
(велика) бажі-; фР гріх;

СПОКУСИ (жіночі) приніди, чіри.
СПОКУСЛИВИЙ (з)ваблй- /привіб-/, знідлй-, 

манлй-, знідний, ± ЗАЛЬОТ-, о. вартий гріха;
СПОКУСЛИВО знідливо, зальбтно 0.

СПОКУСНИК звіб-, переліс-, баламут, )Р спо- 
кусйтель, р. зводйтель, звідник.

СПОКУТ/УВАТИ ндк карітися, покутувати, зас
лужу- прощання, нЄстй покуту; (за гріх) роз
плачуватися; (життям) жертвувати; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦, згідний н&тй покуту, обтяже- 
покутою, покутник, )Р Відкупйтель, Спасйт-, 
Спас, пк ^покутній, -ливий, о. на покуті, ©;

СПОКУТУВАТИ /від-/ 0, (гріх) відкупй-.
СПОКУШ/АТИ і -УВА- привіблюва-, віби-,

нади-, принаджува-, манй-, замінюва-, ввбди- 
у спокусу, (очима) підпускі- бісиків кому; (- 
речі) просйтися до рук; (надією) тішити; (на 
що) спонукува-, с° спунука-, заохбчува-, схи- 
лі- до; (дівчат) зваблюва-, зніджува-, підмй- 
нюва-, звбди-; я. Імн хто/ спокуші с-и ♦, з-й 
/рідйй/ спокусй-, спокусник, звіб-, переліс-, 
ф. звід-, зводйтель, уР спокусйт-, пк спокусли
вий, зваблй-, знідний, швидкий до звіби, ©;

СПОКУСЙ- (кого) закрутй- гблову кому; 0.
СПОКУШАТИСЯ піддаві- спокусі /на -кусу/, 

ніди-; я. /мИ хто/ -сться схйльний ♦, з-й спо
кусй-, спокушуваний, звіблю-, зніджу-, під
міню-, зводжу-, легкйй на спокусу, ©;

СПОКУСЙТИСЯ звіби-, поніди- на що 0.
СПОЛОХ переполбх, збентеження, тривога, с. 

пініка; п. сиґніл тривоги, ґвалт; ± АЛАРМ.
СПОЛОХ/УВАТИ полоха-, лякі-, страхі-; (сон) 

ги порушува-, перериві-; я. -ує = я. ляка.
СПОЛУКА (хемічна) складні речовйні; (дія) по- 

Ідніння, сполучення, злука; ± ЕЛЕМЕНТ.
СПОЛУКИ х. кислоти, основи, солі; (криста

лічні) мінеріли; ±РУДИ.
СПОЛУЧАТИ / СПОЛУЧУВА- злучі-, з’Єдну- 

ва-; (трасою) получа-, & зв’Язува-; (посади) 
поєднува-, суміщі-; (народи) ОБ’ЄДНУВА-; 
ги єдні-, р. спрягі-; я. /мн хто/ сполучі с-и ♦, 
з-й сполучй-, сполучник, ©, + я. з’єднує.

СПОЛУЧЕННЯ злука, ОБ’ЄДНАННЯ /по-/, 
злиттй; (залізничне) зв’язбк.

СПОМАГ/АТИ (їх) підтрймува-, ЗАЛОМ АГА-, 
помага/- їм; с. вирятбвува-; я. с~ = я. ~ їм.

СПОМИН > СПОГАД.
СПОМИНАТИ > ЗГАДУВАТИ;

СПОМ’ЯНУТИ згадати, г. спімну- 0.
СПОНТАННИЙ > МИМОВІЛЬНИЙ;

СПОНТАННО > НЕСАМОХІТЬ.
СПОНУКА (до чого) заохбта, пбштовх, мотйв, і- 

мпульс, ’пусковйй механізм’ & спонукування.
СПОНУК/УВАТИ, с° -АТИ (на що) )Р подвиг- 

і-; (до чого) пориві-, схилЯ-, заохбчува-, (на 
що) підбиві-, підштовхува-, пгговхі-, с. зму- 
шува-, жґ нука-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й схи- 
лй- до, -увач, пк -ливий, -увальний, © -уючи;

СПОНУКАТИ ІЇуР сподвйгнути 0.
СПОП/ЕЛЙТИ попели-; я. /мн хто/ спопели с-и 

♦, з-й спопелй-, палій на пбпіл, пк попелющ- 
ий, убивчий, нищівнйй, п° вогнегрізний, ©;

СПОПЕЛЙ- спалй- /оберну-/ на пброх /пбпіл/
СПОПЕЛЙТИСЯ (без вогню) перетлівіти /зо-/.
СПОРАДЙЧНИЙ нерегулЯр-, епізодйч-, випад- 

кбвий, о. раз такйй, раз такйй; (постріл +) по
одинокий; (метеор) бездомний; ма не епідем- 
іч-; ± ПРИНАГІД-, що перемежовується;

СПОРАДЙЧНО стрибкіми, з перервами 0.
СПОРЙТИСЯ кипі-, горі- (в рукіх) [пріця -йл-
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ась п. горіла в p.], ітй на лад; не с. не вестися 
[пріця не -ііться п. не ведеться].

СПОРІДН/ЮВАТИ /з-/, зближу-, братати; упо- 
дібнюва-; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, радий збрата-, 
~ювач, пк братній, братЄрський, близький, рі
дний, фР спорідне-, о* братущий, ©;

♦♦♦СЯ рідни-, родичі-, рода-;
СПОРІДНЙТИСЯ зрости- душею, зрідни- 0;
СПОРІДНЕНИЙ фР зближений 0.

СПОРС/КУВАТИ1 /дк -НУТИ/ (з гачка) ~а-, 
зриватися; (з воза) зсуві-, ізслизіти, гі° спо
вза-, пф ковзь; я. /мн хто/ -кус ~куваний, 
прирече- ~нути, нездатний втриматися, пк пе
рський, ковзький, о. ковзь і зсунувся, ©;

СПОРСНУТИ2 (з рейок) з’їха-, зіскбчи- 0.
СПОРС/КУВАТИ2 /дк -НУТИ і СПОРСЬКА-/ 

(чим) збрйзкува-, скроплюва-; я. Імн хто/ -кує 
с-и ♦, з-й спорська-, ~кувач, пк спорскуваль- 
ний, кропйль-, для спорскування, ©.

СПОРТ (спортивна) гра /змагання, боротьба за 
першість/, турнір; гімнастика, рухан-, вправи; 
дозвілля, забава, відпочинок, розвага, відпру- 
га, відпруження, ігри.

СПОРТИВНИЙ г. спортовий; (інтерес) аматор
ський, с° любительський.

СПОРТСМЕН г. спортбвець, (молодий) юніор; 
(переможець) чемпіон; (що вчить інших) тре
нер; ± АТЛЕТ.

СПОРУ/ДА будова, будівля, забудовання; & мі- 
ні^, споруденя; (дія) ~дження, ндк споруджі-.

СПОРУДЖУВАТИ споруджі-, будуві-, зводи-, 
(колону) стіви-; ли? майструві-; я. /мн хто/ 
~джус с-и ♦, з-й споруди-, ~джувач, будівник, 
будівель-, споруд-, пк будівний, будівель-, ©.

СПОРЯ/ДЖАТИ (в дорогу) /ви-/, збирі-, ЛАДН- 
А-, готуві-, рихтува-; (руками) майструва-; 
(дім) опоряджа-, (віз) лаштува-, налаштову-; 
(полк) екіпірува-; я. /мн хто/ -яджі с-и з-й 
~дй-, ~дник, пк ~дний +%, для ~дження, ©.

СПОРУДЖЕНИЙ г. успосіблений 0.
СПОРУДЖЕННЯ ЗНАРЯДДЯ, прила-, припа- 

си; (воїна) припас, амуніція, г. вилад, лашту- 
нок, виправа, риштунок, /лицаря/ обладунок; 
(селян) реманент; (рибалок) справа, вйряд; 
(дія ще) споряджання; & д. урядже-.

СПС^СІБ (життя) манір, тип, стиль, триб, зра
зок, кшталт, Є штиб, штиль, кн мбдус, ± 
КОПИЛ; фР шлях, роб [таким робом], лад [на 
всі лади]; (руху) засіб; (вживання) порядок; с. 
дій і думання г. поступовання.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ д. поміченім.
СПОСТЕРЕЖЛИВИЙ примітли-, кмітлгі-, уві-

ЖЛИ-.
СПОСТЕРЕЖНИЙ (пост) ок спостерігавчий, г. 

обсерваційний.
СПОСТЕР/ІГАТИ зауважува-, помічі-; (їх /с° за

іми/) стЄжи-, слідкува-, назира-; ма- на оці 
/СПОГЛЯДА-, пас- очима, не спускі- з ока, г. 
обсервува-/ кого; я. /мн хто/ -іг і с-и ♦, з-й 
спостерегти, зійнятий ~Єженням, споглядач 
/на-, до-/, СПОСТЕРІГ-, (з вежі) дозорець, пк 
~Єжливий, примітли-, уважли-, стежовйй, 
н аг ля до-, /пост/ СПОСТЕРЕЖНИЙ, ~ігівч- 
ий, дозор-, для нагляду /спостереження/, ©;

СПОСТЕРЕГТИ устежи- 0;
ПОСПОСТЕРІГА- попостЄжи- 0;
СПОСТЕРІГАНО поміча-, спостерЄжува- 0.

СПОСТЕРІГАЧ спостережник, (спо)глядач, г. 
обсерватор, f  пильне /всевйдяще, недремне/ 
око; (мимовільний) свідок.

СПОСТИГАТИ (втікача) наздоганя-, наспіві-; 
(- горе) спотика-, спобіга-; (зненацька) захоп- 
люва-; я. спостигі = я. спобіга;

СПОСТИГТИ застукати, заскочити 0.
СПОСУДИТИСЯ ПОЗИЧИТИ; (щастя) спо-біг-.
СПОТВОР/ЮВАТИ викривля-, потвори-; (мов- 

у) калічи-, нівечи-, псува-; (зміст) перекручу- 
ва-; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з-й ~и-, перекручув
ач, -ювач, крутій, калічник, пк ~ювальний, 
криво дзеркіль-, ~чий, ~ливий, виродли-, ©;

СПОТВОРЮВАТИСЯ потворитися 0.
СПОТИКАТИ /дк СШТКА-/ ЗУСТРГЧА-, натр- 

аплгі- на; (ідучи) р. спотикатися; (лихо) тк 3 о° 
спостигі-, спобіга-, припада- на дблю чию\ я. 
спотикі 1. я. зустріча, 2. я. спотикається2.

СПОТИКАТИСЯ1 /дк СПІТКА-/ ЗУСТРІЧА-; я. 
спотикається1 = я. зустрічається;

СПІТКА- зійтися, побічи-, зустрі- 0; (на віку) 
тріпи-.

СПОТИКАТИСЯ2 /дк СПІТКНУ-/ переч і па-, 
зашпортува-, шпбрта-, р. спотикіти; (по най
мах) поневірятися; (на слові) затині-; (на вік- 
у) оступі-, помиля-; я. /мн. хто/ -сться2 за- 
шпбртуваний, перечіплю-, с-и ♦, приречений 
спіткну-, спотикійло*, пк спотикучий, спотй- 
кливий, зашпортли-, перечіпли-, ©;

СПІТКНУТИСЯ зби- з ходи 0, (на іспиті) не 
змогти діти ріди чому/з чим.

СПбХВАТУ похапцем, поспіхом, хапцЄму нашв
идку, хапіючись; згірячу, зопалу.

С/ПОЧАТКУ зрізу, СПЕРШУ, насімперед, пер
едусім, попервіх, перш за все, від Адіма; на
при-, на ~, від- на початкіх; (ще раз) 
знбву.

СПОЧИВАЛЬНЯ спільня; & відпочивальня.
СПОЧИВАТИ /ВІД-/; (вночі) спі-, (в землі) опо- 

чиві-, покоїтися, спіти вічним сном; я. /мн 
хто/ спочиві спочиваний /від-/, с-и ♦, рідйй 
спочй-, відпочив/ільник. ~ілець, відпочив-, 
~ійло, курортник, ДІЧ-, пляж-, як і. ~ілий, пк 
~ільний, відпочйнковий, о. на відпочинку, ©;

СПОЧ/ЙТИ (навіки) піти на вічний ~йнок; (-
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погляд) зупинитися; & гд спічнути; ви споч- 
йнь!; що ~йв ~илий, Й; ~йлий навіки ~йлий 
у Ббзі.

СПОЧЙНОК /ВІД-/; & спочйв(ок), супочин[в]- 
ок, (місце спочинку) *спочйвище.

СПРАВА1 діло, пріця, роббта; фР операція, ікці- 
я, процедура, починання), н1 афера, аванту-; 
(чия) обов’язок, повйнність, ок ФАХ; (болюч- 
а) проблема, питання; (на кого) досьЄ; (Бейлі- 
са) процЄс; (рибалки) СНАСТЬ; (прикра) по
дія, факт, Явище; & г. справунок; пропаща с. 
/діло/ мірна ♦;

СПРАВИ (хатні) г. справунки, д. оборудки, г. 
орудки [за орудками у справах].

СПРАВА2 r f  з правого ббку /руки/.
СПРАВДЖУВАТИ (мрії) здійсню-, реалізу-, 

втілю- в життя; (надії) випрівду-, виправдов- 
у-; я. справджує з-й справдити + я. здійснює.

СПРАВДІ насправді, насправжки, дійсно, в дійс
ності, істинно, У* вої(і)стину, д. допрівди, на- 
прівду, вспрівжки; (діяти) по-спрівжньому;

СПРАВДІ? як ч. н є в ж Є?

СПРАВЕДЛЙВ/ИЙ (- діло) прі-; © правди-, че
сний, безгріш-, добродум-, доброчбс-, сумлі- 
н-, добросбвіс-, У7 правед-, ± ШЛЯХЕТ-; (суд) 
безсторонній, непідкупний, неупередже-, об’- 
єктгів-, правосуд-; (вирок) заслуже-; (закид) 
слуш-, вір-, обґрунтова-, правиль-; (- вагу) р. 
точ-; І вимогу! закон-; & ~ець /= правдолюб/;

СПРАВЕДЛІІВО по прівді, по-справедливо- 
му[сті], як підказує совість, по-Ббжому 0.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ п° правоті, фР прівда [не
ма правди на світі]; найвііща с. ла сонце пра
вди; ± ДОБРОЧЕСНІСТЬ.

СПРАВЖНІЙ істинний, правдивий, (с)правдЄш- 
ній, щирий, чистий (тобі), дійсний, не уяв-, 
фР неприторен-, гд справедливий, © хто так 
хто [козак так козак], о. чистої води (з голови 
до ніг), р. формений; (дурень) ж. повнометр- 
іж-; (цвіт) живий, не штучний, не фіктгів-, не 
підробле-; (зміст) неперекруче-; (підпис) авт- 
ентйч-; (майстер) з ласки Божої; © хто - чим 
[турок -  турком = с. турок]; ± ДОСТОТНІЙ.

СПРАВ/ЛЙТИ (свято) відзнача-, святкува-, обх
оди-, відбуві-; (весілля) гуля-; (баль) влашто- 
вува-, організбвува-, уряджа- /спо-/; (обряд) 
виконува-, додержу-, (наказ ще) реалізу[ову]- 
ві-, втілюва- в життя; (одяг) набува-, купува-, 
р. придбаві-; (галас) зчиня-, здіймі-, збиві-; 
(обід) даві-; (тризну, теревені) пріви-; (еф
ект) виклика-, роби-; (біль) спричиня-; (слу
жбу) служи-; (борг) стяга-, вимага-; (ґандж) 
лагоди-, направля-; (текст) /ви-/, пріви-; (ку
ди) ф. спровіджува-, СПРЯМОВУ-, ?  вкізу- 
дорогу; с. вплив впливі-; с. враження ок 
складі- в., западі- в душу; я. /мн хто/ ~лй 1.-

6. с-и ♦, з-й/ ~и-, ©, 1. + я. святкує, 2. що 
влаштовує, організітор, упорядник, пк органі
заційний, 3. + я. купує, 4. + я. виконує, 5. + 
я. виправля, 6. + я. спрямовує і т.д. 7., 8.,...;

СПРАВИТИ (весілля) відгулЯ-, с. на дгібру 
дорогу напути-, ♦ на путь істини; 0.

СПРАВНИЙ не зіпсбва-; © акуріт-, старін-, ре- 
тЄль-; (віл) вгодбва-.

СПРАВОЗДАННЯ > ЗВІТ.
СПРАВУВАТИСЯ тримі-, поводи-; (добре) да- 

віти собі ріду; (за що) сперечітися, доводити 
свої право на що; що справу ється = що дає 
собі раду; ± ШАНУВАТИСЯ.

СПРАГА жаті, жаді; (до чого) бажання, прігне-.
СПРАГЛИЙ морений спрігою; (чого) жадний, 

спрігне-, голод- на що; (до чого) жаждйвий, 
жідібний; (- губи) пересохлий, пошерх-, смі- 
жнйй; (степ) безвод-; (цілунок) гарЯчий, жа
гу-; & спраглйвий;

СПРАГЛО (чекати на дощ) середньоазійно; 0.
СПРАЦЬОВ/УВАТИ (- модель) іти в рух, урух- 

омлюватися; давіти /справлЯ-/ ефект, мі- усп
іх, дія- [~ус прйнцип діє принцип]; (- явище) 
мі- місце; я. ~ує с-и йти в рух, з-й піти в p., 
урухомлюваний, пк ефектив-, результатив-, ©;

СПРАЦЮВА- т . /за-/, сті- працюві-, піти в 
рух; (- ідею) сті- рушієм /рушійною силою/.

СПРАЦЬОВУВАТИСЯ (працею) вироблЯ-, амо- 
ртизуві-, ф. розрйпува-, роздримбува-, барах- 
лити; (між собою) досягі- злігоди, притиріт- 
ися; я. Імн хто/ -сться 1. що виробляється, с-и 
♦, розрйпуваний, роздрймбу-, вже мійже вир
облений, ©, 2. с-и притирітися, рідйй досяг- 
тй злігоди /ф. притертися/, пк гармонійний, ©.

СПРИЙМАТИ (чуттям) ловй-, схбплюва-, (ро
зумом) осягі-, усвідомлюва-; (по-свому) бічи- 
крізь свої окуляри; (сигнал) приймі-; (ідеї) 
/пере-/, запозичі-; я. /мн хто/ сприйме с-и ♦, 
з-й сприйня-, (с)прийміч, рецЄптор, пк СПРИ
ЙНЯТЛИВИЙ /пере-/, рецепторний, ма пер
цептор-, перцептйв-, ©.

СПРИЙНЯТЛИВИЙ (до чого) схйльний; (до 
наук) беручкйй, перейнятливий; (виклад) яс
ний, дохідливий.

СПРИЙНЯТТЯ сприйміння, к* перцепція; (хиб
не /у хворих!) галюциніція.

СПРИТ і СПРЙТНІСТЬ сквап, умілість, впрів- 
ність, сквіпн-, СПІР2; ± СПРИТНИЙ, ХИСТ.

СПРЙТНИЙ меткйй, моторний, с. промітнйй, з. 
ручий; (і швидкий) сквіпний; (- тварин) рух
ливий; (вояк) впрівний, умілий, досвідчений, 
вйхват-; (на що) здіб-; (розум) кмітлйвий, 
швидкйй, шпаркйй, д. доскоцький; (ділок) 
пролізливий, в’юнкий, виверткйй.

СПРЙТНИК к* у. МАСТАК, спрйтна голові, 
(нащо) н£ хлюст; & спритнЯга, спритнЯр.
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СПРИЧИНИТИ (що) викликі-, зумовля-, зум<5в- 
люва-, спричинитися до, о. кувати [н. щістя]; 
(муку) заподіюва-, ЗАВДА-; & спричгіню-; я. 
спричингі що 1. я. виклика, 2. я. завдає, 3. 
я. тягне за собою, 4. я. доводить до.

СПРИЧИНЯТИСЯ (до чого) причиня-, давати 
поштовх /спригі-/ чому, СПРИЯННЯ- що; я. 
спричинюється до чого = я. спричиня що.

СПРИЙННЯ підтримка, допомога, б3 /за-/, спо- 
магіння; за с. кого заходом /-ами/, підтрима
ний /профінансбва-/ ким.

СПРИЙТИ (кому) підпомагі-, слугува-, йти на
зустріч, грі- на руку, подава- поміч, підсти
ля- плече, СПОМАГА- кого, протеґува- кому; 
(чому) слушно впливі- на; н° потура- [це -ра
ло крадежам]; (ухвалити закон) лобіюва- що; 
я. /мн хто/ сприя с-и ♦, з-й по^, сприяч, п° 
патрбн, опікун, ф. рукі, пк СПРИЯТЛИВИЙ 
(для), помічний, допоміжний, г. допомогбв- 
ий, для сприяння, ©;

ПОСПРИЯ- (уі оозв’язці задач) ді- спосіб; 0.
СПРИЯТЛИВИЙ (- умови) підхожий, вигідний; 

(час) СЛУШ-, відлов ід-, зруч-.
СПРОБА намагання, силкува-; (вченого) дослід, 

ЕКСПЕРИМЕНТ; (пера) проба; & спробунок.
СПРОВА/ДЖУВАТИ (плоти) /пере-/; (звідки) 

/ви-, від-/, виряджі-; (на Сибір) запроторюва-; 
(лихо) накликі-; (на шлях) ок? СПРАВЛЯ-; я. 
/мн хто/ -джус 1. я. скеровує, 2. що випрова
джує, с-и ♦, радий спровіди-, випроваджувач 
/с-, від-/, пк спровадливий /ви-, від-/, ©.

СПРОЖОГУ з міху, з ніскоку, с° з нальоту, ра
птово, несподівано; (ляпати) не думавши, зо
палу, просто з мосту; & прожогом; ± ЕКСП
РОМТОМ.

СПРОКВОЛА нешвидко, поволі, поволеньки, 
ПОВАГОМ; (говорити) з протягом; (рости) 
помілу, поступово, не відрізу; & спрокволу.

СПРОМАГАТИСЯ могти, бу- годним; (діяти) 
добирі- способу /хисту/, знаходи- спосіб /мо- 
жлйвість/; (на візит(у) знаходи- час; я. -ється
1. я. може, 2. годен зробити;

СПРОМОГТЙСЯ спровбри-, міти спромогу, 
зумі-; (на що) стягтися, здобу-, розжи-, дос
кочити чого; & р. намогтися; не с. не завді- 
собі труду.

СПРОМбГА спроможність, здітність; змога, 
можливість; кошти, зісоби.

СПРОМОЖНИЙ з ДАТ-, здіб-, гбд-, годен, який 
/що, хто/ може.

СПРОСОННЯ спросонку, зі сну, ф. не продер
ши очЄй, з непродертими очйма.

СПРОСТА спрбсту; не с. не так собі просто.
СПРОСТОВАННЯ (текст, що заперечує неп

равду) заява; (дія) спростувіння, спростбвув-.
СПРОСТОВУВАТИ (що) відкиді-, заперЄчува-,

г. простуві-, ф. відхрещуватися /відмагі-/ від; 
я. /лґ хто/ спростбвує с-и ♦, з-й спросуві-, 
заперЄчувач, спростбву-, (вжгітий) для спрос
тувіння, пк (доказ) заперечливий, ©;

СПРОСТУВАТИ (думку) фР відринути 0.
СПРОЩУВАТИ (доступ) полЄгшу-; (текст) а- 

даптувіти; rf примітизуві-; (дріб) м. скорбчу-; 
я. /мн хто/ спргіщує с-и ♦, з-й спрости-, спро- 
щувач, пк спрбщувальний, ©;

СПРОЩУВАТИСЯ (- думки) озвичійнюва-; 0;
СПРОЩЕНИЙ ок спростічений 0.

СПРУТ восьминіг, восьминбжиця.
СПРЯМОВУВАТИ скербву-, напроваджу- /с-/, 

справляти, г. унапрямлюва-; (у прірву) пггов-
хі-; (кріс) навбди-, націлюва- жґ виміря-, (ра
кету) запускі-, (стріли) посилі-, сипа- дощ- 
Єм, (полки) гні-, ф. пЄр~; (очі) встромля-, вту- 
плюва-; (на що) орієнтуві-; (увагу) зосередж
ува-; (кошти) призначі-; с. пбгляд на висві
чу- очйма кого; я. спрямбвус = я. скеровує;

СПРЯМУВА- (лице) настіви-, (очі) зверну; с. 
пбгляд /думку/ на вчепитися поглядом /дум
кою/ за; 0;

СПРЯМОВАНИЙ (умисно) спеціально ♦, ©; 0.
СПУСК (східчастий) сходи; (кріса) гачок, язи

чок, курбк, цингель; (їм) фР ПОПУСК, пільга; 
(дія) спускіння, І літака! зниження, (з гори) 
з’їзд, УЗВІЗ; (овець) парувіння.

СПУС/КАТИ rrf /по-, (кров) ви-, (на землю) о-/, 
призЄмлюва-, (у воду) занурюва-, (на очі) на- 
пускі-, насуві-; (гілля) звішува-; (човен на во
ду) стягі-; (на берег /їх/) висіджува-; (дереви
ну) сплавля-; (голову) віша-; (курок) натискі- 
на; (з ланцюга) звільня-, відпуск і-; (хортів) 
нацькбвува-; (вказівки) видаві-; (плян підлег
лим/) надсилі-; (ціну) знижува-; (вагу) зганя-; 
(гроші) розтрйнькува-; (з рук) збуві-; (їм) по
пу скі-; (провину) прощі-; (овець) злучі-, пар- 
уві-; я. /мн хто/ ~кі с-и ♦, з-й -ти-, зійнятий 
-ком, пк спусковйй, спускний, © спускіючи;

♦♦♦СЙ /о-/ 0; (з печі) злізити; (з гори пішки) 
сходи-, /на чімсь/ з’їзди-; (у крісло) сіді-; (у 
воду) пірні-, занурюватися; (на кого) п. пок
ладі-; (- літак) знижува-; /млу/ спадіти; /ру
ку/ обвисі-, висну-; /косу/ звисі-, звішувати
ся; (річкою) пливти за водою; я. /мИ хто/ -єть
ся спусканий, призЄмлюва-, висіджува- 0, с-и 
♦, з-й спусти-, пк узвізний, спадний, долубіж-, 
/рельєф/ спідистий, /круто/ узвбзис-, /морок/ 
щоріз густіший, ©;

СПУСТИТИСЯ (на їх) впісти 0, (сходами) 
збіг- сходами /по сходах/.

СПУСТОШЕННЯ (дія) руйнувіння, нищення, 
руйніція; (стан душі) спустошеність.

СПУСТОШ/ЛИВИЙ руйнівнйй, РУЇН-, смерто- 
нбс-, плюндрувіль-, ~уваль-, призніче- ~ити,
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-ливої дії.
СПУСТОШ/УВАТИ плюндруві-, розграбовув

ав пустбши-, розоря-, сія- смерть; (льох) вип- 
орбжнював (душу) кастрував ± РУЙНУВА-; 
я. Імн хто/ -ус с-и ♦, з-й -и-, -увач, пустоши- 
тель, плюндрій /-увальник/, пк плюндруваль- 
ний, смертонбс-, -ливий, ~ливої дії;

СПУСТОШИТИСЯ спустошіти, (морально) 
збідні- душ&о;

СПУСТОШЕНИЙ сплюндрбва- 0, (край голо
дом) вйголодже-.

СРІБЛЙ[Я]СТИЙ (колір) сірувато-білий; (чуб) 
сивастий, сивуві-; (звук) мелодійно-дзвінкий; 
(сон) п° світлий; & сріблявий, срібнястий.

СРІБ/ЛЙТИ & -ни-, висріблюва-; я. /мн хто/ 
-лііть с-и ♦, з-й ви4, зайнятий -ленням, сріб
ляр, пк -лильний, для -лення, © -ливши;

ВЙСРІБЛЕНИЙ що його висріблено.
СРІБ/ЛІТИ -литися, вилискувати -лом, д. сріб

ні-; я. -ліс с-и ♦, пк -лосяйний, -лястий, ©.
СРІБЛО з6 срібний посуд /р£чі, гроші/; (волосу) 

сивина; їй сірувато-білий колір; (олімпійське) 
срібна мед^ля; (- звук) дзвінкість, мелодій
ність; срібло-згілото багатство, скарб.

СРІБНИЙ (колір) сірувато-білий, срібнобі-; (во
лос) сивий, із сивиною; (звук) чистий, мелоді
йно-дзвінкий; (сон) світлий; (ювілей) 25-річ- 
ний; & срібненький, срібляний, п° срібер-.

СРІБНЙК (срібна монета) срібник, срібляк, с° 
срібляник[!] /сріблянгік = дука/; ± ГРОШІ.

ССАТИ > СМОКТАТИ.
СТАБ1ЛІЗ/УВАТИ усталю-, унормбву-, нормал

ізувати; я. -ус с-и ♦, з-й yf, -ігор, пк стабіліз
аційний, для стабілізації, ©.

СТАБІЛЬНИЙ стілий, незмінний, стійкий; (під
ручник) однотипний, стандарт-.

СТАВ (малий) кбпанка; & ставок.
СТАВАТИ в4; (до лав) вливатися; (волос) насто

вбурчува-; (між ким) уклинював (на ніч) роз- 
ташбвува-; (на службу) наймав (на облік) за- 
пйсува-; (до праці) бра-, (роз)починіги що; (в 
позу) приймати /прибира-/ що; (під присягу) 
склада- що; (на зміну) заступа-; (до помочі) 
надава- що; (в дорозі) спинятися /зу-/, (- дощ) 
/при-/, пере-ставати; І річку! замерзі-; (проти 
їх) виступати, (за їх ще) обставав (на захист) 
6pd- під захист; (на ката) повФ; (перед зором) 
по4, вирина-, з’являтися; /вік/ сповняв (- баз
ар/ відбув^-; (з ч. не) н° пропадати [мишЄй не 
стіно], гину- [брата не стіно]; (- зиму) наФ; 
(- ціну витрат) коштува-, обходитися; (чим) 
роби-, (ким) оберта- на, перекида- у; (за сина) 
заступати /заміня-/ кого; н° виходи-, СТАВА- 
ТИСЯ [по-моЄму стіно], вистачати,/?, вистав- 
а- [не стає сил]; (прозорим) випрозбрюватися; 
с. дйбки ♦ дуба; с. гарячіше /смачні- +/ га

рячіша- /смачніша- +/; с. до розмбви вдава
тися в балачки, заходити в рЄчі; с. дріб’яз- 
кгівим дріб’язковіша-; с. на заваді перешко- 
джі-; с. на коліна уклякі-; с. навшпиньки 
спинитися; с. на нгіги спинитися на н.; с. на 
прю почина- /ітй на/ що; с. фанатиком фа
наті-; я. /мн хто/ стаЄ 1. готбвий /міючи на
мір/ стати, © стаючи, с-и, 2. що рббиться 
/схильний робитися, з-й зроби-/ яким; я. стаЄ 
глибшим /дгів-, вужчим +/ що глибшає /дбв- 
, вужчає +/, щоріз глибший /дбв-, вужчий +/;

СТАТИ поча- [став пи-]; (у м и часі) бу- [стане 
їс-]; г. спинитися [на тім не стгіло на тім не 
спинилось]; (ким) зроби- /6а по-/, пошй- в ко
го; (богом) обожестви-; (ширшим +) пошир
шати +; & стіну-; с. на місце (- глузд) © 
прийти до розуму; с. стінбю ♦ грудима; стаЄ 
сумно кому жаль проймає кого; на цьгіму 
(не) спіне так і буде, (згйдугь зміни); стіло 
боліти кого заболіло кого [як її с. б.! як її 
заболіло!].

СТАВАТИСЯ ТРАПЛЯ-, приключа-, відбува-, 
дія-, роби-, чини-, твори-, кбї-, міги місце; (- 
морози) перепадав (- задум) ЗБУВАТИСЯ 
[сказів, і сталось]; що -Ється приречений ♦, 
(часто) подибува- /примічува-/ 0, пк система- 
тич-, випадковий, частий, © м&очи місце;

СТАТИСЯ сподія-, здійсни-, стіги реальністю
0, фР зайти [-ілася сварка зайшлі свірка], 
прийти [так прийшло, що мушу йти]; (з ким) 
притріпитися кому; ст&лося так, як сталося 
нем̂ і ріди; якбгі це -ося зі мнгію якби на мЄ- 
не; я. це -ося з кгімось якби на когось, на ко
гось би це [я. це -ося з кгімось -  помір би 
якби на кбгось /на когось би це/ -  помф би];

ВІДСТАТИСЯ віднови-, поверну- (назід) [що 
сталося, то вже не відстінеться].

СТАВ/ИТИ (на ноги) станови-, зводи-, р. ставляв 
(на чолі) призначі-, наставляв (до стінки) 
/при-/; (на пости) /роз-/; (на ніч) розкварт
ировував (у скрутне становище) завбди-; 
(намет) розбива-, напинав (пиво) частува- 
чим; (на стіл) подавав (мотор) установляв 
(дрючки в колеса) стромляв (хату) будува-, 
споруджав (шини) наклада-, (печатку) /при-/; 
(бал) иік виставля-; (підпис) виводи-; (в заслу
гу) розцінюва- як що; (високо) цінуві-; (на пе
рший плян) висував (за мету) ма-, поклад а-; 
(ставку у грі) роби-; (діло) налйгоджува-, орг- 
анізбвува-; (дослід) проробляв (п'єсу) пока
зува-, розігрува-, жґ дава-; (голос) школи-; 
(перепони) п. створював (опір) чини-; (вимо
ги) заявляв (на голосування) виноси-; (питан
ня) порушував с. в безвихідне стангівище 
припира- до стінки; с. до ладу урухбмлював 
с. до стінки розстрілював с. за обгів’язок їм
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зобов’язува- їх; с. за провгіну кому що вину- 
ві- кого за що; с. на нгіги зводи- на ноги, п, 
навча- жити; с. собі за мету ма- мету /на ме
ті/, <? виставля- собі планку; с. у мінус що 
до-рікі- чим; я. /мн хто/ -ить с-и /звйклий/ ♦, 
з-й поі, настановних /по-, при-, роз-, пере-/, 
© ~ивши; я. ставлять ставлений; в 1 ставлено;

ПОСТАВИТИ: п. на місце їх присадй-, г. при
шпили-; п. на нгіги звЄсти /під-/ на ноги; п. 
(собі; за обов’язок поклас- (собі) о.; п. собі 
мету узя- собі за м.

СТАВИТИСЯ (до кого) поводи- /обходи-/ з кіш; 
(до чого) задивля- на що [як Ви задивляєтесь 
на моду?]; жґ гордувати, гну- кйрпу, пишат
ися, хизува-; р. будува-; с. згорда до їх понев- 
іряти їх; с. несхвільно до чого міти застере
ження до [с. н. до мод ма- з. до м.]; ворбже с. 
до вовком дивй- на; -лось /-лись/у. ставлено; 
я. /мн хто/ -иться (до чого) с-и ♦, з-й поФ, на- 
стівле- [дружньо н.], пк (дбайливо) дбайлив- 
терпймий, толерантний, (зичливо) доброзич
ливий і т. д. з r f, © ставившись, ставлячись;

ПОБЛАЖЛИВО С. г. знижатися.
СТАВКА ви штаб; (у картах) куш, внесок; (ше

фа) зарплатня; (на кого) орієнтація.
СТАВЛЕННЯ г. на*; у -енні до г. супроти [був 

чемний супроти всіх].
СТАВНИЙ по+, стрункий, статурний, р. санови- 

тий, з. ставнис-; (- жінок) фігурис-.
СТАДІЙНИЙ (розвиток) поетіп-, ступневий.
СТАДІОН футбольне поле, ± АРЕНА.
СТАДІЯ період, етап, фаза; щабЄль, ступінь.
СТАДНИЙ >>. отарний.
СТАДО (корів) череді, (коней) табун, косяк, (ов

ець) отіра, ватага, (птахів) зграя; зн юрба, 
нітовп; ± ГУРМА, ГУРТ.

СТАЙНЯ (на коні) конюш-; (на корови) коровір- 
ня, телятник, (на воли) воловня, волбвник, (на 
буйволи) буйволят-; & стаєнка; ± ХЛІВ.

СТАЛЕВАРНИЙ: с. завбд сталеварня, з. гамір-.
СТАЛЙВИЙ крице-, булітний, у 7 харалуж-, (ме

чі дамаський; (колір) ясносірий; (м'яз) міц- 
нйй, могутній; (- волю) незлімний; (голос) за
ліз-, твердий, безапеляційний; (крок) упевне-, 
карббва-; (- очі) холод-.

СТАЛИЙ постійний, незмін-, з. станівкйй; (вро
жай) стійкий; (- вдачу) урівновіжений; (зв'я
зок) тривілий, безперервний, неспйн- не тим
часовий; (- думку) усталений;

СТАЛО ПОСТІЙНО 0.
СТАЛИТИ (наварювати сталлю) насталювати; 

гартувати, загартовувати.
СТАЛЬ крйця, дулевина, (дамаська) буліт; (якої 

не бере іржа) с° нержавійка.
СТАН 1. торс, тулуб; (тонкий) тілія, перехват, 

поперек, пояс; 2. тібір, стоянка, кіш; (воро

жий) стороні, угруповання, середовище; сг 
стійло; 3. (економічний) становище, обстави
ни, ситуіція; (ясновидіння) транс; (правовий) 
ю. стітус; (суспільний) (соціальна) верства, з. 
стать, кондйція; (облоги) режгім; (тужавости 
речовини) консистенція; до -ну до фігури; не 
в -ні ul негбден /неспромбж-/ хто; бути не в 
-ні бу- неспроможним /негоди-/;

СТАНИ з. злЄти й падіння [психологічні с. п. 
злети й падіння].

СТАНДАРТ (мови) норма; (думання) стереотип; 
п. трафарет, шабльон, штамп, фР копил; + 

СТАНДАРТИ о* зісоби.
СТАНДАРТНИЙ (дім) однотгіп-, стереотип-, 

(проє/еікт) типбвий, уніфікований, стандарт- 
избва-; (вираз) трафарет-, штампова-, ШАБ
ЛЬОН-, ШАБЛЬОНОВИЙ, ок близнюкб-, по
дібний бко-в-бко, ф? УЗВИЧАЄ-; (виріб) кля- 
сйч-, ординір-, універсіль-, конвійєр-, с° кон- 
вейер-; сґ неформат-; ± одйн-в-одйн > ОДИН. 

СТАНДАРТНО бко-в-бко, на один копйл 0.
СТАНИК ліф, бюстгальтер.
СТАНИ/ЦЯ з. стійня; (козацька) сЄлищє, по

стій; г. пост, станція [поліційна ♦]; & -ченька, 
(житель станиці) *станйченко, *станичінин.

СТАНОВЙЙ (- пільги) груповий, кісто-, кліно-.
СТАНОВИТИ (на ноги) СТАВИ-; (рекорд) уста- 

новля-; (виїмок) явля- собою, бу- чим; (себе)
д. виставля-; (в сумі) даві- в сумі, г. винбси-; 
(частку цілого) с° складі-; це не -ить (ве
ликих) труднощів це не завдість труду, це 
не заберЄ багіто т., це не подорож на пблюс; 
я. становить 1. я. ставить, 2. я. явля собою.

СТАНОВИЩЕ (тяжке) обстівини, умов-, умо
ви, а. ситуіція;; (нічийне) пат; (чиє) роля, міс
це; (воєнне) стан, режим; (своє) позиція, тбч
ка зору; (до чого) стівлення.

СТАНОВЛЕННЯ (ідеї) постанні, вироблення, 
(держави) розбудова.

СТАНЦІЯ у. станиця, г. стіція; (залізнична) пе- 
рестінок, /мала/ полустінок, /будова/ вокзал, 
г. двірЄщ>; (телефонна) підприємство; (дослі
дна) пункт; & стінційка.

СТАРАННИЙ ретЄль~, запопід-, запопідливий, 
дбайли-, щирий, пильний, с. рЄв~, (у праці) за- 
(по)взятий, запальний, загірливий, упідли-; 
& д. старли-, старовли-; ± АКУРАТНИЙ

СТАРАННЯ ретельність, дбайлив-, дбання; на- 
магі-; (великі) мн ЗУСИЛЛЯ, зіходи [зіхо- 
дами Академії].

СТАРАТИ; ПРИСТАРА- приготуві-, допасуві-.
СТАРАТИСЯ намага-, силкуві-, фР брі- [з усіх 

береться сил], докладіти зусгіль, з усіх брі- 
тися сил, (аж) розсіді- /розпаді-/, вганяти ко
ло роботи, зі шкури ліз-, фР д. світатися; (на 
що) стягі-; (- що) турбуві-, дбіти; (чого) роз-
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добува- що; я. /мн хто/ -ється с-и докладати 
зусиль, рідйй ♦, пк СТАРАННИЙ, дбайливий, 
запопадли- /упа-/, ревний, Іперед ким! вислу- 
жливий, ©.

СТАР/ЕЦЬ СТАРИГАН; сліпЄць, ЖЕБРАК, тор
ботряс, ла торбар; р* пустельник, саміт-, відл
юдько, відлюдок, к? анахорет; & ~чик, ~цюга.

СТАРЙЧИЙ (розум) п° стірчий; (вигляд) стар- 
кувітий, пристаркува-, жґ бабкува-; (хліб) 
жебрацький, старчічий, старцівський.

СТАРИГАН старець, стара голова, дідуган, ді- 
дора, збуйвік, як і. СТАРИЙ; зн старий хрін 
/шкарбін/; & г. старух.

СТАР/ИЙ немолодий, похилого віку; (світ) не 
новий; (друг) давній; (- історію) стародав-; 
(абсцес) задівнений; (лад) старорежйм-; (во
як) досвідче-; (- вино) багаторіч-, вйтрима-; 
(одяг) зноше- /ви-/; (квиток) недійс-; (замок) 
старовин-; (фасон) застарілий, старомодний, 
колишній; (урожай) торіш-; (- сало) несвіж
ий; /місце/ той самий; /тему/ давно відо-; L 
СТАРИГАН; & ~Є(се)нький, ~уватий, ~Єнн- 
ий, ~ез-, престарий; с. шкарбін д. ♦ толуб, г.
♦ пергамент -дго горобця на полгіву не зло
виш -бго лиса не виманиш з лісу.

СТАРЙЦЯ (стара жінка) як і. стара, старенька 
(бабця), ф. бабусенція, г. старуха, старушка.

СТАРІСТЬ (глибока) стірощі, (речей) постарі- 
лість /за-/; & старезність, престарість.

СТАР/ІТИ -ітися, ~ішати, робитися ~им /~шим/,
о. іти з літ, заходи- в літі /~ість/; (- моди) зас- 
таріва-; (- події) давні-; я. /мн хто/ (не) -іс с-и 
♦, ф. підтбпуваний, щоріз мший, вже (давно) 
не-молодйй, вже постірілий, зістарений, (ме- 
т-ал) знбшува-, (вічномолодйй), © ~іючи;

ПО»Ф4 /зі-/, ф. підтоптітися, вийти на фінішну 
пряму 0.

СТАРОВИНА старі часй /епоха, ера/, (сгіва) 
ДАВНИНА, предковіччина, дідівщина.

СТАРОВИННИЙ дідівський, предківсь-, (час) 
минулий, ДАВНІЙ; (звичай) СТАРОДАВ-, ві
ко дів-, прадав-, прастарйй; (стиль) застіріли- 
й, старомодний /-режгімний, -СВІТСЬКИЙ/.

СТАРОДАВНІЙ дуже старий /давній/, праді
дівський, прідідній, СТАРОВИННИЙ; не 
СУЧАС-, старожгітній, старосвітський, f  до
потопний; & вікодівній, староденний.

СТАРОСВІТСЬКИЙ старомодний, старосвіт
ній, СТАРОДАВ-, патріярхільний, стародЄн-.

СТАРОСТА е. сват; (церковний) титар; (сільсь
кий) голові, війт, г. солтис.

СТАР/ЦІВСЬКИЙ жебрацький, ~Єчий, ~Єцький.
СТАРЦЮВАТИ > ЖЕБРАКУВАТИ.
СТАРШИНА з6 офіцерство, к? коміндний склад, 

коміндування; п. верхівка, начільство, еліта;
СТАРШИНА тк командир, офіцер, зверхник.

СТАРШ/(ИН)УВАТИ (над ким) начальникуві-, 
верховоди-, мі- зверхність; я. /мн хто/ -(ин)Ус 
с-и ♦, -шині, пк ~ший, ©, ± я. верховодить.

СТАТЕВ/ИЙ сексуільний; с. акт, -і знгісини 
злягіння, секс, любовний акт; с. гблод дівоч
ий г.; -і органи е. прирбдження, сором, ев ха
зяйство [жінбче х.]; міти -і з. з ким перейти 
чЄрез ліжко чиє; чоловічий с. гірган ПЕНІС.

СТАТЕЧНИЙ повіж-, розвіжливий, розсудли-, 
серйозний; (вигляд) солід-, презентібель-, ім- 
позінт-, показний; (господар) замбжни[і]й; 
(чоловік) літній; (дім) (добро)пристбйний.

СТАТИСТ > АКТОР.
СТАТОК достаток, багітство; майно, влісність; 

худоба, товір;
СТАТКИ достіт-, прибут-, зісоби існування.

СТАТТЯ (газетна) публікіція, (передова) пере- 
довйця, (- смерть) некролог; (закону) парі- 
граф, АРТИКУЛ, розділ, пункт; (імпорту) 
вид, складові частина; & статійка, статейка.

СТАТУРА постіва, будо- тіла; (пб)стать, фігура.
СТАТУС (чого) знічення, вагі, важливість, ре- 

путіція, престиж, ім’я, ю. правовий СТАН.
СТАТУТ (клубу) збірка прівил /приписів/, устів, 

ок правильник, зн кодекс молодого воїна; f  
кодекс; ви польовгій с. /устів/ полівка.

СТАТУЯ^. МАНЯК; & статуетка.
СТАТЬ (жіноча) жіноцтво; (чоловіча) чоловіки; 

(коня) будова тіла; р. постать, фігура; (духов
на) СТАН; жґ манір, кшталт, копил [все на 
один копил], штиб.

СТАЦІОНАРНИЙ не пересувний; (хорий) не а- 
мбулятбр-, клініч-; (рушій) нерухомо встанб- 
вле-, не переносний; к* незмін-, постій-.

СТВЕРДЖУ/ВАТИ (вірність) /під-/, (звіт) /за-/; 
(засади) встановлю-, устілю-; (словесно) тве
рдити, запевня-, заявля-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, 
покликаний стверди-, твЄрдо впЄвнє-, стверд- 
жувач /під-/, пк ствердливий, жувальний, ©.

СТВОЛ с° (кріса) цівка, люфа; (гармати) жерло, 
тіло, хббот; (шахти) стовбур; (нерва) стебло.

СТВОРЕННЯ (світу) постання; & утворення.
СТВОРІННЯ > ІСТОТА; & створіннячко.
СТВОРЮВАТИ твори-, роби-; (пісню) складі-; 

(виріб) виробля-, виготовля-, (партію) заснб- 
вува-; (опір) формуві-; (ілюзію) викликі-, ут
ворював (теорію) розробля-; (фірму) розбу- 
дбвува-, розвиві-; (в уяві) малюві-, вимальов- 
ува-; (сорт) виводи-; & к? сотворя-; я. /мн 
хто/ ствбрює с-и ♦, з-й створи-, творЄць, утв
орювач /с-/, заснбвник, фундітор, у? сотвори- 
тель, пк творчий, конструктивний, ск -творець 
[мітотвбрець], -творчий [образотвбррчий], ©;

СТВОРЙ-У7 сподія- 0; (нове) поклика- до жит
тя.

СТЕБЛО бадилина, били-, било; & стебЄльце,
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стеблина, з6 стебел ля, пк *стебли[а]стий;
СТЕБЕЛЛЯ ботва, ботвиння, гичка, стовбу- 

риння, БАДИЛЛЯ.
СТЕГНАСТИЙ ск -стегний [широкостегний].
СТЕЖА чата, загін дозорців /пластунів/, ок пла

стунський загін, с° дозор, фР розвідка; & пк 
(як і.) стежовйй, с° * дозорчий.

СТЕЖЕННЯ вистежува-, (стиха) підгляда-, під
гляди, підглядиництво.

СТЕЖ/ИТИ /дк ВЙЦІ/ (кого /с° за ким/) СЛІД- 
КУВА-, ма- на оці; нагляда-, пас- очйма, р. 
зйри- за ким, (пильно) пильнува-, (стало) не 
спуска- з очей /попаса-/ кого; (за чим) сочй-, 
спостеріга- що; (за собою) дивйтися, дбати за 
свій вйгляд; (звіра) вистежува-, ітй /ходй-/ на
зирці /слід-у-слід/; (гишком) шпигува-; я. /мн 
хто/ ~ить кого с-и ♦, з-й проФ, спостерігач, 
слідопйт, ~ій, пк гд слідячий слід-, ~овйй, rf 
назирком [керування назирком], © ~ивши.

СТЕЖКА (у траві) доріжка, (в горах) плай; (на
укова) п. нйва, поле діяльности, арена, шлях, 
У7 стезя; & стежечка, стежйна,шляшок.

СТЕКЛЯРУС у. прбнизка.
СТЕЛИТИ сла-, простеля-, простила-, вистелю- 

ва-; (ліжко) застеля-, застила-, (під ноги) /ро- 
з-/, розстеля-; (підлогу) /на-/, настала-; я. /мн 
хто/ ~ть с-и ♦, з-й проФ, стелій, застелювач 
/на-, про-, роз-, пере-/, пк ~льний, © ~вши.

СТЕЛ/ЙТИСЯ сла-, розстеля-, розстила-; (гилях) 
простяга-, пролягати [пролягла доріжка]; (- 
ніч) насуватися; (за ким /слава/) шйри-, ітй; (- 
над землею) припада- до чого; (перед ким) п. 
плазува-; & усталюватись; н° сталиться (до
рога) пахне, світить, усміхається, випадіє; за 
н£ю сталяться гріхй за нею йде поговір про 
г.; я. /мн хто/ -иться сталений, застелюва- 
/ви-, на-, по-, роз-, пере-/, с-и ♦, з-й роз4, пк 
повзучий, сланкйй, /туман/ поприземний, ©.

СТЕЛЯ п. > ЛІМІТ; & пк *підстельний.
СТЕЛЬМАХ колісник, возорбб, з. каретник; тес

ля, тесляр.
СТЕНАТИСЯ здрига-; (- серце) стрепеха-; я. 

стеніється = я. здригається;
СТЕНУТИСЯ збентежи-, розгубй-, жахну-; 0; 

(- дуби) ^ворухну-; (бігти) кйну-, порва-.
СТЕНД щит.
СТЕНОГРАФІЯ скоропис, о. крилате письмо.
СТЕНОГРАФІЧНИЙ гГ  скорописний.
СТЕП > ПОЛЕ; (у США) прерії, (в Аргентині) 

пампаси, (у Півд. Африці) савана; & степок.
СТЕРВ/О падло, дохлятина, труп тварйни; © 

негідник, мерзбт-, ПАДЛЮКА; & ~уля, --яка.
СТЕРЕГТЙ сторожй-, оберіга-, охороня-, берег- 

тй; (їх) пильнува-, гляді-, стежи- /с° за ким/; 
(здобич) підстеріга-; я. /мн хто/ стереже + с-и 
♦, з-й під^, сторож, вартівнйк, охоронець, ті-

лохорбнець, тілохранйтель, пк охоронний, вар- 
товйй, сторожовйй, © пильнобкий, ©.

СТЕРЕОТИП і СТЕРЕОТИПНИЙ > СТАН
ДАРТ і СТАНДАРТНИЙ.

СТЕРИЛІЗУВАТИ (живі істоти) ВАЛАША-, 
КАСТРУВА-; (харчі) знезаражува-; я. стери
лізує 1. я. каструє, 2. я. знезаражує.

СТЕРНИЧИЙ, СТЕРНОВЙЙ, СТЕРНО і 
СТЕРНУВАТИ > КЕРМАНИЧ, КЕРМО / 
КЕРМУВАТИ.

СТЕРНЯ (на лиці) жорсткйй волос; & стернйще, 
пк *стернйстий.

СТЕРПНИЙ терпймий, можливий, ненайгір- 
ший, незлецький.

СТИГЛИЙ > СПІЛИЙ.
СТИГНУТИ вихолоджуватися, ХОЛОНУТИ, 

(- їжу) вистига-; (- овочі) ДОСТИГА-; я. сти
гне 1. я. холоне, 2. я. дозріва.

СТИД > СОРОМ; & встид, стидовище /-исько/.
СТИДАТИСЯ сорбми-, засорбмлюва-, ніяковіт- 

и, с° конфузитися; (робити) не наважуватися; 
& встид а-; я. стидається = я. соромиться.

СТИДКЙЙ непристойний, безсорбм-, СОРО
МІЦЬКИЙ; © гидкйй, потворний.

СТИК місце /лінія/ ЗІТКНЕННЯ; на с.у на м. 3.
СТИКАТИСЯ /дк ЗІТКНУ-/ (з ким) натика- на 

кого; (з чим) ТОРКА- /дотика-/ чого; (з ким) 
мати діло, контактуватися, /ніс-у-ніс/ зустрі- 
ча-, спотика-; (- дві армії) стина-, г. зударя-; 
(з людьми) знайбми- /пізнавати кого/ впри
тул; (по лісах) блука-, тинятися; я. /мн хто/ 
-ється 1./2. с-и ♦, з-й зіткну-, © стикаючись,
1. + що торка, 2. + здйбуваний, стріва-, спо- 
тйка-, зіштбвхува-, г. зударюва- 0.

СТИЛЕТ > КИНДЖАЛ.
СТИЛО у. писальце.
СТИЛЬ (одягу) фасон, мода, крій; (писця) мане

ра, п. перо, з. штаб; (праці) характер, п. по
черк; (образотворчий) письмо.

СТЙМУЛ заохбта, заохочення, поштовх, ІМП
УЛЬС, спонука, побудник, спонукальна ПРИ
ЧИНА.

СТИМУЛ/ЮВАТИ ЗАОХОЧУ-, спонуку-, с° 
спонукати; (розквіт) підштбвхува-, прискбр- 
ю-, давати поштовх чому; я. /мн хто/ ~idc с-и 
/з-й/ ♦, ~ятор, заохбчувач, пк стимуляційний, 
стимулятор-, заохбчуваль-, ©.

СТИНАТИ > ЗРІЗУВА-; (дерева) руба-, (чимось 
гострим) сіктй, (ворога) поверга-;

ПОСТИНАТИ & д км ймн *постйнані.
СТИНАТИСЯ вступати в бійку /боротьбу, супе

речку, свар-/, ± ВОЮВА-; (- кров) застига-, (- 
ріку) замерза-; (в бійці) братися за барки; (- 
зуби) стиска-; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, радйй 
стя-, боєць, борець, воїн, пк бойовйй, фрон- 
товйй, о. в огні /борні, боротьбі/, ©;
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СТЯТИСЯ /ЗІТНУ-/ зчепи-, схрестити мечі 0.
СТИПЕНДІЯ > ПЛАТНЯ.
СТИРАТИ витирати /за-/;

СТЕРТИ (з пам'яті) /ви-/; с. на пгірох розси- 
па- на пброх, спали- на попіл.

СТИРЧ/АТИ стовбичи-, стогі- сторч, (вус) насто
вбурчуватися, стовбурчи-; (відки) витика-, 
виставати; (на голові) сиді-; (в очах) висну-, 
стогів (аж ген) стримі-, височі-; я. !мн хто/ 
-ить покинутий ♦, стирчак, © дармовйс, пк 
сторчкуватий, стирчас-, стовбйчливий, І одяг/ 
халабудистий, ск стирчи- [стирчйвус], ©.

СТИСК стйснення, тиснява; с. уст обрис міцно 
стиснутих /зціплених/ уст.

СТИСК/АТИ ущільнюва-, скорочу-; (в обіймах) 
здушу-; (груди) здавлю-; (загін) затискати, от
очував (морозом) сковував (руку) тисну-, по
тискав (плечі) здвига-, стені-, зводи-, поруш
ував (брови) стяга-, супи-; (зуби) зціплюва-, 
(губи, кулак) стуля-, & -ува-; я. Імн хто/ с- 
и ♦, з-й стисну-, -ач, пк стисний, -йль-, ~у- 
валь-, -овий, -уч[щ]ий, © -йвши, -аючи;

СТЙСНУТИ (серце) защеми-; стгіснуло за 
сЄрце кому н° стиснулося серце в кого І кому І;

СТИСКАТИСЯ ущільнюва- 0; (обсяг) зменш
ував (губи) стуля-; © зіщулював (в купу) зби
вав (груди) здавлював я. /мн хто/ -ється стис
куваний /за-/, ущільню-, зціплю- 0, с-и ♦, з-й 
стисну-, пк стисливий, ©;

СТЙСНУ/ТИ- (пальці) г. /за-/ 0; -лося с£рце 
кому занило с. чиє, здригнувся серцем хто;

СТИСНУТИЙ г. затйснений 0.
СТИСНЕННЯ > СТИСК.
СТИСЛИЙ лаконічний, небагатослів-, ля пі дар-; 

(звіт) короткий; ± ТОЧНИЙ;
СТИСЛО у двох словах, коротко 0.

СТИХА тихо, потихеньку, тихцем, негблосно, 
півгблосом; крадькома, потай, тихою сапою; 
без поспіху, поволі; (тиснути) легко, неси
льно; & стихЄнька.

СТИХАТИ (звуки) /за-/, тихну-, замовк^-, розді
ляючись/ розпадатися; (- бурю) ущухати, р. 
залягав ® спаді-, зменшуватися; (біль) угам
овував І емоції! утихомйрюва-, осідати, ни
шкну-; що стихі = що затиха.

СТИХІЙНИЙ (- силу) неконтрольова-, непога- 
мова-, нестрйм-; (рух) хаотич-, неорганізова-, 
спонтін-; (- ненависть) неусвідбмле-, підсві
домий; (випадок) сліпий; ± АНАРХІЧНИЙ;

СТИХІЙНО сам<5 собою 0.
СТИХІЯ явище природи; (рідна) п. середовище, 

оточення, довкілля, сффа, (улюблена) занят
тя, закохання; (безладна) хаос, АНАРХІЯ;

СТИХІЇ БУРІ, ВІТРИ, МОРОЗИ +; (ворожі) 
сйли; навсунереч -іям щоб пЄкло засміялось.

СТІБАТИ (на живу нитку) шити.

СТІГ & д° *стогувати.
СТІЙКА 8і пост, варта, с° караул.
СТІЙКАР стійчик, як і. стійковйй, вартовий, с° 

караульний.
СТІЙКИЙ не хисткий, тривкий; (врожай) стал

ий; (балянс) непорушний; (стан) стабіль-; (у 
біді) витривалий; © твердий, незламний, г. 
видЄржливий, невгнутий; не с. гд малогордий 
± СТОЇЧНИЙ.

СТПС/АТИ (вділ) текти; (відки) витіка-, виливат
ися; (- час) збігати, мина-, лину-; (кров'ю) 
сплива-, сходи-; я. /мн хто/ к -і с-и ♦, прире
чений стекти, пк текучий, © -іючи;

СТЕКТИ: щоб -клі гарячість щоб вйхололо.
СТІЛ (шкільний) парта; (княжий) престіл, трон; 

(адресний) бюро; (у храмі) аналой; п. їжа, ха
рчі, страви; (дієтний) харчування; & столик; 
круглий с. співбесіда, НАРАДА, с. форум; 
письмгівий с. г. бюрко.

СТІЛЕЦЬ сідак, г. крісло, ж. сідало, (без спин
ки) ослін, (гГ з гвинтом) д з и ґ л и к ;  &  стільчик.

СТІЛЬКИ & стілечки, да тіцьки; с. сгімо ♦ ж, рі
вно ♦; аж с. так багато [щоб аж ♦ вкрав?].

СТІНА (кам'яна) мур; (хати) стінка; (на судні) 
переббрка; (гори) стрімкий схил; (неперебор
на перепона) п. прірва, с. китайський мур, го
ра горою, ± ЛІС; (лісу) громаддя; (людей) 
щільна лава; шпалерна с. > ЛІС;

СТІНИ (замку) мури, гі° вали; с. школи /бурси 
+/ шкбла /бурса +/ [у стінах ліц£ю в л іц Єї ] .

СТІННИЙ настін-; & *попідФ, *прозороФ.
СТІС і СТОС (паперу) с° стопа; (дров) штабель; 

(краму) пака, тюк; & стосик;
СТОСИ купи, с. гори.

СТО-: який-переякий Гстопрбданий прбданий-п- 
ере-; стороздіртий дертий-пере-].

СТОВБИЧИТИ СТИРЧА-, стоя-, як стовп, ок 
викопичуватися; (над душею) стояти, висну-, 
стримі-; (без діла) байдикував ± БОВВАНІ-; 
я. стовбичить = я. стирчить + ск стовбйч- 
[стовбйчгора].

СТОВБУР (дерева) цівка; (від пня до гілок) від
земок, окорі[е]нок; (рослин) стеблб; © л, 
пень, о доробал о; (шахти) с° ствол; ітгі в с. 
рости в стеблб; & стовбурина, стовбуря(та).

СТОВБУРОВИЙ стовбурний; -бві /-ні/ кліти
ни ма стовбові клітини.

СТОВБУРЧИТИСЯ стояти сторч, підійматися 
вгору, (- волос) диби-, здйблюва-

СТОВП колона, підпора, (у паркані) шула; п. 
підвалина, опора, основа; (диму) клуб; (чисел) 
колонка, стовпець; (живого срібла) стовпчик; 
& основний капітал;

СТОВПИ (науки) видатні діячі, корифеї.
СТОВПЕЦЬ тумба; (в газеті) шп&іьта, (цифр) 

колонка, стовп; & стовпчик.
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СТОВПИЩЕ (людей) збіговисько, збіговище, 
тиск, здвиг, натовп, юрба, юрма, юрмище, о. 
циганський табір, rf сонм, сонмище; (хмар) 
скупчення, згромадження.

СТОВПІТИ; ОСТОВПІТИ знерухомі-.
СТОВПЧИКОМ не зігнувшись [стати навко

лішки стовпчиком].
СТОГІН ох(к)ання, скигле-; (птахів) квилі-; ги 

плач; & постогнування; ± СКИГЛИТИ.
СТОГН/АТИ скигли-, оха-, охка-, говори- -учи; 

(- птахів) квили-; ги скаржитися, ПЛАКА-, 
нарікати; (в ярмі) стражда-, поневірятися; & 
вистбгнувати /по-/; ± НИТИ; я. /мн хто/ ро- 
зохканий, с-и ♦, зм-й заФ, ~ій, скиглій, пк скиг- 
лйвий, стогінли-, ~учий, ІзвукІ жалібний, жал- 
іс-, тужливий, о. із стогоном, © ~авши, -учи;

ЗАСТОГНАТИ & вистогнати /про-/ 0.
СТОГНАЦІЯ застій, о. стояча вода.
СТОДОЛА > КЛУНЯ.
СТОЇК стійка /витривала/ людина, терпеливець.
стоїчний ги стійкий, витривалий, мужній, до

вготерпеливий.
СТОКРОТЬ / СТОКОРОТЬ 6° & стокротка.
СТОЛИК (похилий для нот) пульт.
столйця > МІСТО, ок стольноград.
СТОЛІТНІЙ сторічний; (дуб) віковий, багато

літній; ги дуже старий /давній/.
століття сторіччя, вік, сто літ, сто років.
столовнйк г. СТОЛІВНИК.
СТОЛЯР г. скребйдошка; ± ТЕСЛЯР.
СТОМЛЕНИЙ, СТОМЛЮВАТИСЯ) > ВТО

МЛЮВАТИСЯ).
СТОНІГ стонога, стоніжка, мокриця.
СТОП стоплені метали, с° сплав, (з живим сріб

лом) амальгама, ± СУМІШ; (!) стій! спинись!.
СТОПА ступня, п° нога; ги слід; (гори) підошва, 

підніжжя; (віршова) розмір; (міра) фут.
СТОПЛЮВАТИ (метали) ТОПИ-, с° сплав ля-.
СТОПОРИТИ затримувати, зупиняти.
СТОРІНКА (зошита) аркуш, картка; (історії) ги 

доба, етап, період;
СТОРІНКЙ (даного твору) текст; твори 

[на сторінках Ґете у творах Ґете].
СТОРІЧНИЙ і СТОРІЧЧЯ > СТОЛІТНІЙ і 

СТОЛІТТЯ.
СТОРОЖ вартівник, /. вартовий, у? страж, н[ цер

бер; (в тюрмі) г. наглядач, охоронець, дозор-.
СТОРОЖА варта, охорона, (пост) стійка, (в'яз

нів) конвой; бути на -жі начуватись; будь на 
-жі живи й озирайся 0; ± СТІЙКА, ПАТРУЛЬ.

СТОРОЖЙТИ і СТОРОЖУВАТИ вартува-, г. 
ґардува-; (вхід) стерегти, охороня-; (здобич) 
підстеріг^-, чатува- на; що сторожать = що 
стереже + ставши /поклйканий/ 0.

СТОРОЖКИЙ насторожений; (- тварин) полох
ливий, полохкий, чуткий; (- рухи) стриманий,

ОБЕРЕЖ-, притише-; (погляд) пиль-.
СТОРОЖУВАННЯ сторожівство.
СТОРОН/А бік; (рідна) край, країна, земля, міс

цевість, околиця; (творчости) аспект, риса; 
чужа с. чужина; ~ою (їхати) навзбіч; іти ~6ю 
п. бу- другорядним; усімгі ~4ми в усіх відно
шеннях; на /у/ ~у rf насторонь;

СТОРОНИ (угоди) партнери, учасники; в усі 
с. по всіх усюдах, навсе/і/біч, вусібіч; слабкі 
с. слабкі струни, людські слабкощі 

СТОРОНОЮ (знати) не прямо, з чужих уст, 
(іти) обхідним шляхом, манівцем, кружкома.

СТОРОННІЙ чужий, не свій, незнайомий, о. ні 
сват ні брат, (для двох коханців) третій; (спос
терігач) безсторонній, невтральний, незаці- 
кавле-; (- діло) побіч-; (- домішку) чужорід-.

СТОРЧ ставма, нав4, стовбула, дубом, прямо
висно, вертикаль-, перпендикуляр-, під прям
им кутом; (- чуб) настовбурчено; (глядіти) 
насупле-, спідлоба; (вділ головою) ♦ головою, 
♦голов; (ставити) на попа; & Фака, Фки, 4чм- 
а; ± ШКЕРЕБЕРТЬ.

СТОРЧГОЛОВ > СТОРЧ, СТРІМГОЛОВ.
СТОРЧОВЙЙ ПРОСТОВИСНИЙ, перпендику- 

ляр-, вертикаль-, крутопад-; (комір) стоячий.
СТОС > СТІС.
СТОСОВНО r f жґ як до [с. до обставин як до

обставин].
СТОСУВАТИСЯ (до їх) гд тика- /тйчи-/ їх /пф 

тйчеться і тйкається, тйкався/; (до чого) мати 
відношення, торкатися, належати; (до якої 
категорії) підпада- під яку категорію; н° (не) 
стосується до тйчеться до, о. чарка п’ється 
до, (діло теляче чиє) [до їх не стосується їхнє 
діло теляче]; що -ється до р. стосований до, 
пк причетний /стосбв-, ДОТИЧ-/ ДО, rf тосбвно 
до, відносно, щодо [нітяк щ. мене]; це до їх 
не -сться rf це в їхню задачу не входить.

СТОСУНОК причетність, дотич-, відношення;
ЯКІІЙ с. М&С ЩО ДО чого? ЯКИМ ббкОМ ЩО ТОр-
кається чого!;

СТОСУНКИ зв'язки, зносини /від-/, взаєм-, 
взаємовіднос-; мав с. (хто з ким) перетинали
ся шляхи чиї; у -ах з ким наспіло похолода
ння зайшов холод з ким.

СТОЙНКА (під час руху) зупинка; (туристів) 
бівуак; (перших людей) поселення.

СТОЯТИ (над ким) стирча-, СТОВБИЧИ-, !- за
гибель! загрожува- кому; (навколішках) кляч- 
а-; (- шахту) не працюва-; /віз/ не рухатися; 
/дим/ не розвіюва-; ІкрикІ лунати, розлягатис- 
я; !погоду! держа-, тривати; (у книзі) писатис- 
я; (на брехні) трима-, ґрунтува-; (постоєм) 
розташовува-, окоша- !дґ окошй-/; (на кварт
ирі) мешкати; (на свому) обстбюва- своє, до- 
трймуватися свого; (на смерть) би-; (в голові)
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не виходити з; (вічно) існуві-, трива-, не про- 
пада-; (на першім місці) бу-, займа- що; (поза 
законом) перебува-; (перед судом) відповіла-; 
(на кім) числитися за ким; л. не розвива-, не 
прогресувати; (з ким) он? розмовля-; & вистб- 
юва-; (!) стій! [в“рій, стій! к" рій, стати]; с. на 
вгірті ВАРТУВА-; с. на голову вище від пе
ревершу- кого; с. на цьбму держатися цього; 
с. на чолі очблюва-; с. над прірвою бу- на 
краю загибелі; с. наструнко виструнчитись; 
с. обл-гігом ♦ пусткою; с. поперек доргіги д.
♦ в до-рбзі; не с. за чим он? не обстбюва- 
/шкодуві-/ чого; я. /мн хто/ стоїть стоячий, 
звйклий ♦, з-й простбя-, фР поставлений /роз-/, 
опфтий, (де) втйсну- /уклйнений/ кудиу пк 
нерухомий, непорушний, невідступ-, застйг- 
лий /завмер-/ (на місці), прикипі- (до місця), 
/- хвилю/ стор-човгій, о. неначе стовп, мов у- 
кбпаний, /дім/ звЄдє-, /перед ким /- дилему/ 
наяв-, /облогом/ Ґ  пустопорбжній; © стбячгі, 
rf СТОЯЧКИ; 

встбя- не впасти; вйтрима- атіку, не підпас- 
під вплив; уцілі-, зберегтися, не розпис-; (за 
кого) заступи-; & г. встоятися;

ПОСТОЯ- (довго) /попо-/; 0; п. (сам /-if, -і/) за 
сЄбе не да- скрйвди- /захистй-/ себе самбму /- 
ій, -гім/, не ді- дмуха- собі в кішу. 

ВИСТОЯНИЙ я. вистоявся, стбяний [с. мед].
СТОЯТИ ПЙРЕД ким ф. піхну- /світй-/ кому 

[тюрм4 -Тть перед нЄю їй пахне /світить/ т.], 
Xм передбачатися; стоїть п. ким має бути /бу
де, відбудеться/ з ким у чек іє на кого; п. ким 
стоїть ргізв’язка справи? хто має розв’язати 
справу?; що стоїть перед ким що має бути 
/що буде, що відбудеться/ з ким; пк майбутн
ій, прийдеш-, /на черзі/ наступний.

СТОЯЧКИ навстоячки, навстбйки, стоячи; став
ма, вертикально, СТОРЧ.

СТРАВА з6 їжа, Ідження. харч, харчі, ніїдки, їс- 
твб, уР тріпеза, д. їді, з. потрава.

СТРАДНИК стражденник, страждалець, муче
ник, г. мучень, (за віру) святотЄрпець.

СТРАДНИЦЬКИЙ (вигляд) мучениць-, страж
дальниць-; © стражденний, святотЄрп-, дов
готерпеливий; (шлях) хрес-, п. тернйстий; & 
стрідний, стражділь-.

СТРАЖДАННЯ мука, біль; (душі) мука /муки/ 
серця, с° переживання.

СТРАЖД/АТИ мучитися, морд уві-, о пгіти гірку 
чішу до дна, нЄстй хрест, зазнава- мук; (від ч- 
ого) терпі- (муку); (душевно) болі- /тлі-/ сер
цем /дуиіЄю/, потерпа-, пережива-; (без кого) 
млі-, нудитися; (за віру) переслідува-, зазнав
ати гонінь; (на що) с° хворі-; (ма- ваду) куль- 
rd-, хибува- на що; я. /мн хто/ -гі с-и /покйну- 
тий/ ♦, зм-й /прирече-/ вйпи- гірку чішу до

дна, сповнений муки, відда- на муки, страд
ник, муче-, стоїк, ц. страстотЄрпець, пк страд- 
ний, СТРАДНИЦЬКИЙ, © страждаючи;

ВЙСТРАДЖАНИЙ д. проплака- 0.
СТРАЖДЕННИЙ > СТРАДНИЦЬКИЙ.
СТРАЙК/УВАТИ: я. /лґ хто/ -ус с-и ♦, згбдний 

за4, ~ір, учасник ~у, (завод) пойнятий -юм.
СТРАТА д /в-/; о. смертна кара, ю. вйща міра по

карання, f  кара на горло, (з кріса) розстріл, 
(на шибениці) повішання, (у вогні) автодафе.

СТРАТЕГ > ВОЄВОДА;
СТРАТОСФЕРА > АТМОСФЕ-; п° піднебесся.
СТРАХ1 ляк, с. жах, переляк, перестрах, rrf of; 

фР загроза [під стріхом смерти]; (!) страх! не 
дай Господи! & страшйнка, о. курячий ♦;

СТРАХИ прйвиди, привиддя.
СТРАХ2 гР (глядіти) страшно, мбторош-; с. як, 

с. який дуже, страшЄнно, над звичай-; с. як 
аж-он-як [аж-бн-як злякався]; с. який аж-он- 
який [аж-бн-який холодний].

СТРАХАТИ страшй-, дяка-, завдаві- /наганя-/ 
страху, наганя- холоду; я. /мн хто/ страхи = я. 
ляка.

СТРАХІТЛЙВИЙ дуже страшний, (злочин) ко
шмар-, жахлйвий; (плян) диявольський, бесть 
яльний, пєкЄль-, г. макабрйч-; ® страшен-, 
вєличЄз-, надзвичій-, неймовір-, немилосЄрд-; 
(апетит) звірячий.

СТРАХІТТЯ, СТРАХОВИСЬКО, СТРАХО- 
ВИЩЕ к" монстр, с° чудовисько, в 1 Левіятан 
/ф. Левітан, с° Левіафан/; © потвора; (війни) 
жахй, (минулого) біди, злгігодні; & страхів’я, 
страховіття, страховиддя, страховйдло, стра- 
шгі(д)ло, страхопуд; ± ЖУПЕЛ.

СТРАХОВИНА страховиння, страхота, кошмар, 
<? страхілка; & страховинка.

СТРАХОПОЛОХ страхопуд, страшко, БОЯГУЗ.
СТРАХОПУД & страхопудище.
СТРАХ/У ВАТИ г. забезпечу-; я. /мн хто/ -ус с-и 

♦, зм-й /уповноваже-/ заФ, ~увальник, ~овйк, 
пк ~увільний, ~овгій, г. забезпечнЄ- ©.

СТРАЧУВАТИ СТРАЧАТИ карі- на горло, по
сила- на плаху, садови- на палю, розстрілюв- 
а-, четвертува-, віша-, гільйотинуві-, (самосу
дом) лінчува-; (гроші) витрачі-; я. /мн хто/ 
страчує с-и ♦, зг-й стріти-, кат, катібга, екзек
утор, вішатель, розпинатель, с° виконавець, 
пк вішальний, розпиніль-, © страчуючи;

СТРАТИТИ згубй-, втрати-; (голову) зложй- 0; 
с. життя' загину-; стратив терпеливість хто 
терпець урвівся кому.

СТРАШЕННИЙ страшнйм-страшнйй; ® СТРА
ХІТЛИВИЙ, н1 (н. ледар) несосвітенний, неп- 
риторЄн-, (удар) нищівнйй, фР інтенсив-, над- 
звичай-, величез-, височен 0;

СТРАШЙННО (гордий) дуже, НАДЗВИЧАЙ-



СТРАШНИЙ 441 СТРІМГОЛОВ

HO, страх як, © такий, що ну [такий злий, що 
ну]; (кволий) і не сказати який; (стомлений) 
смертельно, хіба-ж-тік; (доскіпливий) до ну
дьги, (безнадійний) до розпачу, (знайомий) до 
болю, до щЄму, (смішний) до смфти; (бажа
ти) до сверблячки; (натерпітися) як у туре
цькій неволі, як у сталінському ҐУЛАЗі; (як 
відповідь) ще й як [Заздрять? -  Ще й як].

СТРАШНИЙ страшбн-, жахливий, кошмарний, 
моторош-, жаский; (вигляд) гнітючий; (- жи
ття) дуже тяжкий, т., що аж; ® СТРАХІ
ТЛИВИЙ; (розмір) величезний; (дорогий) не
ймовір-; & страшел&з-;

СТРАШНО (кому) страх бере кого 0;
СТРАШНЕ! жах!, г. до лиха!

СТРЕПЕНУТИСЯ > ТРІПОНУ-; & стрепехнух-.
ССТРИБ/АТИ скакі-, плита-; (на що, відки) вис- 

кікува-, (у що) /у-, в-, за-/, (через що) /пере-/, 
перестрибува-, (- тіні) /під-/; (очима) води-, 
переводи- що; (з теми на тему) перебігі-; (- 
губи) тремті-, труситися; я. /V  хто/ ~і с-и ♦,
з-й ~ну-, ~ун(ець), пк (по)стрибучий, -кий, 
-ливий, легкий на скоки, /на всі боки! цапу- 
ватий, ©, ± я. скаче;

ЗАСТРИБАТИ заскакати 0.
СТРИБОК скік, ок пбстриб /ви-/; & перЄстриб;

СТРИБКЙ стрибання, скоки, перескоки 0.
СТРИБ/УН плигун, скакун; (дитя) поФ, пустун, 

(комаха) ~ун£ць, (заєць ще) -ійчик; & -ійло, 
пострибунчик.

СТРИВАТИ (!) стривій(те)! стій(те)!, (за)чека- 
й(те)!, зажди[іть]!

СТРЙ/ГТИ (чуб) підстрига- /об-, ви-/, підрізува- 
/з-/; (траву) тя-, стина-; (оком) стріля-; (вух
ом) води-; (язиком) бри-; (куди, в бесіді) гну-; 
я. /мн хто/ ~ж£ с-и ♦, з-й підФ, -гіль, -жій, по- 
стригіч, ~гун, скубиборода, -жак, пк -гіць- 
кий, т. -ільний, /лишай/ -жучий, ск -жи- 
[-жиборода], © -гши;

ПОСТРИГТИ: п. під одну гребінку під один 
шнур підвести.

СТРИЖ > ЩУР.
СТРЙЖЕНЬ (стовбура) сфце, осердя; (гостр

ий) шпичік, шпичка; (залізний) прут, /гостр
ий/ рожЄн; (сторчова вісь воза) шворінь, (у 
колесі) шпйця; т. шток, /гострй/ штир, /недо
вгий/ шпЄник, шпень, штифт; п. хребет, вісь, 
центр; (на річці) бистрінь.

СТРИМ фР спин, упин [без стриму]; (дія) стри
мування.

СТРЙМАНІСТЬ СТРИМ, г. повздфжливість, 
повстримливість.

СТРИМГГИ височі-, с° вивищуватися[!]; (за чи- 
м) стирчі-; (- річку) струмуві-; (над душею) 
сто і-у стовбичи-, висну-; (вгору) поривітися, 
шугіти, рости, /рослина/ гніти(ся), виганяти

ся; р. прагну-; я. /мн хто/ стримить 1. що ви
сочіє, розтягнутий до нЄба, гордий зі своєї 
висоти, пк підхмірний, небосяж-, /-йдучий/, 
©, 2. я. росте сторЧу 3. я. стирчить.

СТРЙМ/УВАТИ здфжува-, не даві- волі /ходу/, 
держі- на припоні /прив’язі/; (коні) тримі- в 
поводіх; (зуха) зупиня-; (від чого) утрймува-; 
(гнів) тамуві-, заглуші-, притлумлюва-; (рег
іт) здушува-; (себе) брі- в руки, Ґ  Фея; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦, з-й -а-, -увач, гальмівник, пк 
тамувільний, -уваль-, гальмівний (для їх/чо
го), фР держкий [держкий на язик], © -уючи;

СТРИМА- (слово) /до-/ чого; (гнів) задави-; 0;
СТРЙМ/УВАТИСЯ /у-/, стрймувати себЄ, не 

да-ві- сфцю волі, не потурі- с.; (щоб не мо
вити) кусі- губи; я. /мн хто/ -ється -уваний 
/у-, при-/, здержу-, тамо-, с-и ♦, з-й -а-, пк здЄ- 
ржливий, стримли-, ок зціпленозубий, ©.

СТРІЙ убріння, шіти, костюм; (душі) склад; му 
лад, тонільність; фР копил [на свій стрій]; 
(бійців) ліва, шер£(н)га, ряд, ви шик.

СТРІЛА > ШПИЧАК; (дороги) п. стрічка; (баш
тового крану) р. рукі; (готичного храму) 
шпиль; & стрілка, стрілиця; і6 *склісти руки 
стрілбю; вогняні с. блйскавка.

СТРІЛЙЦЬ вояк, воїн, СОЛДАТ, f  вояка, (на 
Заході) карабінер; (на башті танка) боєць.

СТРІЛЕЦЬКИЙ (- зброю) вогнепільний; (рій) 
піхбт-; (одяг) вояцький, військовий.

СТРІЛКА > СТРІЛА; (знак на шляху) дорого- 
вкіз, знак; (цибулі) пігін, цибук; (у возі) диш
ель; (залізнична) роз’їзд, /я. єдна колії/ пере- 
микічка.

СТРІЛЯНИИ (рана) вогнепіль-, стрільнйй; (во
їн) обстріля-, с. стріляний-переФ, f  руба-, і. 
рубан; © п. бувілий, досвідчений, бйтий.

СТРІЛЯНЙНА пальбі, (з гармат) каноніда, во
гонь; & стріляння, стрільня, стрільбі.

СТРІЛ/ЙТИ 1. ф. (ба)біхка-, гіхка-, пука-, смал- 
й-, сипа- вогнем; (з гармат) би-, пали-, гати-, 
грйма-, таріхка-; (дичину) вбиві-; (людей) ро- 
зстрілюва- /ви-/, ф. шмаля-; (очима) стриг-, 
пряс-; (бризками) розсипітися; (світлом) ки
дати що\ (словами) сипа- (горохом); (куди /у 
бесіді!) гну-, ціля-; (недокурки) проси-, клянч- 
и-; (у скронях) с° штрикі-, сіпа-, пф штрик; (у 
вухах) би- дзвоном; 2. (за ким) упаді- біля /за
лицятися до/ неї; я. ~іі с-и /звйклий/ ♦, зм-й 
/рідий/ -и-, -Єць, пк -Єцький, вогнепільний, 
-ьчий, /біль/ штрику-, ск -стріл [автостріл], 
-стрільнйй [скорострільний], © -явши, -яючи;

СТРЕ[І]ЛИТИ гіхнути 0.
ЗАСТРЕЛИТИСЯ пальнути в лоб 0;
РОЗСТРІЛЙТИСЯ стріляти без упину.

СТРІЛЬНб > СНАРЯД.
СТРІМГОЛОВ прожогом, стрілою, кулею, гінк-
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о, рвуч-, шпір-, пробивно, наваль-, нестрим-, 
обваль-, гоном, шулікою, як шуліка, закусив
ши вудила, д. суньголов; (вгору) круто, стрім
ко, (вділ) кіменем, (з кручі) сторчголов, сторч 
головою; (на відчай душі) г. на зламану голо
ву; ± НАОСЛІП.

СТРІМКЙЙ стрімчастий, крутий, прямовисний, 
крутопад-, урвистий, ок стрімголовий; с° нес
тримний, НАВАЛЬ-; (стовбур) рів-, гінкий; 
(ніс) гострий; (вежа) шпичастий, шпиляс-, 
гостроверхий;

СТРІМКО (вгору) > СТРІМГОЛОВ; 0; (пере- 
стрибувати) с° прудко.

СТРІМКО- вихро- [стрімколЄтний вихролЄт-], 
п° гінко- [стрімкочгілий гінкочолий].

СТРІМЧАК > СКЕЛЯ.
СТРІПУВАТИ (чим) струшу- що, (чуб) /під-/; 

(вибивати порохи) тріпа-; л. розворушува-; я. 
стріпує звиклий /с-и/ ♦, и*стріпувальний + %, 
л. = я. розворушує; я. струшують тріпаний, 
струшува-, стріпу-, л. розворушува-;

СТРІЩОДГУТИ струси-, струсону-, стряс(о)- 
ну-; л. розворуши-.

СТРІХА > ПОКРІВЛЯ; (рідна) л. хіта, дім, жи
тло; рідна с. пенати, домашнє вогнище.

СТРІЧ/КА стьож-, тасьма, бинда, ± ПРУГ; (лип
уча) липучка; (у косах) кісник; (на голову) 
скиндяк; (фото) плівка; (шляху) л. стріла, 
струна; (транспортера) полотно; & ~ечка.

СТРОГИЙ крутий, суворий, вимогливий; (пог
ляд) серйозний, тяжкий, не панібратський; 
(закон) твердий, невблаганний; (облік) пйль-; 
(одяг, стиль) клясйч-, статеч-, вйтрима-; (- 
значення слова) тбч-, (- послідовність) неу- 
хиль-, доскіпливий, скрупульозний. (- ізоля
цію) ЦІЛКОВИТИЙ; & ж. сторогий.

СТРОЇТИ г. одяга-, вбирй-; мС >НАСТРОЮВА-; 
с. комЄдію лама- к.; с. з сЄбе кого удава- кого.

СТРОЙОВИЙ с° (крок) у. міршовий.
СТРОК > ТЕРМІН; на строк пб на час.
СТРОКАТИЙ пістрявий, рябий, зозулястий, кн 

різнобарвний, п° ряснобарвий, г. красий, тар
катий; (у смугах) періс-, смугас-; (люд) різно- 
шерс-; (гурт) неоднорідний; (в душі) веред
ливий; & сорокатий;

СТРОКАТІСТЬ пістрява 0.
СТРОМЛ/ЯТИ (у що) пхі-, втика-, в4, всува-, 

штрика- /дк (у)штрикну-/; (за пояс) затика-, 
засува-, застромля-; (на палю) /на-/, саджа-; я. 
Імн хто/ ~я с-и ♦, з-й устроми-, застромлювач 
/у-/, пк устромливий, упггрикли-, © ~яючи.

ВСТРОМЙ-: ніде ггілки в. нема де пальця про
суну-.

СТРОЧЙТИ (суцільним швом) ши-; (кулями) 
стріля- (раз-у-раз); (клявзи) писі-; я. /мн хто/ 
строчить с-и ♦, з-й про4, строчило, т. стро-

чильник, пк строчйльний, © строчивши.
СТРУГАТИ вистругува- /об-/; (дерево) ТЕСА-; 

(сир) нарізува-; (дерен) /з-/; (олівець) гостри-; 
(буряк) скребти, скромади-; (- вітер) ф. вія-; 
(танець) ф. танцюві-; я. Імн хто/ струггі с-и 
♦, з-й вйФ, стругаль(ник), (річ) стругач, пк 
стругальний, © стругаючи, стругавши;

УСТРУГНУ- учвори-, УТНУ-; & ндк р. брої-, 
чвори-.

СТРУДЕЛЬ > ЗАВИВАНЕЦЬ.
СТРУКТУРА будова, ф? зразок [повної -^ри 

повного зразкі]; (борні) форма; (просторова) 
конфігурація; (товариства) устрій, організа
ція; (твору) композиція; ± КОНСТИТУЦІЯ.

СТРУМ (електричний) енергія, Ґ  електрика; (во
ди) струмінь, потік.

СТРУМЕНТ = ІНСТРУМЕНТ;
СТРУМЕНТИ знаряддя, знадоби, причандал- 

ля, справилля.
СТРУМІНЬ > ПОТІК; (текучий) струмок; (кро- 

ви) цівка, струмочок; (світла) промінь; (віт
ру) подув, повів; (ідейний) течія, напрям; (у 
чім) л . домішка.

СТРУМОК потічок, річечка, д. течій; (дзюрко- 
тючий) Ґ  бурчак; (крови[і\) СТРУМІНЬ.

СТРУМ/УВАТИ (кров з ран) точитися, дзюрити, 
юши-, цебени-, біг-, ок цівкоті-; /світло! лити
ся, розливі-; /тепло/ випромінюва-; & ~еніти, 
м-, ~и-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, готбвий розли
тися, (- світло) розливаний, /тепло/ випро- 
міню-, пк струм(ен)гістий, ~ливий, /дим/ змі
ястий, в'юнкий, /струмок/ дзюркотливий, ©.

СТРУНА (героїчна) л . мотив; (болюча) місце; 
(вдачі) СТРУНКА;

СТРУНИ л . музика, поЄзія; (душі) настрої, по
чуття.

СТРУНКА (вдачі) л . жилка, риса.
СТРУНКИЙ СТАВНИЙ, високостанний; гнуч

кий, граційний, грацібз-, згріб-, фігуристий; 
(стан) ставнис-, ф. танцплощідочний; (кінь) 
струнконогий; (клен) рослий, стрімкий; гін
кий, (виклад) чіткий, послідовний; (спів) гар
моній-; & стрункопругий, ± ЕЛЕГАНТНИЙ;

СТРУНКО (стояти) наввйпинки, руки по 
швах, виструнчившись 0.

СТРУНКОНОГО (ступати І- коня!) граціозно, 
елегантно, фігуристо.

СТРУС (землі) поштовх, двигіт, Ґ  землетрус; 
(нервовий) розлад, ма стрес, с. шок; л . перепо
лох, пініка; & (с)трусанина, ок трясьба.

СТРУШУ/ВАТИ (зі себе) /об-/; (чим) ТРЯС-, 
стрясі-; (термометр) збиві-; (груші) труси-; 
(головою) стріпува-, тіпа-; (апатію) скиді-; я. 
/мн хто/ -є с-и ♦, рідйй струси-, ~вач, стріпу-, 
пк етруський, струшувальний, стріпуваль-, ©.

СТРЯСАТИ; СТРЯСТИ. СТРУСНУ-: с. пові
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тря (криком) г. роздерти повітря.
СТУГІН гуд, гугіт, гуготі[і]ння, гоготі-, стугон- 

і-, стугонина; с. стоїть луна йде.
СТУГОН/ІТИ (- річку) п. стогна-; ІвітерІ ГУС-, 

РЕВІ-; ІгрімІ гримота-, рокота(і)-; ІмореІ кле
коті^)-; /землю! дудні-; /кров/ пульсуві-; я. 
/мн хто/ ~йть с-и ♦, готбвий заФ, пк ~лйвий, © 
~івши, ± що гуде.

СТУДЙТИ остуджува-, ОХОЛОДЖУВА-; (- хо- 
лодний вітер) дмуха-, вія-, ду-; я. /мн хто/ 
студить с-и ♦, з-й оФ, охолоджувач, холодій, 
пк остудливий, прохолоднйй, © студивши;

ВЙСТУДИТИ вихолодити 0.
СТУДІЮВАТИ (науки) вивча-; (у виші) навчат

ися, вчй-; & дк проФ; я. /мн хто/ студіює с-и ♦, 
рідйй про4, зійнятий вйвченням, учень, сту
дент, дослідник, фР де студіюють [морг, де 
студіюють анатомію], © студіюючи.

СТУДІЯ > МАЙСТЕРНЯ; (акторів) школа; (фі
льмів) фібрика, кіно*; (телевізії) телеФ;

СТУДІЇ навчіння; (широкі) дослідження.
СТУК > ЗВУК; (один з ряду) вйстук /мн вйстук- 

и/; (у двері) удір; (тривалий) стукіт, стуканй- 
на, стукання, грюкіт, гуркіт, стукотіння, сту
котнеча, стукотнява, торохтіння.

СТУК/АТИ (по чім) вдаря-, БИ-, грйма-, таріхк- 
а-, гатй-, д. товкти; (у вікно) тарабіни-, (у две
рі) ГРКЖА-; (на друк, машинці) друкуві-; (- 
серце) бйтися, д. товктй-; (на кого) доносити, 
ф. кіпа-; & ~оті-, вистукува- /про-/; ± ТОРО- 
ХКОТІ-; с. кулакбм об стіл ♦ к. по столі; я. 
/мн хто/ -а с-и ♦, рідйй ~ну-, -ач, ~отій, ~ало, 
грібка-, таріхка-, пк -отливий, грюкотлй-, /-у- 
чий, -отю-/, тарахкотю-, © ~аючи, ~авши;

ЗАСТУКАТИ г затовкти 0;
НАСТУКАТИ > НАДРУКУВАТИ;
СТУКНУТИ (на кого) настука-, накапа-; 0; (- 

літа) н° мину- [їй стукнуло 40].
СТУКАЧ юда, докіжчик /ви-/, донбщ-, кляузн-, 

шепотйн-, навуш-, нашіптувач, шептун /ж1 
-уха*/, шептій, сексбт, фіскіл, підслухіч, г. 
конфідент, rfH вивідач, агент, (в тюрмі) під
садка: ± ШПИГУН.

СТУК-ГРЮК трах-біх; с.-г. абй з рук недбіло.
СТУЛЙТИ і СТУЛЮВА- (книжку) згорті-, зак- 

риві-; (кулаки) стискі-; (очі) склепля-, заплю- 
щува-, змикі-; (зуби) зціплюва-; с. долбні, як 
на молйтву ♦ долбні стрілкою я. /мн хто/ 
стул4 с-и ♦, з-й стулй-, ЗМИКІЧ, СТИСКІЧ, ЗЦ1П- 
люв-, пк стискальний, змикіль-, © стуляючи;

СТУЛЙТИ (абияк) зліпгі-, зляпа-, спартбли-, 
стел^па-; (слово) вймови-, н[ спл&жі-; (очі) 
зве£гй [не зведу оч£й], г. примкну-; (губи) 
зці-пи-, звести докупи; 0.

СТУПА (дерев'яна) салотбвка; & ступка.
СТУПА ході, з. похід; фР крок [ступі за ступб-

ю]; (звук людської ходи) кроки; (коня) най- 
тйх-ший хід; р. слід;

СТУПОЮ (тихою) кроком; (- коней) найтйхш- 
ою ходбю, не чвілом, повільно.

СТУП/АТИ /дГ СТУПЙ-, СТУПНУ-/ (на берег) 
ви4; (з ноги на -гу) пере4; (на що) наФ, ставі- 
fногою), стіви- ногу; (гордо) крокуві-, вист
упі-, ітй, ПРЯМУВА-, ф. ЧИМЧИКУВА-; (до 
хати) ЗАХОДИ-, вФ; (на чиюсь землю) опиня
тися де; (на шлях борні) ставі-, обирі- що; ~і- 
й(те)! (вперед) проходите)! йди[-іть]!; я. /мн 
хто/ ~і с-и ♦, з-й ступй-, ходік, пк хутконб- 
гий, ногітий, ск -стбпий [важкостбпий], ©.

СТУПІНЬ1 п. рівень, міра, розмір, обсяг, інтен- 
сйвність; (науковий) звання, тйтул, гі° посі
ла; з'п розряд, категорія; (сходів) схбдинка, 
східець; (розвитку) етап, стадія, фіза, щаб
ель; (тепла) г. ґрідус; (споріднення) коліно.

СТУПІНЬ2 крок; (ноги) слід.
СТУПНЕВИЙ (уступчастий) східчістий; (роз

виток) поступовий, повільний, стадійний.
СТУПНЯ (спід стопи) підошва; (на снігу) слід; 

(кінська) ході, ступі, хід; р. СТОПА.
СТУПОР ма зацепеніння; заганяти у с. робй- за

ціпенілим.
СТУСАН тусін, штовхін, штурхін, гепік, духо

пелик, товченик, бухін, буханець, стусень, (у 
шию) потиличник, (ногою) копняк.

СТЯГ / СТЯГА > ПРАПОР і СМУГА.
СТЯГ/АТИ (поясом) /за- (одягом) об-, (зусебіч) 

при-/; (шкіру) мбрщи-; (брови) супи-, стискі-; 
(докупи) збирі-, (сили) п. зосереджува-, скуп- 
чува-, концентруві-; (гріш) збиві-; (підозру) 
викликі-; (борг) пріви-; (чоботи) скиді-, зні- 
мі-, іззуві-; & с° стягува-; я. /мн хто/ - і  с-и 
♦, з-й ~ну-, ~ач, скупчув-, зосереджу-, пк в і
льний, стяжний, ~ущий, концентраційний, ©;

СТЯГ(НУ/ГЙ поцупи-, укріс-, жґ жухну-; 0;
СТЯГ(НУ/ГЙСЯ (- брови) зімкнутися 0.

СТЬОБ/АТИ (чим) шматі-, хльбста-, хвиська-, 
ляска-, цьвбх(к)а-, цвйга-, (лозою) хвої-; я. /мн 
хто/ с-и ♦, з-й стьобну-, шмагун, хвостун, 
пк хвиськйй, шмагучий, хвиську-, © ~івши.

СТЬОЖКА > СТРІЧКА;
СТЬОЖКИ КИНДЯЧКЙ.

СУБ’ЄКТ (пізнання) фР істота; к* людйна, особа, 
індивід(уум), (підозрілий) ж4 тйп(чик), рйба, 
птах(а), с° фрукт, субчик; га підмет.

СУБ'ЄКТИВНИЙ особйстий, індивідуальний, 
фР однобокий; (вирок) не об’єктйвний, упе- 
редже-, не безсторонній.

СУБОРДИНАЦІЯ (стан) підпорядкбвання, (ді
лі підпорядкуві-.

СУБСИДІЮВАТИ /СУБСИДУВАТИ/ і СУБ- 
СЙДІЯ > ДОПОМАГАТИ і ДОПОМОГА.

СУБСТАНЦІЯ фм основа буття, першооснова;
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(сполук) х. основний складник; п. СУТЬ.
СУБТРОПІЧНИЙ підтропічний.
СУБФЕБРЙЛЬНИЙ г. підгарячкбвий.
СУВЕРЕНІТЕТ (держави) самостійність, неза

лежність, непідлеглість; & суверенність.
СУВЕРЕННИЙ > САМОСТІЙНИЙ.
СУВІЙ рульбн; (малий) сувійчик, сувертень, су

верток, с° згорток; (полотна) звій; (сукна) ві
дріз; (диму) клуб, стовп; (снігу) замет; (з чим) 
пакунок; р. к іл ь ц Є, петля; (життя) ги дорога, 
шлях; (спогадів) ланцюг; & сувбїще.

СУВОРИЙ вимогливий, СТРОГИЙ; (вигляд) не
привітний, похмурий, д. сувбрливий, с. гріз
ний; (погляд) серйбз-, важкий; (- вдачу) туг
ий, крутий, жорстокий, безжалісний, жорсто
косердий, (захід ще) драконівський, режйми- 
стий; (режим) твердий, непохитний; (закон) 
невідворбтни[і]й, невблаганний, г. невідкли-
ч-; (стиль) вйтрима-; (- зиму) холод-; /форму/ 
невибагливий, простий, /життя/ тяжкий;

СУВОРО & пре4 /= якнайсуворіше/.
СУГА > НАЛІТ.
СУГОЛОСИЙ і СУГОЛОСНИЙ гармоній-, р. 

зграй-; (з чим) співзвуч-; & і. *суголось;
СУГОЛОСНО о . як струна до струни 0.

СУГОРБ пагорок, ГОРБ; ( с н і г у )  ЗАМЕТ; & су
горбок, сугорбик.

СУГЕСТІЯ > НАВІЯННЯ.
СУД Фовий процес, розпріва; онґ fOBe засідан

ня; (присяглих) жю[у]рі, (військовий) трибун
ал, (третейський) арбітраж, (юрби) само*, 
(неправий) криво*, ♦ище, ♦бвиїце /-сько/; уР 
кіра, покарання; фР страшний ♦; (блазня) огу
да; (лікарів) консилном, рада; з6 ♦ді; & Фьби- 
ще; день /час/ Божого -і ♦ній /кінецьсвіт-/ д.

СУДДЯ (присяглий) член журі, (третейський) а- 
рбітр; & судчик, уР судія, ж1 суддіїха;

СУДДІ з6 суд, жю[у]рі; & пк асуддіїшний
СУДЖЕНИЙ нарече-, молодий; коханий; (су

дом) за4.
СУДЖЕННЯ > ДУМКА; тут не може бути 

двох суджень фР а ти думав /Ви -али/?
СУД/ИТИ чини- /твори-/ суд; розсуджува-, про- 

цесува-, розгляді- справу, в Є ст и  розправу; (я- 
з и к о м )  висловлювати б~, осуджу- /за-, пере-/, 
неславити, 4-гуди-; ( к о м у )  признача-, прирік- 
а-; (- що) ма- /вислбвлюва-, виробля-/ думку, 
міркува-, розміркбву-; я. / м н хто/ ~ить с-и ♦, 
з-й за4, СУДДЯ, )Р -итель, о . Соломбн, ( п і д 

с у д о к )  ~ОВЙК, Я К  І. '-4ПЦИЙ, п к ~овйй, -дівськ- 
ий, -ній, ск суди- [судисвіт], © ~йвши, —ячи.

СУДИТИСЯ позиві-, правува-, процесува-, тя
га- по судах; ( к о м у )  випадати на долю; я. / м н 

хто/ судиться с-и ♦, суджений, розсуджува
ла-/ 0, п к підсудні[и]й.

СУДНО корабель, уР ковчег, (веслове) чбвЄн; (ві

трильне) вітрильник, байдак, байдіра, /на дві 
щогли/ шкуна; (океанське) лайнер, (парове) 
пароплав, (дизельне) теплоплів; (військове) 
крейсер; (спортивне) яхта; & суденце.

СУДОМА > КОРЧІ; я. гбре, біді; & судбмина.
СУДОМ/ИТИ > КОРЧИ-; (руки й ноги) крути-, 

ламі-; я. -ить с-и ♦, пк /біль/ -ний, костолб-.
СУДОМНИЙ дриготлйвий, дриготючий, конву

льсивний, б. судорож- (язик) запикуватий;
СУДОМНО б. судорож-, о. з дриготою 0.

СУДОРГА = СУДОМА.
СУЄТА МАРНОТА, мірність су£г-, п° з^м-, ок 

дарем-; (сум’яття) МЕТУШНЯ, шастанина.
СУЗІР’Я (зір) група, сім’я, скупчення; (вчених) 

плеяда, когорта; (талантів) квітник; & rf 
♦сузірно /= сузір’ям^и)/.

СУКА л. псяюха.
СУК/АТИ ізсукува-, скручува-, звиві-; (дулі) по

казува-, тйця-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й вйФ, ~а- 
льник, (прилад) ~іло, пк -ільний, © -авши, 
-іючи; с. мотузкгі з піску решетом воду носй-

СУКНО > ТКАНИНА.
СУКОННИЙ сукняний, (- мову) повстяний.
СУКНЯ с° плаття; (легенька) пеньюар; д, спідни

ця; & суко(е)нька, г. суконка.
СУКУПНИЙ (- працю) спіль-, об’єдна-, гурто

вий; (- городи) нерозділений, суціль-; (- папе
рову банкноту) нерозбйтий, цілий.

СУКУПНІСТЬ усе різом, КОМПЛЕКС, фР ці
лість; ± СПОЛУКА.

СУЛІЙ і СУЛТАН > ПЛЯШКА і МОНАРХ.
СУМ смуток, журба, жаль, нерідість, невеселий 

настрій, с. скорбота, фР душевний біль; & 
сумування, сумбвання.

СУМА загальна кількість; (від додавання) підсу
мок, результат; (знань) обсяг, комплекс, суку
пність, (грошей) шмат, куш; & сума-сум&ша.

СУМИРНИЙ (- людей) смгір-, лігід-, покір-, Є 
плохий; (- тварин) не норовистий, слухня
ний, (віл) рахман-,; (- погоду) спокій-, тихий.

СУМІЖНИЙ сусідній, прилеглий, примежний, 
поміж-; (фах) споріднений, близький.

СУМІРНИЙ /спільно-, спів-, одно-/, порівняй-, 
домір-, ПРОПОРЦІЙ-, ±ВІДПОВІД-.

СУМІСНИЙ (- життя) спіль-; (процес) одно- 
чіс-; (- тканину) ма сполучний.

СУМІШ мішанина, мішанка, п. вінеірет(а), ф. 
каша, (рідин) бовтанка, (ліків) мікстура, (мод) 
мозаїка, розмаїття, вахляр; (механічна) конгл
омерат, перемішка, суміш-; (мов) кбйне, сур
жик; (кормів) силос; гримуча с. вибухівка.

СУМЛІННИЙ сбвіс-, добросбвіс-, СТАРАН-, 
РЕТЕЛЬ-; ± ШЛЯХЕТ-;

СУМЛІННО не за страх, а за совість 0.
СУМЛІННЯ совість, п° моральні принципи /по

гляди, переконання/; фР честь [втратити сум-
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ління]; (доби /®/) найчесніша особа.
с у м н й й  смутний, засмуче-, нерадіс-, невесел

ий, (спів) плакучий, журливий /-ний/, г. бін-, 
маркіт-, с. скорбот-; (похід) жалоб-; (стан) 
жалюгід-, безрадіс-, непривабливий; вість) 
прикрий; /пам'ять! недбб-; (тон) щемкувати- 
й, веселий, як цвинтар опівночі; & сумливий, 
сумовитий, о. ♦, як плакуча верба;

СУМНО весело, як на сирітському весіллі 0.
СУМНІВ брак пЄвности, непевність, вагіння; пі

дозра, побоювання, острах; пгіза всяким -ом 
г. понад усякий ♦; немі -ву ф. і до бібки не 
ходй, ок аж [глядь -  аж він там!]; сумнівів не 
мгіже б^ти жґ це вже так.

СУМНІВАТИСЯ міти /брі- під/ сумнів; (у чім) 
не бу- певним чого; (у кім) не довіря- кому; ± 
ВАГАТИСЯ; мгіжеш /-ете/ не с. а ти думав 
/Ви -али/?; не -нівгіюсь (відповідь) та вже бі- 
чу; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, охоплений сум
нівом, повен сумнівів, невіра, ок сумнівіка, пк 
непевний, СУМНІВ-, невпевне-.

СУМНІВНИЙ нєпЄв-, маловірогід-; (- цінність) 
проблематич-, гіпотетгіч-; (лік) ненадій-, (Q 
ще) підозрілий; (- правду) щербітий; (авто
ритет) підмочений;

СУМНІВНО під зніком питіння 0.
СУМОВИТИЙ > СУМНИЙ; (образ) сиротлив-.
СУМУВАТИ журитися, вдаві- в тугу /у см^ок/, 

г. сумніти, с. сумом сумуві-; (за ким) тужи-, 
с. побивітися; р. нудьгувіти; ± ЖУРЙТИСЯ; 
я. /мн хто/ сумує с-и ♦, засмучений, зажуре-, 
пойнятий сумом, жалібник, пк сумний, сму
тний, невеселий, нерадісний, фР засмутнілий,
о. у тузі, у смутку, сумнйй дупіЄю, ©.

ЗАСУМУВАТИ г. посумніти 0.
СУМ’ЯТТЯ МЕТУШНЯ, ЗАМ’ЯТТЯ, БУЧА; 

(душевне) замішання, збентбке-, НЕСПОКІЙ; 
ГАРМИДЕР.

СУНУТИ (куди) пхі-, засуві- /по-/; (силою) всу- 
ві-, впихі-, втискі-; (в руку) тиця-, тика-; (но
ги) пересуві-, переставля-; (на кого) пір-, су
нутися, насуві-; (танк) /пере-/, руха-; (поволі)
0. іти, їха-; (лавою) ♦ хмірою, пливом пли
вти /плисти/, с° вали- вілом; я. /мн хто/ суне
1. с-и ♦, з-й п ід і /за-, від-, по-/, сбвало, © су
нувши, 2. що пре^ться);

ПОСУНУТИ (масою) руши-, рину-; 0;
ПРОСУНУТИ: немгі де піільця п. ніде голки 

встроми-;
ЗСУНУТИЙ (- брови) ніпну-; 0; & зсунений, 

б°позсува- [-ані мЄблі].
СУНУТИСЯ (помалу) пересуві-, руха-, йти, їха-, 

тягнутися, шіЄнта-, ф. перти; (на кого) СУН- 
У-; (до А) присувітися, (від А) /від-/; (під руку 
/- людей/) лізти, підлізи-, /- речі/ потрапля-, 
траплятися; (з гори) зсуві-, сповзіти; (- хма

ри) пливти, напливі-; (у чужі діла) втручіти- 
ся, пхі-, міші-; я. /мн хто/ -ється 1. с-и ♦, з-й 
попер- /при-/, 2. що тягнеться, звйклий плент
атися, пк тихонбгий, нешвидкий у ногіх, © 
черепішачим ходом. 3. що пхіється, с-и /зви
клий/ пхітися.

СУПд>. щербі, г. зупа; ± ЮШКА.
СУПЕРЕЧ/ИТИ заперечува-, перечи-, р. говори- 

нікриво, казі- насторч, д. противитися; ± О- 
ПИРА-; іти врозріз із чим, не відповіді- чому; 
я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, з-й запербш-, запері- 
чувач, -ник, пк -ливий /за-/, -ний, протйв-, 
розбіж- /незгод-/ з чим, цілком протилбк-, г. 
контроверсій-, © -ивши, заперечуючи.

СУПЕРЕ(Ч)КА сперечання, спір(ка); (у пресі) 
полеміка, дискусія, ДИСПУТ; & д суперечня;

СУПЕРЕЧКИ незгоди 0; ± СВАРКА.
СУПЕРЕЧЛИВИЙ фР розбіжний, г. контровер- 

сій-; & супереч-, п° супір-; ± ПРОТИЛЕЖ-.
СУПЕРЕЧНІСТЬ суперечливість, противенст

во, д. контроверсія, з" протиріччя; (у погляд
ах) незгідність, неузгбджен-, розбіжн-.

СУПЙРНИК КОНКУРЕНТ, учісник змагіння.
СУПЕРНИЦТВО КОНКУРЕНЦІЯ, змаг(іння), 

БОРНЯ, боротьбі, г. навзавідництво (від нав- 
заводи).

СУПИТИ (брови) хміри-, стягі-, зсуві-, зп нах- 
мурюва-.

СУПИТИСЯ насуплюва-; (на кого) ги ображі-; 
(- брови) стягі-, зсуві-; /небо/ хміри-; я. /мн 
хто/ -иться с-и ♦, готбвий наФ, щоріз похму
ріший, пк похмурий, гі° насуплений, © на
суплюючись, супившись.

СУПЛІКА > ЗАЯВА, СКАРГА, ПРОСЬБА.
СУПОКІ ЙНИЙ > СПОКІЙНИЙ, СУМИРНИЙ.
СУПОСТАТ > ВОРОГ; л. душогуб, харцизяка; 

±ЗМІЙ.
СУПРОВІД фР товарйство, оточення; охорона, 

конвой; лі' акомпаньямЄнт, с° акомпанемент.
СУПРОВІДНИЙ (- явище) супутній; ± НЕВІД

СТУПНИЙ.
СУПРОВ/ОДЖУВАТИ і -ОДИТИ ЕСКОРТУ- 

ВА-, (в дорозі) товаришй- /бу- за -ідникі/ 
кому; (оком) стЄжи- щ о, (співом) проводжа-, 
(думкою) гнітися; (передмовою) додавіти 
що; (музикою) акомпаньюві-, с° акомпануві-; 
& супроводжі-; я. /мн хто/ -бдить с-и ♦, -ід- 
ник, -бджувач, ад’ютінт /адью-/, товіриш, ± 
СУПУТНИК, д. ескорт, пк -ідний, супутній, ©.

СУПРОТЙ гРк ПРОТИ; r f  відносно, щодо, г. по 
відношенню до [мій обов’язок супроти гро
мади]; (кого) фР порівняно з ким.

СУПРОТЙВНИЙ (вітер) протйв-, зустріч-; (бе
рег) протилЄж-, той; ± НЕСУМІСНИЙ; (- пле
м'я) ворожий, антагоністичний.

СУПРОТЙВНИК ВОРОГ; ок протиббрець, (за
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тятий) антагоніст, (у грі) суперник; з6 вороже 
військо.

СУПУТНИК подорож-*, ок подорбжець; як і. по
дорожній; (мандрів) товариш; (- книгу) п. по
мічник, порад-; (плянети) сателіт; с. життя 
дружина /чоловік або жінка/; ± КОНВОЙ.

СУРЛО > ПИКА.
СУРМА ріжбк, ріг, (на Сході) зурні; ± ТРУБА; 

& суремка.
СУРМИТИ (виводити мелодію) висурмлювати.
СУРОГАТ (щирого продукту) замінник, ерзац.
СУСІДНІЙ суміжний, прилеглий, поблизький, 

недалекий; (хлопець) сусідський.
СУСПІЛЬНИЙ громадський, гуртовий, д. усіх- 

ній, ± ЗАГАЛЬНИЙ; (- становище) соціяль-.
СУСПІЛЬСТВО громадян-, громада, загал, г. 

спільнота; & суспільність.
СУТЕН/ІТИ СМЕРКА-, поступбво смеркіт-; що 

сутеніє огортаний /оповива-/сутінню, с-и ♦, 
деділі темніший, мійже смерклий, © ~іючи.

СУТЕРЕНИ > ПІДВАЛ.
СУТИЧКА ЗІТКНЕННЯ; (збройна) БІЙ, КОНФ

ЛІКТ; з я суперечка, свір-, бій-; & спбтич-.
СУТІНОК і СУТІНЬ півтемрява, півмброк, 

смерк, присмерк; (барви) відтінок; р. тінь;
СУТІНКИ ПРИСМЕРК; настанні! -ків вечо- 

ріння.
СУТО (який) виключно, чисто [суто привітний].
СУТТЄВИЙ, р. СУТНІЙ (- рису) істотний, важ

ливий; (- зміну) ґрунтовний, великий; (- зау
вагу) слушний; & посутній.

СУТУЖНИЙ СКРУТНИЙ; (- працю) важкий, 
висніжливий; (процес) обтяжли-, складний.

СУТЯГА > ПОЗИВАЧ.
СУТЯЖНИЙ>. позивіцький 0 -► ПОЗИВАЧ.
СУТЬ зміст, ОСНОВА, квінтесенція, раціоніль- 

не зерно, внутрішня природа, ільфа й омега; 
фР корінь [к. справи], сіль [сіль тут ось у чім], 
душі, сйла, штука [ось у чім ш.!]; (речі) при
рода, єство; & сутність; от у чім с.! он воно 
що!; по суті на ділі, в суті речі.

СУФІКС га у. ніросток.
СУФЛЮВАТИ і СУФЛІРУ- > ПІДКАЗУВАТИ.
СУХАР (хліба) зісушок; © п. сухоребрик, /душ

ею/ бездушна /черства/ особа, формаліст, пе
дант, с. ♦ сухарем; & сухарик, сухарець;

СУХАРІ: т6вчЄні -рі с° г. терта булка, п6 сухі- 
рики.

СУХЙЙ не мокрий, не сирий, не вологий, вису
шений; (рік) бездощовий; (клімат) посушли-; 
(волос) не масний; (степ) безвод-; (хліб) не 
поміще-; (ґрунт) висохлий /пере-/; (дуб) /за-/; 
(- молоко) порошкувітий; (- тіло) худий, 
СУХОРЛЯВИЙ, сухоребрий, виснажений; (- 
ноги) сухоногий; (душею) п. бездушний, чер
ствий; (- зустріч) стриманий, офіцій-; (раху

нок у грі) не відкритий; (стиль) сухуві-, не 
барвйс-, нудний; (голос) тріскучий, різкий; & 
сухЄ(се)нький, ♦-сухісінь-, за4, д° *сухішати.

СУХІ (О/ГНИЙ туберкульоз-; (кущ) миршавий, 
чіхлий; L туберкульозник, сухіт-, сухот-.

СУХОВІЙ > ВІТЕР.
СУХОДІЛ тверді земля, материк, континЄнт, )Р 

(земні) твердь, р. сухопуття; & суходілля.
СУХОЗЛІТКА > ПОЗЛІТКА.
СУХОПУТНИЙ, Xа СУХОПУТНІЙ суходіль- 

ний, (- військо) назЄмний.
СУХОПУТТЯ рґ сухі путь.
СУХОРЛЯВИЙ худорля-, сухотілий, сухоребр

ий, сухий, не гладкий, ХУДИЙ, патикувітий.
СУЦІГА > ПОЗИВАЧ; & сутяга.
СУЦІЛЬНИЙ (одно)цілий, цілковитий, нерозді- 

лений, моноліт-, ± СУ КУП-; (кряж) безпер- 
ерв-; (наклеп) абсолют-; (бомбіж) килимов
ий; (увесь цілком) геть-чисто весь;

СУЦІЛЬНО суспіль, всуціль, р. суціль 0; (пос
піль) покотом, фР цілком, ніскрізь.

СУЧАСНИЙ теперішній, ниніш-, сьогодніш-, 
сьогочісний, новочіс-, сьогодЄн-, фР мод-; 
(тому часові) тогочіс-; (-тему) актуіль-, 
злободЄн-; /зброю/ модЄр-, новітній; & д'к 
*осучіснений;

СУЧАСНІСТЬ сьогодення, сьогоднішній 
день, нинішній /теперішній/ час 0, і. сьогбдні.

СУЧАСНИК (тих часів) тогочісник.
СУЧИТИСЯ; ІЗСУЧИТИСЯ в. ок зістЄрви-.
СУШ / СУША > ПОСУХА.
СУШАРНЯ сушильня, сушірка.
СУШЙТИ висушува- /за-/; (голову) ламі-, довб- 

і-; (тіло) знесйлюва-, виснажува-; (душу) му
чи-; с. собі гблову ламі- /довбі-/ с. г.; с. собі
г. /голови/ над чим гибі- над; я. /мн хто/ суш
ить с-и ♦, з-й вй+, сушильник, (заклад) суша
рня, сушірка, пк сушильний, /мозок/ мозкоза- 
сушливий, © сушивши;

ВИСУШИТИ /за / 0; & ♦ на тріску.
СУЩИЙ спрівжній, істинний, дійс-, сутий; (рід) 

с° існуючий, ± НАЯВНИЙ; усе суще усе жи
ве, органічний світ, дерево життя /гі° = ево
люція живого світу/.

СФЕРА у. куля; (неба) біня, склепіння; (г)ураґа- 
ну) район; (дії) межі, орбіта, цірина, нива, гі- 
лузь, область, фронт, арена, стезя, силове по
ле, фР фах, кар’єра, (артиста) амплуі; (діло
ва) коло, обсяг; (снів) цірство; & (стиснута 
куля) *сферб*Сд;

СФЕРИ (ділові) кола.
СФЕРИЧНИЙ кулястий, бульбувітий, яйцюва- 

тий; (дещо сплюснутий) сфербїдний, еліпсо
їд-, (утятий) півсферйч-, кругловерхий.

СХАМЕНУТИСЯ > ХАМЕНИТИ.
СХВАЛЕННЯ (заохота) плеска- по плечу, г. ап-
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робіта, г. признання [плескає по плечу з при- 
знананням], фР добро, ф. зп одобрямс.

СХВАЛ/ЮВАТИ (ідеї) підтрйму-, (плян) затвер
джу-, санкціонувати, апробува-, (вибір) хвал- 
н-, похваля-, фР полюбля- [я не полюбляю 
мод], ± ПОТАКУВА-; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, з- 
й ~й-, -ювач, пк ~ьний, прихйль-, © ~юючи;

СХВАЛИТИ фР взяти на озброєння 0.
СХИБИТИ(СЯ) і СХЙБНУТИЙ > ХИБИТИ.
СХИЛ похила поверхня /грань, руб/, спад; (кру

чі) укіс, крутоФ; (гори) покіт, похил, схилок, 
узгір’я, узбіч, косогір; (неба) небоФ; (голови) 
нахил; фР (при)кінець [на Фі віку]; на -лі віку 
на заході літ /років/; (дія) схиляння, згині-.

-схгілий -спадний [(дах) односхилий одно- 
спадний; двосхилий двоспідний].

схиляти /на-/, (голову) /по-/, хили-; (чоло) 
приладі- чим; (коліна) става- на; (до себе) 
прихиля-, приваблюва-, привертів (до розду
мів) сприя- чому; (до чого) намовля-, навер- 
ті- на що, перекбнува- в чім; я. /мн хто/ схи- 
лй с-и ♦, радйй схилй-, (до чого) з-й схилгі- 
до, намовник на що, пк Ідо себе/ симпатйч- 
ний, з-й приваби-, привабливий, © схиляючи;

СХИЛЙТИ /на-/ 0; не с. не здола-, не пере- 
могтй, не підкорй-;

СХИЛ/ЙТИСЯ /по-/ 0; (перед чим) підкоря- 
/підпорядкбвува-/ чому, приверті- до чого; 
(перед ким) вигинати карк, гну- голову, шап- 
куві-, стелйтися під ноги кому, Ігенієм/ ~яти 
голову, пада- на коліна, БОГОТВОРИ- кого; 
(на чий бік) пристава-; (до думки) відцава- пе- 
ревігу чому; я. /мн хто/ -ється хилений, мо
ва* /на-/, (до гріха) знаджува-, зваблюва-, с-и 
♦, радйй ~й-, вже майже навернений /намбв- 
ле-/, пк схгіль-, -истий, схйльчивий, ©.

СХЙЛЬНИЙ (до чого) /при-/; (діяти) наставле-, 
ріше-, готовий, з наміром; (до чого) охочий; 
& нахильний, *схильчивий; бути -им до ба
лачок ф р даватися на мову.

СХЙЛЬНІСТЬ (людська) жйлка, потяг, прагнен
ня, охота, природні здібності, хист, п° пере
висання/ до чого, замгілува- /зацікавле-/ чим, 
прйстрасть /любов/ до чого; ф бацила чого [с. 
до поваги титулів бацила п. до т.].

СХЙЛЬЧИВИЙ гнучкошйїй.
СХИМНИК > ЧЕРНЕЦЬ.
СХІД м° ост; с. сгінця сонцесхід; Країна Сбня- 

шного Схгіду /Сходу Сбнця/ Країна, де Схо
дить Сонце, Японія.

СХІДЕЦЬ сходинка, щаблйна, ступінь, д вйсту- 
пень, приступка; ± СХОДИ, ЩАБЕЛЬ;

СХІДЦІ (мармурові) сходи, (драбини) щаблі.
СХІДНИЙ, СХІДНІЙ (- поезію) орієнталь

ний, (- Церкву) візантійський.
СХІДЧАСТИЙ щабля-, с° ступінча-; уступча-.

СХОВ схованка, криТв-, перехбвок, жґ нгішпор- 
ка*, д. спрят, тайнйк; (у банку) сейф; (від не
годи) укриття, притулок; & сховок, схбва.

СХОВАНКА тайнйк, (в одязі) загашник.
СХОВИЩЕ притулок, криївка, пристан(бв)ище, 

схорони-, (від погоні) втечи-, о. (тйха) гавань 
/прйст-/, Нбїв ковчег; (від бомб) укриття, бо- 
мбоФ; (природи) заповідник; (реліквій) музей; 
(на гроші /приватне/) сейф, /для клієнтів/ 
банк, /державне/ скарбнйця.

СХОДЖЕННЯ (на гору) рух /марш, дряпання/ 
угору /на гору/, (з гори) спуск (вділ, унйз, з 
горй).

СХОДИ (пашні) прорість, вруна; (в будинку) схі
дці; п. етапи, СТАДІЇ, щаблі; & пк *сходовйй.

СХОДИТИ /ЗІ-/ (вгору) підіймітеся, здирі-, (на 
гору ще) видряпував (з гори) спускі-; (- сон
це) підбиві-, підхбплюва-, зводи-; /зело/ про
ростіте; /вечір/ наставі-; (на кого) поймі- /о- 
панвува-/ кого; (з дороги) зббчува-; (на дум
ку) спаді-; (- синці) зникі-; /тісто/ підходи-; 
(з поїзда) /ви-/, (з коня) злізи-, зсіді-, (з авта) 
висаджуватися; (з очей) забирі-; (на манівці) 
збиві-; (на що /гроші/) витрачі-; (- літа) ми
ніте; (кров'ю) сплива-, збігі-; & д. схожі-; с. 
з рук мині- безкірно; не с. з думки не поки- 
ді- головй; не с. з уст обговорюватися, бути 
на устіх; я. /мн хто/ схбдить с-и ♦, зг-й зійти, 
(на гору) гороліз, альпініст, пк висхідний, го- 
робіж-, догірній, /- зело/ зіхідній, схбдистий, 
т. сходовйй, /- сонце/ ранко-, /- зірку/ новйй;
о. на шляху з, на мірші вгору;

ЗІЙТИ (на пси) звестйся, оберну-; (з рейок) 
зіскочити; 0; з. на чию стіжку прилучйтися 
до кого [з. на дукірську с. п. до дук]; я. зій
шов зійшлий, (місяць) новоявлений, новйй 
(на небі).

СХОДИТИСЯ /ЗІ-/ збирі-; (чоло-в-чоло) зближ- 
і-, зіступі-; (докупи) зливі-, злучі-, з’єднував 
(- губи) стуля-; (у зморшки) стягі-; (в одній 
точці) зосереджував (з ким) спізнаві-, става
ти другом кого; (у поглядах) годйтися, поділ
яти що, однйм духом дйха-; (- розв'язку зада
чі) відповіді-, збігітися; (- ознаки) точно пов
торював /геометричні фігури/ м. пристават- 
и; /одяг/ застібатися; я. /мн хто/ -иться 1 ./4. с- 
и ♦, з-й зійтйся, © сходячись; 1. я. збираєть
ся, 2. що зближіє- + я. /на-/, 3. я. згоджуєть
ся, 4. що збігіє-, точно повторюваний, пк м. 
збіжний, ок однобіж-, /- трикутники/ присті- 
Й-, подіб-, з-й пристіти, /- думки/ однікбвий, 
такйй сімий, ідентичний, однйм духом дйха-;

ЗІЙТЙСЯ (з ким) здружй-, потоваришувати н[ 
злигатися; з. думками міти одну думку, не 
розходитись думкіми.

СХОДОВЙЙ: с. проліт ♦ марш; д! СХОДИ.
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схбжий (на кого) похбжий, ПОДІБНИЙ до, 
/око-в-око/ викала- /достемен-/ хто\ бути -им 
скидатися;

СХОЖЕ вст у. виглядає, виглядало; 0.
СХОПЛЮВАТИ хапа-, підхбплюва-, лапа-, бргі- 

в руки; (злодія) затримува-, заарештбвува-; 
(бал) ш. дістав^-; (огнем) ПОЙМА-; (науку) 
/спри-/, засвбюва-, запам’ятбвува-, могти зба
гну-; (натяк) улбвлюва-; (рису) постеріг^-, пі
дміна-; я. /мн хто/ схгіплює с-и ♦, з-й схопи-, 
схбплювач, хапун, хапкб, пк хапкий, беруч
кий, хваткий, хапучий, /знання/ похіпливий, 
кебЄтли-, бистрий на розум, ©;

СХОПИТИ (думку) розкумекати 0.
СХОПЛЮВАТИСЯ (на ноги) /під-/, зрив£-, під

скакувати, встава-; (за що) хапатися, бра-; (на 
що) вихбплюва-, скакати; (у бійці) з" зчіплю
ватися, бра- за б£рки; (- вітер) здійм£-; (на 
тілі) з’явля-, вискакувати; (над обрієм) СХО
ДИ-; (збагнувши промах) похоплюватися, дк 
схамену-; (бігти) КИДА-, пориві-; я. /мн хто/ 
-ється схоплюваний /ви-, об-, під-, пере-/ 0, 
зм-й схопитися, ©.

СХРЙЩУВАТИ: с. меч! братися на ножі.
СХРЕЩУВАТИСЯ & /пере -/, (зовсім не схрещу

ватися /- шляхи/) *розхрЄщува-.
СЦЕНА (споруда) КІН, естрада, поміст, підмбс- 

тя, підмостки; п. театральне мистЄцтво, акто
рська діяльність; (у п'єсі) епізод, (у фільмі) 
кадр; (сімейна) сварка, гостра розмова; (істо
рична) арена; ± ТЕАТР; с. в сціну (копіюва
ти) досценно.

СЦЕНАРІЙ (фільму) кіно*, (п'єси) сюжетна схе
ма /лінія/; (події) п. накресляння, схема, зап- 
лянбваний рбзвиток.

СЦЕНІЧНИЙ (- мистецтво) театріпь-; /зовніш
ність/ еф^кт-, показний.

СЦЙТИ в.; ВЙСЦЯТИСЯ е’ полляти кущ.
СЮДОЮ цією дорогою /шляхом/; у цьому нап

рямі; цим місцем.
СЮЖЙТ (твору) перебіг /канвЗ/ подій; (розроб

лений наперед) сценарій; & мікросюжЄт.
СЮРПРЙЗ (несподіваний, приєм-) (по)дарунок; 

п, несподіванка.
СЮРТУК, х? СУРДУТ ЖАКЕТ, фрак, смокінг.
СЯГ/АТИ до4, (розумом) оФ; (од А до Б) простя

гатися, простеля- /роз-/; (чого) дохбдити (до); 
(меж) добіга-; (стелі) дотягатися (до); (руко- 
ю) діставати, простягі- що, /до кишені/ ліз-; 
(думкою) лину-, переноситися; & за*; скіль
ки ~гіє гіко скільки заглЄдить око; я. /мн хто/ 

с-и ♦, з-й /признйче-/ -ну-, дуже близький 
до, м£йже -нувши, пк сягнистий, сягучий, ©;

ЗАСЯГТЙ: з. бком побічи-.
СЯЙВО і СЯЄВО блискуче світло, У  осіяння, п° 

яснограй, (полярне) сполохи; (слави) п° вЄ-

лич, зг авребля, с° ореол; (очей) блиск, во
гонь; (шат) п. пишнбта, розкіш.

СЯЙЛЙВИЙ сяйнистий, блискучий, осяйний, п° 
осіян-, осбнче-, с. пишноблискучий, стопром- 
інний, сонцесяй-, сонцелйкий, променистий, 
світлосяйний, у 7 світозф-, ск -сяйний [срібно- 
сяйний]; & сяТстий, сяйний.

СЯК: сяк так і перетик на різні способи, різни
ми способами.

СЯКЙЙ-ТАКЙЙ (обід) невигадливий, нехит
рий, немуд-; (одяг) більш-мЄнш пристойний, 
не дуже пиш-, такий собі; (торг) поганЄнь-; 
(зиск) незначнйй, можливий, пересічний; © 
е9 сучий, поганий, чортів; & який-такий, та- 
кий-(не-)сякий.

СЯК-ТАК f t  як-нЄбудь, абияк, ж. яко-тако, так-
о-сяко; (якось) то сим, то тим боком; гР  ту
ди-сюди, можливо [удома ще сяк-так, а...].

СЯЯТИ і СЯТИ (- зорі) ясні-, зорі-, промені-, п° 
яснозбритись, /очі ще/ світи-, променй-, горі
ти; (веселкою) грй-, (відбитим світлом) бли- 
щ:-; & сія-; що сяє с-и ♦, опромінений, осяя-, 
розсяя-, пк СЯЙЛИВИЙ, ск -сяйний [блідося- 
йний], © сяючи;

ЗАСЙЯТИ/ возсіяти 0;
СЯЙНУТИ блисну- 0, (- думку) спалахну-, 

стріли- /стрельну-/ до голови.
СЬОГОДЕННИЙ СУЧАС-; (зиск) короткочйс-.
СЬОГОДНІ нині, тепер, з£раз, д. нйньки; як L 

нинішній день, СУЧАСНІСТЬ; не с. -  завтра
г. нині-завтра.

СЬОГОДНІШНІЙ нині-, тепері-, СУЧАСНИЙ.
СЬОГОСВІТНІЙ земний; не с. потойбіч-.

Т

ТА і, й, та й і; (як відповідь /з інтонацією/) нема 
ради [Йдемб? Та, йдемб Йдемо? Нем£ ради, 
йдемб]; т. ба! так де тобі!; (після переліку) т. 
всі! [і той, і той, і той т. всі!]; т. де! де там!, 
с° як би не так! [Віддав? Т. д.!]; т. й по 
всьбму та й квит; т. й те (сказати) слід 
додй- [т. й те, що рііба тухла t  що р. т.]; т. 
не... зроблю? щоб такий дока, як я не зроб
ивші [Я та не втну?];т. ось ок аж [ми сіли, аж 
хтось ідЄ]; т. щ о  там щось -  що мало того, 
що щось -  що [♦ що там Рим -  вся Еврбпа].

ТАБІР (військовий) f  кіш, с° обоз; (ворога) стан; 
(політичний) угруповання, середовище; (іде
ологічне спрямування) напрям, течія; & табо
рище, таборище /= місце табору/.

ТАБЛЕТКА пігулка, пілюля.
ТАБЛИЦЯ (грифельна) дошка; (меморіяльна) 

плита; р. вивіска; (рекордів /на стадіоні/) таб- 
льб; ± ПЕРЕЛІК; & табличка.
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ТАБЛО г. оголбшник, Xа табльб.
ТАБОР/ЙТИСЯ ставати ~чш /кошЄм/, р. ~ува-; 

я. !мн хто/ -иться розтаббрюваний, с-и ♦, з-й 
розФ, © таборившись, розтаборюючись;

ОТАБОРИТИСЯ /роз /, окоши- 0.
ТАБОРОВЙК табірник, таборянин.
ТАБУ > ЗАБОРОНА; (!) зась!; & *затабуйбваний 

/= пересйче- заборонами/; ± ЗАБОРОНЯТИ.
ТАБУН СТАДО, д. стаднйна, (малий) косяк; 

(риб) згрія; (людей) зн ЮРБА; & 4Єць, ♦ище.
ТАВЕРНА > КОРЧМА.
ТАВРО штемп, знак, з. клейно; (на кому) пляма, 

печіть; (зради) Кіїнова печать; ± ШТАМП.
ТАВРУВАТИ випікі- тавро, штемпуві-; ги ка

рті-, с. плямува- ганьбою, піддава- анатемі, 
шпети- на всю губу; я. /мн хто/ таврує с-и ♦,
з-й за+, таврувальник, знеславлювач, пк тавр- 
увальний, © тавруючи, ± що ганьбить;

ЗАТАВРУВАТИ г. нап’ятнувати 0.
ТАГАН триніг, тринбга, триніжок, триніжка; & 

таганбк.
ТАЄМНИЙ секрет-, потайний, захова- /при-/, за- 

маскова-; (- думи) затіє-, потаєм-, с. заповіт-; 
(- сльози) нікому не оскірже-; (шлюб) краде-; 
(нагляд) неглас-; (клюб) підпіль-, конспірат- 
ив-, законспірбва-, нелегіль-; & таємничий;

ТАЄМНО по секрету, за спиною, під полою, 
(торгувати) з-під поли, (радитися) за закри
тими дверима, ТАЙКОМА 0.

ТАЄМНЙЦЯ СЕКРЕТ, п° таїні, р. тійна, (цер
ковна) тіїнство, с. святія святих;

ТАЄМНЙЦІ (світу) зігадки; & тійнощі.
ТАЄМНЙЧИЙ оповитий таємницею, загадков

ий, нерозгіданий, незбагнЄн-, невивче-, г. мі
стерій-, п° тіїнний, нерозгадан-; (- зілля) чарі- 
внйй; ІсилиІ магіч-, потойбіч-; ± ПОТАЄМ-.

ТАЖ адж^, бож /с° бо ж/, ж(е); т... ж(е) так... ж(е) 
ж [т. сліпйй же так сліпий же ж]; & таже.

ТАЗ (мідний) мй[і]днйця; ± ПОСУДИНА; а" кіс
тковий пояс.

ТАІ/ТИ кргі-, приховува- /за-, пере-/, (в душі) хо
вати, затію- /у-, при-/, не викізу-, не розголо
шу-, критися з чим, Ґ  триміти [т. гріх 4- в ду
ші г.]; (у пам'яті) зберігі-, хорони-, Ґ  пам’я- 
ті-; (в собі) місти-, мі-; не т. чого розголбш- 
ува- що\ я. /мн хто/ ~ть звйклий ♦, з-й заФ, 
прихбвувач, затію-, пк затайливий /по-/, зата- 
йкувітий /при-/, потайний, © ~вши, затіюю- 
чи; я. тагіть тієний, затіюва- 0, пк підкилйм-;

ЗАТАЇТИ: з. своіб рідість захова- с. p.; 0.
ТАЇТИСЯ крй-, хові-; (у чім) приховува-, прихо

вано існувіти; & п° сґ *розтаїтися; я. Імн хто/ 
таїться /кргість-/ затіюваний, прихбву-, с-и 
♦, з-й прихові-, пк > що таїть, ©.

ТАЙКОМА крадькомі, нйшком, тихцем, поти
хеньку, ПОТАЙ, г. покрадбма; ± ТАЄМНО.

ТАЙНЙК (для схову) схованка, криївка, СХОВ; 
(душі) зікуток; & потайнгік /= таємний хід/.

ТАК (згода) еге, д. ая; у такйй спбсіб, таким чгін- 
ом /спбсоб-, роб-/; ок аж [аж бсь де ти!]; (лиш
ати) як є, без змін, у такбму стіні; (нашкоди
ти) стільки; фР дуже [т. скоро]; таж [т. він у- 
жЄ помЄр таж в. у. п.]; г. таке [чи це таке ва
жливе /важнЄ/7 чи це ♦ важливо?]; то [т. це 
правда? то це п.?]; (дати) безплітно, дурно; 
(зайти) без причйни /мети, німіру/; & отак, 
тікеньки, (о)тікечки; т..., а... т. (заступа рис
ку) [гуляти т. є час, а копії- т. немі г. -  є 
час, а к. -  немі]; т. далЄко, як аж [десь аж у 
Китії]; т. з приблизно [♦ з піру годгін]; т. і 
нестримно [зло так і пре]; т. і знай, т. і зніти 
немі сумніву; т. кому і трЄба тудй кому й до
рбга; т. і робить ІробивІ що фР всім єствбм 
[т. і старівся /поривів-/ втектй]; т. і не (може 
відповідати різним значенням, зокрема) так 
такгі не [т. і не купйв], попри всі зусгілля /зі- 
біги, старіння/ не [т. і не навчйться], попри 
це не [розвЄдена, і т. і не змінила прізвища], 
попри це (ніколи, нічого, ні з ким) і не, всупе
реч очікуваному [♦ ніколи й не навчився, ♦ 
ні-кому й не сказав, ♦ нічого й не знайшов, ♦ 
ні з ким і не зустрівся]; т. ні ж тобі(!) мієш!, 
гі° тєлЄпсь щ істя в хіту!, як на те, всупереч 
сподіваному, усе пішло пріхом!; т. на т. (мі
няти) бич на бич, зп баш на баш; т. ні ж! таж 
ні!; т. он вонб що! а воно он що!; т. от то й 
от; т. сімо тим же порядком, гд самісько; т. 
сімо, як (і) тим же рббом, що (и); т. собі 1. 
перЄсіч-но, ні дббре ні зле, 2. ненарбком [♦ 
собі глянути], як it* такйй собі, невизначнйй, 
сякий-такий; т.-т.! ая-(ая)!; т. тбчно! ♦ є! т. 
чи т. у всякім /будь-якім/ різі; т. чи ін4к(іпе) 
хоч ♦ хоч ♦, чЄрез ряд причйн /обстівин/ + т. 
чи т.; а т.! таки ♦!; т., що о* аж [спиться аж 
бчі злипіються]; аж т. 1. до такбї міри [щоб 
аж т. упився], 2. ♦ дуже [вітер хйлить: аж т. я 
сху-д], 3. за- у прислівнику [ти аж т. міло їси 
ти заміло їси]; і т. і без тбго [хібі і т. не вйд- 
но?]; і т. і сяк всіляко, на всі способй /ладй/; 
не т. не так, як трЄба /як міє бути/; не з т. то 
не дуже [не з т. то гірна]; не т. то не дуже 
[не т. то лЄгко]; не т..., як не стільки..., скіль
ки [не ♦ їв, як повідів]; не т. А, як Б не стіль
ки А, скільки 2>; та т. же ж напрочуд, надйво 
[та т. же ж ясно]; усе не т. (їм) усе не до впо
доби; (відповідь на питання як так?) А так;

ТАК-ПЕРЕТАК в. в рот-поза-рбт;
ТАК ТАКИ такй так, всЄ таки, попри це, такй 

так; абсолютно, та, зовсім [т. таки ніхтб аб
солютно /та, збвсім/ ніхто], (як відповідь) жґ 
а [т. таки ніхтб? а ніхто]; т. таки не такй не 
[т. таки не він такй не він];
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ТАК ТО отакЄ то.
ТАК БИ МОВИТИ сказати (б), сказав би, як той 

к&ке, так скажу, так (би) сказати.
ТАКЕ /ТАКОГО/ (перед переліком) купив т.: 

купив от що: /б. наступне:/; і все т. (інше) то
що, і таке (і.); і (о)так£ всгіке 1. і ♦ інше, 2. 
усяка всячина; т. й перетакі всяка всячина; 
т. й скажеш /вигадаєш/ ти і с. /в./, ну, й вир
ази /ідеї/ в т£бе, е* соромся!; зводиться до 
та-кгіго: зводиться ось до чого: а то такбго 
було б інакше було б не з мЄдом; д! ТАКИЙ.

ТАКИ ч. справді [т. він], насправді [це т. я]; поп
ри все, хай там що [т. буду їсти], фР а [т. 
нем-rf а нема], й [Бо й знаю! Бо ♦ з.!], та [а 
щось та тримає!]; без сумніву [т. свідчить]; ок 
аж [просто аж дух спирає]; & все таки.

ТАКИЙ (стан) даний, описа-, згада-; цей, назв
аний, [♦ діло знає]; (ґрунт) подібний; зп нас
туп- [далі йде таке:...]; не т. невідповід-; & 
оФ, такенний, отакез-, таківський, отакісінь-, 
отакень-, отакуніч-, Ф-о, оце ♦; т. самий той 
же таки; т. собі нічим не примітний, звичай-, 
не особливий, не який уже там і хто [не 
якгій ужЄ там і солдат]; аж т. 1. дуже, занад
то [не аж т. малий], 2. ♦ великий /дивний, ра
зючий +/ [щоб аж таку суму украв], 3. насті
льки, до такої міри [аж такі гнилі овочі], 4. і 
то такий [гризь аж -ка, що гину]; т. же © ж [в 
-гіму ж легкгіму бдязі у л. ж одязі]; не т. то 
вже не дуже вже; не т. вже і який який, мо
же, й не який [не т. вже і злий злий, може й 
не злий]; -гім чином 1. в такий спосіб, таким 
робом /макар-, кандибобер-/, к. отак /ото/, 2. 
отже, отож, виходить (що) [т. ч. всі тут].

ТАКЙЙ-СЯКИЙ не найкращий, невисокої якос- 
ти, поганенький, далеко не перша кляс(а); & 

немазаний, гд який-так/ий [які—6 казна- 
що, якесь нездале]; ~е-сяке абияке, халтурне.

ТАКЙЙ ТО отакий; (з ч. не) не дуже [не такий 
то страшний]; фР який саме, такий і такий 
[вкажіі: рік такіій то вкажи, який саме рік, 
вкрси: такий і такий рік].

ТАКОЖ ТАК САМО, теж, і собі, своєю чергою, 
у свою чергу, ще [т. і те ще й те], ще й [взяв 
ще й меду]; фР заразом, крім того; а т. а ще й, 
фР а потім [а потім старі звичаї...].

ТАКСА > ЦІНА.
ТАК САМО ТАКОЖ, теж, у цьому ж дусі, у цей 

же спосіб, таким же чином; фР з однаковим 
успіхом.

ТАКСІ г. таксівка.
ТАКСУВАТИ > ОЦІНЮ-; я. /мн хто/ таксує с-и 

♦, таксувальник, таксатор, пк таксувальний, ©.
ТАКТ дипломатичність, ТАКТОВН-, чуття міри

0 —► ТАКТОВНИЙ; му одиниця ритму, ± 
РИТМ; & затакт.

ТАКТОВНИЙ корвет-, ОБХІДЛИВИЙ, г. безпе- 
ресадний /від пересади/.

ТАКТОВНІСТЬ ТАКТ, культура поведінки.
TAJI тала вода; (на дорозі) розталь, розкаль; & 

талина, таловина.
ТАЛАН > ДОЛЯ; ± ТАЛАНТ.
ТАЛАНИТИ н° щасти-, фортуни-; я. таланйть 

с-и ♦, пк щасливий, фодзтунний, таланйстий, ©.
ТАЛАНЙСТИЙ і ТАЛАНЛИВИЙ > ІДАСЛИ-.
ТАЛАНОВЙТИЙ кебетливий, кебетний, обда- 

рбва- /с. високо-/, гещяль-, богомпоміче-; (ак
тор) блискучий; з'п удачливий, ІЦАСЛИ-.

ТАЛАНТ хист, кебета, дар, обдаровання, обда
рованість, талановйт-, Божий дар, іскра Божа, 
ф. кеба; & талантюга.

ТАЛИЙ не мфз-, розті-; (ґрунт) розмерз-, від- 
та-, д. відтеп-; -ла земля талина.

ТАЛІСМАН (чарівний /що носять при собі!) 
амулет, /при хаті/ ок підкова щастя.

ТАЛІЯ > СТАН1; жґ поперек.
ТАЛМУДИСТ знавець Талмуда; и. схоласт, бу

квоїд, с° начотник.
ТАЛОН (на одержання) КВИТОК; (металевий 

+) жетон; (одержати відсотки) купон; (в іг
рах /з костиу пластмаси/) фішка.

ТАМ гР у тому місці, не тут; (де саме) онде, он, 
отам, тамво; тоді, потім, згодом [а т. і ніч на
стала]; фР ж [чи він т. зніс? чи ж він зніє?] 
в™ скажімо [день, т., чи два]; (іноді для рит- 
момелодійности) [і хто т. ще? і хто ще?]; & 
тама*, там(ень)ки, (о)тамечки; аж т. далЄко, 
ген-ген [аж там у перспективі]; аж т., аж т., 
аж т. у /на/ самому-самому кінці; он /ось/ т. 
аж ондечки; раз -  і т.! блискавично!; та й що 
т. те чи теї яку вагу має те чи те!у чи варто 
зважати на те чи те!\

ТАМ ТО отамечки; там і там, де саме [пи- 
шн: був там то пиши: був там і там, пиши, 
де саме був].

ТАМА > ГАТЬ; r f  > ТАМ.
ТАМТЙШНІЙ (для цього місця) не тутЄш-, не 

місцевий; (для того місця, яке згадано) 
місцевий; & тамошній.

ТАМУВАТИ (кров) зупиня-, затримува-; (порив) 
/с-/; (спрагу) гамувати; (голод) угамову-, засп
окою-; я. /мн хто/ тамує с-и ♦, покликаний за- 
♦, отримувач, угамову-, заспокою-, гамуваль- 
ник, ма депресант, пк гальмівний, тамув&іь-, 
стримувань-, притлумливий, приглушли-, та- 
мучий, /лік/ ма депресив-, © тамуючи;

ЗАТАМУВАТИ (чуття) приспа- 0.
ТАНДИТА лахміття, дрантя, мотлох; (торг) тов

чок, с° барахолка; & *тандитник/= барахоль-/.
ТАН/ЕЦЬ (груповий) ~ок, коло; (з підскоком) пі- 

дскочний ♦, зн гопки, скакання, гопцюва-; 
(бальний) полька, вальс, мазурка, кадриль,
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фокстрот, ~нґо, тустеп, (наш) гопак, мет&шц- 
я, козачок; & ~чик, очок, пританцьовування;

ТАНЦІ забіва (з танцями), зн танцюльки, ± 
МУЗИКИ, ХОРЕОГРАФІЯ.

ТАНК п° повзун.
ТАНУТИ розтава- /від-/, n f  /під-/; (віск) топити

ся, розтопля-; /сіль/ розчиня-; /сили/ вичф- 
пува-; /млу/ розвіюва-; (як свічка) п. марніти, 
сохну-; (звук) завмира-; (перед очима) зникі- 
з очей /з поля зору/, розпливатися; (- людей) 
розчулюва-, мліти; & ♦, як лід весняний; я. 
/мн хто/ тіне с-и ♦, готовий розФ, майже роз
талий, пк топкий, танучий, ок розтавущий, 
/сніг/ мокрий, ©.

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ танеч-; (гурток) хореогра- 
фіч-; (вечір) з танцями; (хист) танцюристий.

ТАНЦ/ЮВАТИ витанцьову-, зн виг^цу-, (гопак- 
а) ф. віддирати, гопцюві-, шквари-, угині-, 
тя-, вибива-, сади-, різа-; о. дава- лиха закаб
лукам (і передам); (під дудку) скака-; (в бале
ті) виступі-; (на одній нозі) підстрибува-; (- 
коней) гарцюва-; п. /пальці/ тремті-, дрижа-, 
/огні/ мерехті-, миготі-, /тіні/ хитатися; & під
танцьовувати /об-, від-/, дк затанцювітися; я. 
/мн хто/ ~кк розтанцьований, круче- у -і, с-и 
/звйклий, мастак/ ♦, рідйй /зм-й/ за+, охочий 
до мв, ТАНЦЮРИСТ, ~івник, ~ювіль-, ~юра, 
пк довільний, ~івливий, ~юрйстий, ~ьовй-, о. 
(обфтаний) у ~і, у круговерті ~ю, © ~ювівш-
и, ~юючи, ~івливо.

ТАНЦЮРЙСТ артист балЄту, г. фігурант, ж. пі- 
дскікувач; (провідний) соліст, ж1 (прима-ба
лерина; & танцівник, танЄчник, танцюра.

ТАПЧАН лежак, (плетений) кушетка; & Фчик.
ТАРАБАН/ИТИ барабани-; (у двері) стука-, ка- 

літі-, викалітува-, лупи-; (- мотор) тарахко
ті [d]-; (- колеса) стукоті-; (язиком) цокоті-, то- 
рохкоті-; (тягар) тягти, тягну-, волокти, д. 
ЗДхка-, жґ тири-; & (куди) дк відФ /в-, за-/; я. 
/мн хто/ ~ить 1. с-и ♦, рідйй заФ, тарабанчик, 
барабанщик, пк тарабанливий, ©, 2. я. тягне.

ТАРАБАНИТИСЯ плугани-, телющи-, ВОЛО
ЧИ-, ТЯГТИСЯ.

ТАРАБАРЩИНА БРИДНЯ, ж. нерозбери-бери.
ТАРАН (у ступі) товкач; (брати фортеці) ДОВ

БНЯ; ви (дія) лобова атака; (учасники атаки) 
ги пробивні сила /група/; & пк *тарінний.

ТАРАНИТИ > ПРОБИВАТИ.
ТАРАНКУВАТИЙ > РЯБИЙ; (- поверхню) не

рівний, ямкуватий, с. вибоїстий.
ТАРАНТАС > КАРЕТА, ф. ЧОРТОПХАЙКА; 

(деренькучий) тарахкотілка.
ТАРАПАТИ м" г. > ПЕРИПЕТІЇ; р. гарт [зазні- 

тигарту].
ТАРАХ! торох! телепсь!; бебех! (ге)геп! гряк! 

трісь! брязь! хряп! шасть!; & тарарах!.

ТАРАХКАТИ > СТУКА-, СТРІЛЯ-; (раз-у-раз) 
тарахкоті[а]-; & торохка-; я. /мИ хто/ таріхка 
с-и ♦, з-й таріхну-, (річ) тарахкало, брязка-, пк 
тарахкучий, бахку-, тарахкотю-, тарахкітли- 
вий, © таріхкаючи + я. стука.

ТАРГАНИТИ і ТАРЙФ > ТЯГТИ і ОПЛАТА.
ТАРІЛКА (глибока) полумисок, (велика) таріль, 

с° блюдо; & д. талірка; те сіме в іншій та
рілці та сіма Паріска, та інша запіска.

ТАРТАК (лісо)пйльня, с° лісопильний завод /ко- 
мбініт/.

ТАСКАТИ ТЯГТИ, ВОЛОЧИ-, (легке) шкгги;
ПІДТАСКАТИ: як підтаскіє д. як устругне.

ТАСУВАТИ (карти) перемішу-, перетасову-; 
(кулаком) бити, пгговхі-; я. /мн хто/ тас^є с-и 
♦, рідйй роз+, тасувальник, пк тасувільний, ©.

ТАСЬМА > СТРІЧКА; & тісьмочка, тіс£мка.
ТАТАКАТИ (- кулемет) цокоті-; що татіка пк 

татікливий, цокотючий, ©.
ТАТО > БАТЬКО; мн тати.
ТАТУЮВАННЯ (дія) (малюнок) татуйовання.
ТАТУЮВАТИ (на тілі) коло-, наколюва- /ви-/.
ТАЦЯ таріль, с° піднос, блюдо.
ТВАНИСТИЙ > БАГНИСТИЙ.
ТВАНЬ баговиння, ЖАБУРИ-; (від дощу) боло

то; ги трясовині /драго-/, БАГНО; & тванюка.
ТВАР > ОБЛИЧЧЯ; з. портрет; (усяка) плодь; зн 

створіння, істота.
ТВАР/ИНА худобина, скотиняка, д. животина, 

(німа) німині, з6 товір, СКОТИНА; (хижа) 
ЗВІР; © ju ~юка; & ~йнка, з6 (усе живе) ~ині.

ТВАРИННИЙ д. животин-; (- ненависть) зооло- 
гіч-, африканський; (інстинкт) фізіологічн
ий; © брутіль-, ниций, низький (крик) ди-; (- 
хіть) тваринячий, скотиня-; (хлів) товаря-.

ТВЕРДЖЕННЯ думка, вислів, положення, (ко
роткий зміст викладу) тЄза.

ТВЕРДЙЙ не рідкий, не газуватий, о. твердий, 
як кімінь /граніт, залізо/, гранітний; (грунт) 
не м’якйй; (сніг) затужівілий, ствфд-; (на до
тик) цупкий, тугий; (сон) міцнйй; (- руки) ду
жий, сильний; (лад) непохит-; (- вдачу) нез
лім-, стійкий; /серце/ суворий; (намір) невід- 
клйчний; (- поруку) надій-, п£в-; (курс) незмі- 
н-, цілеспрямова-; (крок) упевне-; (- опору) 
непоруш-, не хисткий; /владу/ тривкий; /знан
ня/ глибо-; /ціни/ сталий; /підборіддя/ вольов
ий; (почерк) прямий, рівний; & тверденький, 
твердшень-, твердуватий, твердющий;

ТВЕРДО (знати) добре; (спа-) мулько; (коза-) 
рішучі, впевнено, яс-, конкрет-; (кріпи-) міц-; 
(стоя-) непоруш-, камін-, /у бою/ на смерть; 0.

ТВЕРДИНЯ > ФОРТЕЦЯ; f  зімок, твфджа, ци- 
таделя* бпліт, с° оплот; ± УКРІПЛЕННЯ.

ТВЕРД/ИТИ заявля-, ствер джува-, висловлю- 
ду; (те саме) повторю-, правити /торбчи-,
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товкти, товкмачи-/ своє; я. /мн хто/ -ить с-и 
♦, зм-й cf, твердо впевнений, стверджувач, пк 
стверджувальний, ствердливий, © ~ивши.

ТВЕРД/ІСТЬ (вдачі) непохйтн-, рішуч-; & -юта.
ТВЕР/ДНУТИ тужаві-, (- шкіру) шкарубну-, бу- 

чіві-, Іхліб/ чЄрстві-; & ~ді-, ~діша-, ~дша-; ± 
ТВЕРДИТИ; я. /мн хто/ ~дне с-и ♦, з-й зату- 
жіві-, щорйз тверділий /тужаві-/, мійже зату
жавілий /затвЄрд-/, © твЄрднучи;

СОФ заФФФ, загус-, застйг-, затверді- 0; п. збай- 
дужі-, зачЄрстві-, зашкарубну-; & ♦ на камінь.

ТВЕРДОЛОБИЙ тупоголовий, дубоголо-, упер
тий, тупорилий; п. відста-, консерватйвний, 
п. зашкарублий; ± ТУПИЙ, НЕДОТЕПА.

ТВЕРДЬ (землі) СУХОДІЛ; (неба) склепіння, бі- 
ня, сфера, Ґ  нЄбо; & твердінь, тверджа.

ТВЕРЕЗИЙ не п’яний; (стало) непитущий; (об
рахунок) практйчний, пйль-; (погляд) розум-, 
реалістйч-, об’єктйв-; (розум) розсудливий.

ТВЕРЕЗІТИ тверезішати, вихмелятися.
ТВІР вйтвір, творіння, твориво, к!* опус, з. утвір, 

с. шедевр; (учений) трактат; (епічний!) епопЄя, 
полотнб, І любовний! роман; (на тему) ш. ко- 
мпозйція.

ТВОРЕЦЬ У7 сотворйтель; (світу) світотворець, 
БОГ, ВсеФ; (країни) засновник, основополб-, 
ж-, фундатор, батько; (дому) архітектор; (ма
шин) конструкт-, (писань) івт-, (музики) ком- 
позйт-, & творитель, співтвбрЄць, в. творк5га.

ТВОР/ЙТИ ствбрюва- /у-/, о. кува-, (лепсько) п° 
вичарбвува-, у? сотворя-; (діла) робй-, чинй-, 
вершй-, довЄршува-, докону-, н1 кої-; (молит
ву) у? дія-, (обряд) відбуві-; (ідею) формува-; 
(хліб) виробля-, продукува-, (машини) конст- 
руюві-, (музику) писі-, компонуві-, (плян) на- 
крЄслюва-, (образ) малюві-; (фігури) витвбр- 
юва-; (як ~ець) бу- ~цем; (державу) засно- 
вува-, розбудбвува-; & співФ, (життя) живо
твори-, дк /по-, на-, від-, пере-/; т. чудесі 
вЄрга- /переверта-/ гори; я. /мн хто/ -ить с-и 
♦, з-й cof, ТВОРЕЦЬ, утворювач /с-/, (~у) Авт
ор, сотворйтель, пк ^чий, ск -творець [міто- 
твбрець], -творчий [горотвбрчий], -твірний 
[горотвір-], -твбрний [самотвбр-], © ~йвши;

ВІДТВОРИ- (образ) відбй-, віддзеркіли-, зма- 
люві- /від-/, с° відобразй-;

ТВОРЕНИЙ с* -твбрний [рукотворний];
СТВОРЕНИЙ/у-, CO-, ПО-, ВЙ-/.

ТВОРЧИЙ образо», АРТИСТИЧНИЙ, мистбць- 
кий; (вечір) авторсь-; (що будує) будівнйчий, 
конструктйвний; (світів) світоФ.

ТЕАТР ф? СЦЕНА; f  вертЄп; ф. ВИСТАВА; (ле
гких п'єс) вар’єтЄ; (воєнних дій) арЄна; & ~ик.

ТЕАТРАЛЬНИЙ (сезон) сценіч-, (- мистецтво) 
драматйч-, (- культуру) видбвищ-; (- позу) не- 
прирбдни[і]й, награний, штуч-, фальшивий,

нещйрий; (- пишність) вйшуканий, помпЄз-.
ТЕЖ ТАКОЖ, ТАК САМО; і [утік і я я теж ут

ік]; т. мені цей ще мені [т. мені зух цей ще м. 
зух]; т. мені (знайшгівся)€>оцЄ так©[т. м. 
лікар оцЄ так л.]; т. м. поЄзія подумаєш п.!

ТЕЗА > ТВЕРДЖЕННЯ;
ТЕЗИ пункти, точкй, основні положення.

ТЕКА (з паперами) папка, течка; & портфЄль.
ТЕКСТ словЄсний матеріял; (музичний) тканйна; 

(пісні) слова; (друкований) як і. надруковане; 
(листа) гі° зміст; (на чім) ніпис; (під чим) пі
дпис, Фівка; & 4ик, *підтекст /= закодований 
/мйсле-/ ♦/, пк *підтекстовий /= мйслений/.

ТЕКТЙ (- ріку) пливтй, протікі-, біг-, (у море) 
впаді-; (- рідину) лйтися, струмувати, біг-, то
читися, с. лй- рікою, (потоками) розливі-, 
пливтй, сунутися (цівкою) дзюрй-, ЮШЙ-, 
цебені-, цівкоті-; (- пісок) сйпатися; ІзерноІ о- 
бсипі-; І мову І снуві-, лй-, лунати, звуча-; 
/час/ ми на-, збіга-; /дах/ протікі-; т. зипага- 
ми (- річку) вйтися, повива- /дк повй-/ [теч£ з. 
річка повилася р. (т* віддаєми)]\ що течЄ с-и 
♦, розливаний потоками, текучий, пливу-, бі
жу-, пк пливкйй, плйнний, протбч-, ск -плйн- 
ний [швидкоплинний], © лившйсь (рікою).

ТЕКУЧИЙ (- води) біжучий, проточний; (- рі
дину) рідкйй, плйнний, р. течкий.

ТЕЛЕВІЗІЯ телебачення; ж* телевізор.
ТЕЛЕГРА/МА і -ФУВАТИ > ПОВІДОМЛЕН

НЯ і п о в ід о м л я т и .
ТЕЛЕНЬК/АТИ (тихо) дзвонй-, дзенькоті-; (пу

сте) ляпа-, теліпа-; (- серце) тЄнька-, тьбхка-; 
& підтелЄнькува-; я. /мн хто/ -а  с-и ♦, з-й за4, 
~ло, дзЄнька-, тЄнька-, пк ~учий, дзеленьку-, ©.

ТЕЛЕПЕНЬ (у дзвоні) сЄрце; Q БЕВЗЬ, вайло, 
тюхтій, йолоп, бовдур, бельбас, недотЄпа; ± 
ДУРЕНЬ.

ТЕЛЕСУВАННЯ (вітрів) метіння.
ТЕЛЕСУВАТИСЯ меті- тудй-сюдй /з ббку в 

бік/, тйкатися-мйка-, пф тик-мик; я. /мн хто/ 
-ється розтелесбваний; зашамбта-, с-и ♦, пк 
метушливий, безлідний, хаотйч-, о. як неса- 
мовйтий, як ґЄдзем укушений, сам не свій, ©;

ЗАТЕЛЕСУВАТИСЯ (затйкатися-)замйка- 0;
РОЗТЕЛЕСОВАНИЙ роздертий, розшмато

ваний, розшірпа-.
ТЕЛЕФОН (мобільний) мобілка, мобільник; & 

♦♦-автомат, *відеоФ;
ТЕЛЕФОНОМ (говорити) г. телефонічно.

ТЕЛЕФОНУВАТИ > ДЗВОНИТИ.
ТЕЛЕЦЬ (сузір'я)у. теля, зп Бик;

ТЕЛЬЦІ у. телята.
ТЕЛИТИСЯ > ПРИВОДИТИ; дк отелйтися.
ТЕЛІПАТИСЯ мота-, метля-, р. соті-, г. балам- 

кати; (- поли одягу) тіпатися; (вусебіч) хиті-, 
коливі-, хилиті-; & телімбі-; я. /мн хто/ -єть-
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ся розтеліпаний, розбаламка-, т. незакріпле-, 
пк нетвердий, нестійкий, хилиткий, хи(с|гкий, 
баламкучий, © теліпаючись.

ТЕЛЬБУХАТИЙ > ПУЗАТИЙ; & ок тельбатий.
ТЕЛЬБУХИ нутрощі, бЄбехи, бЄльбахи, кишки.
ТЕМА (розмови) предмет; (музичного твору) го

ловний мотив, ляйтмотйв /с° лейт-/; (твору) 
про що йдеться у творі, (дослідів ще) суть.

ТЕМБР (звуку) забарвлення; (явища, твору) ги 
харіктер, особливість.

ТЕМН/ИЙ не світлий, тЄмрявий; (колір) не яс- 
нйй; (- ніч) невйд-, с. непрогляд-; І хату! неос- 
вітле-, без світла; © смаглявий, темноволос
ий; (- хмари) густий, безпросвітній; /думи/ тя
жкий, сумний, безрадіс-; /справу/ заплута-, 
/суть/ незрозумілий, неясний, (бік) неґатив-; 
(- чуття) неусвідбмле-, невираз-, с. злий, жо
рстокий; /віки/ дівній, минулий, далекий; (без 
знань) неосвічений, неписьмЄн-; (тип) непор- 
яд-, недобрий, підозрілий; (- діло) нечистий; 
ж" сліпий, незрячий; & темненький, (♦-/гем- 
нісінь-, ~увітий, ~івий, темЄнний; ± ТЬМЯ-;

ТЙМНО невидно 0, с. ♦, хоч в око стрель /хоч 
оком світи, хоч око вийми/.

ТЕМНИТИ > ЗАТЕМНЮВАТИ.
ТЕМН/ІТИ ~іша-; и° смеркі-, вечорі-, сутені-; 

(здаля) боввані-, мрі-, виднітися; (- небо) за- 
тьмірюва-; /очі/ похмурніти; я. ~Sc затьма
рюваний, укрива- мрякою /темряв-/, с-и ♦, 
щоріз ~іший, вже майже темний, © ~іючи;

П О Ж : я. -Ів потемнілий, (увечері) посутені- 0.
ТЕМП швидкість; (руху) хід, ритм, пульс, г. 4о.
ТЕМПЕРАМЕНТ > НОРОВ; ж* пристрасність, 

жагучість, о. жар сЄрця.
ТЕМПЕРАМЕНТНИЙ © неврівноважений, га

рячий, запальний, пристрасний, жагучий.
ТЙМРЯВА пітьмі, морок, мргіка, окґ пбтемок, 

потемки, (пів+) стума; ги відсталість, некуль- 
турн-, неписьмЄнн-; & темнбта, темінь, тьма.

ТЕНДЕНЦІЙНИЙ ідейно спрямбва- /наставл- 
е-/; (підхід) уперЄдже-, необ’єктив-, з певною 
тенденцією /настановою/, з певним ухилом.

ТЕНДЙНЦІЯ г. настівлення, настанова; (розво- 
ю) ніпрям, течія; (до чого) ніхил, потяг; фР 
прігнення, намір; (твору) ід Єя, провідні дум
ка, спрямувіння; забобгінна т. уперЄдже-.

ТЕНДІТНИЙ делікіт-, витонче-, вишука-, ніж-; 
(- будову) не масив-, тонкий; /душу/ дітклив
ий, вразлй-; © ніжнотілий, неміцнйй, вйтонч- 
е-, ніж-, слабкйй, крихкйй, тонкий; ® мало 
/ледь/ помітний /відчутнгій/.

ТЕНЙТА > СІТКА.
ТЕНОР > ГОЛОС, ± СПІВАК.
ТЕОЛОГІЯ > БОГОСЛІВ’Я.
ТЕОР/ЕТИЗУВАТИ розвиві- ~ії; жґ розумуві-, 

мудруві-, розводи- ~ії; я. /мИ хто/ ~етизуе с-и

♦, з-й розвину- ~ію, ~етик, пк -ЕТИЧНИЙ, ©.
ТЕОРЕТЙЧНИЙ не практгіч-, абстріктно-логі-

ч-; (обрахунок) математгіч-.
ТЕОРІЯ (чия) вчення /у-/; (здогад) гіпотеза; 

ТЕОРІЇ зн вигадки, фантасмагорії 0.
ТЕПЕР нгіні, зіраз, за ніших часів, с. ось-ось, (о- 

т-от) оцЄ зіраз; фР від4 [відФ я герой]; & о4, 
♦(еч^ки, Феньки, ♦-о, *наФ, *доФ, *від4; т. уже 
на цей раз [т. уже ліг]; аж т. лишЄ /тільки/ ♦ 
[аж т. стіло ясно]; на т. під сучісну пору; як 
на т. на сучісну мірку.

ТЕПЕРІШНІЙ нйніш-, сьогбдніш-; сьогорічн
ий; СУЧАС-, (рік) ПОТОЧ-; & *до4, *відф.

ТЕПЛИЙ літеп-, не гарячий і не холодний; (- кр
ай) півдЄн-; (клімат) беззгім-; (- очі) привіт-, 
пргіяз-, доброзичливий; /місце/ нагрітий; /ха
ту/ утеплений, опіле-; /ставлення/ душЄв-, 
сердЄш-*, щиросердий, дружній; & Ф-преФ, 
теплЄ(се)нький, (♦-^теплісінький, теплувітий, 
тЄплявий; л Єд в є  т . лЄдве живий.

ТЕПЛИЦЯ оранжЄрія, с° оранжерея.
ТЕПЛЙЧНИЙ оранжері[е]й -; (витвір) штуч-; ги 

незагартбва-, зніже- /роз-/, пЄще-, ж* міза-.
ТЕПЛ/ІТИ ~іша-, ставі- -Ішим, поверті- /бріти- 

ся/ на -б; (- свічку) лЄдве блимати; /духу тілі/ 
жЄврі-, тремті-; я. ~іє с-и ♦, щоріз ~іший, вже 
мійже ~ий, ©;

ПОТЕПЛІТИ потепліша- 0.
ТЕПЛ/О ~оті; (у хаті) дух; (на дворі) ~ла пого

да, ~інь, п° ліФ; ти доброті, добрість, сердЄш- 
н-, щйр-, доброзгічлгів-, тЄпл-; фР ~е житлб.

ТЕПЛОВИЙ термільний, термічний.
ТЕПЛУШКА с° телячий вагон, скотовбз.
ТЕРАПЕВТ > ЛІКАР.
ТЕРАСА (ярус рельєфу) уступ, пад /мн пади/, ок 

порбги; (похила) спідина; (пасовисько в го
рах) полонина; (при хаті) верінда; ± ЯРУС.

ТЕРЕБ/ЙТИ р  термбси-; (овочі) оббирі-, очищ- 
і-; (горох) лущи-; (в руці) м’я-; (сало) в. жЄр-;
д. торбчи-; я. /мн хто/ -ить  с-и ♦, з-й обФ, 
обтерЄблювач, ~ило, ~ильник, пк ~ильний, ©; 

СТЕРЕБИТИ (бульбу) д. облипити 0;
ТЕРЕБИТИСЯ (вгору) дЄр-, видирі-, брі-; & те- 

рЄбка-;
ВИФ4Ф вйтеребка- 0, (на стіл) зіп’яс-, зіпну-; 
УТЕРЕБЙТИСЯ /В-/ упха-, залізти, інфільт- 

руві-, забрітися, утесі-, утелющи-.
ТЕРЕБІВЛЯ корчунок, с° розкорчбвка[!].
ТЕРЕБКАТИСЯ дряпа- /ТЕРЕБИ-, лізти/ вгору 

/гГ на дЄрево/, д. чаряпкатися; & дк виФ.
ТЕРЕВЕН/ИТИ баляндріси-, ~і /баляндраси/ то- 

рбчи- /пріви-, розводи-, розпускі-/, баляси то- 
чи-, бавитися балачкіми, млоти- язиками, д та
лабани-, белебЄни-; ± БАЗІКА-; & дк по4; я. /мн 
хто/ -ить  розбазіканий, с-и ♦, рідий по*, бала
кун, баліка, базі-, перебЄндя, пк балакучий, го
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віркий, базікувітий, -ливий, © ~ивши.
ТЕРЕВЙНІ баляндріси, баляси, балу-балу, галу- 

балу, тгінди-ргін- (коржі з міком, тйнди-рин- 
горобЄць); дурниці, НІСЕНІТНИ-; & тереве- 
ні-вЄні (вербсжі колЄса); ± ХИМИНІ КУРИ.

ТЕРЕЗЙ і ТЕРЕМ > ВАГИ і БАШТА.
ТЙРЕН б* (зарість) терня, терня/и/к, тернище.
ТЕРЙН ТЕРИТОРІЯ, зємЄльний простір; (вод

ний) акваторія; (села) земельне володіння /по
сілість/, фР мЄж і, кордони; (ферми) земельна 
власність, земля; (межі розселення виду) аре- 
іл, регіон, прбстір.

ТЕРЗАННЯ кГ сердечні /дуіпЄв-/ муки, му- серця.
ТЕРЗАТИ к" края- /ятри-, роздирі-, шматува-/ 

(душу, серце), мордуві- душу, шішелем то
чи- серце, (совість) гриз-; д к = я. гризе + з-й 
роздЄр-, мучитель, кат(юга), пк болючий, нес
терпний, ятрущий, ск роздери- [роздериду- 
ша]; я. терзі душу з-й розкріяти серце; 

РОЗТЕРЗАТИ п  ̂роздерти 0;
РОЗТЕРЗАНИЙ роздерт- 0; -на душі -та д.

ТЕРЗАТИСЯ к* карі- душею /в душі/, катуві-, 
карті-, мордуві- /тліти/ душею, нести тягір у 
серці, гризтися /мучи-/ душевно, не могти 
знайтй собі місця; д к= я. гризеться /мучи-/.

ТЕРИТОРІЯ ТЕРЕН, прбстір, (водна) акваторія; 
(дії) сфера, поле, арена; (в Канаді, Австралії) 
адміністративна одиниця;

ТЕРИТОРІЇ терени 0.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ (діялект) місцевий, тере- 

новий; (- води) надбережний, прибережний.
ТЕРКОТІ[А]ТИ ТОРОХТЬ; (- комах) цвіркогі-, 

цвірка-, тирчі-; я. теркгіче = я. торохтить.
ТЕРЛИКАТИ > ГРАТИ; & піліка-, випілікува-.
ТЙРМІН 1. реченець, д. строк; (випробовчий) пе

ріод, стаж; фР діта; 2. (спеціальний) л* слово, 
вйслів, вираз, rf лексема, мовна одиниця.

ТЕРМІНОВИЙ > НЕГАЙНИЙ; (- діло) шпар
кий, Екстрений, пекучий.

ТЕРМІНОЛОГІЯ ок назвознівство.
ТЕРМІТ > МУРАШКА.
ТЕРМОМЕТР тепломір, пб грідусник.
ТЕРНИСТИЙ (шлях) устелений терням, п. важ

кий, тяжюій, трудний, хресний, СТРАДНИ
ЦЬКИЙ, повен труднощів /страждань/.

ТЕРНОВИЙ з терну; (яр) тернистий; (колір) гус
тосиній; (вінець) мученицький, стрідниць-; 
дістанеться на чию дгілю в ін Єц ь  т. чиє чоло 
/серце/ опов’ються вінцЄм тернбвим.

ТЕРОР і ТЕРОРИЗУВАТИ > РОЗПРАВА і ЗА
ЛЯКУВАТИ.

ТЕРПЕЛИВИЙ і ТЕРПЛЯЧИЙ г. видЄржли~ 
вий; (до хиб) вибічли-, толерінтний; (до мук) 
довго*, с. стражденний; (верблюд) витриві- 
лий; ± УПЕРТИЙ.

ТЕРПЕНТЙНА > СКИПИДАР.

ТЕРПІННЯ терпець [рветься т.], терпеливість, 
терплячка; мн страждання, муки.

ТЕРПІТИ витрймува-, зноси-, толеруві-, допус- 
кі-, миритися з чим, вибачіти що, фР приймі- 
як факт що; (від кого) зазнаві- обріз /кривди/, 
(від чого) зазнаві- шкоди /злигоднів/; (нуж
ду) зазнаві- чого; (за що) стражді-, мучитися; 
не т. чого не допускі-, І кого! (на дух) не пе
реноси-, не полюбля-, не видержува-, с. нені- 
виді-, дйха- пЄклом /чортом/ на; я. Імн хто/ 
терпить с-и ♦, з-й ви4, терпеливець, пк терп
лячий, терпелйвий, (допускаючи що) вибіч
ли- /толерінтний/ до чого, ©;

ВЙТЕРПІТИ д. видолати 0;
ПОТЕРПІТИ (- здоров'я) підупіс-; п. за ід-Єю 

зазні- цькувінь за ідЄю;
НАТЕРПІТИСЯ набідуві-, нагорюва-, напо- 

невіря-, д. набідй-, о. набрі- /зазнати/ бідй, пі
зні- по чім ківш лйха.

ТЕРПКИЙ (смак) в’яжучий; (запах) різкйй, гос
трий, їдкий; (вітер) шпаркий, пронйзливий; 
(- мову) ущгіпли-, дошкульний; (біль) щем
ливий, щемкий; (- сльози) пекучий, гіркйй; & 
терпкуватий, терпкЄньісий. 

т е р п н у т и  дерев’яні-, німі-, ціпені-; (- губи) 
стягітися; /серце/ завмиріти, холону-; (зі ст
раху) умліві- /зо-, р. обі-/; -уть жили кров ле
деніє в жилах; я. /мн хто/ терпне с-и ♦, щоріз 
затЄрпліший /дужче затерплий/, напівзатЄрп-, 
вже мійже затерп- /закоцюб-, заціпені- 0/, ©;

ЗАТЕРПНУТИ: що затерп затерплий /о-, с-/ 
/од лежні/ залЄжаний, /од сидні/ засйдже-;

ОТЙРПНУТИ остовпі-, задубі-, заклякну-, за
шкарубну-, закоцюбну-, замлі-; & і. *бтерп.

ТЕРПУГ підпйлок, терпужбк; (дерева) рішпіль.
ТЕРТИ витирі-/на-, про-, об-, пере-/, (руки) /за-/; 

(тіло) /роз-/, (шкіру) шмугля-, (підлогу) шару- 
ві-; (у пальцях) м’я-; (- чобіт) с° муля-, тйсну-, 
грйз-; & дк стерти /вгі- +/; я. /мн хто/ тре с-и ♦, 
з-й заФ, трець, трач, пк терущий /за-, роз-/, те
ртьовий, © терши, тручгі;

ТЕРТИСЯ обгирй- 0; (коло ніг) ліщи-; (серед 
людей) крути-, оберті-, товктися, перебувіти; 
(нерішуче) вагітися, м’я-, о. Ф-м’я-; я. /мн хто/ 
треться ТЕРТИЙ, перетираний /на-, про-, об- 
+/, с-и ♦, рідйй поі, піддаваний тертю, нйще- 
тертям, пк тертьовйй, потерущий, т. фрик
ційний, ок взаємотЄртий, р* тертя [площина 
тертя], © тершися, тручйсь;

п о п о т Е р - (в очах) попометля-, попомуляти 
очі, фР набй- оскому, г. збудені-;

ТЕРТИЙ /роз-, про-, пере- +/; (- солому) пото
вчений, розім’ятий; © бувалий, досвідчений 
[т. чоловік];

у т Е р т и й  (шлях) вторований, укбче-; (вислів, 
жарт) укіча-, ЗАЯЛОЖЕ-, БАНАЛЬ-.
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ТЕРТИЦЯ > ДОШКА; & тіртиця.
ТЕРТЯ & стертя, витертя; мн непорозуміння, ро

збіжності, незгоди, суперечки, сутич-, чвари.
ТЕС > ДОШКА.
ТЕСАТИ обтісува-, (клепку) /ви-/, (стругом) 

стругі-; я. /мн хто/ тЄше с-и ♦, з-й ви4, зайн
ятий тесанням, тесальник, тесля, (що) тесак, 
пк тесальний, для тесання, © т&пучи, тесавши.

ТЕСЛЯ / ТЕСЛЯР д. сокирник; (мебляр) столяр; 
(коліс) колісник, стЄльмах.

Т Е С Т А М Й Н Т  >  ЗАПОВІТ.
ТЕ-ТЕ-ТЕ! 1. вигук від подиву +, 2. еврика!.
ТЙХНІКА (заводська) обладнання, жґ машине

рія; (перекладу) п. вправність, уміння, майс
терність; (карате) г. техніки, с° прийоми;

ТЕХНІКИ г. [техніки з крісом], с° прийоми.
ТЕХНІЧНИЙ пов’яза- з технікою; (- сг культур- 

у) промисловий; (штат) допоміжний, поміч
ний, ок спомагавчий, обслугбв-; (деталь пля
му) п. другорядний, не головний, формаль-; 
(термін) спеціяль-.

ТЕЧІЯ (річки) плин, д. плив, /швидка/ БИСТ
РИНА, /верхня/ верхів’я, /нижня/ низ, пониз
зя; жґ струмок, течійка, річеч-; фР струм
інь); (життя) перебіг, біг; (людей) потік; 
(політики) напрям; (підводна) таємна опози
ція /напрям/;

ТЕЧІЙКА струмінець 0.
ТИ: де ти біічив > ДЕ; а ти думав? можеш не 

сумніватись!, муровано!, с° залізно!
ТОБІ ч. ні т. що зробить, ні... ніколи не зро

бить, не... [ні т. зажартує, ні забалакі ніко
ли не з., не з.]; справжній т. справжнісінь
кий [с. т. кінь -г кінь]; ось т. і хто\ а ми /ви +/ 
мали за кого [ось тобі і боягуз!]; і на т. от 
тобі й на; і хоч би т. що (немі) ні чого [і хоч 
би т. одні рибка! ні однбї рибки!].

ТИГР барс; папербвий т. у. солом'яний бичок.
ТЙЖДЕНЬ сім днів.
ТИЖНЕВИЙ щотижневий;

ТИЖНЕВО що4, на тиждень [п’ять годин т. 
п’ять годин на тиждень].

ТИК! штрик!; тик-мйк! сюди-туди.
ТЙКАТИ 1. (у що) стромля-, втика-, пф тик [ма

ля тик пільцем], (куди) СУНУ-; (носа) пхі-; 
(ро-гом) колб-; (пальцем) тиця-, штрика-, пс 
укізува-; (дулі) /по-/, сукі-; (слова) прикладі-;
2. говори- “ти”; ± СОВА-; я. /мн хто/ тика
1./2. с-и ♦, тикало, © тикаючи, 1. + я. піче рі- 
дий ткнути /тикну-/, тицькало, пк тикальний;

ТЙКНУТИ і ТКНУ- запха- 0, п. діпхй-; (чим) 
діри-;

Н А Т И К А Н И Й  понатиканий 0;
ТЙКАТИСЯ пхі-, суві-, сова- 0; (у що) на- 

штбвхува- на що.
ТИЛ (на війні) г. запілля, п° запліччя.

ТИЛОВИЙ вй запільний; ± ТИЛЬНИЙ.
ТИЛЬНИЙ ЗІДНІЙ, ХВОСТОВИЙ, ПОТИЛИЧНИЙ, (бік) 

зворотний /Є зворбтній/, не лицьовий.
ТИМ затим, тому, чфез те, тйм то; т. більше 

тим піче; (в кінці мови) і того більше, і пого
тів; т. не мінше б. (а) втім, однік, (а) протЄ, 
фР та... все одно [тим не мінше я купгів та я 
все одно купив]; ± ДАРМА ЩО.

ТИМІЯМ > ФІМІАМ.
ТИМЧАСОВИЙ нетривалий, несті-, непостій

ний, (- радість ще) хвилин-, минущий, скоро- 
минущий; & к. часбвий; ± ТЛІННИЙ.

ТИН > ОГОРОЖА; д. тяті дошки; & тинб(чо)к, 
з6 тиння, (- сусідство) rf *тин-у-тин.

ТЙНДИ-РЙНДИ ляси-баляси, ТЕРЕВЕНІ.
ТИНКТУРА настоянка, с° настій.
ТИНЯТИСЯ ВЕШТА-, валінда-, блукіти, сно- 

вигі-, швЄндя-, волочитися, д. вал асі-, (загля
даючи кудись) ник/п/ати; (без діла) огиніти- 
ся; (селами) мандрувіти; (по чужих хатах) р. 
тьбпатися, Ґ  жити в чужих людЄй; & дк по- 
(по)4; я. /мИ хто/ -ється с-и ♦, рідйй поФ, 
швендя, сновига, блукіч, пк блукливий, © ти
нявшись, тиняючись, блуківши.

ТИНЬК с° штукатурка.
ТИНЬКУВАТИ (глиною) шпаруві-; с° штукату

ри-; & дк обФ; я. /мн хто/ тинькує с-и ♦, з-й о- 
64, тинькір, шпарувільник, штукатур, пк ти- 
нькувіль-, шпарувільний, штукатур-, ©.

ТИП (машин) модель, зразок, мірка; (у творі) 
герой, персоніж; (людей) ґатунок, категорія, 
сорт; О індивід(уум), екземпляр, (підозрілий) 
СУБ’ЄКТ, зн фрукт, непорозуміння, фР ще 
мені [цей тип Н. цей ще мені Н.]; жн штимп; 
& типчик, прототип.

ТЙПЧИК ф. пташка, птішок; & т. ще той неб
езпечний тип.

ТИПОВИЙ (взір) яскріво виявлений /окрЄсле-/; 
(- рису) характер-, питомий, притаманний, 
властивий, прирбдни[і]й; &р. типічний.

ТИПОВИЙ > СТАНДАРТНИЙ.
ТИР стрільбище.
ТИРАЖ (льотерії) розігри, с° розіграш; (книж

ки) наклад.
ТИРАН > ДЕСПОТ; (для кого) мучитель, (в ро

дині) варйвода, самодур.
ТИРАНИТИ > МУЧИТИ.
ТИРАНІЧНИЙ деспотич-, диктіторський, сва

вільний; (режим) тиранппрів-.
ТИРАНІЯ деспотизм, сваволя; (в родині) само

дурство, ок варйводство; & тирінство.
ТИРЕ>\ риска.
ТЙРЛО > МІСЦЕ; & тирлбвисько.
ТЙРСА (від пиляння) трачйння; (трава) ковилі.
ТИСК тиснення, г. нігніт; (атак) нітиск; (в юр

бі) ТИСНЯВА; (людей) здвиг, стовпище; фР
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примус [під тиском]; (дія) натискання /с-/, сФ.
ТЙСНУТИ дави-, натискі-, надавлюва-, (руку) 

стиска-, здавлюва-, здушува-, р. тйска-; (на 
двері) напирі-, наляга-; ги гноби-, пригнічу
ва-, утиска-; (на кого) чини- тиск, тяжі- над; 
(ворога) с° тісни-; (в собі) затамовува-, глу- 
шй-, тлуми-; (- чобіт) муля-; (морально) гні- 
ти-; ± НАПОЛЯГА-; я. /мн хто/ тіісне с-и 
/звйклий/ ♦, зг-й на4, натискач /ви-, у-/, пк на
посідливий /натискущий/ на, чавкий, аґрес- 
йвний, т. натискбвий, натискальний /ви-/, © 
тиснувши, тйснучи, давйвши;

ТЙСНУТИСЯ стиска- /про-/ 0; (до кого) тул- 
Й-, притуля-, сусіди-; (до науки) тягну-; (в юр
бі) пробирі-, пхі-; (в гурт) СКУПЧУВА-, po
ts (- дим) просбчува-, продіставі-; (- думки) 
напосідати; /сльози/ підступі-, підкочуватися; 
т. юрбгію рої- рбєм; я. /мн хто/ -ється тйснут- 
ий, затискуваний /при-, с-, на- +/, притулю-, 
здавлюва-, душе-, купче-, с-и ♦, рідйй приту- 
лй-, притула, © тиснувшись; 

ПРОТИСНУТИСЯ: не п. завізно; 0.
ТЙСНЯВА (в юрбі) тиск, штовханйна, р. тбвча, 

с° товкотнеча; р. тіснота.
ТЙСЯЧА д Єс я т ь  сотень; & rf *втйсячне /= у тй- 

сячний раз/; в -чу раз тисячокріт.
ТИСЯЧОЛІТТЯ /-річчя, п° мн -вікй/.мілЄніюм.
ТИТАН > ВЕЛЕТЕНЬ.
ТИТАНІЧНИЙ > ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ.
П ІТ АР > СТАРОСТА.
ТЙТУЛ звання, чин, ранга, с° РАНГ, (духовний) 

сан, (науковий) ступінь; (книги) нізва, заголб- 
вок, пфша сторінка;

ТЙТУЛИ (дворян) князь, граф, а. лорд, барон, 
герцог, дюк, маркіз.

ТИТУЛ/УВАТИ > НАЗИВА-, ІМЕНУВА-; & кГ 
~юві-; я. /мн хто/ -ус с-и ♦, пк ~ьний, -уваль-, 
© -уючи.

ТИФ (висипний) сипняк.
тг іх /и й  неголоснйй, негучнйй, беззвуч-, лЄдве 

чут-; (степ) безгомін-, безмбв-, безшелЄс-; (- 
вітер) непоруш-, безвітрий, слабкйй, легень-, 
не буряний, -овій-; /свято/ не бучнйй, скро- 
м-, непйш-; /море/ спокій-,, без хвиль штиль
овий; (плач) глухйй; /ріку/ ~<5водий, ~оплинн- 
ий; /гавань/ зітйшнйй, сон-; (сон) безтурббт-; 
© лігід-, безгнів-, незлбб-, смйр-, ~омйр-, (- 
худобу) плохйй; /слово/ приязний, доброзйч- 
ливий; /світло/ не різкйй, не яскравий, -осві
тній, -осяйний; /ходу/ повіль-, нешвидкйй, до
хідний; & ~е(се)нький, (♦-)~ісінь-, -оголбсий; 

т и х о  неголосно, беззвуч- 0; (іти) котячою 
хо-дбю; (!) ша!, цить!, цйтьте!; т., як у вусі ♦ 
хоч мак сій /хоч би тобі слово/, мертвецьки ♦.

ТИХНУТИ затихі- /с-/, мовкну-, замовка-; (- бо
лі) слібша-, зникі-; & тихша-; д'к = я. затиха.

ТИХЦЙМ > СТИХА.
ТЙЦЯТИ тйцька-, ТИКА-, пф тиць [малі тиць 

дулю], штирхі-, штрика-, пф пггирх, штрик.
ТЙЧКА жердина, тичй-, віха, (висока) ЩОГЛА; 

(- всохлу рослину) стеблб; (як знак) ЦІХА.
ТЙША спокій, мбвчанка, принишклість, мфтва 

/первовічна/ ♦, ♦, як у вусі; (на війні) затйшш- 
я; (на морі) штиль; (в душі) утихомирення, 

тйшк/ом-нйшком тихенько, потихеньку; 
тихцем, мовчки; крадькомі, крідьки; нищеч
ком, знйшка, під шумок /шум приббю/, пот
ай від інших; & -омі, нйщечком і тйщечком.

ТІКАТИ біг-, утікі-, о. брі- ноги на плечі, міза- 
/підмізува-/ п’яти (сілом), покізува- потйли- 
цю /хвіст/, даві- драла /драпакі, ходу/, бріти- 
ся в ноги, жн нарізіти, рві- кігті, (з дому) по
киді- що; (- дівча) світй- литкіми; /армію/ ві
дступі-, рятувітися втечею; (з неволі) визвол
яв (до кого) приєднува-, приставіти; (від 
люд-ей) цурітися кого; /діла/ ухиля- від, уни- 
кіти; (- млу) /з-/, пропаді-; почі- ♦, дк вдіри- 
навті-качі; (!) тікій(те)! забирій(те)ся!; я. /мм 
хто/ тіка с-и ♦, з-й утектй, втікіч, бігун, пк 
скбрий на втіки, втікіцький, зникбмий (ген- 
г^н), ©;

ВТЕКТИ накиві- п’ятами, вріза- поли, гд ді- 
ногім поля, утікну- 0; я. втік збіглий /за-, 
від-/, втік-.

ТІЛЙСНИЙ (- кару) фізйч-; (- втіхи) плотський;
(колір) тілйстий. 

т іл г іс т и й  > ГЛАДКИЙ, ТІЛЕСНИЙ.
ТІЛО (геометричне) фігура; (в небі) зірка, плян- 

ета, комі-; (грішне) плоть; (мертве) труп; (ду
ба) стовбур; (тварин) туша; (судна) корпус; 
(гармати) люфа, хобот, с° ствол; & тільце, 
тілище, гд кіло; сдине т. моноліт; ± ТУЛУБ.

ТІЛОГРІЙКА гд /кіло-/, (без рукав) безруків-, 
кептір; (з рукавами) фуфій-, вітян-, вітник.

т іл ь к и  Ч. лишЄ, ВИКЛЮЧНО, ВСЬОГО-НІ-ВСЬО-, О* 
аж [аж смерть з’єдніла їх]; r f  щбйно, ♦ но, о- 
цб зіраз; лЄдве, трбхи [горі ♦ мріє]; с" але, 
протЄ, однік; т. губіми плгімкне ♦ очйма 
блймне; т. ж тільки но; т. й твгіго /вішого +/ 
ото тільки й твоє /віше +/; т. й тбго ото й ♦ 
й діла, фР з ті&о різнйцею [♦ й тбго, що чор
ний]; т. но щбйно, лЄдве, сіме тоді, сіме зі
раз, ок аж [йому дано метрів аж півторі]; т. 
тоді ок аж [до Бога аж як тривога]; т.-т. сіме- 
сіме.

ТІНЬ (місце, де ♦) зі4, тіньбк, холодок, зітін-, ті
нява; (вечірня) сутінок, прйсмерк, с. темрява, 
морок; м°  відтінок [класти тіні]; (чия) силю- 
£га, с° силует; ги підозра, пляма [кйдати ♦]; 
(між ким) непорозуміння [між нйми зайшлі 
♦]; (чого /на лиці!) відбиток, слід, /у голосі/ 
нітяк, павутинка [не без павутйнки глуму];
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(небіжчика) привид, примара; (- худого) кіс
тяк; & пк *безтінний; 

т іш  душі померлих, (минулі) образи, згадки.
ТІНЬОВЙЙ (бік) не сбняшний, не світлий; п. 

зворбтни[і]й, негативний; (уряд) паралель-, о- 
позицій-, що претендує стіти урядущим; (- е- 
кономіку) не оподаткований.

ТІПА/ТИ трясти, стряса-; (головою) хиті-, маха-; 
(тіло) СМИКА-; (чуб вітром) тріпа-, шірпа-, 
розвіві-; (губи) судоми-; (у трясці) труси-; & 
потіпува-; я. /мн хто/ ~с с-и ♦ + я. трясе; 

ЗА Ж : аж затіпало кого с° кину- в дрож кого.
ТІПАТИСЯ хита-, коливі-, гбйді-; (- поли одягу) 

метля-; (у трясці) тремтіти, дрижі-, трясти
ся, труси-; (від гніву) здрига-, СІПА-, смика-; 
(- серце) калітіти, битися, товкти-; т. з рего
ту падати з реготу; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, 
розтіпаний + що трясеться /здригається/.

ТІПАЧКА ПРОЧУХАН; трясця, дрож, р. тремт.
ТІСНИЙ не просторий; (- вулицю) не широкий, 

вузькйй; (день) корбт-, малий; (- коло) обме
жений; /кільце/ щіль-, зімкне-; (зв'язок) міц
нйй; (контакт) найтісніший; & тісн£(се)нь- 
кий, тіснуватий, (тісгот-)тіснісінький;

ТІСНО щільно 0; о. ніде пільця просунути 
/Яблуку ВПІС-/, хоч бери й коліньми розсувій.

ТІСНИ/ТИ кого тисну-, відтиска-, гна-, наляга- 
/напирі-/ на кого; п. гніти-, утиска-; (груди) 
/с-/, дави-; я. Імн хто/ ~ть с-и ♦, з-й с4, пк на
посідливий на кого, фР аїресивний, © ~^ши.

ТІСНОТА гРн тіснява; п, скрута; & (вузький 
прохід) тіснина.

ТІСТЕЧКО > ЛАСОЩІ, ТОРТ, ПИРІГ.
ТІСТО (рідке) квіша; т .  місиво, густі міса.
ТІТКА бітькова /мітірня/ сестрі, дядина, г. вуй

на, тета; & тітуся, тітуня, тітонька.
ТІЧКА > ЗГРАЯ.
ТІШИ/ТИ кого РАДУВА-, грі- душу /серце/ ко- 

му/чиє; (самолюбство) підігріві-; (дітей) за- 
бавля-, біви-, РОЗВАЖА-, п^сти-, догляді-; 
(гостей) ЗВЕСЕЛЯ-; (у горі) розріджува-, /у- 
тіші-/ їх, розганя- сум кому/чий', т. себЄ дум
кою багаті- д., плека- мрію; нічіім не -ло 
кого що... ніщо не казіло чиєму серцеві що...; 
я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, рідйй по», потішник, 
розрід-, ок розріда [-ідо моя!], пк потішливий 
/у-/, утішний, (серце)потіш-, розваговий, роз- 
радли-, забавлющий, розрідчий, © ~вши; 

HAW : натішило кого що насолодився хто чим.
ТІШ/ИТИСЯ з чого втіші-, радіти, зазнава- вті

хи /мі- задоволення/ від чого; (надією) плекі- 
/мі-/ що, (думкою) багаті-; (чим) бівитися, за- 
бавля-, розважа-, весели-; (славою) користув- 
і-, міти що\ & потішатися; я. /мн хто/ -иться
1. ~ений, розріджува- + що радіє з, 2. я. заб
авляється бавлений, розвес&пова-, с-и забав

лятися, охочий до забів, поглинутий /захопл
ений/ забівою, рідйй забіві, забаволюб, пк 
розваговий, грайлй-, о. у розвігах, на забіві, 
© мівшись, -ачись; т. думкою багаті- д.;

НАТІШИТИСЯ зазні- втіхи 0.
ТКАНЙНА > МАТЕРІЯ; (шовкова) шовк, (з вор

сом) оксамйт, плюш, (лляна) полотно, (вовня
на) сукно, (оздобча) пліхта, (в’язанамашино- 
ю) трикотіж, (мережчаста) тюль, мірля, 
(заморська на Русі) піволока, (груба) рядно; 
& ткінка, ткання.

ТКАЦЬКИЙ ткільний.
ТЛІННИЙ тимчасовий, минущий, смертний, у- 

мирущий; (запах) трупний; (вплив) згуб-, шкі- 
ливий, розтлівущий.

ТЛІНЬ тління; (тлінні рештки) прах; (скінчен- 
ність життя) тлінність; & р. тлін.

ТЛІ/ТИ розкладатися, гнити, (- дуб) порохняві-, 
/огонь/ ЖЕВРІ-, ледве горі-, /дух в кім/ теплі-, 
п. тремті-; (душею +) стражді-, болі-, Ґ  поте
рлі-, с° пережива-; п. бу- ледве присутнім [в 
очіх -є іскорка глуму]; (весь вік) скні-, живо
ті-; я. -є с-и ♦, покинутий ЗІ4, пойнятий ~нн- 
ям, напівзотлілий, вже майже зотлі-, зотліву- 
щий, фР ледь теплий, пк /вогонь/ жаристий, 
розжеврілий, ск тлій- [тлій-розряд], © ~ючи;

ЗОТЛІТИ перетлі- /ви-, с-, 6а по-/; що стлів 
ЗОТЛІЛИЙ, ВИТЛІ-, СТЛ1-, перетлі-, ПОТЛ1-, 0.

ТЛІТИ СЙРЦЕМ уболіві- /побивітися/ за ким/ 
чим, боліти с. за кого/що; тужи- /сумуві-, жу
ритися/ за ким/чим\ я. /мИ хто/ тліє серцем 
засмучений, стуже-, пойнятий тугою, уР скор- 
бник /ж1 -иця/, пк сумний, скорбот-, панахид-, 
тужливий, п° скорббтли-, с. убитий /при-/ го
рем, © тлівши /тліючи/ серцем.

ТЛО фон; (картини) зідній плян, пбле; и. осно
ва, ірунт.

ТЛУМАЧ/ИТИ товкмічи-, РОЗТОВКМАЧУВ- 
А-, витлумічува- /роз-/, інтерпретуві-, з. ясу- 
ва-; (тему) трактуві-; (хибно) криво*, ПЕРЕ- 
КРУЧУВА-; перекладі-; я. /мн хто/ -ить с-и 
♦, з-й виФ, тлуміч, відгідько, відгадвач, ін- 
терпретітор, пк -ний, ~ливий, для ~ення, ©;

ВЙО» /роз-/, о. розжува- й покліс- в рот 0;
ТЛУМАЧИТИСЯ витлумічува- 0; що -иться 

тлумічений, розтлумічува- /ви-/, розтовкмі- 
чу~, пк витлумічливий, ©.

ТО це [коли то ще буде], ото; фР тйм то, тому то 
[не вітіли, то я не бувів], там [чи т. де? чи 
там де?]; т. й 1. хай буде [сік, т. й сік сік? хай 
буде сік], 2. тож і [всі ходили, то й я ходив]; 
т. й от с° ну, то ось; т. такий, т. такий раз 
такий, раз такий [раз вузькі, раз ширб-]; т. 
хай уж£ у такому різі [т. хай ужб тут скажу 
у т. р. тут скажу]; а т. або, а ще [а то пощу в 
гори], © сіме [а то кудй? куди сіме?]; а т.!
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фР (відповідь) а он що! [То й що? А то! /а он 
що!/]; а т. й... або й... [а то й цілу курку або 
й цілу курку], заразом [а то й стара міти буде 
погибати]; не т..., а й не тільки..., а й [не то 
лягтй, а й сіс- годі]; не т. що, а..., не мінше, 
як ок аж [ждали аж цілий день]; він то зроб
ив, та... зробити він зробив, але... [він то 
спік, та... спектй він спік, але...]; хто -  то 
хто, але... [лікар -  то лікар, але...]; що -  то 
щоу але... [зроблено - то зроблено, але...].

ТОБТО сЄбто, або інакше, іншими словами, іна
кше кажучи, окґ б то [ми, т. учні, не їли ми, 
учні б то, не їли], ок у смйслі, з. сиріч.

ТОВАР з6 крам; (шевський) шкіра; F(if) (велйка 
рогіта) худоба, о3 товарйна.

ТОВАРЙСТВО середовище, коло знайомих /од
нодумців +/, (високе) світ; (веселе) (тепла) ко
мпанія, гоп-компанія; фР громада, гурт; (тве- 
резости) спілка, організація, об’єднання; (ам
аторів) клюб; (таємне) орден; (низове) Ґ  по- 
братимство, військо Запорізьке; з. дружба, 
товарйськість.

ТОВАРИСЬКИЙ дружній, приятельський; (- 
зв'язки) приязний, доброзйчлйвий; (суд) гро
мадський; Q компанійсь-, артільний, р. до
лю д-; (матч) не турнір-; ± ЗГІДЛИВИЙ.

ТОВАРИШ друг, прйятель, у? брат, побратйм, 
ф. панібрат; (духом) однодумець, споборник, 
(в дорозі) супуг- (у ділі) співучас-, компаньй
он, партнер, (на службі) колега; (прокурора) 
& заступ-, помічнйк; (низовий) f  СІЧОВИК; 
т. по чірщ горілчаний брат, однопляшник.

ТОВАРИШЙТИ бу- товаришем, (в дорозі) зп 
складі- компінію; ± ТОВАРИШУВАТИ.

ТОВАРИШУВАТИ (з ким) приятелюві-, друж- 
й-, тримі- спілку; (кому /в дорозі/) товаришй-, 
супроводи- кого; я. /мн хто/ товаришує здру
жений з, збріта- /з’Єдна-/ дружбою з, с-и ♦ з, 
рідйй подружи- з, товіриш, друг, прйятель, 
пк товарйський, дружній, приязний, ©;

ЗА4І 1  /по-/; ± ДРУЖИ-, ЗАПРИЯЗНИТИСЯ.
ТОВКМАЧИТИ товктй, вбиві- в голову; (у що) 

заштбвхува-, пхі-, д. бехка-; (своє) торбчи-, 
тверда-, пріви- /співі-, затягі-/ своєї, ф. мос
ти-, турка-; (істину) ТЛУМАЧИ-; (кого) дуб- 
іси-, би-; я. товкмічить с-и ♦ + я. товче, я. 
торочить, я. тлумачить.

ТОВКТЙ (у ступі) дробй-, розтирі-; (сало на 
борщ) затбвкува-; (траву) ТОПТА-, толочй-; 
(посуд) би-; (те саме) повторюва-, ТОВК- 
МАЧИ-; (їх) дубіси-, би-; (напам'ять) визу- 
джува-; & утбвкува-; т. однЄ розноситися з 
чим; т. своі  правити своє(ї); я. /мн хто/ товчЄ 
с-и ♦, рідйй П04, товчій, товчйльник, (річ) 
товкіч, пк товчйльний;

ПОТОВКТЙ (посуд) побйти /роз-/; 0;

ЗАТОВЧЕНИЙ затолочений 0;
ТОВКТИСЯ бй- 0; (де) метуши-, верті-, крут- 

й-, пора-; (без діла) огині-; (по судах) тягі-; (- 
дебати) точй-; /серце/ д. би-: (на місці) то- 
пті-, ТУПЦЮВАТИ; & затовкуватися; я. /мн 
хто/ -Ється товчений 0, с-и ♦, рідйй по4, пк 
потовкучий, ©, ± що б’ється3;

ТОВЧЕНИЙ (nf /- зерно/) притовче-; 0.
ТОВПИТИСЯ купчи-, скупчува-, громіди-, ТИ

СНУ-, стояти юрбою, юрмитися; я. /мн хто/ 
товпиться = я. купчиться.

ТОВСТЙЙ не тонкйй, ГРУБИЙ; (- теку) наби
тий; Q ситий, гладкий, вгодований, дебелий, 
бегембтистий; (живіт) широкий; (- губи) м’я- 
сйстий, опуклий; (голос) густий, басйс-; (сон) 
міцнйй; & товстЄ(се)нький, (♦-/говстісінь-, 
товстенний, товстЄз-, товстелЄз-, товстющий.

ТОВСТІТИ глідша-, глідну-, повніша-, товсті
ша-, товща-, грубну-, набирітися /нагулю
вати/ тіла, оброста- тілом, нагулюва- жир; я. 
/мн хто/ товстіє с-и гладшати, щоріз глідший 
/грубілий, товсті-, дебелі-/, ТОВСТУН, о. вже 
(дуже) оброслий тілом, ©;

РОЗТОВСТІ- погладша-, розглідну-, нагуля- 
/набрітися/ тіла, розкохі-; я. розтовстів розт
овстілий, розглід- 0, розкоханий, Й.

ТОВСТОЗАДИЙ огузкуватий.
ТОВСТОМОРДИЙ товстопйкий, мармйзистий; 

± ОДУТИЙ.
ТОВСТОШКІРИЙ /грубо /, п. грубоскріяний.
ТОВСТУН гладун, д. товпйга, (- дитину) опець

ок, оклецьок; ± ЧЕРЕВАНЬ.
ТОВЧОК > ТАНДИТА.
ТОВЩИНА: на -ну волосянки на мікове зфня.
ТОВЩИНОЮ с° зав/товшки: в усні -ну взав~.
тбгб > той.
ТОДІ не тепер, у той час, на ту пору; (зі с1 якраз) 

тої мйті; (після дії) потім; в такім різі, раз 
так [4 йди сам]; т. б ото б, ужЄ б, вже би.

ТОДІШНІЙ тогочісний, колйшній, не сучісний, 
не теперішній; ± МИНУЛИЙ.

ТОЖ отож; сіме тому /через те/; як ч. ж [т. 
трЄба так треба ж так].

ТОЙ /ТА(Я), ТЕ(€), ТІ(Ї)/ не цей, тамФ, оФ, он4 
/з. ген^/; (рік) минулий; (світ) потойбічний, 
загрбб-; (бік) протилеж-; (день) нізві-, згіда-; 
т. сімий ♦ таки; не т. не такйй (як міє бути);

ТОГб: до тбго ж та ще й, та й ще; з тгіго 
всього в наслідок того, ф. з того горя;

ТОМУ п£ред тим, г. від [кілька літ т. від кіль
кох літ]; хвилину т. г. пЄред хвйлею.

ТОКСЙН, ТОКСИЧНИЙ > ОТРУТА, ОТРУЙ-.
ТОЛЕРУВАТИ > ТЕРШТИ.
ТОЛОЧИТИ витолочува-, (ногами) витбптува-, 

топті-; п. трощй-, нйщи-, ТОВКТИ; онґ бй-; 
я. їм" хто/ толбчить С-И ♦, 3-Й вй^, витолбч-
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увач, витбпту-, топчій, пк толочгільний, © то
лочивши, ± що топче, що товче.

ТОМ фоліант; ± КНИГА; & томик.
ТОМАТ (червоний) баклажан, помідор; (при

права) піста /сбус, г. сос/ з помідорів.
ТОМЙТИСЯ стбмлюва-; (в ярмі) карі-, мучи-; 

(без діл) нуди-; я. томиться = я. знемага /ка
рається, мучиться/ + пк томливий.

ТОМУ1 того, через тб /ці/, тим, з бгляду на те; (з 
гі4* от) (б)тож, отим, тим то /с° тим-то/ (з нст і) 
то й [ліг, т. і змерз ліг. то й змерз]; д! ТОЙ.

ТОМУ2 (як) це сталося [не так тбм  ̂й давно не 
так це с. й д.; три дні тбму три дні, як це с.].

ТОН > ЗВУК; (мінорний) лад, тональність, тона- 
ція; (голосу) інтона-; фР голос [підносити ♦]; 
(у малярів) колір, забарвлення, відтінок, ню
анс; (життя) спрямованість; & обертон; хо
роший т. мандри, поведінка, с. стиль [т. пе
реговорів]; піднесеним -ом (мовити) на ви
сокому регістрі; ± ТЕМБР.

ТОНАЛЬНІСТЬму > ТОН, п° тбніка,м° п° ко- 
льорит, (голосу) регістр, (ролі, твору) основ
ні звучіння, о. дух.

тонкий не товстий, не грубий; (серпанок) не 
густий, прозорий; © ХУДИЙ; (- риси) ви
тончений, тендіт-; ІбровиІ вузенький; (голос) 
висо-; (запах) не різкий, ніжний, при£м-; (на
тяк) делікіт-; (- різьбу) ювелір-, філіґрін-;
І гру І майстер-; (знавець) досконілий, глибо
кий; (розум) гострий, проникливий; & тоню- 
ній, тонЄ(се)нький, тонюсінь-, г. тонют-, о. ♦, 
як газЄтка; т. на сльози тонкосльозий.

ТОНКОСЛІЗКА і ТОНКОСЛЬОЗИЙ > ПЛА
КСІЙ, ТОНКИЙ І ПЛАКСИВИЙ.

ТОНУТИ потопі-, топитися, іти /спускітися/ на 
дно; (у снігу) грузнути; (у млі) порина- у що; 
(в зелені) захрясі- чим [сади, що ними захряс 
Київ], утопі-; (у гаморі) губитися, розчиня-; 
(у крові) купі-; (у млі) зникати; (у праці) заг
либлюватися у що, віддаві- чому; ± ПІРНА
ТИ; я. /мн хто/ тгіне с-и ♦, покинутий по4, на- 
півзатонулий, вже майже затону- /потопле
ний/, потопельник, утопле-, як і. утоплений, 
пк потопЄль-, тонучий, © тбнучи, топившись;

ПОЖ  (з очей) зникну-; п. поглядом пірну- п.
ТОПИТИ (піч) пали-; (оливо) розтбплюва- /ви-/, 

(з чим) /с-/; (човен) затопля- /по-/, спускі- на 
дно; (зір) /в-/; (горе) тамуві-, заглуш(ув)і-; п. 
руйнуві-, губи-; я. /мн хто/ тбпить 1./2./3. с-и 
♦, © топивши, 1./2. рідий розФ, 1. опалювач, 
грубник, пк опілювальний, 2. зійнятий топле
нням (воску +), топильник, розтбплювач, пк 
топильний, 3. що спускі на дно, з-й поФ, затб- 
плювач /по-/, пк потопельний, ок потопливий;

ВТОПЙТИ /У-/ /по-/; (діло) п. занапасти-, по- 
губи-, знищи-; (горе) заглуши-; (очі) спря-

муві-, втупи-; 0.
ТОПЙТИСЯ (в печі) пали-; (у воді) ТОНУ-, по

топі-; (самому) чини- самогубство; (- віск) 
розтоплюватися; 0; я. Імн хто/ -иться 1./2./3. 
с-и ♦, 1. пілений, опілюва-, 2. затбплюва- 
/по-/, тбпле-/, © потопельник, я к і . утбпле- 
ний, 3. тбпле-, витбплюва- /роз-/, (- молоко) 
пряже-; як топишся, то й за бргітву хбпиш- 
ся г. хто потопає, той ся й бритви хапіє;

ЩЦТОПЙТИСЯ схові- під водою (вийти з 
підводної схованки) відтопи-;

РОЗТОПЙТИСЯ & ♦, як маргарйн(а) на вогні.
ТОПОЛЯ & -ька, пк - Є в и й ; чгірна т. осокір.
ТОП/ТАТИ м’я-, витбптува-, товкти, толочи-, 

витолбчува-; (ноги) труди-, натруджував (чо
боти) стбпту-, зношу-; (огонь) затбпту-; (під 
ноги) /під-/, Ґ  перемага-; (закон) зневажі-, нб- 
хтува-, плюва- на, не шанува- чого; (стежку 
Ідо їх!) протбптува-, Ґ  вчаща-; (в багно) затб- 
птува-, міші- з чим, Ґ  ганьби-, знеславлював 
я. /мн хто/ ~че с-и ♦, з-й по4, -чій, -тальник, 
пк -тільний, ок ̂ чучий, © ^чучи, ''-тавши;

ПОТОПТАТИ потолочй- 0;
ШДТОПТА- кину- під ноги; ± ПОВЕРГНУ-;
ПІДТОПТАТИСЯ > ПОСТАРІТИ.

ТОРБ/А міх, мішок; & ~ин(к)а; повна т. багіто; 
пустгіти з -іми розори-; ± НАПЛЕЧНИК.

ТОРБЙ (наплечні) сакви, бесіги.
ТОРГ ♦івля; РИНОК; (за ціну) ♦увіння; (із совіс

тю) компроміс; & ♦бвиця, торжбк, ♦бвище; 
(місце торгу) торжище;

ТОРГЙ авкціон /с° аук-/; ± ТОРГІВЛЯ, БАЗАР.
ТОРГАТИ смика-, сіпа-, шірпа-, тіпа-, термоси-, 

воруши-, (вітром) тріпа-; д к = що смика.
ТОРГІВЛЯ купівля-прбдаж, комерція, крамар

ство, крамарювання, торг, торги, торгувіння; 
(перед базарним днем) підтбржя.

ТОРГОВЕЛЬНИЙ комерцій-, крамарський, з. 
гендльбвий, р. торговий.

ТОРГ/УВАТИ крамарюві-, базарюва-, ярмарку- 
ва-, гендлюва-, з. купцюва-; фР про даві-, КУ- 
ПУВА-, виторговував я. /мн хто/ -ус с-и ♦, 
зійнятий -ом, -івіць, крамар, базарянин, пк 
крамарський, -бвий, ТОРГОВЕЛЬНИЙ, © 
меткий до -у, © -уючи, -увівши.

ТОРГУВАТИСЯ старі- вигідно купити /зби- ці
ну/, розводи- торг; (під час угоди) сперечати
ся, шукіти компромісу /порозуміння, тбчки 
дотику, спільної мови/ [редіктор торгувівся 
мало не за кожне слово].

ТОРЖЕСТВО тріюмф, радість перемоги, без
межна /ок дика/ рідість; (свято) урочистість, 
свято свят; ТОРЖЕСТВА .у. урбчини.

ТОРЖЕСТВ/УВАТИ тріюмфуві-, бучно /уроч
исто/ святкуві-; я. -ус с-и ♦, рідий відсвят- 
куві- перемогу, сповнений тріюмфу /рідости
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перемоги/, перембжнорідісний, тріюмфітор, 
переможець, пк п'яний від успіху /перембги/, 
тріюмфаль-, побідонбс-, урочий, урочистий, 
ура-вівітний, /- музику! життєстверд-, о. з 
~бм /тріюмф-/, © -уючи; rf д'к -уюче i f  з 
тріюмфом /-увінням/, перембжнорідісно, ©.

ТОРІК того /минулого/ року, зп у тім /минулім/ 
рбці; & вторік.

ТОРІШНІЙ тогоріш-, того літ-, р. літош-, с° ми
нулорічний; & і. *торішняк /= ♦ бичбк/.

ТОРК/АТИ (доторкатися (до), (краєм) черкйти,
д. тгіка-; (серце) хвилюва-, ЗВОРУШУ-, роз- 
чулю-; (кого) зачіпати; (ліктем) штовхі-, тру
ча-; ~ій! рушай!; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, з-й -ну-, 
зачепа, пк зачіпливий, зачіпний, дотйч-, ©;

ТОРКАНИЙ черканий, д. тйканий 0.
ТОРК/АТИСЯ доторкі- /при-/, дотика-, черка-, 

(чарками) цбка-; (серця) ТОРКАТИ що; (те
ми) ги зачіпа- /порушува-, г. затбрку-/ що, 
звертатися до; & ♦, як вітер полів; я. /мн хто/ 
-ється -аний, доторкува-, с-и ♦, рідйй -ну-, 
пк дотичний, стосбв-, доторкаль-, rf стосовно 
до, віднбс-, щодо [нітяк щбдо мЄне], о. рук
ою торкнути можна; т. т£ми зверті- до т.;

ТОРКНУ ТИ(СЯ) діткнути 0.
ТОРОПАТИ; ВТОРОПАТИ /У-/ ф. добрі-, роз- 

чума-, розчбвпа- /у-, до-/, розшел&іа-, втями-, 
дотумка-, вшолбпа-, доглупатися, фР здога
ді- про, ла зрозуміти, збагну-, усвідбми-.

ТОРОПІТИ губитися, розгублюва-, бентЄжи-, 
сорбми-, НІЯКОВІТИ, не зні-, що робити /на 
яку ступи-/, нетямитися; ± ЛЯКА-; я. Імн хто/ 
торопіє знічуваний, засорбмлю-, скбву- нері
шучістю 0, щоріз розгубленіший, напівсторо- 
пілий, мійже сторопі-, © торопіючи, не зні- 
ю-, на яку ступити; ± ДЕРЕВІТИ;

ОТОРОПІТИ /с-/, отетері-, оторопаті- 0; я. от
оропів оторопілий, знетямлений 0, Й.

СТОРОПІТИ проковтну- язик, не зні-, на яку 
сті- 0; що сторопів сторопілий, 0 ;

ТОРОПЛЕНИ Й: щось -Єне щось невірогід-.
ТОРОХ! таріх!, телЄпсь!.
ТОРОХКАТИ тарахка-, (з кріса) стріля-; & то- 

рбха-, торохкоті[і]-, обторбхкува- /по-/, дк 
відторбхка- /по-/; що торгіхка = що тарахка.

ТОРОХТІЙ таріхкало, балакун, цокотун, БАЗІ
КА, талалій, р. цвЄнтюх, перебендя.

ТОРОХ/ТІТИ туркоті [і] -; (грім) гуркоті-, грімо- 
ті-, гоготі-; (язиком) цокоті-, сокоті- (як курк- 
а), о. (молб- і) шеретуві-; & -коті[і]-; я. /мн 
хто/ ~тгіть с-и ♦, —тій, пк -(кі)тливий, диркот- 
ли-, туркотли-, тріскотлй-, ~{ко)тібчий, -кий, 
© -тівши;

ЗАТОРОХТІ- сипну- словіми /горохом/ 0, 0.
ТОРОЧИ/ТИ ТОВКМАЧИ-, базіка-, патя-, вар- 

ня-; я. ІлГ хто/ ~ть с-и ♦ + я. повторює /товче/.

ТОРОЧЙТИСЯ (- нитки) виторбчуватися.
ТОРТ > ЛАСОЩІ; (малий) тістечко.
ТОРТУР/И КАТУВАННЯ, МУКИ, (душі) серде

чні муки, фР п’явка [п. ревнощів]; & -увіння.
ТОРУ/ВАТИ (шлях) ПРОКЛАДА-; я. /мн хто/ 

с-и ♦, з-й прокліс- (шлях), -вільник, пк -в і
льний, © мочи.

ТОРФ’ЯНИЙ торфовий; & торф’янистий; -яні 
болбто торфовище /-сько/, торф’яниця.

ТОСКНИЙ тужливий, тужний; (біль) терпкий, 
щемливий;

тоскно тужно 0, о. сумно, ЯК у ДОМОВИНІ.
ТОТАЛІТАРНИЙ (лад) недемократйч-, неконс- 

титуцій-, однопартій-, комуністгіч-, фашист
ський, тиранопрівний; ± АВТОРИТАРНИЙ.

ТОТАЛЬНИЙ всеосяж-, всеохбп-; пбв-, абсолют
ТОТОЖ/НИЙ б3 /-ній/, одніковий, цілком поді

бний, такий сімий, однознічний, ідентйч-, А- 
ДЕКВАТ-, з'" недвозніч- /рівно-/ еквівалент-, 
л1 синоніміч-, окґ з одного тіста /ряду, поля/;

ТОТОЖНІСТЬ ок близнятство 0; ± ПОДОБА.
ТОЧЙТИ (деталі) витбчува-; (сили) /під-/; (де

рево) /пере-/, гриз-; (мозок) свердли-; (вино) 
ціди-, виціджува-; (кров із серця) смокті-; т. 
баляси н1 видуміси /брехні, рЄготи/ справля-; 
я. /мн хто/ тбчить с-и ♦, рідйй ви*, токар, 
гострильник, точиль-, цідиль-, пк точильний, 
токір-, гостриль-, цідиль-, © точивши;

СТОЧЕНИЙ (вітрами й дощами) еродбва-.
ТОЧЙТИСЯ (як п'яний) затбчува-, хиті-, губити 

/втрачі-/ рівновігу; (взад) задкуві-, подаві- 
тися; (- бої) ♦ ділі, тривіти, тягтися, продбв- 
жува-; /події/ відбув і-, міти місце; /бесіду/ 
плЄстися; /час/ іти, перебігі-, мина-; я. /мн 
хто/ -иться 1./2./3. с-и ♦, © точившись, 1. + я. 
триває, 2. + я. цідиться, 3. зм-й поФ /порач- 
кувіти/, ± я. хилиться (вперед, на бік).

ТОЧКА (на чім) цят-; (найвища) місце; (намапі) 
місцевість; (критична) межі; м. місце без ви
міру; ± КРАПКА; & тбчеч-; т. збру позйція, 
пбгляд; т. опбри п, головні і д Єя , дроговказ 
[т. о. партії]; вихідні т. старт, почіток, пункт.

ТОЧНИЙ не приблиз-, д прецйз-, достбтні[и]й; 
(список) адеквіт-, тотбж-, рівноргід-; (навід) 
пев-, вірогід-; (пункт) конкрЄт-; (опис) вір-, 
правдивий, доклідний, вичЄрп-; Q акуріт-, 
пунктуіль-, н1 педантич-; (- науки) г. стислий; 
& точнісінький;

ТбЧНО достоту, чгісто так [ч. т., як мівпа] 0, 
(копіювати) фР одйн до одного; & ♦, як в ап
теці; т. так! сіме так! так є! жґ таки-бо тік!

ТОЧНІСІНЬКО геть-то [г.-то, як фарисЄї].
ТОЩО і т. д.,іт. і., і все такЄ (інше).
ТПРУ!: ні тпру ні ну ні взад ні вперед.
ТРАВ/А моріг, мураві, (по викосі) отіва /-иця/, з6 

РЯСТ; (різана) різуха; & -(йч)ка, -иця, о3 -йна;
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ТРАВИ природні /рослинні/ ліки; ± ЗЕЛЕНЬ.
ТРАВЛЕННЯ переварювання їжі; & (супутники 

♦) *гикавка, *відриж-, *блювота.
ТРАВМА тілеснне пошкодження, РАНА; (пси

хічна) (нервовий)стрес.
ТРАВМУВАТИ у. ЯТРИТИ.
ТРАВОЇДНІ: т. тварини травоїди.
ТРАВ/’ЯНЙЙ з ~и; порослий ~бю, з (густою) 

~бю; (покрив) ~’янистий, ~йстий, -нистий; 
(гокей) на -і.

ТРАГЕДІЯ (клясична) драма, (з комедію) трагі
комедія; ги (в житті) нещістя, горе, о. гірка 
чіра /чаша/, удар долі; ок нещасний випадок, 
аварія, катастрофа, стихійне лихо, жахливий 
злочин; (буття) трагізм, жахливість; ± КРАХ.

ТРАГІЧНИЙ (талан) нещасливий, безщасний, 
безталан-; (стан) безнадій-, безвихід-, (- хиб- 
у) непоправ-, фаталь-; (мотив) жалоб-, похор
он-, сліз-; (жест) трагедій-; (кінець) жахли
вий, страхітли-, с. смертельний, ма леталь-.

ТРАДИЦІЙНИЙ узвичає-, звич-, МАТІРНІЙ, 
що зайшов у традицію /став традицією/.

ТРАДИЦІЯ узвичаєння, узвичаєність, неписа
ний закон, звичай; пб звичка, друга натура; 
(припис) умовність, формальність, форма.

ТРАЄКТОРІЯ > ЛІНІЯ.
ТРАКТ ДОРОГА; травний т. б'травні органи.
ТРАКТАТ ДОГОВІР; (науковий) реферат, дбпо- 

відь, рбзвідка.
ТРАКТУВАТИ тлумачи-, витлумічува-; (як що) 

розгляді-; (кого) стівитися до, обходи- з ким;
з. частувіти, пригощі-; f  вести переговори; 
я. /мн хто/ трактує 1./2. с-и ♦, рідйй по4, 1. + 
я. тлумачить, 2. + я. частує.

ТРА-ЛЯ-ЛЯ дз£ньки-бр6ньки; & тра-та-ті.
ТРАМБУ/ВАТИ у. утолочу-, угнічу-, ущільню-, 

спресбву-; & утрамббву-, я. /мн хто/ ~є с-и ♦, 
з-й у4, ~вільник, пк -вальний, © мочи.

ТРАМВАЙ > ТРАНСПОРТ; & трамвійчик.
ТРАМПЛІН г. відскбчня; (для бойових дій) п. 

стіртовйй майдінчик, вихідний пункт, пляц- 
дірм, біза, фР м. для тренувінь /вишколу/.

ТРАНЗЙТНИЙ пересильний, г. переходовий.
ТРАНСЛЯЦІЯ (радіопрограм) передіча, пере- 

давіння, пересилання.
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ (тканини) пересідка.
ТРАНСПОРТ зісоби пересувіння; (вантажів) 

піртія, (возів) вілка; ви обслугбвче судно; м° 
суднб цивільної фльбти /с° флбту/; (міський 
електричний) трамвай, тролейбус, метро, (ав
то) автббус, (маршрутне) таксі, маршрутка.

ТРАНСФОРМ/УВАТИ > ПЕРЕТВОРЮ-; я. /мн 
хто/ ~ус с-и ♦, ~ітор, пк Шторний, ~ацій-, для 
~ації, ©; ± я. перетворює.

ТРАНШЕЯ шанець, гд дикунка, с° окоп; ± РІВ.
ТРАПЕЗ (геометрична фігура) с° трапеція.

ТРАПЕЗА (у ченців) обідній стіл; ги зажиття їжі 
/обід, снідінок, вечеря/, с. бенькет, учта; (на 
могилі) уР тризна; (на столі) їжа, страва; (у 
ма(о)настирі) з. їдальня, як і. трапезна.

ТРАПЕЗУВАТИ їс-, обіда-, заживі- /приймі-/ ї- 
жу /харч/, с. бенькетуві-; я. /мн хто/ трапезує 
с-и /рідйй/ ♦, трапезник, пк трапезницький, ©.

ТРАПЛЯТИ по4, потрафля-; (у ціль) влучі-; що. 
трапля = що влуча.

ТРАПЛЯТИСЯ бувати, ставітися, приключа-, 
лучі-, дія-, кої-, відбуві-, г. трафля-; (знай) 
зустрічі-, здибі-; (під руку) підверті-, по-тра- 
пляти; (- шанс) випаді-; я. /мн хто/ -ється с-и 
♦, я. може тріпи-, (чісто) подибуваний, пк е- 
пізодич-, систематич-, випадкбвий, чістий, ©;

ТРАПИТИСЯ СТА-, сколоти-, г. навину- [уз
яв, що -лось під руки] 0; (- гостя) нагоди-; (з 
ким) н° спобігти їх [ц£ з ним -лось це їх спо
бігло]; якби це -лось зі мнгію /з ким-іншим/ 
я. на м£не /на іншого/; я. на іншого на і. б це 
[я. на і. -  пом£р би на і. б це -  помф би].

ТРАСА (майбутнього каналу) лінія; (повітряна) 
ШЛЯХ; (кулі) слід, траєктбрія.

ТРАСУВАТИ (шлях) накреслюва-, /на землі/ ти- 
чкуві-; (- кулю) лиші- слід /хвіст/; я. /мн хто/ 
ЛИПНІЄ СЛІД 3-Й лиши- с., пк хвостітий, трасо- 
світній, © трасуючи.

ТРАТИТИ витрачі-, розтрічува-, робй- вйтріти; 
(сили) втрачі-, губи-; (марно) марнуві-, дар- 
муві-, перевбди-, МАРНОТРАТИ-; (сльози) 
лй-, проливі-; не т. останньої надії без надії 
сподівітися; я. /мн хто/ тратить с-и ~, рідйй 
ви^, ок витрічувач, rf МАРНОТРАТЕЦЬ, пк 
витратливий, © трітивши, витрачаючи;

ВИТРАТИТИСЬ ф. витруситись 0.
ТРАУРНИЙ (спів) похорон-, жалоб-, жаліб-; ги 

сумний, смутний, скорбот-.
ТРАФАРЕТ шабльбн, штамп, стереотип, СТАН

ДАРТ; & д° *утрафаретитися /= стіти 4ним/.
ТРАФАРЕТНИЙ шабльбн-, СТАНДАРТ-, ЗАЯ- 

ЛОЖЕ-, ± ОКО-В-ОКО; & Xй шабльонбвий.
ТРЕБА гГ потрібно, необхід-, слід, с. до зарізу 

/скрути/ ♦; & к. тра, тре; т. підкреслити /дод- 
і- відзнічи- +/ а /і, та/ ще й те, і ще й те сказ- 
і-; т. ж!, це ж т.! і ♦ такому тріпитись!; нічб- 
го не т. їм крім чого тільки (по)дій їм що [їй 
нічгіго не т. крім мод їй тільки подій моди].

ТРЕМТІННЯ тріпотіння, дрижіння, к? трепет, 
п° тремт, жґ трясця, ДРИЖАКИ, г. тр£ма.

ТРЕМТ/ІТИ дрижі-, ТРЯСТИСЯ, дриґоті-, виб- 
иві- /їс-, хап і-/ дрижаки, (у трясці) битися, 
тіпа-, труси-; (- осику) хиті-; /землю/ двигті
ти, ЗДРИГАТИСЯ; /повітря/ коливі-; /голос/ 
перериві-, вібрувіти, брині-; /світло/ мерех- 
ті-, мигті-; /духу тілі/ ж£врі-, тлі-; п. (перед ї- 
ми) тріпоті[і]-, труси- штаніми, боятися /поб-
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оюва-/ їх; (за їх) турбува-, потерпати, тлі- ду
шею /серцем/, уболіва-, дбі-, переживі-; (над 
чим) трястися; /ким/ побиві- за ким; аж т. до 
чого пілко бажі- /страшенно хоті-/ чого [аж 
-ів до пригбд]; -йть, як у тргісці хто дри
жаки б’ють кого; я. /мн хто/ ~гіть с-и ♦, пк 
-ливий, -тгічий, /- світло/ мерехтливий, трі
потли-, мигтючий, тріпотю-, /голос/ перерив
частий, як у трясці, з ̂ ом  /-інням/, © "івши;

ЗА Ж  (- руки /в кого!) затруситися кому.
ТРЕМ/ТЛИВИЙ ДРИЖАЧИЙ, ДРИҐОТЛИВ-, 

(звук) перергівчастий; (- сяйво) мерехтлй-, ми- 
готли-, тріпотли-; п. боязкий, полохливий; (- 
чекання) схвильований;; & -кий, -тячий.

ТРЕНЕР і ТРЕНУВАТИСЯ > СПОРТСМЕН і 
ВПРАВЛЯТИСЯ.

ТРЕНУВАННЯ тренінг, у. вишкіл.
ТРЕСТ / ТРЕТИРУВАТИ > ОБ’ЄДНАННЯ і 

ЗНЕВАЖАТИ.
ТРЕТЕЙСЬКИЙ (суд) арбітріжний, мировий; т. 

суд арбітріж.
ТРИБ да. шестірня, трибок; (життя, дум) спос

іб; (заведений) хід, порядок, /подій/ колесо.
ТРИБУН і ТРИБУНАЛ > ОРАТОР / СУД.
ТРИБУНА (для промов) КАТЕДРА;

ТРИБУНИ (на стадіоні) /  ступениця.
ТРИВАЛИЙ довготриві-, протяжний, довгочіс-, 

с. БЕЗКОНЕЧ-, довгий-f пре ) довгий; (час) д 6- 
вгий, зг довший [по -шій мовчанці]; (процес) 
м* затяжний, хроніч-, г. довгот-; р. тривкий;

ТРИВАЛІСТЬ тривання 0; (праці) стаж.
ТРИВАТИ тягтися, продбвжува-, відбуві- /іти/ 

ділі, (- погоду) тримітися, /бої/ точи-; (вік) іс
нувати, бу-; я. /мн хто/ трива з-й проФ, (роз)- 
тягнений (далі) 0, пк тривілий, тягучий, затя- 
жливий, г тяглий, /довго/ забарний, /без кінця/ 
безконЄч-, НЄСКІНЧЄи - ,  довгий, як вік, ск трив- 
ій-і-далі [тривій-і-далі криза], © триваючи; 
вічно триваючий к" безсмертний, безконЄч-, 
ніколи не спинимий, ск тривій-і-далі;

ПОТРИВАТИ почекі-, перегоди- 0;
ПРОТРИВАТИ /від-/, (рік) протягтися 0; фР 

вижити /про-/, проіснуві-.
ТРИВІАЛЬНИЙ БАНАЛБ-; (спосіб) примітив-.
ТРИВКИЙ міцний, дужий, сильний; тривілий, 

сті-; п. стійкий, твердий, непохитний; (- опо
ру) надій-, непоруш-; (до знегод) витривалий.

ТРИВНЙЙ їстівний, поживний, с. ситний; & 
травний*, стравний.

ТРИВОГА метушня, шарпанина, торгани-, пере
полох, ПАНІКА; (в душі) неспокій, збентеже
ння, хвилю ва-, г. затривоже-; (за кого) уболі- 
ві-; фР ґвалт, сполох, г. алярм; (на морі) авріл; 
аварійна т.! пожір! ви ♦!, (наморі) авріл!

ТРИВОГИ (земні) клопоти, турботи 0.
ТРИВО/ЖИТИ (їх) непокої-, бентежи-, занепок-

оюва-, зворушу-, хвилю-, викликати —гу в, о. 
тЄнька- в серці ш, жґ колопіка-; (чим) турбу
ва-, завдаві- клопоту, переполошува-, с лякі-, 
пекти в п’яти; (вночі) не даві- спі-; (сон) по
рушував перериві-; (- думи) смокті- /ссі-/ 
серце; (псів) дратуві-; т. уііву переверті- все 
в голові; я. /л#" хто/ -жить с-и ♦, зм-й not, 
(стан) сповнений ми, пк (мало не) критгіч-, 
неспокій-, (дуже) -ж-, бентЄж-, баламут-, па- 
ніч-, бентЄжливий, занепокійли-, затривожли-, 
/час/ небезпечний, © -живши, ± що турбує;

ТРИВОЖИТИСЯ (чим, за кого) побиві- за, у- 
болівіти /потерпі-/ за кого; (- птахів) полоха
тися; що -иться = що турбується;

РОЗТРИВОЖЕНИЙ стурбова-, розбурка-, 
уріже- 0, о. душі /серце/ не на місці в кого.

ТРИВОЖНИЙ турбот-, неспокій-, бентеж-, с. 
паніч-; (час) небезпеч-.

ТРЙДЕВ'ЯТЬ: за т. земель за тридев’ятими го
рами (за синіми морями).

ТРИДЦЯТКА 30 років, шлях № 30, дошка зав
ширшки 30 см, віддаль 30 м., розмір № 30.

ТРИЗНА, ТРЙЗУБ і ТРИКОТАЖ > ТРАПЕЗА, 
ГЕРБ»ТКАНИНА.

ТРИКУТНИК: Бермудський т. погибельне міс
це, смертЄль- коло; любовний т. трос пов’я
зані кохінням, т. смбрти шахівнгіця смфти.

ТРИМАТИ / ДЕРЖА- не відпускі- /ви-, по-/; 
(стелю) підтрймува-, піддержу-; (дім) утрим- 
у-; (без причини) /за-/, не пускіти, не звільня-; 
(коня в русі) стримува- /при-/; (віддаль) збері- 
гі-; (зло у  серці) таї-; (слово) додЄржува- /дот
римував чого/що; (коня) мі-, володі- ким; (іс
пит) складі-; (себе) поводи-; (уліво) рухати
ся, повертіти; фР плекі- [не ♦ зла]; т. в кише
ні їх мі- в кулаці; т. в шгірах ♦ на налигачі, 
/чоловіка/ ♦ під пантофлею; т. з ким бу- у спі
лці з; т. кімінь за пізухою мі- зуб на /проти/ 
їх; т. ніс за вітром с° г. ♦ ніс на вітрі; т. фа- 
сгін шанувітися, гідно тримі-; т. хвіст бубли
ком кида- лихом об землю; я. /мн хто/ тримі 
с-и ♦, з-й утри-, держітель, к? триміч, пк підт- 
римкгівий, держкий, о. із чим в руках [із свіч
кою в рукіх], ск -дфжець [позикодержець], ©.

ТРИМАТИСЯ і ДЕРЖА- (за що) не падати, ух
опившись /вчепив-/ за, ♦ руками й зубі-; (на 
чім) ґрунтуві-, базуві-, спирі- на що; (на кім) 
існувіти /жи-, дія-/ завдяки кому; стоя- [Світ 
на кому стоїть? Світ на кгіму -ться?]; (лед
ве) висі- на волоску /на чЄсному слові/; (тве
рдо) тримі- хвіст угору /бубликом/; (на відда
лі) перебува-, зберігі- що; (на воді) утрймува- 
тися; (перед спокусою) /с-/, кріпи-; (на людях) 
поводи-, вЄстйся /дк повЄс-/; (у бою) не здаві-, 
не відступіти, твердо стоя-; (поглядів) додер
жуватися), дотримувати(ся); & т. купи бути
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цілістю, не ділитися, не розкладі-, зберіга-; т. 
купи з ким підтримувати стосунки з; т. чиєї 
спідниці здаві- на чию опіку; не т. ♦. як вода 
в решеті; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, утримуван
ий /до-/,/?, трима-, (де) розміще-, о. в зігорбді 
/контейнері, хіті +/, пк вірний чому, ©.

ТРИНЬКАТИ МАРНОТРАТИ-; (на гітарі) бр<5- 
нька-; що тріінькас = що марнотратить;

РОЗТРЙНЬК/АТИ о. пустгі- в розпорбшку 0, 
± РОЗТРАЧУВА-; я. ~ав тринькало, марно
трат, пк /- силу! збулий, Й; я. ~али ~аний.

ТРИРОГАТІВКА (трикутній капелюх) рогатів-, 
трирогатин-, с° треугбл-.

ТРІЙЦЯ триєдиний Біг; он? трійка, к* тріяда, 
тріюмвіріт; (- свято) Зелені свята, д. трбйця.

ТРІПАТИ пф тріп; (одяг) витріпува- /об-/; (чуб
ом) /с-/, хиті-; (крильми) лопоті-; (- серце) би
тися, калітіти; ± ТРІПОТІ-; я. /мн хто/ тріпає 
с-и ♦, зг-й виФ, витріпувач, пк тріпчий, витрі- 
пувальний, © тріпаючи, тріпавши;

ПОТРІПАТИ (довго) попотріпати 0;
РОЗТРІПАНИЙ розвихре-, РОЗКУДЛА-;
ТРІПОНУТИСЯ, СТРЕПЕНУТИ- стріпону-, 

стрепехну-; (всім тілом) здригну-; (- дерево) 
гойдну-, струс (о) ну-; ІсерцеІ заби- дужче.

ТРІПО/ТІ[А]ТИ (крилом) стріпува-; (- прапор) 
мія-, лопоті-; & витріпбчува-, ± ТРЕМТІ-; я. 
Імн хто/ ~че с-и ♦, звйклий тремті-, боягуз, 
-тун, пк -гливий, тремтли-, ^гючий, тремтя-, 
к" трепетний, І огонь/ мерехтливий, миготли-, 
мерехкий, мигтючий, © боягузливий, боязк
ий, о. з душею у п’ятах, ©, ± що трясеться;

3A W  затруситися, як лист восени 0;
П О Ж  попотріпотіти, попотруситися 0.

ТРІСКА скіп-, скіл-, (стругана) струж-;
ТРІСКЙ друзки, дрізки.

ТРІСКА порода риб Півночі.
ТРІСКАТИ тріщі-, (пугою) ляска-, тряска-, (две

рми) грюка-; (- замок) кліца-, затріскуватися; 
(з натуги) ФСЯ, лопатився), розколюватися, 
лускати, пука-; (їжу) ф. затирі-, УМИНА-, їс-; 
я. тріска 1. що тріщить, 2. що тріскається;

ТРІСНУТИ (- замок) затріснутися, клацнути, 
(кого) уліпи- /ді- лящі/ кому\ 0.

ТРІСКА/ТИСЯ ТРІСКАТИ, репати(ся), (- землю 
ще) розсідатися, розкблюва-; я. -ється розтрі- 
скуваний, розрепу-, розлуску-, розлуплю-, (бу
тон) розпуку-, с-и ♦, © мочи(сь), '^авши(сь);

РОЗТРІСКАТИСЯ: що -ався розтрісканий, 
розлупле- 0, пк розтріслий, розлус- 0, 0 .

ТРІСКІТ лускіт, хряскіт, хруск(іт); & тріскот
нява, тріскотня), тріскотнеча.

ТРІСКОТА(І/ГИ > ТРІСКА-; (язиком) цокоті-, 
торохті-; (- комах) цвіркоті-, з. чечека-; що 
тріскотать /тріскбче/ = що тріщить.

ТРІСК/УЧИЙ тріскотливий, (що клацає) ляску

чий; (мороз) лютий, скрипучий, шпаркий; (- 
фрази) п. гучний, пустодзвбн-, беззмістбв-, 
помп&з-, пустопорожній, пишномовний; & 
~отк5чий; ± що скрекоче, що джергоче.

ТРІУМФ блискучий успіх, перемога, торжество.
ТРІУМФАЛЬНИЙ перембж-, урочистий.
ТРІУМФУВАТИ торжествуві-, труби- в пере

можний ріг; (перемогу) святкуві-, (у двобої) 
перемагі-; ± РАДІ-; д'к що торжествує.

ТРІЩ/АТИ тріска-, луска-, (- мотор) тиркоті/і/-; 
(знай) тріскоті/а/-; /комах/ цвіркоті-, скрекот- 
І-, сюрчі-; (язиком) цокоті-, торохті-, ляскот- 
і-, /дрібно/ дріботі-; (в голові) густи млином; 
(по всіх швах) розсідатися; (- мороз) лютувіт- 
и; /кості/ ХРУСКОТІ-; я. /лґ хто/ -ить 1. с-и 
♦, пк ТРІСКУЧИЙ, тріскотливий, (що клаца) 
ляску-, /мороз/ лютий, скрипучий, шпарк-йй, 
шваркучий, © тріщавши ± ДЕРЕНЬКУЧИЙ.

ТРІЩИНА ШКАЛУБИНА, ШПАР А; (між ким 
та ким) п. непорозуміння, с. ТЕРТЯ.

ТРОМБ (на шляху) зітичка.
ТРОН (царський) крісло; я. ПРЕСТІЛ.
ТРОСТЯНИЙ тростиновий, тростинний.
ТРОТУАР у. пішохід, г. хідник.
ТРОФЕЙ в“ здобич; (шкіра з голови) скальп; он? 

(свідок успіху) пам’ятка.
ТРОХИ дещо, крихту, дрібку, кіпку, щось [щ. 

мав землі]; (лікар) до деякої міри, якоюсь 
мірою, сказіти б; (йти) міло, (жити) недов
го, (побити) легко, не дуже; (чого) небагіто, 
міло, на мінове зфня /волосину/; & тріш(еч)- 
ки, трбш(еч)ки; т. аж ок дещо [♦ аж сувора]; 
т. не л£цве не, міло не; аж т. д&цо [аж ♦ сб- 
ромно]; ні т. ні на волосину /йоту +/ [ні т. не 
спав ні на в. /й. +/ не с.].

ТРОЩ/ИТИ ламі-, розбиві-; (ворога) громи-, 
нйщи-, розтрбщува-; (сало) умйна-; (насіння) 
лузі-, гриз-; я. /мн хто/ -ить 1. с-и ♦, з-й роз4, 
розтрбщувач, ~ій, пк нищівний, руйнівний, 
бурелом-, розтрощувань-, ©, 2. = що умина.

ТРОЮДИТИ > ЯТРИ-; (серце) крія-, шматуві-; 
що троібдить = що ятрить.

ТРОЯКИЙ трійчастий, троїстий, потрійний.
ТРУБА г. рура; (мідна) духовий струмент; (по

хідна військова) сурмі; & трубка, трубоч-;
ТРУБКА дуд-, г. рур-; (телефона) слухав-, (лі

каря) слухальце, к? стетоскоп;
ТРУБОЧКА (мікроскопічна) капіляр.

ТРУБ/ЙТИ сурми-, (ляпати) дзвони- (в усі дзво
ни), роздзвбнюва-, (мотив) висурмлю-, витр
ублю-; я. /мн хто/ ~ить с-и сурми-, з-й заФ, 
~іч, сурм-, пк трубний, © сурмивши, труб:;

ЗАТРУБЙТИ засурми- 0; & Є1 *засурмлено 0;
РОЗТРУБЙТИ ф. розляпати, розкричіти 0.

ТРУБАДУР > КОБЗАР; л. співець хвали, про- 
славйтель, панегірист; (ідей) ад£пт.
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ТРУДЙТИ (себе) натруджувати /пере-/, перев
томлю-, переобтяжу-, (очі) стомлю-; з п завда
вати клопоту /труду/, обтяжу-, заклопочу-, 
турбувати; я. Імн хто/ трудить с-и ♦, що мо
же наФ, перевтомлювач, обтяжу-, завдавіч 
клопоту, пк ТРУДНЙЙ, обтяжливий, сутуж
ний, стотруд-, ок клопотючий, © трудивши.

ТРУДІВНЙК невтомний робітник /працівник/, 
як і. трудящий, ф. трудяга, трудяка, у? труд
ар, роботір; ± ПРАЦІВНИК.

ТРУДНЙЙ (- працю) виснажливий; (день) вели
котрудний; (- руки) натрудже-; (- серце) пе
режитий, наболілий; (час) скрутний, критич-.

ТРУДНОЩІ утруднення, усклідне-, ф. трудна
ція; (росту) митарства, проблеми, хвороби; 
(побутові) клопоти, нестатки, злидні, нужда; 
п. ПЕРЕШКОДА, завада.

ТРУДОВЙЙ (стаж) робочий; (гріш) заробле
ний, запрацьова- /ви-/, трудже-; (- життя) 
мозоля-, тружд^н-; (-резерви) трудівничий; 
(рід) трудящий, роботящий, працьовитий, кн 
працелюбний, трудівливий.

ТРУДОДЙНЬ зн дурнодень.
ТРУДЯЩИЙ як L ТРУДІВНИК; (рід) ТРУДО

ВИЙ, д. робітний.
ТРУІТИ ОТРУЮВА-; (щастя) затьмірю-; (кров 

цілунком) збуджу-, запалю-; д'к = що отруює.
ТРУНА домовина, ГРІБ, р. деревище; (кам'яна) 

саркофаг, ріка; & трумна, трунва.
ТРУНОК напій, пиття; (трупний) отрута; (цілю

щий) лік, ліки; г. горілка.
ТРУП мертве тіло, У7 прах, остінки; ± МРЕЦЬ.
ТРУПА і ТРУПАРНЯ > КОЛЕКТИВ і МОРГ.
ТРУС (поліційний) обшук, трусанина; (землі) 

землетрус; мс* метушня, зам’яття.
ТРУСЙТИ струшува-, трясти, витрясі- /роз-, 

при-/, с. трусом трясти, г. телепа-, д. теліпі-; 
(сажу) витрушува-, (груші) /об-/; (від холоду) 
н° морози-, колоти-, тіпа-; (на возі) підкида-; 
(- мжичку) сія-; (пір'я /птахи/) губи-, рони-; 
(піском) натрушува- /посипа- /роз-/, розсіві-/ 
що; (хату) обшукува-, робй- трус /обшук/ де; 
(геть усе) перешукува-, перетрушу-; я. трус
ить 1. я. трясе, 2. я. обшукує;

ЗАТРУСЙТИ д. зателіпіти 0;
ТРУС(0)НУТИ д. трепенуги 0;
ПРИТРУШЕНИЙ (клопотами) о* охбпле-.

ТРУСЙТИСЯ трястися, тремтіти, дрижі-, здри
гатися; (перед ким, над чим) ТРЕМТІТИ; (за
між /гГ з ч. аж/j прігну-, бажі-, н° корті-, хо- 
ті- до кортячки; (- сніг) сіятися, сипа-; & ви
трушува- /у-/; т. за своігі шкуру ПОТЕРПА-; 
я. -иться = я. трясеться /тремтить/.

ЗА Ж  (кому) затремтіти в кого [їй -лись руки].
ТРУСЬКЙЙ (віз) трясучий, тряський; (ґрунт) 

хиткий, хисткий, хитливий, хибкий, пливкий.

ТРУТА і ТРУТЙЗНА > ОТРУТА; (отруйне зі
лля) ♦-зілля; & трутйні, (трупна) трупизна.

ТРУТЕНЬ (у бджіл) самець; © дармоїд, нероба, 
паразит; & трут*, пк *трутневий.

ТРУХЛИЙ, ТРУХЛЙВИЙ перегрухлий, порох
нявий, гнилий, зотлілий; © р. старгій.

ТРУХЛЙНА і ТРУХЛЙТИ- порохні / но, -нин- 
ня; & трухлявина, трухло; ± ГНИЛЬ.

ТРУХНУТИ і ТРУХЛІТИ трухляві-, порохня
ві-, гни-, перетліві-; я. трахне с-и ~, що може 
струхляві-, напівтрухлий, вже мійже трух-, 
щоріз трухліший, ©.

ТРУЧАТИ /дк (ИО)ТРУТИТИ/ > ШТОВХА-;
ВТРУТИ- (слово) укину- /до-/, приточи-, вліпи-;
ВІДТРУТИТИ п. усунути, відсторонити; 0.

ТРЮК (у цирку) карколомний номер /викрутіс/; 
(пілотажу) фігура; (у політиці) виверт, ви
тівка, несподіваний поворі(о)т /крок, зіхід/.

ТРЮМб > ДЗЕРКАЛО.
ТРЯСОВИНА драговині, драгві, грузовисько, 

БОЛОТО, ок хитівисько, г. мліка; & трясов
иння, трясовйця, г. трясовище.

т р я с т й  ТРУСИ-, р. тріпа-, струшува-, тіпа-; (о- 
дяг) витріпува-; (чим) стрясі-; (на возі) підки- 
ді-; р. обшукува-; трясЄ їх дрижаки проби
рають; тряслгі tv тіпав дріж, тіпали дрижаки; 
я. /мн хто/ трясЄ с-и ♦, з-й вйФ, трясильник, 
трясун, пк трясучий, трясильний, ск тряси- 
душу [трясй-душу страх], ©, ± я. вража;

ПОТРЯСТЙ /с-/, (світом) трусонути 0.
ТРЯСТЙСЯ ТРУСИ-; хиті-, здригі-, ходити хо- 

дором, двигті-; (з холоду) ТРЕМТІ-, вибива- 
Яс-, хапі-/ дрижаки, цокоті- зубіми; (до чого 
/з ч. аж/) прагну- /бажі-/ чого [аж трясусь до 
діла]; (над чим) дуже берегти що; т. над копі
йкою скупи-, скупіти, скніри-; я. /мн хто/ -£- 
ться трясений, с-и ♦, зм-й заФ, трясун, тряси- 
душа, пк ТРУСЬКИЙ, тряськйй, трясучий, 
тремтя-, дриґотливий, тремтли-, тріпотлй-, 
(над копійкою) скупий, скупір скупарЄм, ск 
тряси- [трясидуша], © трясучись, трусйвш-.

ТРЙСЦЯ малярія, лихомінка, д. погін-; трясуч-; 
& трясуча ♦; ± ГАРЯЧКА; т. йогб мімі! бий 
його коцюбі!

ТУАЛЙТ(А) з6 одяг, убріння; (дія) опоряджі- 
/вмиві-, одягі-/; (хатня) г. лазнйчка; (усіхня) 
УБИРАЛЬНЯ, г. виходок, пб нужник, сортйр,
в. срач; & ( © навів ♦) *потуалетений.

ТУБЕРКУЛЬОЗ у. сухоти, У* туберкульоза.
ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ сухот-, сухіт-; як L сухо

тник, сухіт-, туберкульоз-.
ТУБІ/ЛЕЦЬ і -ЛЬНИЙ > АБОРИГЕН / ♦НИЙ.
ТУГА скорбота, сум, смуток, р. тужбі, д. бін- 

ність, (за рідним краєм) ностіл(ь)гія.
ТУГЙЙ (лук) натягнений /с-/; (- косу) тужівий, 

щільний, щільно сплетений; (бинт) тісний;
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(гаман) набитий; (овоч) нали-, соковй-; (м’яз) 
пругкий; (- вдачу) упертий, с° незговірливий, 
с. крутий, суворий; (на що) скупйй, нещід- 
рий; (вітер) пружний, пружкий, с. напорист
ий; (заробіток) мізфний; (-мову) напруж^-; 
& тугенький, тугуватий; ± ЦУПКИЙ; т. до 
чого що не розуміється на чім; т. на що не
здібний до чого [тугий на знайомства].

ТУГОДУМНИЙ вайлуватий думкою.
ТУДЙ не сюди, у те місце, у той бік; у тому на

прямі; & о(н)4, там*; т. й сюдгі ♦ й назад.
ТУДОЮ не сюдою, тією дорбг- /шляхом, ніпря- 

мк-, курс-/; & тамтудбю, г. тамтуди; ± ТУДИ.
ТУЖАВИЙ щільний, пругкий, (- хмари) густий.
ТУЖАВІТИ твердну-; (- овоч) пругша-, налива

тися; /рідкий віскІ гуснути, загусів що тужа
віє = що твердне.

ТУЖЙ/ТИ сумуві-, журитися, вдаві- в тугу, тлі
ти серцем, мі- тяжкий жаль, сповиві- журбу,
г. банува-, к" скорбі-, посипа- голову попе
лом; (за ким) побиватися; (над ким) уболіва
ти; (по кім) ГОЛОСИ-; (- спів) брині- тугою; 
& гд тужитися, дк до^ся; я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, 
готовий за4, сповнений туги, пойнятий /ого
рну-/ тугою /журбою/, гі° знуджений, стуже-, 
засмуче-, пк туж-, ТУЖЛИВИЙ, зажурли-, 
смутний без мі-, о. у тузі, з тугою в серці, ©;

3A W  засумуві-; ги заплакі-, заголоси-; (- звір
ів) заскйгли-, зави-; & ♦ серцем, уР возтужи-.

ТУЖЛИВИЙ і ТУЖНИЙ тоск-, пбв- туги, сум
ний, смутний, жалібний, журний, жалісний, 
журливий, (звук ще) сиротли-;

ТУЖЛЙВО стужено 0.
ТУЗ > ЦАБЕ; (у картах) найстарша карта.
ТУЗАТИ > ЛУПЦЮВАТИ.
ТУЗІНЬ дванадцять штук, дванадцятка, зп дю

жина; чгіртів т. тринадцять.
ТУЛЙТИ тисну-, прикладі-, горну-; (до себе) 

пригорті-, притуля-, притискі-; (до купи) ку- 
пчи-, нагроміджува-; (пироги) ліпи-; (справу) 
пришиві-; (що до чого) прилучі-, в’язі- /по- 
в’язува-/ з чим; (у жони) /на-/; я. /мн хто/ тул
ить с-и рідйй при^, притул а, пк притуль- 
ний [безпритуль-], ск тули- [тулиголова], © 
туливши, ± що притиска;

ВІДТУЛЙТИ > ВІДТУЛЯТИ;
ДО Ж  (що до чого) торкнутися 4UM до чого; 0:
ПРИТУЛ ЙТИ > ПРИТУЛЯТИ;
ТУЛЙТИСЯ тисну- 0; (до їх) липнути; (тісно) 

купчитися, збиві-, громіди-; (де /щоб жити!) 
притикі-, знаходити притулок, тинятися по 
товаришах; я. /мИ хто/ тулиться притулюв
аний, приміщу-, притиску- 0, с-и ♦ зм-й приФ, 
© тулившись;

ПРИФФ4 фР примісти-; я. -вся © знайшовши 
притулок.

ТУЛУБ (людський) торс; (мертвого звіра) туша; 
(машини) корпус; ± ТІЛО.

ТУЛЯННЯ & тулянина.
ТУЛЙТИСЯ тиня-, вішта-, мика-, блукіти, шві- 

ндя-, сновига-; я. туляється = я. тиняється.
ТУМАН мла, імлі, с. морок; (сліз) поволока; (на 

овочах) пилок, с° наліт; ги неясність, незрозу
мілість; © онґ йолоп, дурень, ♦ вісімнадця
тий; ± МАРИВО; & ♦Єць; туманцім (намаза
ти) тонкйм шіром; ± СЛЬОТА, МЖИЧКА.

ТУМАН/ЙТИ затумінюва-; (зір) тьміри- (очі) 
застилі-; (їх) дури-, морбчи-, задурюва-, зам
орочував ± БАЛАМУТИ-; я. /мн хто/ ~гіть с- 
и ♦, з-й заФ, затумінювач, окозамилю-, пк за- 
тумінливий, пантелйчли-, -ний, © мівши.

ТУМАНІТИ імлі-, затумінюватися, імлй-; (- о- 
чі) потьмарював /розум/ с° туміни-; /людей/ 
дурніти, тупі-, с. чмані-; /очі/ солові-; (на ви
ду) похмурні-; (в сутінку) боввані-; (від мо
розу) брітися пімороззю; я. /м4 хто/ туманіє 
затумінюваний, с-и ♦, щоріз тумінніший, на- 
півстуманілий, мійже спохмурні-, ©;

ЗАТУМАНІТИ (- скло) затягтися /взя-/ моро
зом /срібл-, с° інеєм/;

ОТУМАНІТИ ОЧМАНІ-, одурі-, очімрі-, в. о- 
пупі- 0, (надовго) отупі-.

ТУМАН/НИЙ мряч-, (і)млистий, напівмрякою 
сповй-; (день) з м)м, у -і; (образ) нечіткий, 
неокреслений, тьмя-, каламуг-; (- завтра) не- 
виріз-; /очі/ потьміре-, з поволокою; (зміст) 
незрозумілий, заплутаний; & -истий, -уві-.

ТУМАННІСТЬ млгіст- 0, мряка, мряковині; п. 
даль-даліка зоряна система [♦ Андроміди].

ТУМБА у. СТОВПЕЦЬ.
ТУНДРА і ТУНЙЛЬ > ПУСТЕЛЯ і ПРОХІД.
ТУПАК туполбб, НЕДОТЕПА, лббас, довбеха, 

як і. дубоголовий; & тупиця, тупій.
ТУП/АТИ ГУПА-, пф туп-туп; (на місці) -юві-, 

-ця-, мса-, топтітися; п. ступіти; (дверми) гу- 
рк-, грюк-, тряск-, грим-; & (знай) ~оті[і]-, 
витупува-, (у такт) /при-/, і. *тупанйна; я. 
/мн хто/ -а с-и ♦, -отій, туп(к)ало, гупа-, пк 
тупотливий, тупотючий, о. знай туп і туп.

ТУП/ЙЙ не гострий; (- пику) ~онбсий, -орилий, 
плаский; /бороду/ не клинцювітий; © дурну- 
ві- нетямущий, некмітливий, дубоголб-, -ол- 
ббий, нерозумний, к? (розумово) обміже-; фР 
нездіб-, нездіт-; (зір) бездум-; (біль) терпкий; 
(звук) глухий; & -Інький, (♦-)~ісінь-, -увітий.

ТУПИК с° у. сліпий кут, зікутень, закутана; п. 
безвихідь.

ТУПЙТИ затуплюва-, знегбстрюва-.
ТУПІТ прбтопт.
ТУП/ІТИ става- тупішим, -йтися; п. барані-, 

тумані-, дурніша-; & -іша-;
ЗАТУПІТИ: що затупів затупілий 0, 0;
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ПРИТУП/ІТИ ~итися; купило ~іло не по зуб
ах /кишені/.

ТУПОТІННЯ і ТУПОТНЯ тупотнява, тупотне- 
ча, с° тупіт; + ГУПІТ.

ТУПОТІТИ > ТУПАТИ; & дк затупотіти.
ТУП/ЦЮВАТИ і -ЦЯ- > ТУПА-; (на місці) пер- 

ебира- ногами; (за ким) ~а-, тьбпа-, тюпа-, 
дрібцюва-; (коло кого) витися, упадати; я. /мн 
хто/ ~цігіє с-и ♦, з-й заФ, -̂ тало, пк -отючий, ©.

ТУР (розваговий) подорож, екскурсія, д. тура; (у 
грі) ріунд; (виборів) етіп; (танцю) коло, об
ерт; б1 знищений лісовий бик; гірський цап.

ТУРБАЦІЯ > ТУРБОТА.
ТУРБІНА > КОЛЕСО.
ТУРБОТА (- що) дбання, уболіва-, (- кого) пік- 

лува-, (підвищена) уважливість; фР клопоти, 
ф. турбіція, (для кого) морока, клопіт; (чия) 
об’бсг піклування.

ТУРБОТНИЙ неспокій-, заклопбта-; р. тривож-; 
± СТУРБОВА-.

ТУРБУВАТИ (кого) непокої-, клопоті-, с. хви
люва-, тривбжи-, бент&ки-, (гнітити) о. ле- 
жі- на серці /не даві- спокою /спочинку/, зав- 
даві- клопоту /думок/, чини- клопоти, не да
ві- (спокійно) спі-/ кому; я. турбує = я. три
вожить + пк докучливий, дошкульний;

СТУРБОВАНИЙ стривоже-, схвильбва-, зане- 
покоє-, збентбке-, розтривбже-, переполбше-,
0, ± ЗАКЛОПОТАНИЙ.

ТУРБУВАТИСЯ непокої-, не міти /зні-/ спок
ою, клопоті- /суши-/ гблову, с. тривожитися, 
бентежи-, хвилюва-, (ким) жури-; виявляти у- 
вігу до кого; (- їх) піклувітися, бідкувати /по- 
бивітися/ за ким; (чим) дбіти про що; не т. 
спокійно спі-; я. /мн хто/ -ється СТУРБОВА
НИЙ, с-и ♦, з-й по», уболівальник, ©.

ТУРЙСТ > МАНДРІВЕЦЬ.
ТУРКОТА[І]ТИ (- голуба) воркоті[і]-, воркува-; 

(язиком) торохті-, ЦОКОТІ-, тарабіни-, турч- 
і-; /мотор/ гуркоті-, стукоті-, торохкоті-; & і. 
♦туркіт; я. туркоче /-отіїть/ с-и ♦, туркотій, 
пк туркотливий, туркотючий, © туркотівши.

ТУРНЕ і ТУРНІР > ПОДОРОЖ і ГЕРЦЬ.
ТУТ не там, у цьому місці; у такім різі [що 

тут робити?]; (в описі) ц€і миті, у цей час /мо
мент, мить/, аж ♦ [(аж) ♦ заходить міти]; & 
туг(еч)ки, рм ♦ тобі; т.-і-зііраз де і коли тр^ба, 
вчісно і до р£чі /місця/; т. так, там так неод
наково; т. таки ♦ же, ♦ сімо; т. як уродився 
/-лась +/ як там був /-лі +/, ♦ як ♦.

ТУТЙШНІЙ > МІСЦЕВИЙ.
ТУХЛИЙ гнилий, смердк5чий, о. з душком; (- 

воду) зітхлий, не свіжий.
ТУФЛЯ; ТУФЛІ черевички, г. мешти; (хатні) 

пантофлі, виступці, патинки, кіпці, чбвганці.
ТУША > ТУЛУБ, ТІЛО.

ТУШКУВАТИ > ЗАКУТУ-; & дк утушкуві-.
ТХНУТИ нд* і ІҐ диха-, дихну-; фР повіві-, пові- 

я-; (чим) СМЕРДІ-, (різко /недобре/) піхну-, 
відгони-, заноси-; я. тхне 1. я. пах-, 2. я. віє;

НАТХНУТИ > НАДИХАТИ.
ТібКАТИ; ЗАТЮКА- закричі-, ЗАТУРКА-.
ТЮЛЬ > ТКАНИНА.
ТЮПАТИ іти тюпки /(під)тюпц£м/, дріботіти 

(ногіми); (- коня) бігти труськбм
ТЮПЦЕМ підтюпцем, труськбм; & тюпки.
ТЮРЕМНИЙ в’язнйч-, з. острож-, г. криміналь- 

ський, жґ тюряжний, тюр£мницький; (спог
ад) арештінтсь-, в’язенсь-.

ТЮРЕМНИЦЬКИЙ > ТЮРЕМНИЙ.
ТЮРМА > В’ЯЗНИЦЯ.
ТЮРЯЖНИК > АРЕШТАНТ.
ТЮТЮН (міцний) бакун; (амерфордський) руб- 

анка, махбр-, махрі; (нюхати) табіка; & +£ць.
ТЮХТІЙ мамула, ВАЙЛО, вахлій, незгріба, не

отеса, шлапік, Максим Книш, р. бець, папу- 
ша; ± ТЕЛЕПЕНЬ.

ТЯГАНИНА чухангіна, ЗВОЛІКАННЯ.
ТЯГАР вагі, з. ваготі; (носія) вантіж; (у діжці з 

квашею) гніт; (війни) знегоди, клопоти, злиг
одні; (віків) спідщина, спідок; (на серці) кім- 
інь, крига; фР обуза, тяготі, тяжкість, обтяж- 
лив-, о. ярмо /кімінь/ на шиї /-ю/; & тягарець.

ТЯГАТИ волокти, волочи-; (на собі) носи-; (куд- 
и) затяті-; (з дна) /ви-/; (на допити) викликі-; 
(за собою) води-; (за вуха) скубти, смика-; 
(чуже) кріс-; я. /мн хто/ тягі с-и ♦, рідйй по
тягти, тягіч, тягайло, носій, // несун, пк тягі- 
льний, потягучий, © тягаючи, тягівши; 

ТЯГНУТИ > тягти.
ТЯГАТИСЯ волочи-, вешта-, вія-; (з чим) носи-; 

(з ким) з" змагі-, міря- силою /чубіми/; (за 
чу-би) скубтися, смика-; (в суді) суди-, проце- 
суві-; (по гостях) ходити, вчащі- до кого; я. 
/мн хто/ -ється тяганий, волоче- 0,1. с-и ♦, 
радий поФ + я. міряється (силою), 2. я. 
швендяє.

ТЯГЛО > СКОТИНА.
ТЯГОТЙТИСЯ (чим) стісня- [стісняли- йогб ко- 

мпанією (А. Кримський)], уважіти за тягір.
ТЯГ/ТЙ і ТЯГНУТИ волокти, волочи-, жґ тар- 

гіни-, тири-, (душу) витягі-, виймі-; (жили) 
СОТА-, висбтува-; (на що, куди, за ким) по- 
риві-; (до чого) мі- потяг, притягі-, жґ суну
тися; (убік, вділ) відтягати; (куди) /за-/; (сло
ва) /роз-/; (брагу) /по-/, ціди-, пи-; (за їх) ♦ ру
ку, тримі- сторону чию; (відки) ТЯГА-; (кров) 
смокті-; (у небо) віби-; (на сон) хили-, вдаря- 
у що; (руки) простягі-; (канал) прориві-, (до
рогу) прокладі-; (- комин) мі- ~у; /вітер/ по
тяті-, повіві-; /запах/ лину-; (тютюн) пали-, 
смали-, кури-; (з чим) ♦ час, зволікі-, (пуд)
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віжи-; (чуже) цупи-, цурпели-, тири-; (за я- 
зик) сіпа-, ? випйтува-; т. в один гуж однос
тайно дія-; т. на сон вганя- в /хили- на/ сон; 
я. Ілґ хто/ -не с-и ♦, рідйй поФ, -іч  /ви-, за-, 
про- +/, витягільник /роз-, за-, про- +/, пк -уч- 
ий, витягільний /роз-, за-, при- +/, т. ~овйй, 
робочий [н. гвинт], ск тягнй- [тягнибіда], © 
тягнувши; я. тягнуть тйгнений, тягнутий;

ПОТЯГ(НУ)ТЙ: п. на перЄлюб /гріх/ ев ♦ на 
капусту.

ТЯГ(НУ)ТЙСЯ волочй-, волоктися, повблі йти; 
(за ким) плентатися, таргіни-, старі- не від- 
стіти від кого; (- війну) триві-; (од А до Б) ся- 
гі-; (- час) мині-, г. дбвжитися; /гуму/ розтя- 
гі-; /лани/ /прос-/; (у праці) старі-; (угору) ви- 
ганif-, гні-; (до кого) відчувіти пбтяг, (до чо
го) мі- нахил /потяг, охбту/, прігну- чого; (з 
останнього) витрачі- що, Ґ  вишукува- остій
ні резерви /копійкй/; (- спів) лину- повагом; 
(як вічність) ♦. як голбдне літо; фР суну- [т., 
як до святої водй -г, як до с. в.]; час -ється, 
як вічність час край загубив; я. /мн хто/ -еть- 
ся тйганий, с-и ♦ з-й підФ, пк ТЯГУЧИЙ, тяг- 
учкйй, затяжливий, простяжнйй, простертий, 
простйгну- /роз-/, розтйглий, © тягнувшись.

ТЯГУЧИЙ (мед) с° в’язкйй, ок глевкий; (- бесід- 
у) розтягнений, (звук) протяглий; /пав(у)зу/ 
затяжнйй, затйжливий; /тишу/ п, нудний, од- 
номаніт-, дбвгий, як голбдне літо; & тягучкий;

ТЯГУЧЕ з протягом /ви-/ 0 + ПРОТЯЖНО.
ТЯЖЙТИ (вагою) обтяжува-; (- думи) гніти-, му

чи-; (над ким) ТЯЖІ-; я. тяжгіть = я. тяжіє.
ТЯЖІННЯ (земне) притягіння, іравітіція; (до 

кого) пбтяг, прихильність, с. пристрасть; (до 
чого) прігнення, поривіння.

ТЯЖІТИ (вділ) тягтйся, притягі-; (до чого) міти 
потяг, прігну-, п° перевисі-; (над чим і /- хма
ри/) /на-/, висну-; (над їми) вйсі- тінню /невід
ступно, як Домбклів меч/, тйсну- на їх\ я. /мн 
хто/ тяжіє с-и ♦, навислий тінню /кіменем/, 
рв тяжіння [сила +], © тяжіючи.

ТЯЖКЙЙ важкий, не легкгій, о. стопудовий; О 
огряднйй, масив-, опісистий; (- ноги) обважн
ілий; /працю/ висніжливий, сутужний, с. кіт- 
орж-, увередливий; (час) труднйй, скрутний; 
(подих) напруже-, (сон) гнітібчий, /думи ще/ 
безрідісний, /ефект ще/ невідрід-; (танк) по
туж-; (шлях) тернгістий; ® значнйй, інтенси- 
в-; (докір) обтяжливий; (сум) глибокий; /гріх/ 
велй-, с. непростймий, неспокутй-, СМЕРТ
НИЙ; (крок) незгріб-; (- болу) небезпЄч-; 
/млу/ густий, непроглядний; (погляд) похму
рий, сувбрий; (запах) неприємний, сйль-; 
(- повітря) несвіжий; /задачу/ складний; /жі
нку/ тяжкі, вагітна; & тяж кЄ нький , тяж Є нн- 
ий, тяж Є з-, о . ♦ що аж, ♦, як нещістя /недбля/;

ТЯЖЕЗНИЙ (- втрату) стоббліс- 0;
ТЯЖКО віжко 0;р. дуже [+ хворий].

ТЙМА кмітливість, тямущ-, розум; п. свідомість, 
пім’ять; р, розуміння; & тямка, тямок/; бути 
(не) при -мі бути (не) при пім’яті;

ТЯМОК розуміння [блйжче до йбго тямку]; 
безгімкук" не усвідомлюючи; ± НЕСТЯМА.

тям/ити зні-, розумі-, усвідбмлюва-, о. брі- 
до ~и, к* виявля- кмітливість /-ущ-/; ф. кумЄ~ 
ка-, петра-, тумка-, (на чім) розумітися; (що 
робити) уміти; (на собі /очі/) р . відчуві-; (віч
но) пам’яті-; & ~(к)ува-; я. /мн хто/ -ить 1. я. 
розуміє + з-й /призніче-, взявшися/ розчовпа
ти, -уха, дока, голові, з головою (на плЄчах), 
бистрий на розум, пк ТЯМКИЙ, мудрий, ро
зумний, здогідливий, кебЄтли-, бистромудр- 
ий п° /сиво-/, © -ивши, -лячи, 2. я. міркує;

ВТЯМИТИ /У-/ збагну-, осягти рбзумом, усві- 
дбми-, зрозумі-, ± ВТОРОПА-; (собі) затоми-, 
запам’яті-; (враз) звари- головою, вйснови-, 
зорієнтувітися; (підступ) здогаді- про;

СТЯМИТИСЯ /о-/, опам’яті-, опритбмніти; 
(збагнувши ляп) схамену-; не с. незчу-, не по
мітити, не збагну-, 

тямкгій, ТЯМГЮОВІІТИЙ, ТЯМУЩИЙ го- 
ловітий, кмітливий, беручкий, бистрий на ро
зум, зп вйрозумілий, с° мізкувітий; f  велему
дрий; ± КВАЛІФІКОВАНИЙ; & тямучий.

ТЯМОК > ТЯМА.
ТЯТИ і ТНУТИ різа-, крія-, панаха-, розтина-, 

(траву) косй-, втині-; (голови) /с-/, рубі-; (го
пака) сади-, ТАНЦЮВА-, угині-, кресі-; (на 
цимбалах) ф. смалй-, шквіри-; (- комах) кусі-, 
жілй-; if. би-; що тне = що ріже, ± що руба.

ТЬМА > ТЕМРЯВА і БЕЗЛІЧ.
ТЬМАРИТИ затьмірюва-, затемню-; (небо) зах- 

мірю-; (вид) спохмурю-; (тяму) запіморочу-; 
я. /мн хто/ тьмірить с-и ♦, з-й за*, затьмар- 
ювач, пк затьмірливий, ©, ± я. затемнює.

ТЬМЙНИЙ (- сяйво) тумін-, неяскрівий, помер
клий; (день) похмурий, хмірний; (колір) бляк
лий; /скло/ непрозорий, мутний, мітовий; /оч- 
і/ затьмірений, затуміне-; /хмари/ тЄм-, темн
уватий; (обрис) невирізний, розплйвчастий, 
каламутний, плиткйй; & тьмівий.

ТЬМЯНІ/ТИ тумані-, тьміритися, (- очі) солові
ти; /гук/ мЄркну-; & -ша-; ± ТЕМНІ-; я. -є на- 
півстуманілий, щоріз -ший /тумані-, темні-/, 
мійже померклий /по—/;

потьмяні- /за-/, потьміритися rrf /при-/, по- 
мЄрк(ну)ти, заімлі-, заімлйтися 0.

ТЬОХКАТИ (- солов'я) щебеті-, виспівува-, ви- 
свистува-, /кулі/ свисті-; /серце/ тенька-, тєлЄ- 
нька-, стискатися, ± ЗАВМИРАТИ; я. тьбхка
1. я. щебече + тьбхкало, 2. (- серце) с-и тень
кати, © тЄнькаючи.
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ТЬХУ тю; тьху-тьху тю-тю.

У

У: у кого кому [у нЄї паліло лиці їй п. лице].
УБ... крім наведених тут слів, > ВБ...
У Б АЧ/АТИ /В-/ /до-/, бічи-; (гріх) мі- за, догл- 

еджува-; я. Імн хто/ - і  с-и ♦, з-й добачи-, ©;
♦♦♦СЯ /В-/ /до-/, здава-, бічи-, проглЄджува-; 

(у сні) ВЕРЗ-, привиджува-, УВИЖА-, (у)яв- 
ля-, сни-; я. -ється бачений, добічува-, ©.

УБЕЗСМЕРТНЮВАТИ > УВІКОВІЧУВАТИ;
УБЕЗСМЙРТНИТИ г. утривали-.

УБИВАННЯ /за-/, умертві-, (масове) геноцид, 
жґ зарізяцтво 0 —► УБИВАТИ.

УБИВАТИ /В-/ /за-/, умертвля-, заганя- на той 
світ, чини- Каїнів гріх, позбавля- життя; (суд
ом) страчува-; (худобу) би-; (свиню) різа-, ко- 
ло-; (сипи) занапаща-; (час) губи-, марнуві-, 
гайнува-; (горем) засмучува-; (любов) нйщи-; 
(стежку) протбптува-; (землю) утолбчува- /дк 
утолочи-/, трамбува-; (шлях) торува-; в. час 
(за чіркою) гд набуватися; я. /мн хто/ вбиві 
с-и ♦, з-й уби-, УБИВЦЯ, душогуб, зарізяка, 
пк УБИВЧИЙ, смертовбйв-, смертоносний, 
душогуб-, смертіль- для кого, пк убивущий, 
ск убий- [убийбатько], ©;

УБИ- спровіди- на той світ, обірві- житлі; ук- 
колбшка-, ухека-, випусти- кишкй, закатрупи-;

УБЙТИЙ /В-/ /за-/, замордований; (чим) приг- 
ніче-, засмуче-, (горем) прибитий; (шлях) би-, 
(в)торбваний; (грунт) утолбче-, утрамббва-.

УБИВАТИСЯ /В-/ (за ким) /по-/, тужити; убиві- 
себе; (у що) 1. /на-/ чого, /здо-/ що [♦ в силу 
або славу], 2. проника- куди, усталюватися 
/закріплюва-/ де [♦ у свідомість]; п, впадіти у 
відчай; я. /мн хто/ -ється убиваний /за-/, на- 
бува- /здо-/, ©; ± я. побивається;

УБИ-: у. в ггірдощі загордіти; у. в сіілу зміц
ніти.

УБЙВСТВО /В-/ душогуб-, смерто^, умертвін
ня, убитпі /за-/, г. морд(Єрство), д. голбвнйц-, 
забйвс-, жн мокре діло; (дітей) діто^, (брат
ів) братом; (масове) убивіння, крово(про)ли- 
ття, г. масакра, с. геноцид; (кара) СТРАТА.

УБЙВЦЯ /В-/ душогуб(ець), зарізгіка, різун, гор
лоріз, згубник, заріза, Каїн, д. голбвник, убй- 
йдуша, забійник /у-/; (рідних) діто^, /-губець/, 
братом, убийбатько; п. кат, душйтель, віша-; 
& вбійник, вбив-.

УБгіВЧИЙ душогубний, (- зброю) смертонбс-, 
смертовбйвчий; /умови! смертельний; /дію/ 
згуб-; (дух) важкйй, прикрий; (- сатиру) раз
ючий, нищівний; (спокій) олімпійський, нез
ворушний; & убійчий.

УБИРАЛЬНЯ /В-/ (артиста) як і. туалетна, гри- 
мувіль-, ок гримЄрка, гримувальня; (санвузол) 
ТУАЛЕТНА), (хатня) г. лазнйчка.

УБИРАТИ /В-/ /при-/, ОДЯГА-, виряджа- /спо-/, 
причепуря- /ви-/, Є стрбї-; (чим) прикраші-; 
(боти) взуві-; ± ЧЕПУРИ-; я. /мн хто/ убирі
1./2./3. с-и ♦, рідйй убрі-, © вбираючи, 1. + я. 
одяга, 2. + я. прикраша, 3 + я. абсорбує;

УБРАТИ спорядити 0; & 6а повбиріти;
УБИРАТИСЯ /В-/ одягі- 0; (за кого) перебир-

і- ким; (у що) прикрашіти себЄ чим; (в похід) 
збирітися, споряджі-; я. -ється 1. я. одягає
ться, 2. я. прикрашається;

УБРАТИСЯ: у. в слбво (- думки) спобігти 
словЄсної одіжі /виразу/; у., як на весілля 
/до шлнібу/ ♦, як піп у ризи; -івся гриббм, 
лізь в борщ! (як) узявся за гуж, не кажи, що 
не дуж, запрігся, то й тягнй, бічили очі, що 
купувіли -  їжте, хоч повилізьте!;

УБРАНИЙ (одягне-) /р. при-/, г. пристрбє-, що 
убрався, ск -шітий [у. в зіло зеленоші-], (хліб 
/у полі/) упора-; 0; & 6а повбирані /г. попри:/.

УБІР одяг, УБРАННЯ; (головний) ШАПКА; (во
їна) п° спорядження; (лицаря) обладунок, (зе
млі) покрив; & д. убЄря; (наказ) ви головний 
у. взгіти /знгі-/! шапку на голову /з головй/!

УБОГ/ИЙ /В -/ бідний, зл и д Єн - , небагітий, неза- 
мбжни[і]й; (одяг) непоказнйй, непйш-, прбст- 
йй, недорогйй; (зиск) мізЄрний; (обід) не сйт-; 
(гаразд) недостітній, щербітий; (колос) мйр- 
шавий; (вираз) не яскрі-, сірий; (- душу) бідо- 
лішний; (паяц) нікчЄм-; (духом ще) жалюгід-, 
нуждін-, недолугий, Ґ  -одухий; & -енький;

УБОГІСТЬ бідн-, злйдні, БІДАЦТВО, зн голо- 
дрінс- 0; (дум) пісноті; & уббзтво, уббжест-.

УБбЖІТИ /В-/ бідні-, уббжча-, о. схбди- на пси, 
с. розоритися; я. /мн хто/ уббжіє с-и ♦, прире
чений з^, напівзуббжілий, чимріз уббг(і)ший, 
вже мійже старець, ©;

ЗУБОЖІТИ о злидні-, скапцані-, пошйтися у 
злйдні, впісти в розбр, зійтй на жібри /пси/, 
с. піти з торбіми 0.

УБбІЩЕ /В-/ лбмус, фР упертібх, в. жлоб; & 
убоїсько; ± ОДОРОБАЛО.

УБОЛІВАННЯ /В-/ > ПЕРЕЖИВА-,ТУРБОТА.
УБОЛІВ/АТИ /В-/ тлі- серцем /душію/; (духом) 

болі-; турбувітися, тривбжи- чим, потерпіти 
/переживі-, тремті-, божися/ за їх; я. /мн хто/ 
- і  с-и ♦, з-й болі-, ~ільник, боліль-, пк -іль
ний, співчутливий, відкрйтий бблям, ©.

УБРАНИЙ /В-/ ОДЯГ, туалетна), іардербб^а); 
(кімнати) оздбблення; (землі) пбкрив; (міся
чне) о. світло, освітлення; & убріннячко.

УБРІД бродом, ок брйдьма; & убродй.
УБУВАННЯ спад(іння); порядком у. порядком 

спадіння, від більших до мЄнших чйсел.
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УБУВАТИ (- воду) спаді-; (числом) м^нша-, 
ЗМЕНШУВАТИСЯ; я. убуві убуваний, зме
ншу-, с-и ♦, щоріз менший, /нижчий, (- хвилі) 
слібший +/, пк спадний, спадистий, спадовйй, 
/- воду/ убутний, убутній, ©.

УВ... крім наведених тут слів, > ВВ...
УВАГА уважність, пйльн-, з. розвіга; (до чого) 

зацікавлення чим, зосередженість на чім; (до 
кого) увіжлив-, піклування /турбота, уболіва
ння/ про; (до слів) заувага, зауваження, реплі
ка; (!) усім-усім-усім!; & надувага; (не) брі- 
ти до увііги зважа- на (скиді- з рахунку);

УВАГИ (до тексту) примітки, зауваги.
УВАЖЛИВІСТЬ [виявляти у.] > ТУРБОТА.
УВАЖНИЙ (- очі) пйль-, зосер^дже-; © ЧУЙ-, 

турботливий, уважли-, вдкритий болям.
УВЕР^ДЖУВАТИГСЯ) > НАДРИВАТИСЯ/
УВЕРТЮРА (до опери) музйчний вступ; и. пре- 

людія, пролбг, почіток.
УВЙЧЕРІ /В-/ проти ночі, (напередодні) звечора.
УВИВАТИ /ОБ-/; (вінок) /з-/, спліті-; я. /мн хто/ 

увиві с-и ♦, рідйй увй-, увйвіч, увивільник, 
пк увйвчий, увивальний, ск обвйй- [обвййдуш- 
а], ©, ± я. обвива.

УВИВАТИСЯ (- шлях) /з-/, (коло кого) крути-, 
верті-, ги догоджіти кому, (коло дівчат) УП- 
АДА-; & вйтися; я. /мн хто/ -сться 172. с-и ♦, 
©, 1. + я. звивається, 2. + я. в’ється (коло 
дів) готбвий залицятися, меткйй на зальбти, 
зальотник, донжуін, серцеїд, с° ловеліс, ск 
обвййся- [обвййся-плющем]; 3 . (цвітом) увй- 
ваний;

У ВЙТИСЯ (плющем) запл&тйся; 0.
УВИЖАТИСЯ /В-/ привйджува-, поставіти в у- 

іві /очіх/, мрітися, уявлі-, убачі-; (у сні) вер- 
зтйся, бічи-, снй-, міри-; (перед очима) сну- 
віти, ліз- в бчі; (ким) ЗДАВАТИСЯ; & увй- 
джува-; я. -ється с-и ♦, привйджуваний, пк 
примірливий, примірний, /- тінь/ невиріз-, 
тумін-, о. як у туміні, примірою в очіх, ©.

УВИРАЗНЮВАТИ робй- вирізнішим, виопук- 
люва-; я. /мн хто/ увиразнює с-и ♦, готбвий 
увирізни-, щоріз вирізніший, увирізнювач, 
пк увирізливий, ©;

УВИРАЗНИТИ урель^фнити 0;
УВИРАЗНИТИСЯ: я. -вся увирізнений 0, Й.

УВИХАТИСЯ гасіти /бігати/ нйшпоривши.
УВІКОВІЧ/УВАТИ увічню-, прославляти навік-

и, робй- безсмертним, к* убезсмбртнювати, у- 
тривілю-; я. /м хто/ -ус с-и ♦, зг-й увічнй-, 
ув-ічнювач, ~увач, пк міивий, ск увічнй-, ©;

УВІКОВІЧИТИ увічнй-, знесмфгни- 0.
УВІНЧУ/ВАТИ покладі- вінець, укоронбвува-, 

(вінцем) вінчі-, покриві-, (славою) /в-/, (чим) 
нагорбджува-; я. /мн хто/ -є с-и ♦, рідйй увін- 
чі-, ~вач, покладім вінця, пк вінчільний +%,

фР завершаль-, ск увінчуй-, © мочи;
УВІНЧАТИ уквітчі- вінком /вінцем/ 0;
УВІНЧАНИЙ ск -вфхий [у. сгівістю біловер- 

хий];
УВІНЧУВАТИСЯ заквітчува- вінком; у. успі

хом приносити успіх; 0; я. /мн хто/ -ється у- 
вінчуваний, заквітчува- вінком, ©.

УВОД/ИТИ /В-/ /за-/; (у гріх) /до-/ до чого; (до г- 
урту) прийма-; (у вену) ма влив а-; (в обіг) пу- 
скі-; (порядки) запроваджува- /в-/; у. в курс 
діла втаємнйчува-; у. в несліву знеслівлюв- 
а-; у. в оміну збива- з пантелйку, замйлюва- 
/пер- тумані в/ бчі; у. в сбром сороми-; у. у 
хрест хрестй-; я. /мн хто/ -ить с-и ♦ з-й увес- 
тй, (у)водій, поводйр, запровіджувач, пк увід
ний, ~бвий, -чий, /у курс речі/ вступний, /до 
твору/ заспівнйй, ск уводь- [увбдь-у-славу], ©.

УВОЛЮ /В-/ > ДОСХОЧУ.
УВОЗИТИ /В-/ у. /за-/; (крам) /до-/, /з-за кордо

ну/ імпортуві-; я. /мн хто/ довгізить с-и ♦, з-й 
довезти, зійнЯтий д о в о з о м , довоз/ій /за-/, до- 
вбжувач /за-/, (з-за горба) імпортер, /дрібний/ 
човник, пк довозбвий /за-/, ок довозійний /за-/, 
ск завозь- [завозь-дрова], © мічи, м і в ш и .

УВ’ЙЗНЕНИЙ > АРЕШТАНТ, В’ЯЗЕНЬ.
УВ’ЙЗНЕННЯ арйпт, НЕВОЛЯ, відбуті /від- 

бувіння/ кіри /покара-/; попереднє у. г. слід
чий арйшт.

УВ’ЙЗН/ЮВАТИ брі- під вйрту, АРЕШТОВУ- 
ВА-; (до тюрми) замикі-, запакбвува- /У-/, о. 
садовй- на хліб і воду /на казенний хліб/; я. 
/мн хто/ -юс зг-й взяти під вірту, -ювач, в’яз- 
нйтель, о з прівом міти, сґ в’язнй-, © моючи.

УВ’ЙЗ/УВАТИ /за-, об-/, б3 об’Язува-, (до чого) 
/при-/; (А з Б) в'язі-; (шнуром) ушнурбвува-, 
шнуруві-; ± УПАКОВУ-; (незгоди) погбджу-; 
я. /мн хто/ -ус 1./2. с-и ♦, з-й ~і-, ©, 1. + 
-увач /за-/, в’язій, в’язільник, пк в’язільний, 
ск в’яжй- [в’яжй-руки], 2. + що погоджує;

♦♦♦СЯ встрявіти; (за ким) ходй- тінню; (до їх) 
чіплятися; 0; я. /лґ хто/ -ється 1. в’Язаний, у- 
в’Язува- /по-, за-, об- +/, шнурова-, 2. я. ус
тряє, 3. я. чіпляється, 4. я. ходить тінню.

УГ... крім наведених тут слів, > ВГ...
УГАВАТИ /В-/ переставі-; (- бурю) ущухі-, за- 

тихі-; /звук/ замовкі-; /жагу/ слібша-; /сварк- 
у/ припинитися; я. /мн хто/ вгаві прпйнюва- 
ний, утйшу-, с-и ♦, готбвий ущухну-, пк угав- 
ущий, спйнний, с* угавій- [невгавій-буря], ©.

УГАД/УВАТИ /В-/ /від-/, здогідуватися, додум- 
ува-; (секрет) розгідувати; (душею) відчуві-; 
(долю) передбачі-, казі- наперед; (знане) піз- 
наві-; (їх) /роз-, у-/, я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й 
~і-, УГАДЬКО /від-/, пк -ливий /до-, від-/, ©;

УГАДА- збагну-, зрозумі-, ВТОРОПА-, ж. схо- 
пй- за хвіст /-сті/; (влучно) як в око вліпй-; 0.
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УГАДЬКО /ВІДГАДЬ-/ ки угідник /від-, роз-/.
УГАМОВ/УВАТИ /В-/ гамуві-, заспокою-, УТ- 

ИОМИРЮ-, тихомирити, приббркува-, укбсь- 
ку-, уговту-, (упертого) улагоджу-; (біль) по
легшу-, тамувати, он? знімі-; (гнів) стриму-; 
(дітей) уцйтьку-; (жагу) стишу-; я. !мн хто/ 
~ус с-и ♦, зм-й угамува-, -увач, заспокою-, ут
ихомирю-, уговту-, пк заспокійливий, -чий, ©.

УГАЧУВАТИ /В-/ > ГАТИТИ;
УГАТИ- (ніж) всади-, (чим) удари-, (кулею) 

влучи-; 0.
УГИНА/ТИСЯ /В-/ гну-; (в поклоні) схиля-; (- 

ноги) згина-, с° /під-/; /стіл од їжи/ с° ломи-; 
он? огині-, опирі-; ІиіляхІ р. вигині-; я. Імн 
хто/ -сться -ний /про-/, гнутий вділ /униз/, с- 
и ♦, з-й угну-, пк прогйнистий, провйсливий, 
гі° провислий, угнутий, о. з прогином, ©.

УГНІЧУВАТИ > ТРАМБУВАТИ; 
УГНІЧУВАТИСЯ втиска-, пресува- 0.

УГНОЄННЯ погній.
УГОВТУВАТИ > УМОВЛЯТИ.
УГОДА домовлення, домовленість, умова, пакт, 

трактат, договір, (тимчасова) мбдус вівЄнді; 
(з Ватиканом) конкордат; (з працедавцем) 
контракт; (із совістю) торг, (ґешефт ще) ді
ло, оборудка, операція, інтерес, шіхер-махер. 

УГОДНИК > святий.
УГОДбВЕЦЬ > ОПОРТУНІСТ.
УГОЛОС /в -/ наголос, голосно, с. на повний го

лос, на пбвні груди.
угорі /в-/ на /у/ висоті, високо (в небі); (на чім) 

нагорі, звЄрху.
УГОРУ /В-/ догорй, не вділ, не вниз, п° горі, 

д’гбрі, (від даного рівня) т. навзліт, (з шахт- 
и) на-гора; (рікою) проти течі! чого.

УГОТОВ/ЛЙТИ У7 (з боку долі) рокуві-; я. !мн 
хто/ ~лгі с-и ♦, з-й мі-, © -ляючи, ± я. готус; 

УГОТОВ/И- фР підсуну- [доля -нула сюрприз]; 
я. -ив -аний, рокбва-, © рокувавши, 0 .

УГРИЗАТИ & дк од угризнути.
УГРИЗ/АТИСЯ /В-/ (зубами) в’їда-; (у землю) 

заглйблюва-; п. (у мозок) врізува-, закарббву- 
ва-, зп врізі-; (у душу) западати; я. /мн хто/ 
-ється (в тіло) міний, (у землю) заглйблюва-, 
(у мозок) врізува-, с-и ♦, з-й угриз-, пк -ливий, 
угрйзистий, © угризаючись, угризавшись.

УГР/ІВАТИ /о-, зі-/, грі-; я. Імн хто/ ~іві с-и ♦, з- 
й —і-, огрівач /-альник/, пк огрівний, огрівіль-, 
огрійливий, огрівущий, © -іваючи, ± я. гріє; 

УГРІТИ (місце) /на-/; (кого) ВДАРИ-, ВГА
ТИ-, учисти-, заціди-, всмалй-.

УГРУПОВАННЯ середовище, (у партії) фракц
ія; (військ) група, скупчення; ± АСАМБЛЕЯ.

У ГРУПУВАННЯ скупчування.
УД... крім наведених тут слів, > ВД...
УДАВАНИЙ /В-/ неприрбдни[і]й, напускний; (у

сміх) рббле-, сйлува-, нещирий, фальшивий, 
штучний, награ-, лицемір-, ок налоскбта-; (- 
недугу) вигада-, уяв-, симульова-; (ревізор) 
несправжній.

УДАР /В-/ (рукою) стусан, штовхан, он? товчен
ик, (ногою) копняк, Іпо шоції ЛЯПАС; п. (ло
бовий) ви атака, таран; (для реноме) шкбда; 
(долі) струс, Ґ  горе, нещастя, напість; (нерво
вий) стрес, шок, Є грець;

УДАРИ (серця) биття, (бубна) звуки, (грому) 
відгроми; & ударяння.

УДАРНИЙ с° (гурт) передовий, (загін) бойовий, 
пробивнйй; (- завдання) терміновий, он? ако
рдний; (механізм) розбивнйй, (струмент) лУ 
барабан, бубон +.

УДАРНІСТЬ с° ударна пріця, поспіх у пріці.
УДАЧА фортуна, щасливий збіг обставин, (тво

рча) успіх; ± ЩАСТЯ, ПЕРЕМОГА
УДАЧЛИВИЙ /В-/ ТАЛАНОВИТИЙ, щаслив

ий, роджений у сорочці; & удачний.
УДВІЧІ /В-/ удвбє /в-/, у два рази; (згинатися) 

НАВПІЛ; у. більше вдвбє стільки.
УДВОХ /В-/ удвійку /в-/, пірою, на піру, в пірі,

д. удвійзі /в-/.
УДЙНЬ /В-/ за дня, зісвітла, білим днем, серед 

/білого/ дня, пбки світ, пбки видно, д. середб- 
дня, по дню.

УДІЛЯТИ /В-/ (пай) /ви-, від-/, ДАВА-, (засоби) 
по даві-, достачі-; (що) наділя- /об-/ /обдарб- 
вува-/ чим\ (час) приділя-; (щирість) о. вихл- 
юпува-; я. /мн хто/ вділгі с-и ♦, з-й уділи-, уді- 
льник, наділювач /об-/, обдарбвувач, пк уділь- 
чий, f  удільний, ©; ± що дає;

УДІЛЙТИСЯ г. бріти участь 0.
УДОВА /В-/ & вдовиця, пк *удовин, *удбвий, 

♦удовичий, д° *удовіти; солгім’яна в. жінка 
відсутнього чоловіка, п° солдітка; королі- 
ва-вдові вдові короля, овдовіла королева.

УДОВІДНЕННЯ доведення до відома.
УДОСВІТА /В-/ до-схід-сбнця, перед світом, на 

зорі, на світінні, на світінку, із сбнцем, до 
третіх півнів, д. нарбзвидні; ріно врінці, ран- 
нім-ріно; & передсвітом.

УДОСКОНАЛЕННЯ /В-/ поліпше-, покріща-, 
(знань) підвйще-; (себе) само*; (технічне) 
ВИНАХІД.

УДОСКОНАЛ/ЮВАТИ /В-/ робй- досконаліш
им, поліпшува-, покріщува-, піднбси- на ви
щий щабЄль, д ос конали-; (знання) підвищув
ав Імовні! он? налімува- язика; (душу) витбн- 
чува-, у. себЄ само+ся; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з- 
й -и-, -ювач, раціоналізатор, пк -ьчий, ©.

УДОСКОНАЛЮВАТИСЯ /В-/ роби- доскона
лішим, ліпша-, кращати, о. борбтися із собою, 
переростати самбго себЄ; (в мові) о. наліму- 
ва- язика; (у чім) ВПРАВЛЯТИСЯ; & доско-
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ніни-; я. /мн хто/ -ється досконалений, удо
сконалював с-и ♦, щораз досконаліший, ©.

УДОСТАЛЬ /В-/ уволю, вволю, ДОВОЛІ, ДОС
ХОЧУ, подостатком, удбстач.

УДОСТОЮВАТИ у . визнава- гідним, сподобл
яв роби- честь кому; (чим) відзначав (шаною) 
ушанбвува-; я. Імн хто/ сподоб/лгі с-и ♦, з-й 
~и-, вшанбвувач, ~итель, пк -ливий, -ний, ©;

удостоїти у. сподоби- 0; не у. не завда- со
бі труду зробити [не удостоїв пбглядом не 
завдав собі труду глянути];

УДОСТОЮВАТИСЯ з" у. сподобля-, бути гі
дним, ма- /заслугбвува- на/ честь 0; я. /мн хто/ 
-ється /сподобляється/ удостоюваний, виз- 
на- гідним, ушанбву-, відзначу-, пк сподоб- 
ленний, © маючи честь;

УДОСТОЇТИСЯ у. сподоби-, стати гідним 0; 
що -гіївся /сподобив-/ сподоблений, визна- 
гідним, відзначе-, ушанбва-, удостбє-, 0 .

УЖ... крім наведених тут слів, > ВЖ...
УЖИВАТИСЯ2 /В-2/ жити дружньо /душа в 

душу/, умі- жй- з людьми, умі- лагоди-; (у 
природі) співіснував (у що) звика- /пристосо
вуватися/ до чого; я. /мн хто/ -сться умівши 
лагодити, з-й ужитися, пк злагідний, помйр- 
ливий, злагідли-, несварли-, згідли-, поступ- 
ли-, артільний, товариський, ©.

УЗ... крім наведених тут слів, > ВЗ...
УЗАГАЛЬН/ЮВАТИ клясифікува- /об’бдну-/ за 

спільністю рис, роби- ~ення /загільні виснов
ки/; (досвід) пошйрюва-; ± ПІДСУМОВУТИ, 
СИНТЕЗУ-; я. Імн хто/ ~юс с-и ♦, з-й ~и-, ~ю- 
вач, пк сумарний, підсумковий /-бвчий/, ©;

УЗАГАЛЬНЕНИЙ збірний, сумар-, (властив
ий багатьом) типовий; ± УНІВЕРСАЛЬНИЙ.

УЗАКОН/ЮВАТИ роби- законом /законним/, р. 
легітимізував (свято) запроваджу-, узвичаю-; 
± ЗАКОРІНЮ-; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, з-й 
узакбни-, -ювач, пк -ливий, для -ення, ©.

УЗАЛЕЖНЮВАТИ (що від чого) обумовлю- /з-/ 
що чим, робити умовою чого; що узалЄжнює 
= що обумовлює;

♦♦♦СЯ ставати умовою чого 0.
УЗАСАДНЮВАТИ г. обгрунтбву-, б'° обґрун- 

тбву- засадами /прйнципа-/; ± ОБУМОВЛЮ-.
УЗБЕРЕЖЖЯ (моря) берег, НАДБЕРЕЖЖЯ, 

берегова /надбережна, прибережна/ смуга.
УЗБІЧ збоку, осторонь; (шляху) на узбіччі; (го

ри) на схилі;я к і  ж? схил, спад, узвіз.
УЗБІЧЧЯ (дороги) край; (гори) СХИЛ, узгір’я, 

Є узбіч (ж1 )\ & р. узбочина; ± СПАД, КРАЙ.
УЗВАР/В-/> КОМПОТ.
УЗВИЧАЮВАТИ /при-/, привчав (лад) УТВЕР

ДЖУ-.
УЗВИЧАЮВАТИСЯ ЗВИКАТИ, привчатися, у- 

сталюва-, закорінюва-, У ТВЕРДЖУ В А-; я.

/мн хто/ -сться с-и ♦, з-й призвичаї-, вже мій- 
же звйклий, напівзвйклий, ©, + я. утверджу
ється; ± що звика, що усталюється;

УЗВИЧАЄНИЙ закорінен-, утвірдже-, встанб- 
вле- широковжива-, ТРАДИЦІЙ-, загально
прийнятий, (як спадок віків) надбаний, (лад) 
устале-.

УЗВЙШШЯ (природне) височина, височінь, гір
ка, горбовина, (мале) узгір’я; (рукотворне) 
поміст, постамінт, підвищення, ± ТРИБУНА.

УЗВІЗ крутий схил, спад, спадистий шлях /вули
ця/, з’їзд*, р. вйсмик, гі° узбіч ІжЧ\ & п* *уз- 
вбзистий.

УЗГІР’Я > УЗВИШШЯ; (гори) СХИЛ, узбіччя; 
& п° сугір’я.

УЗГО/ДЖУВАТИ (дії) /по-/, координува-, г. узг- 
іднюва-; (тертя) лагоди-, полігоджува-, с° у- 
трясі-; я. /мн хто/ -джус с-и ♦, з-й /заціківле-/ 
-ди-, -джувач /по-/, пк -джувальний /по-/, 
-дливий, рв -дження [комітЄг -дження], ©;

УЗГОДЖЕНО в унісон 0;
УЗГОДЖУВАТИСЯ о. іти в парі; (з чим) ВІД

ПОВІДАТИ чому!до чого 0.
УЗДОВЖ /ВЗД-, ЗД-/ по(в)здбвж, упродовж /у- 

по-/; (низом чого) попід чим, /рівнобіжно/ по
при що, Іверхів*ям гір/ понад чим.

УЗИМІ /В-/ і УЗИМКУ /в  -/ взиму, зимою, холо
дами, о. за білих мух.

УЗЛІССЯ край лісу; & узлісок, возлісся.
УЗУВАТИ /В-/ (чобіт) назува-, надяга-, ступа- у 

що; (полк) озува-, забезпЄчува- взуттям.
УЗУРПАТОР > ДЕСПОТ.
УЗЙТИ /В-/ і УЗЯТИСЯ /В -/ > БРАТЩСЯЛ
УЇДАТИСЯ /В’-/ (в тіло) вгриза-, врізува-, втис- 

ка-, заглиблював (в душу) западати; (на їх) 
точи- /гриз-, заїда-/ їх; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, 
радий в’їс-, щораз уїдливіший, і. іржа, смола, 
ґедзь, пк упікливий, УЇДЛИ-, ©;

В’ЇСТИСЯ (кому) упектися, в’їс- в печінки; 0.
УЇДЛИВИЙ/В’-/ © НЕВІДЧЕПНИЙ, УЛАЗЛИ

ВИЙ /на-/, причЄпли-, (доскіпли-) занудли-; 
(докір) ущипли-; (комар) ДОШКУЛЬНИЙ; 
(дим) їдкий, ядучий.

УК... крім наведених тут слів, > ВК...
УКАЗ ДЕКРЕТ; бути -ом вказува- [ти мені не ♦].
УКАЗ/УВАТИ /В-/ (кому) зверта- увагу чию, ф. 

тика- пальцем (в очі); (на що) показува-, (па
льцем) тйця-; зн? повча-, науча-, пояснюва-, 
дава- вказівки, робй- зауваги; (на факт) свід
чи- про; (що читати) рекомендував (день) 
називав (дорогу на віку) бу- взірцем /прикла
дом/ їм!для їх, прави- за взірець /за приклад/ 
ш/для їх', я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й -а-, укаж
чик, (річ) покаж-, дороговказ, показник, інд
екс, знак, символ, індикатор, пк настаанбвчий, 
вказівний, дороговказ-, т. індикатоор-, © .
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УКВІТЧУВАТИ > КВІТЧАТИ.
УКІС > схил.
УКЛАД > УСТРІЙ; (суспільний) формація; (жи

ття) спбсіб, триб; з. УГОДА; & лад.
УКЛАДАТИ /В-/ /с-/; (вінок) /по-/, (столи /чим/) 

/за-/; (речі) пакува-; (стіг) стогуві-; (спати) 
клас-; (пироги) ф. їс-, умині-;

УКЛАД/АТИ тк (пакт) підпйсува-, (словник) 
упорядкбвува-; (контракт) ок брі- [я з ним 
контракту не брав]; (наперед) накр£слюва-, 
плянуві-, передбачі-; я. /мн хто/ ~і 1./2. с-и ♦, 
рідйй укліс-, УКЛАДАЧ, © ~іючи, 1. + ~аль- 
ник, кладій, пк ~альний, ~ливий, -̂ чий, 2. + я. 
упорядковує;

УКЛАСТИ (кого) жг" .убити; 0;
УКЛАДАТИСЯ /В-/ клас- 0; (в голові) ф. 

влізити в гблову & викладатися /по-/.
УКЛАДАЧ (збірки) УПОРЯДНИК; ± АВТОР.
УКЛАДИСТИЙ /В -/ місткий, Імний, об’ємис- 

тий; ± ПОРТАТИВНИЙ.
УКЛЕПАТИСЯ > КЛЕПАТИ.
УКЛІН (доземний) поклін; (з присідом) ревер

анс; (кому /в листі/) вітання.
УКЛІННО (дякувати) кріс-, (проси-) д. на всю 

милість.©
УКЛОНЯТИСЯ /В-/ /по-/, кліня-, жґ клони-, ві- 

ддавіти уклін, (скидаючи шапку) шапкува-; 
(низько) би- чолбм; (богам) віддаві- /засвід- 
чува-/ шіну; (перед ким) схилі- гблову, схи
лятися; ± ПОКЛОНЯ-; (їм /у листі/) вітіти і*; 
я. /лг* хто/ -ється с-и ♦, змушений уклонгі-, о. 
з поклоном, © ± я. поклоняється.

УКЛЯКАТИ /В-/ ставі- /піда-/ навколішки, пі- 
да- на коліна; (повзати на колінах) колінку- 
ві-; (з холоду) дубі-, тфпну-; (- стебло) хили
тися, никнути; (з несподіванки) завмирі-; я. 
/мн хто/ уклякіі 1. с-и ♦, зм-й уклікну-, ©, 2. 
я. дубіє /дубне/, 3. я. никне, 4. я. терпне;

УКЛЯКНУ- /при-/ 0; я. ~, -лий, сколінений 0, Й.
УКОЛ інь&сція /с° ін’-/, впбрскнення, г. зіштрик.
УКОЛЙСУВАТИ /В-/ /ЗА-/; (горе) стйшува-, за- 

глуші-, ПОТІШ А-; д'к = що заколисує.
УКОМПЛЕКТОВУВАТИ > КОМПЛЕКТУ-.
УКОНТЕНТОВУВАТИ /В-/ задовольні-, ВДО- 

ВОЛЬНЯ-; онГ ЧАСТУВА-.
УКОРІНЮВАТИ(СЯ) /В-/ і УКОРІНЙТИ(СЯ) 

/В-/ > ЗАКОРІНЮВАТИГСЯ).
УКОРОЧУВАТИ /В-/ і УКОРОЧАТИ /В-/ кор- 

отй-; (вік) скорбчува-; (язика) /при-/, втині-, 
примушува- мовчіти кого; (крок) СПОВІЛЬ
НЮВАВ я. /мн хто/ вкорбчує с-и ♦, 3-Й укор- 
отй-, укорбчувач /при-, с-/, пк скорбтливий 
/при-, у-/, ©; в. собі вік(у) самовбивітися;

УКОРОТЙТИ /с-/ 0; & n f  підкоротйти.
УКбЧУВАТИ /В-/ /за-/; (колясою) заїжджі-; 

(дорогу) УТОРОВУВА-; 1. я. /мн хто/ вкгічує

с-и ♦, з-й укотй-, котій, укбчувач /за-/, пк 
укбтли-вий /за-/, ©, 2. я. второвує.

УКРАЇНА f  Русь, зн Малорбсія, Малопбльща.
УКРАЇНЕЦЬ f  русин, як і. руський; д. руснік, е. 

козак, з" малорос, л. хахбл.
УКРАЇНСЬКИЙ ? русь-, е. козіць- [козіцька 

книжка].
УКРАЙ /В-/ дуже, надзвичійно, до крію, куди 

як; повно, вщерть, по вінця, жґ аж [аж у 
глибокій ймі у дуже глиббкій ямі].

УКРИВАЛО (на ліжку /вдень/) /по-/, /вночі/ 
кбвдра, коць, г. коц, с° одіяло, (вовняне ще) 
ліжник; (рядняне ще) ряднб, ряднина.

УКРИВАТИ /В-/ /на-, по-/, у етил і-; (хмарою) за
тяті-, заволікі-, застилі-; (квітами) уквітчув
ав квітчі-, у стеля-; (потом) заливі-, з’явля
тися на чім; (від зла) ховіти, охороні-, берег- 
тгі, рятуві-; (річ оплесками) заглуші-; у. гань, 
ббю ганьби-; у. слівою уславля-; я. /мн хто/ 
у криві с-и ♦, з-й укргі-, укривіч /по-/, (дах 
соломою) пошивіч, пк укривальний /по-/, ©;

УКРИВАТИСЯ /В-/ (коцем) /на-/; (хмарами) 
затягі-; 0; (травою) поростіти; (пилом) при
ладі-, покривітися; (від чого) хові-, берегти
ся, рятуві-; я. /мн хто/ -ється укриваний /по-, 
на-/, с-и ♦, рідйй укргі-, ©;

УКРЙТИ-: у. парасгілями ок запарасбли-; 0.
УКРІПЛЕННЯ оборбнна споруда, фортифікіці- 

я, ФОРТ^ЕЦЯ), БАСТІОН; (на Січі) палінка.
УКРІПНЙЙ #с* (- споруду) фортифікаційний.
УКУПІ/В-/ спільно, різом, гуртбм, у? купно; & 

куп(оч,)ці; ± при купі /> КУПА/.
УЛ... крім наведених тут слів, > ВЛ...
УЛАГОДЖУВАТИ /В-/ /по-, за-/, (сварку) улід- 

ну- /за-/; (їх) уласківлю-, ул&цу-; я. /мн хто/ 
улігоджує = я. залагоджує + с-и ♦, з-й улі- 
годи-, © уліднуючи;

ЗАЛАГОДИТИ > ЗАЛАГОДЖУВАТИ.
УЛАЗИТИ /В-/ і УЛІЗА- /В-/ /за-/, залізи-, про- 

діставітися, проникіти; (у дрібне) вхбди-, 
заглиблюватися, с° вникіти; (в жупан) одягі- 
що; (в судді) пролізи-, влаиггбвуватися ким; 
(у чию шкуру) перекиді- /перевтілюва-/ в ко
го; (куди: красти) забирі-; (у чуже) втручі-, 
лізти; я. /мн хто/ вл&ить с-и ♦, з-й вліз-, ла
зько, пк УЛАЗЛИВИЙ, улізистий, ©. 

у л а з л и в и й  /в-/ влізли- /у-/; (гість) унідли-; 
(комар) уїдли-, набрйдли-; & улізистий.

УЛАМОК відлім- /з-/, відщеп, скілка, (дерева) 
оцупок; (бомби) с° оекбл-; (старовини) я. пе- 
р&кйт-, зілиш-; (судна) рбзбит-; & улбм- /в-/;

УЛАМКИ (бомби) скалкй 0, с° оекблки.
УЛАН > КАВАЛЕРИСТ.
УЛАСКАВЛЮВАТИ /В-/ задббрю-, УЛАГО

ДЖУ-; я. /м" хто/ власківлює с-и ~, з-й улас- 
ківи-, власківлювач, ©; ± я. залагоджує;
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УЛАСКАВИТИ розтопити сЄрце 0.
УЛЙСЛИВИЙ /в  -/ /під-, об-/, ЛЄСТИ-, СОЛОДКОМ- 

бвний, /. солодкомовець, о. з мЄдом на устіх; 
(голос) підлазистий, масний; (-уста) п. медо- 
точйвий,солбдкий.

УЛЙЩУ/ВАТИ /В-/ і УЛЕЩА- /В-/ (їх) задоб- 
рюва-, УЛАСКАВЛЮ-, с. годити як болячці 
їм, (хвальбою) ЛЕСТИ- їм, мастй- словами; я. 
/мн хто/ -с с-и ♦, з-й улести-, ~вач, обласник 
/у-/, солодкомовець, пк УЛЕСЛИВИЙ, ©.

УЛІВО /В-/ (в)лівбруч, уліворуч, у ліву руку 
/бік/; (де) з лівого боку, зліва.

УЛІТІ /В-/ і УЛІТКУ /в -/ літом, літньою /теп
лою/ порбю, сЄред літа, об літній порі.

УЛОВЛЮВАТИ /В-/ (звук) схбплю-, (думку) уг- 
іду-, розпізнавати, (малий рух) фіксуві-, засв- 
ідчува-, (зміст) осягі-, (глум) постерігі-, пом- 
ічі-; (звуки з ряду) розслуха-; я. /мн хто/ улбв- 
люс с-и ♦, рідйй улови-, розпізнівіч, улбвл- 
ю-, ловець, пк (у)лбвчий, улбвлювальний, ро- 
зпізнавіль-, ©, ± що ловить;

УЛОВЙТИ /В-/ /з-/, спіймі- /в-/, затрйма-; (звук) 
почу-; (на гарячім) застука-, заскбчи-; 0.

УЛОГОВИНА заглиби-, запади-, жолоби-, видо
линок, ± БАЛКА; & улоговинка, улягбвина.

УЛКІБЛЕНЕЦЬ укбха-, улк5бленик Ір. об-/, ж1 
улюблениця /-енка/, кохін-; (царя) фаворит; 
(у сім'ї) МАЗУН, ПЕСТУН; (муз) ббрінець; 
(долі) п&цен-; & ліббле-, ± ПРОТЕЖЕ.

УЛЮБЛЕНИЙ укоха-, лк5бле-, жґ міза- (пи- 
рогбм); (- стихію) рід-, свій; ± ЛЮБИЙ.

УЛЯГАТИСЯ /В-/ (- сніг) злягі-*, ущільнюва-; 
(у що) п. вклад а-; (на що) лягіти; (пил) сіда-; 
ІбурюІ ущухі-; ІрухІ слабша-; ІгнівІ мина-, ро
звіюватися; я. -ється 1. я. ляга, 2. я. ущуха.

УЛЬТИМАТЙВНИЙ (тон) категорйч-, безапе- 
ляцій-, крутйй;

УЛЬТИМАТЙВНО о. з ножЄм до горла 0.
УЛЬТИМАТУМ категорйчна вимога, г. ульти- 

міт, о. абб-абб.
УМ... крім наведених тут слів, > ВМ...
УМ РОЗУМ; собі на умі хоч дурнйй, та хитрий.
УМАЩУВАТИ > БРУДНИТИ, МАСТИТИ;

УМАСТЙТИ попіс- в масть, вліпи- в око 0.
УМАЮВАТИ > КВІТЧАТИ.
УМЕРТВЛЙТИ присиплЯ- на смерть, У БИВ А-; 

(дух) придушува-, глушй-, мертвй-; я. /мн хто/ 
умертвлю с-и ♦, з-й умертвгі-, н1 УБИВЦЯ, пк 
/дух/ мертвбтний, УБИВЧИЙ, ©; я. -влй 
плоть тіловбйвчий.

УМИВАЛЬНЯ умивільна, війна, г. лазнйчка.
УМИВ/АТИ /В-/ /об-, ви- +/, ми-; (дощем) зрбш- 

ува-; у. рУки знімі- з сЄбе відповідальність, 
у. руки від відмежовуватися /дистанціюві-/ 
від, не втручі- у що; у. слізьмй їх пліка- над 
їми\ у. рУки п. обтріпу- пір’ячко; я. /мн хто/

~і с-и ♦, рідйй умй-, ~іка, ~ійло, пк -ільний, 
ск умйй- [умййрука], ©; ± я. миє; я. - і  руки 
з-й умити руки /відмежувітися/ від, умйй- 
руки, могі-хіта-з-крію, пк хатоскрайній, ©;

УМИВ/АТИСЯ /В-/ ми- 0; (потом) вкриві-, 
(кров'ю) заливі-; у. слізьмй плікати; я. /мн 
хто/ -сться с-и ♦, з-й умй-, мйтий, -аний /об-, 
ви- +/, ~іка, ~ійко, ~ійло, ©, сґ невмивіка 0.

УМИН/АТИ /ви-, роз-/, м’я-; (їжу) намині-, тро- 
щй-, теребй-, ЛОПА-, затирі-, тріска-, с. ♦ за 
обидві щокй /на всі заставкй/, ЖЕР-; я. /мн 
хто/ - і  с-и ♦, з-й ум’я-, ~айло, пк -ільний, ©;

УМ’ЙТИ (глек сметани) д. умет&ій- 0.
УМИРАТИ /В-/ /ПО-/, коні-, кінчітися, /  від- 

хбдити (у зісвіти), о. пріс- на тонку /остін- 
ню/, лягі- в зЄмлю /Яму, могйлу/, сходи- ВМ. ,  
ітй в сиру з£млю /на той світ/, лиші- /опускі-, 
покиді-, прощі-/ світ, відходи- за межу; про- 
щітися /розлучі-/ зі світом /життям/, (в ліж
ку) приймі- смерть; (бути при смерті) о. гро
ші одказува-; (за ким) tu пропаді-, ум ліві-, 
душі не чу-; (зо сміху) піда-, лягі-, с. тіпати
ся з реготу; в. навстоячки гину- з піднятою 
головбю; я. умирі покинутий ♦, приречений 
вм£р-, мійже мрець /труп/, пк УМИРУЩИЙ, 
вже мійже мертвий, ок мрущий, тлінний, 
/хорий/ агоній-, з. прйсмерт-, притрун-, у? 
сметан-, в обіймах смерти, на Божій дорозі 
/посталі/, на відході у вічність /зісвіти/, ©;

ПОВМИРАТИ 6а &д. розумітися;
УМЕРТИ /В-/ сконі-, перестівитися, - f  відійти 

(в зісвіти), спочй- (навіки), пітй з життя, пітй 
в лоно Авраімове /в Йосафітову долйн- -у/, 
перенЄстйся у Божі зісвіти /вічність/, уп
окої-, зійтй /лягЧ в могйлу, сплющи- /за-/ очі 
(навіки), переступй- на той світ, випусти- /с-/ 
дух, пустйтися духу, віддіти Ббгові духа /ду
шу/, подгікува- цьому світу, відійтй за небок- 
рій, замкну- очі, замбвкну- навіки, ді- /вріза-/ 
дуба, відді- кінці, в. гигну-, здбхну-, задф- 
/відкйну-, простягну-/ ноги /копита/, опрягти
ся; (в бою) (по)лягтй, загйну-; п. (з переляку 
+) лусну-; хоч умріі, а зроби зроби хай там 
щб; я. вмер умерлий /по-/, поліг- 0, Й.

УМИРУЩИЙ /В-/ > я. вмира; МИНУЩИЙ, 
смфт(£пь)ний, тлін-; скінч^н-, недовговіч- 
/-тривілий/; & співмрущий f  /= живий супут
ник померлого/. 

у м й с н и й  /в-/ > НАВМИСНИЙ.
УМЙТЬ /В-/ > МИТТЮ
УМІННЯ /В-/ здітність, досвід, майстерність, 

впрівн-, уміл-, с. хист, окґ тгіма; (високе) ми
стецтво, техніка; (тонке) спрйтність, згрібн-.

УМІТИ /В-/ (зробити) могтй; (смішити) міти 
хист /здібність, здітн-/; онґ зні-, тями-; я. /мн 
хто/ вміє наділений умінням /хйстом/, умій-
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ко, умілець, пк умілий, фР з-й, спромбж- [с. 
описати], нівче- [н. шити], о. з умінням, © у- 
міючи, умівши, ± я. може;

ЗУМІ- потріпи- /у-/, вді-, втя-, здола- 0; д1—►
УМІЩАТИ /В-/ і УМІЩУВА- /В-/ місти-; розм- 

іщі-, розташбвува-; (у пресі) публікува-, дру- 
кува-, оприлюдню-; я. /мн хто/ уміщі 1./2. с-и 
♦, з-й умісти-, ©, 1. + я. містить, 2. + я. по- 
міща /розміща/.

УМЛІВАТИ /В-/ /зо-/, млі-, знемага-, с. неприто
мні-, обмирі-; (за ким) п. /у-/, пропада-; (- се
рце) завмира-, в’яну-; (- кінцівки) тірпну-, ці
лені-; (душею) тлі-, болі-; (в печі) упріва-; я. 
/мн хто/ умліві с-и ♦, готовий умлі-, ©, 1 + я. 
мліє, 2. + я. непритомніє, 3. (за ким) + я. 
пропада, 4. + я. терпне, 5. я. упріва;

УМЛІТИ /зо-/ 0; & 6а повмліва-; у. від захбп- 
лення захопитися до нестями.

УМОВ/А угода, договір; (чиясь) вимога, пропоз
иція, поріда; м. передФ; (задачі) вихідні дані;
з. -ляння, напучен-; за ~и під -ою;

УМОВИ (миру) засуди, (життя) обставини, у- 
мбви-; (вступу до певних кіл) ценз.

УМОВЛЙТИ /В-/ перекбнува-, просй-, упрбху- 
ва-, с. БЛАГА-, угбвтува- /= с° урезбнюва-/; 
(на що) схиля- до; (в горі) заспокбюва-, поті- 
ші-; я. Імн хто/ умовлю с-и ♦, з-й умови-, угб- 
втувач, урезоню-, перекбну-, пк урезбнливий, 
перекбн-, Hanjft'-, © умовляючи, ± я. блага.

УМОВ/ЛЯТИСЯ /В-/ /до-/ (про ~и), зв’язува- 
~ами, договбрюва-, укладати угоду; я. Імн 
хто/ -ється -люваний /до-/, зв’язу- -ою, с-и 
♦, з-й -и-, учісник угоди, пк УМОВНИЙ, ©, ± 
я. домовляється.

УМОВНИЙ (знак) умбвле- /до-/, розпізнавчий; 
(- арго) штучний; ІмежуІ уяв-; (образ) схема- 
тйч-, символ іч-; ® пересіч- [обробка на ♦ тра
ктор]; (вирок) д. підвіше-; (- кару) фіктив-, не
справжній; ± ВІДНОС-; (рефлекс) ма набутий.

УМОГЛЯДНИЙ > АБСТРАКТНИЙ.
УМОЖЛИВЛЮВАТИ робити можливим.
УМОРА > УМРЕШ!
УМйЧ/УВАТИ /В-/ і -АТИ /В-/ /за-, з-/; я. їм" 

хто/ ~ує с-и ♦, радий умочи-, © + я. мочить;
УМОЧЙ-: у. руки п. 1. нагрі- p., 2. (у що) бу- 

причетним до чого.
УМОЩ/УВАТИСЯ /В-/ угніжджува-, МОСТИ-, 

розташбвува-; (спати) лігоди-, готуві-; я. /мн 
хто/ -сться мощений, -ува- /при-/, угніжджу- 
ва-, с-и ~, рідйй втули-, пк мостиль-ний, ©;

УМОСТИТИСЯ угнізди-, втули- 0.
УМРЙШ! > КУМЕДІЯ; сміх та й годі! сміх од

йн! сміхоті одна! & умерти!
УМРЕШ ЯКЙЙ(!) солодкий /смачний, приєм- 

+/ що аж!, з-й оп’янити, г. упоюючий.
УМУДРЙТИ робй- мудрим, додава- розуму, на-

вчі- (мудросте); я. /мн хто/ умудря с-и ♦, з-й 
умудри-, з-й навчи- (м.), ©.

УМУДРЙТИСЯ ставіти мудрішим, РОЗУМНІ-, 
мудрі-, мудріша-; (щось робити) знахбди- 
спбсіб, добирі- способу /хисту/, спромагат
ися, с° ухитря-; я. /мн хто/ -ється 1. щоріз 
мудріший, © мудріючи, 2. з-й знайти спосіб, 
пк спромбж-, з-й, гбд-, фр. винахідливий, ©;

УМУДРЙТИСЯ ухисти-, ухитруві-, спровбри-, 
СПРОМОГ- 0; набити руку, вихитрува-.

УМ’ЯТИНА > М’ЯТИНА.
УН... крім наведених нижче слів, > ВН...
УНАДЖУВАТИСЯ /В-/ (до кого) УЧАЩАТИ; ± 

ВІДВІДУВА-; я. /мн хто/ -сться с-и ♦, рідйй 
уніди-, пк УНАДЛИВИЙ, ©;

УНАДИ- /за-, по-/, о. пізні- стяжку в горох 0.
УНАДЛИВИЙ /В-/ > УЛАЗЛИВИЙ, ЧАСТИЙ; 

& унідний.
УНАОЧНЮВАТИ робй- наочним, покізува- на

очно; (робити зримим) кГ візуалізуві-.
УНЕВАЖНЮВАТИ г. скасбву-, робити недійс

ним, анулюві-, касува-; дк = я. скасовує.
УНИКАТИ вимині- /об-/ (с. десятою дорогою), 

мині-, оббігі-; цурітися, сахі-, тримі- остор
онь, тікіти /бокуві-/ від; (чого) УХИЛЯТИ
СЯ від, оминіте що; (чвар) не допускі-, запо- 
бігі- чому; (вин) не вживі-, обходитися без, у- 
трймува- від; (небезпек /негідно/) хові- в ку
щі, ховіти гблову в пісок; (боїв) відсйджува- 
в окбпах; у. пгігляду вимині- погляд; я. /мн 
хто/ уникі с-и ♦, з-й унйкну-, пк УНИКЛ
ИВИЙ, ухильний, несхйль- /неохочий/ до, ©;

УНИКНУТИ (чого) розминутися з чим 0; не у. 
не минути.

УНИКЛИВИЙ > я. уника, (- відповідь) ухиль
ний, непрямий, крутійський, ок поминівчий.

УНІВЕРСАЛ (гетьмана) грімота, маніфест, ДЕ
КРЕТ; © всезнівець, на всі руки мійстер, f  
хто всі розуми поїв.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ всеосяж-, всеохбп-; (закон) 
для всіх, загільний, д. усіхній, с. ВСЕСВІТ-; 
(хист) всебічний, різнобіч-; ±УЗАГАЛЬНЕ-.

УНІВЕРСИТЕТ ільма-мітер, вища школа (виш), 
с° інститут народньої освіти (ІНО), ф. унівЄр;

УНІВЕРСИТЕТИ фР школа життя [мої ♦].
УНІКАЛЬНИЙ одйн у свбму роді, один-єдйний, 

неповтбр-, неперевфше-, незвичій- /над-/, 
незрівнян-, якого світ не бічив, без /не до/ по
рівняння; небічений, нечува-, РІДКІС-, нідЄ 
не відміче- /звіс-, зні-/, винятковий, особлй-.

УНІКУМ єдиний екземпляр, раритЄт; © > О- 
РИЕІНАЛ.

УНІТАРНИЙ єди-, моноліт-, неподіль-, собор-; 
± ОБ’ЄДНА-.

УНІФІКАЦІЯ уодностійнення, гі° д*зоднакові-.
УНІФІК/УВАТИ уодностайнюва-, уподібнюва-,
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стандартизував о. стриг- під один гребінець; 
я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й уодностайни-, ~ітор, 
стрижій під одну гребінку, пк ~аційний, ©;

3 W  уодностайнити 0;
З ж С Я  зоднаковіти 0.

УНІФОРМА У однострій; & д'к *зуніформлений.
УНІЯ спілка, об’єднання, союз.
УНОЧІ /В-/ сфед ночі, нічн/ої пори, об нічній 

порі, нічною порою, у нічний час, ~йм чісом.
УО... крім наведених нижче слів, > ВО...
УОСОБЛЕННЯ (явищ природи) персоніфікація; 

(волі народу) втілення; & уосібнення,
УОСОБ/ЛЮВАТИ (явища) персоніфікуві-; (об

раз) втілюва-, матеріялізува-; у. по&зію о. ди- 
ха- чим; я. /мн хто/ -люс с-и ♦, з-й ~и-, ~лю- 
вач, утілю-, персоніфікатор, о. живий образ, 
як ~лення, пк ~ливий, ©;

♦♦♦СЯ: я. /мн хто/ -сться ~люваний, ~ленець.
УОСОБ/ИТИСЯ: я. -ився ~лений 0; -лена за

здрість ~лення зіздрости.
УП... крім наведених нижче слів, > ВП...
УПАД падіння; до -ду до знемоги /нестями/.
УПАД/АТИ (до ніг) піда-; (коло їх) піклуватися 

/турбува-/ про їх/іми, (коло дівчат) увива-, 
ви-, тупцювати, липну- тулитися, /ЗАЛИЦЯ-, 
підсипі-, ж. мизка-/ до кого; ± ПІДЛАБУЗ- 
НЮВА-; (біля худоби) ф. тупати; у. на дусі 
занепаді- /пада-/ духом; у. на сйлі слабну-; 
у. серцем трати- надію, зневірятися; я. Імн 
хто/ - і  1.-5. с-и ♦, зг-й упас-, ©, 1. + я. впада,
2. + я. пада, 3. (на силі) + я. слабне, 4. + я. 
старається, 5. (коло кого) + я. увивається2.

УПАКОВКА с° паковання, опаковання.
УПАК/ОВУВАТИ /В-/ (речі) /с-, за-/, збирі-, ук

лала-; (у певній вазі) фасува-, розфасбву-; (до 
тюрми) запакбву-, запроторю-, засаджу-; я. 
Імн хто/ -бвує с-и ♦, з-й ~ува-, ©, + я. пакує.

УПЕВНЮВАТИ /В-/ і УПЕВНЯ- /В-/ /за-/, за- 
п£внюва-, перекбну-, вселяти певність; я. у- 
п£внює = я. запевнює;

УПЕВНЕНИЙ: у. в собі певний с^бе.
УПЕВНЮВАТИСЯ /В-/ перекбнува-, пересвід- 

чува-; (в їх) покладі- на їх; & упевня-; я. сть
ся 1. я. переконується, 2. я. покладається.

УПЕРЕДЖЕНИЙ (проти кого) наставле-; (пог
ляд) необ’єктив-, наперед укладе-, небезстор
онній, несправедливий, фР негативний.

УПЕРЙДЖЕ/ННЯ -ний погляд; & ~ність 0; це -  
у. © добре Вам говорити, (незніючи).

УПЕРЕКИДЬ /В-/ / УПЕРЕХРЕСТ /В-/ > ПЕ
РЕВЕРТОМ і НАВХРЕСТ.

УПЕРТКІХ убоїще, як і. упертий, о. мідяне чо
ло, мідний лоб, п. осел, ішак.

УПИВАТИСЯ1 /В -1/ підхмеля-, хмеліти, п’яні-; 
(чим) втішатися, чарува-, насолоджува-, зазн
авати насолоди від, п’яні- від /з/ чого [у. щас

тям п. від щістя]; (до екстази(у) п’яні- серц
ем; п° пи- [пив золоте сонце]; гд упоюватися; 
я. Імн хто/ -ється с-и ♦, з-й оп’яни- /упЙ-/, 
щораз упйтіший /п’яні-, захмелені-/, пк залас
ний [козак та воля -  заласна доля], п’янкий 
/соло-д-/ що аж /аж-аж-аж/, умреш який, гд 
упоюючий, © п’єш не нап’єшся, гПд'к упб- 
ююче зал-асно, умреш! ±я. насолоджується;

УПИТИСЯ ф. надудли-, насмокта-, налига-, 
набра- (як жаба мулу) 0; (до екстази(у) оп’я
ніти, /с-/; & обпитися; що упіівся обпйлий, 
упитий /об-/, (чим) сп’янілий з /від/ чого, Й.

УПИВАТИСЯ2 > УПИНА-, дк У(ВІ)П’ЯС-.
УПИН/АТИ /В-/ (кігті) встромля-, вганя-, вса- 

джува-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й уп’ясти, ©;
У(ВІДГЯСТЙ (кігті) всади- 0; (пальці у  що) 

прикипі- чим до чого; (очі !у що!) вирячитися 
на що, уп’ястися, втупи-, прикипіти очйма 
/вліпи- очі/ у що; (блюзу у брюки) запхі-.

УПИНАТИСЯ /В-/ (в тіло) вганя-, вгриза-, уст- 
рбмлюва-, зп впива-; (оком) втуплюва-; (в губ- 
и) всмбктува-; (рукою) хапі-, чіпля-; що /мн 
хто/ -сться с-и ♦, радий уп’ястися, упинюва- 
ний, устрбмлюва- 0, © впинаючись;

У(ВІЩЯСТИСЯ (в тіло) вгороди- 0; (чим) 
всадити що [упився зубіми всадив зуби]; 
(руками) вчепи-, (очима) прикипіти, вліпити
ся; (у що) допас- до чого 0.

УПИР > ВАМПІР; & упиряка, ж' упириця.
УПИРАТИСЯ /В-/ (у що) спира- /об-/ на що; (у 

стелю) підпирати що; с° пручатися, огині-, 
опира-, не вступі-, затина-, жґ норови-*, КО- 
МИЗИ-, о. ставати дибки; не годитися не пог
оджуватися, відмовля- від; (на своєму) напол
ягати, твердо стоя-; я. /мн хто/ -ється (об що) 
опертий /с-/, с-и ♦, з-й упер-, упертюх, пк упе
ртий, затя-, о. кам’яний, ІочимаІ уп’ятий, ©;

УПЕРТИСЯ затя-, затну- 0; & ♦, як коза; у., як 
баріін ♦. як залізний стовп.

УПЙСУВАТИ /В-/; УПИСАТИ /В-/ /за /, (чиє 
ім'я за заслуги) ♦ золотими літерами куди!де.

УПЙСУВАТИСЯ/В -/ записуватися;
ВПИСАТИСЯ (у довкілля) п. вплестися.

УПІЗНАВАТИ /В-/ ідентифікувати l(f з-/; 
УПІЗНАТИ /В-/ ± РОЗГАДАТИ; 0.

УПІКАТИ; УПЕКТЙ: у. в /за/ сірце вразити (в) 
с^рце.

УПЛАВ /В-/ пливом, пливцем, пливучи; & 
уплинь, вплинь, уплйн, вплин.

УПЛУТУВАТИ /В-/ (в халепу) /за-/, затяга-, за- 
мішува-;

♦♦♦СЯ/ /за-/, впліта-; (у біду) ВСТРЯВАТИ; я. 
-сгься = я. вплітається, я. встряє.

УПОВАТИ уР (на що) покладі- /мі-/ надію, 
РОЗ-РАХОВУВА-, орієнтуватися; ± СПО ДІ
ВА-; що /мн хто/ упові с-и ♦, спбвнений
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надій, (на кого) орієнтований, о. з надією, ©.
УПОВНІ /В-/ (перейти дорогу) з повним посу

дом, з повними відрами; (весна) у розквіті; 
(місяць) у пбвній фізі.

УПОВНОВАЖ/УВАТИ (кого) доруча- /надава
ти повноваження/ кому, г. уповажню-, управ- 
ню-, умандатбву-; я. /мн хто/ -ус с-и ~, радий 
уповноважи-, уповновіжувач, управню-, ©;

УПОВНОВАЖЕНИЙ © повноваж/-. з /наді- 
ле-/ -еннями, г. уповажне-, управне-, уманда- 
тбва-; як і. повіре-, довірена особа, і  повірник.

УПОДІБН/ЮВАТИ (до чого) робй- подібним, 
РІВНЯ-; прирівнюва-, ототбжнюва- /стіви- на 
одну дошку/ з чим, к" зводи- до спільного 
знаменника; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, рідйй при- 
рівня-, -ювач, ототожню-, прирівню-, ©;

♦♦♦СЯ г. /на-/; (до чого) рівня-, ставати подіб
ним /става- на одну дошку з чим/; я. /мн хто/ 
-ється -юваний, прирівню- /по-/, ототожню-, 
ставлений на одну дошку з, с-и ♦, з-й ~и-, ©;

УПОДІБНИ- г7на-/ 0; у. скотині розсвинячи-.
УПОДОБАННЯ /В-/ (естетичне) смак; фР пб

тяг, прихильність, прив’язання, слабість, при
страсть [мати уподобання]; ± СИМПАТІЯ.

УПОКОРЮВАТИ/В/утихомирю-, ПРИБОРКУ-
УПОРЯДЖАТИ /В-/ (хату) /О-/; (баль) УЛАШ- 

ТОВУВА-, УРЯДЖА-; ± УПОРЯДКОВУВА-.
УПОРЯД/КОВУВАТИ /В-/ роби- порядок, дава- 

лад /порядок/, доводи- до ладу /при-/ в поряд
ок, стіви- на свої місця, ОПОРЯДЖА-; (слов
ник) укладі-; (діла) полагоджува-; (дані) си
стематизував я. /мн хто/ -ковус с-и ♦, радий 
~кува-, -ник, пк -чий, фР в ролі -ника, ©;

УПОРЯДКУВА- злаштувй-, злади-, упора- 0;
УПОРЯДКОВУВ/АТИСЯ /В-/ нал аго джува-, 

ставати на свої місця; нормалізуватися 0; я. 
-ється с-и ~, -аний, ©, ± я. нормалізується;

УПОРЯДКОВАНИЙ упбратий, гд урядже- 0.
УПОРЯДНИК /В-/ > АВТОР; (концерту) орга

нізатор, (збірки) редактор.
УПОСЛІДЖУВАТИ (кого) зневажа-, принижу- 

ва-, витирі- ноги об кого, г. споневіряти;
УПОСЛІДИТИ простели- під ноги кого 0;
УПОСЛІДЖУВАНИЙ г. споневіря- [с. нарід];
УПОСЛІДЖЕНИЙ одринутий /від-/, відтбрг- 

ну- 0, покину- Богом і людьми, погбрджений, 
зневаже- усіма, хто в Бога теля з’їв, останній 
у Бога, п° знедолений, безталан-; р. жалюгід-.

УПОЮВАТИ; УПОЇ- ідеїуроі-, навія-,пршцепи-
УПРАВА (на їх) з. рішенець; (волосна) f  управл

іння, /в селі/ РОЗПРАВА; (банку) правління, 
керівний орган; (оркестри(а) г. оруда, ке
рівництво; міські у. МАГІСТРАТ; ± ШТАБ.

УПРАВЙТЕЛЬ (маєтку) економ; (ложі масо- 
нів) керівник, голова; ± ЗВЕРХНИК.

УПРАВЛІННЯ (люди) керівництво, провід, зп

менеджмент; (дія) керування, врядувіння, ад
міністрування; (оркестри) оруда, г. управа.

УПРАВЛЯТИСЯ (з чим) давати ріду чому, роз- 
в’язува- /подужува-/ що, (самому) даві- собі 
раду з чим; ± ВСТИГА-; я. /мн хто/ -ється с-и 
♦, з-й управи- /дати раду/, © даючи ріду;

УПРАВИТИСЯ (з роботами) оброби-, УПО
РА-, р. увину-, (з чим) д о в Єст й  д о  діла що 0.

УПРАВО /В-/ у правий бік /праву руч/, ^право
руч; (де) з правого боку /руки/, справа,.

УПРИСУТНЮВАТИ явля- очім, виставля- на 
очі /показ/.

УПРИТУЛ /В-/ впритиск, о. ніс-у-ніс, чолб-в-чо- 
лб, лицЄ-в-лицЄ.

УПРЙЩЕРТЬ /В-/ врівень з чим [у. з вінцями].
УПРІВ/АТИ /В-/ пітні-, прі-, укриватися /облив

ав потом; (в печі /- їжу/) умлівати; я. /мн хто/ 
- і  -аний, укри- /облива-/ потом, с-и ♦, (харч) 
призначений упрі-, пк пітнявий, запотілий, ©;

УПРІТИ о. нагрі- чуба, запоті-, /у-/, розпітні- 
0; що упрів упрілий, запоті- /у-/, 0, 0 .

УПРОХУВАТИ /УПРОШУ-/ дуже /слізно/ про
си- /проха-/, ф. кланда-, клянчи-, с. БЛАГА-; 
я. /мн хто/ упрбхує с-и ♦, з-й упроха-, (слі
зний, настйр-J прохач, ©, ± що блага.

УПУС/АТИ /В-/ (з рук) /ви-/; (куди) /за-/; (ніс) 
/о-/; (шанс) /про-/, ґіви-; (кігті) упині-; я. /мн 
хто/ упускі 172. с-и ♦, 1. рідйй впусти-, пк 
впускний, впускбвий, для впуску, 2. радий 
випустити -і- що випуска;

УПУСТЙ- (шанс) не допильнува-, прогіви- 0.
УПУЩЕННЯ > ХИБА, г недотягнення, перебче-.
УП’ЯЛИТИ (очі) утопії-; УП’ЯЛИТИ г. ужали-;

УП’ЯЛЙТИСЯ г. о. впитися н о ж Єм .
УР... крім наведених нижче слів, > ВР...
УРАГАН буря, буревій, борвій, х? гураґан, (з ви- 

хорем) шуря-буря, смерч, с. циклон, тайфун, 
(з потопом) цунамі; ± БУРЯ, ШТОРМ.

УРАГАННИЙ Xа гураган-, шале-, скаже-, шква- 
ль-, хуртовин-, несамовитий, серди-; (штурм) 
нездоланний, наваль-, нестрим-, с° стрімкий.

УРАДЖУ/ВАТИ /В-/ ухвалю-, вирішу-, постано
вляти, прийма- рішення; ради-; я. -с 1. я. ра
дить; 2. я. ухвалює;

УРАДИТИ ухвали-, да- пораду, породи-, по
могти рідою, д. урая-, онґ заріди- 0.

УРАЖАТИ /В-/ рани-, с. убиві-; (язиком) ШПИ- 
А-; (рану) травмува-, роз’ятрю-; (мету) ушко
джу-, завдавати шкоди, потрапля- в мету; ± 
ВРАЖА-; я. /мн хто/ уражі 172. с-и ♦, © 
уражаючи, 1. + я. вража, я. дивує, 2. + з-й у- 
разити, ґедзь, гедзюк, пк разючий, убив-, сто- 
жалий, с. нищівний, руйнівний, розтрбщу- 
валь-, смертонбс-, фР ударний, аґресив-, (еф
ект) рв калічення; когб -іють уражуваний 0;

УРАЗИТИ діткну- 0; що -ив 0; когб уріжено
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уражений, легко уражува-.
УРАХ/ОВУВАТИ /В-/ ма- на увазі, зважа- на, 

рахуватися з, брати до уваги /відома, з. на ро
звагу/; я. Імн хто/ врахбвує с-и ♦, з-й урахув
ав рахівник, обліковець, пк обліковий, урах- 
овчий, о. з урахуванням, ©.

УРАХУВАННЯ: без у. чого без огляду на що.
УРВЙГОЛОВА /шибай-, пробий-/, збитбшник, 

шибе-, БЕШКЕТ-, урвйтель, хлбпець-зух, па
ливода.

УРВЙСТИЙ крутий, стрімкий, крутоярий, кру
тогорий, крутоберегий, крутобокий.

УРВИСЬКО і УРВИЩЕ круча, крутояр, про
валля, з. строма; ± БЕСКИД, БЕЗОДНЯ.

УРВЙТЕЛЬ > УРВИГОЛОВА.
УРЕГУЛЬОВУВАТИ /В-/ > РЕҐУЛЮВА-.
УРИВАТИ рва-, & обрива- /від-, з-/; у. розмову 

на півслгіві почавши річ, недомовля-;
УРВАТИ (куш) хапон^и 0.

УРЙВ/КАМИ ~кбво, -цем, колй-не-коли, при
хапцем /:хапки/, прихапком, г. доривбчно.

УРИВОК (мотузка) з. вирва; (паперу) шматок, 
клапоть; (тексту) фрагмент, уступ; ± ЖМУТ.

УРЙВ/ЧАСТИЙ /ПЕРЕ-, від-/, ~ис-; -ковий, не 
суцільний, -а-; (з уривків) фрагментар-; (- да
ні) непбв-; Іслова! відруб-; (звук) стрибучий.

УРІВНОВАЖЕНИЙ /В-/ збалянсбва-; © витри- 
ма- /с-/, спокій-; ± ХОЛОДНОКРОВ-.

УРІЗНОМАНІТН/ЮВАТИ урізнорідню-, розп- 
одібню-, різноманітити, розмаїти-, ок п° різ- 
нобарви-; я. !мн хто/ ~є с-и ♦, з-й ~и-, різном- 
анітнювач, п° стобарвич, пк різноманітний, 
розмаїтий, стобарвий, ©; ± ПЕРЕБИРАТИ.

УРІЗНОМАНІТНИТИ розподібни- 0;
♦♦♦СЯ різноманітніша™, різноманітіти 0.

УРІЗУВАТИ /В-/ /ВІД-/, РІЗА-; (плату) зменшу
вати, ЗРІЗУ-; (штати) СКОРОЧУ-; (що довг- 
е) вкорочу-, втинати; я. !мн хто/ урізує с-и ♦, 
з-й вріза-, © + що ріже, що втина;

У РІЗ А- /В-/ (києм) ВДАРИ-; (гопака) УШКВА- 
РИ-; (встругнути ще) утя-, утну-, удЄр-, учи- 
сти- 0; (- дощ) уперіщи-, (вухо) черкну-;

УРІЗ/УВАТИСЯ /В-/ вгриза-, заглйблюва-, (у 
суходіл) уклиню- 0; (в душу) закарббву-, зали
шати слід де; я. !мн хто/ -сться -уваний, загл
иблю-, уклиню- 0, !у мозок! ~ьблю-, вкарббв- 
у-, с-и ♦, з-й ~а-, пк -ний, -истий, -ливий, ©;

УРІЗАТИСЯ порізатися 0.
УРНА > ПОСУДИНА.
УРОБЛЙТИСЯ (у що) забруднюва- чим, (в лай- 

но) накладати повні штани;
УРОБЙТИСЯ (у що, чим) запацьбри- 0.

УРОДЖУВАТИСЯ /В-/ /на-/; (враз) з’явля-, вит- 
ика-, виринати, виника-, вироста- ніби з-під 
землі; ± ВИГУЛБКУВА-; я. -сться 1. що на- 
рбджується, 2. що успадковує чиї риси;

УРОДЙТИСЯ (яким) вді- 0; (- жито) дозрі
ти; (враз) п. вйрос- несіяний.

УРОДЖЕНИЙ /В-/ /на-/; (дар) /при-/, не набу
тий; (рефлекс) rf безумовний.

УРОЖАЙ /В -/ д. дорід; (нащо) п. поява велико
го числі чого. [♦ на ворожбитів]

УРОЖАЙНИЙ /В-/ (рік) дорід-, д. зарідливий; 
(на що) багатий, (на хліб) хлібородний, хліб-, 
(на овочі) плодонбс-; (ґрунт) родібчий; ± 
ПЛОДЮ-.

УРОК (у школі) л&сція, година; (для кого) наука, 
пам’ят-, науч-, повчільна лекція; е. г ґ  мн НА
ВРОЧЕННЯ —► & урбки, урбчини, урочища*.

УРОСТАТИ /В-/ (чим) /об-, по-/; (з чого) /ви-/; (в 
землю) осіда-; п. закорінюватися, загніжджу- 
ва-; я. !мн хто/ вростгі 1. закорінюваний, заг- 
нїжджу-, с-и ♦, з-й врости, ©, 2. я. пороста.

урбчгістий /в-/ урочий, ВЄЛЙЧНИЙ, СВЯТКО

ВИЙ, тріюмфальний; (марш) церемоніяль-, ви 
парад-; (день) знамен-, вікопбм-, всеслав-; 
(настрій) піднесе-; (тон) патетич-; (- прися
гу) свящЄн-; (- приняття) пиш-; ± СВЯЩЕН-.

УРОЧЙСТІСТЬ СВЯТО; & урочини, урбчість.
УРОЧИТИ наклика- /насила-, наганя-/ біду, на- 

пуска- напуст, кн вдаватися до чбрної магії;
НАВРОЧИТИ (очима) зурочити 0.

УРОЧИЩЕ 1. прирбдня межі (річка, гори +), 2. 
ділянка з особливою рослинністю, 3. е. урок.

УРОЮВАТИ; УРСЙТИ: у. сові забра- собі в го
лову, г. вмбви- себе;

У РОЇТИСЯ навіятися, прищепи-, всели-.
УРУХОМЛЮВАТИ пускй- в рух /дію/, уводи- в 

дію; (мотор) заводи-, запуск^-; (діло) дава- 
хід чому; я. /мИ хто/ урухомлює с-и ♦, з-й у- 
рухбми-, урухбмлювач, пк урухбмливий, ©.

УРУХОМИТИ фР поклика- до життя 0;
♦♦♦СЯ приходити в рух 0; я. -ється урухбм- 

люваний, с-и ♦, з-й урухбми-, ©.
УРЯД (держави) адміністріція, керівництво.
УРЯД1 (дія) врядувіння, управлі-; з. посіда; р. 

установа.
УРЯД2 > ВРЯД.
УРЯДЖ/АТИ /В-/ і УРЙДЖУВА- (баль) улаш- 

тбву-, організбву-, упоряджіти /спо-/, СПРА- 
ВЛЯ-; (обід) дава-; я. Імн хто/ - і  с-и /звик
лий/ ♦, з-й уряди-, зійнятий улаштувінням, 
ОРГАНІЗАТОР, упорядник + я. влаштовує;

УРЯДЙТИ г. /за /.
УРЯДОВЕЦЬ служббв-, урядова !с° посадо-/ ос

оба, посадовець, f  чиновник; (високий) держ- 
івний муж, достойник; (член уряду) міністер; 
& г. урядник.

УРЯДОВИЙ (діяч) держівний; (тон) службо
вий, офіційний.

УРЯДУ/ВАТИ /В-/ керува-, ВЕРХОВОДИ-, пра- 
вува-, порядкува-, адмініструві-, і° держа- ур
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яд, ряди-, служи-; (в державі) хазяйнуві-; я. 
Імн хто/ 1./3. с-и ♦, ©, 1.+ я. верховодить,
2. + я. хазяйнує, 3. + я. служить.

УС... крім наведених нижче слів, > ВС...
УСАМІТНЮВАТИ роби- самотнім, ізолюві-.
УСАМІТ/НЮВАТИСЯ залиша- /бути/ на само

ті, уника- /цуратися/ людей, замикі- в собі 0; 
± ВІДОКРЕМЛЮВА-; я. /мн хто/ -сться ~ню- 
ваний, відокремлю-, с-и ♦, радйй ~ни-, щораз 
самотніший, самітник, відлюдько, пк вже ма
йже самотній, відлюдькуватий, ©;

УСАМІТН/И- (у глугині) зашй-, закопа-, -іти 0.
УСАМОСТІЙН/ЮВАТИСЯ унезал&кню-, ста

вати самостійним /незалеж-/, (після рабства) 
встава- з колін; пб става- на ноги, випрбстува- 
спину, переходи- на свій хліб; я. /мм хто/ -с- 
ться ~юваний, унезалежню-, с-и ♦, з-й ~и-, 
щораз самостійніший, пб вже скоро на своїх 
хлібіх, пк (вже майже) самостійний, ©;

-ИТИСЯ (- дітей) стати на (свої) нбги 0.
УСВІДОМ/ЛЮВАТИ бра- до тями, осяга- рбзу

мом, здава- собі справу з чого, ок лови- себе 
на думці; (себе ким) відчуві-, вважа-, У пози- 
ціонува-; ± РОЗУМІ-; я. /мн хто/ ~лює с-и ♦, 
рідйй усвідбми-, щораз свідоміший, пк ~ли- 
вий, ~чий, свідбмий чого, для ~лення, ©;

УСВІДЙМ/И- ЗБАГНУ- 0; ~ив хто дійшло до 
тями кому; я. ~ив (тепер) уж& свідбмий.

УСЕ > ВСЕ; в усьгіму іншому поза тим [поза 
тйм ми дотримували правил].

УСЕБІЧНИЙ /В-/ > УНІВЕРСАЛЬНИЙ.
УСЕВЛАДНИЙ /В-/ /повно-/, УСЕМОГУТНІЙ.
УСЕЗНАЙКО /В-/ всезнавець, всевіда, всевід- 

ець, як і. всезнаючий, ж. ходяча енцикльопе- 
дія; ± УНІВЕРСАЛ.

УСЕМОГУТНІЙ /В-/ всевладний, ВСЕСИЛЬ-, 
НЕЗДОЛАН-, о. сторукий; ± МОГУТНІЙ.

УСЕРЕДНЕНИЙ б. взятий /обчислений/ пере
січно, пересіч-, уодностійне-, середній, пе- 
ресічномірний, ок умов- [н. у. трактор].

УСЕРЕДНЕННЯ уодностійне-, стриг- під одну 
гребінку.

УСЕРЙДН/ЮВАТИ бра- /обчислюва-/ пересічн-
о, фР узагальнював я. /мн хто/ ~юс с-и ♦, ра
дий ~и-, ~ювач, узагальню-, пк пересічний, ©; 
що -сться мований, брі- пересічно 0.

УСИНОВЛЯТИ /В-/ бра- за сина, (дитину) адо- 
птуві-; я. Імн хто/ усиновля с-и ♦, рідйй уси
нови-, усинбвлювач, прибраний бітько, ©.

УСИПАЛЬНЯ СКЛЕП, МАВЗОЛЕЙ, г. гробів- 
ець; (славних осіб) пантеон; & усипальниця.

УСІКАТИ тя-, вгині- /від-/, відсікі-, м. зрізува-, 
перетині-, (довжину) вкорбчува-.

УСКАКУВАТИ /В-/ (у що) /за-/, стрибі-, скакі-; 
(в біду) потрапля-, уклепуватися; я. /мн хто/ 
ускакує с-и ♦, рідйй /з-й/ ускбчи-, стрибун,

скакун, заскікувач, пк ускбчливий, ©;
УСКОЧИТИ (в біду) о. ♦ вище халяв, ♦. як 

карісь у в^ршу; у. в клопіт уклепатися.
УСКЛАДНЕННЯ /ндк ускладнюва-/: утрудне-, 

ТРУДНОЩІ, г. комплікація; (в ході до мети) 
ПЕРЕШКОДА; (погоди) обтяжливість /г. у-/.

УСКЛАДН/ЮВАТИ і УСКЛАДНЯ- утруднюв- 
а-, додаві- труднощів, ствбрюва- труднощі,
о-бтяжува-, р. угрудня-; (справу) заплутува-; 
я. !мн хто/ ~юс с-и ~, з-й ускладни-, ~ювач, 
утрудню-, пк ~ювальний, усклідливий, ©;

УСКЛАДНЕНИЙ утрудне-, трудний, повен у- 
складнень, заплутаний, г. скомплікбва-;

УСКЛАДНЮВАТИСЯ у. складнішати.
УСЛАВ/ЛЮВАТИ /В-/ і -ЛЯТИ /В-/ /про-, ви /, 

СЛАВИ-; я. ~люс с-и ♦, з-й ~и-, © + я. про
славля;

УСЛАВЛЯТИСЯ /В-/ укриві- слівою, слави-; 
укривіти себе слівою; я. -ється = я. /про-/;

УСЛАВЛЕНИЙ /про-/ 0; ± СЛАВЕТНИИ.
УСЛУГОВУВАТИ служи-, робй- послуги, до- 

годжі-; (- слугу) прислугбвува-; я. услугбвує 
= я. прислуговує /прислужує/;

УСЛУЖИ- (кому) вистаратись перед ким 0.
УСМИРЯТИ приббркува-, укбську-, упокорю-, 

УТИХОМИРЮ-, бріти в шори, обламува- 
крйла кому; (плоть) приструню-; (біль) ГА
МУ-; що усмиря = що утихомирює.

УСМІХ > УСМІШКА.
УСМІ/ХАТИСЯ /В-/ (їм) дарувіти /пускі-/ ~ш- 

ку, розсипі- ~шки, шкіри- /вишкіря-, вискал- 
юва-/ зуби; (до кого) віті- /обдарбвува- -кою/ 
кого; (чим кому) п. обіця- кому що; [це ~хіл- 
ось їй щастям це обіцяло їй щ.]; (із с1 доля) Ґ  
щасти-, талани-, (із с1 дорбга) Ґ  передбачі- 
тися, стели-, піхнути, лежа-, світи-; & осміхі-, 
розусміхі-; у. до вух /ушбй/ ♦ навсе-лиць; я. 
їм" хто/ -ється звйклий ♦, зм-й ~хну-, УС- 
МІХНЕ-, о. з усміхом, © ~хіючись;

УСМІХНУ-: у. у відповідь відсміхну-; 0;
УСМІХНЕНИЙ усміхнутий, пк усміхіс-, ус- 

мішкбва-, усмішливий, & добревсміхнений.
УСМІШКА усміх, д. бсміх; (в газеті) п. гуморе

ска, сміховинка.
УСНИЙ не пйса-, переда- словами /на словіх/; 

(звіт) словес-; (переказ) почутий /записаний/ 
з уст, вйсловле- усно;

УСНО словіми, на словіх 0.
УСОБИЦЯ > ЧВАРА.
УСОВІ/ІЦАТИ /В-/ присорбмлюва-, сорбми-; пе- 

ревихбвува-, спонукі- до каяття; я. /мн хто/ 
~ща с-и ♦, з-й ~стй-, © -щаючи + я. соро
мить.

УСОЛОДЖУВАТИ с° г. уприємнювати.
УСПАДКОВУВАТИ діставі- у спідок /спадщи

ну/; (традиції) переймі-, брі- на озброєння;
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я. /мн хто/ успадковує згодний успадкувати, 
спадкоємець, наступник, пк спадкоємний, ©;

УСПАДКУВАТИ одідйчити 0.
УСПІХ удача, досягнення, с. фурор, тріюмф, г. 

осяг; (у грі) перемога, виграш; (книги) визна
ння; без успіху (просити) лобом об стінку;

УСПІХИ (в науці) поступ /г. поступи/, прогрес, 
жґ вжитки [отакі вжитки]; ± ЩАСТЯ.

УСПІШНИЙ вдалий, щасливий, результатив
ний, ефектив-, плід-, с. тріюмфаль-: (марш) 
безперешкод-, безнапас-, без пригод; (виступ 
на сцені) с. блискучий, феноменальний;

УСПІШНО ефективно 0;
УСПІШНІСТЬ (учнів) успіхи 0.

УСТА і ВУСТА > ГУБИ, РОТ.
УСТАВ > СТАТУТ.
УСТАЛ/ЮВАТИ(СЯ) г. устійнюватиСя), ок ста

білізуватися); (склад чого) встановлювати
ся); (- обряд) узвичаювати(ся), зміцнювати
ся); (- вдачу) формув£ги(ся); я. /мн хто/ ~ює 
с-и ♦, радий ~ли-, -ювач, устійню-, узвичаю-, 
зміцню-, пк узвичайливий, устійли-, зміцнюв
альний, © -люючи; я. -ється -юваний, устій
ню-, встановлю-, узвичаю-, зміцню- 0, ©;

УСТАЛИТИСЯ: я. -вся УСТАЛЕНИЙ 0, 0;
УСТАЛЕНИЙ сталий, узвичаєний, г. устійне- 

0; (лад) узакбне-; (- форму) устбя-.
УСТАНОВА заклад, інституція, (громадська) о- 

рганізація, ек банк, щаднйця, ощадна каса, 
кредитівка, (медична) клініка, шпиталь !с° гб- 
спіт-/, лікарня, (що реєструє) ЗАГС; жґ 
правило, с. закон; ± НАСТАНОВА; 
УСТАНОВИ (життя) обставини, умови; 
(тутешні) звичаї, правила, порядки, традиції.

УСТАНОВКА зп агрегат, пристрій, механізм, ус- 
таткбвання, об лад на-; (дія) устаткува-, обла- 
да-, установля-, станбвле-, д. інсталяція; (на 
що) лінія, курс, НАСТАНОВА, наставлення, 
(вказівка) припис; силові у. силбвня.

УСТАНОВОЧНИЙ з" агрегат-; (- інструкцію) 
для встановлення, у. установчий*.

УСТАНОВ/ЛЮВАТИ /В-/ і УСТАНОВЛЯ- /В-/ 
стави-, розміща-; (факт) виявля-, з’ясовува-,
г. устійнюва-; (опіку) уряджа-, (причину) виз- 
нача-, розпізнава-; (закон фізики) відкрива-, 
формулював (зв'язок) знахбди-, здійснюва-, 
нав’язу-, НАЛАГОДЖУ-; (стосунки) започа
тковуй погоджуватися мати, (лад) ЗАВОДИ-, 
УЗАКОНЮВА-, запроваджува-, Іу хаті/ на- 
води-, (межі) регляментува-; (чергу) стежи-; 
(антену) СТАВИ-, споруджа-, д. інсталюва-; 
± СТАБІЛІЗУ-; я. Імн хто/ ~лює 1.-3. с-и ♦, з- 
й установи-, ©, 1. інсталятор, -ник, заснбв-, 
фундатор,* пк -чий, інсталяційний, 2. що з’яс
овує, з’ясбвувач, виясню-, 3. я. визнача;

УСТАНОВ/ЛЮВАТИСЯ /В-/ і -ЛЯ- /В-/ (ку

ди) стави-, вставля-; (зв'язки) усталюва-, фор
мував (лад) УТВЕРДЖУВА-; ! славу І за ким!) 
закріпля-; І моди/ виробля-, узвичаюва-; 0; І зи
му! настава-; я. -ється 1./4. с-и ♦, з-й -и-, ©,
1. устійню-, -люваний, уряджу-, заснбву-, ут
верджу-, 2. з’ясбву-, виясню-, відкрй-, відшу- 
ку- /роз-/, 3. означува- /ви-/, 4. вироблю-;

УСТАНОВИТИСЯ устабілізуватися 0.
УСТАТКОВАННЯ обладна-, пб машинерія, ± 

ТЕХНІКА.
УСТАТКОВУВАТИ /В-/ > ОБЛАДНУ-.
УСТАТКУВАННЯ (дія) інсталяція, обладнання, 

улаштува-, упорядже-; п УСТАТКОВА-.
УСТЙЛ/ЮВАТИ /В-/ і - я т и  /в  -/ /ви-/, стели-; 

(землю) укрива-; (столи) /на-/, застеля-; (під 
ноги) /роз-/; я. /мн хто/ -rf с-и ♦, з-й -и-, стел- 
ій, -ювач /за-, ви-, роз-/, пк стелйльний, ©.

УСТОЮВАТИСЯ; УСТОЯТИСЯ: що устбяв- 
ся відстояний /ви-, у-/, пк вйстоялий /у-/, к. 
стоя-, ІладІ ста-, усталений, твердий, 0 .

УСТРИЦЯ с° у. скойка, мідія.
УСТРІЙ (державний) лад, порядок, режим; (по

бутовий) уклад, триб.
УСТУП (тексту) абзац, фрагмент, УРИВОК.
УСТУП (на схилі гори) виступ або заглибина, ± 

ТЕРАСА; (у шахті) частина вибою.
УСТУПЧАСТИЙ схбдистий, падйстий.
УСТУПАТИСЯ /В-/ (за кого) /за-/, ОБСТАВА

ТИ за ким; (з дороги) зверта-; (од чогоікого) 
відходи-, відступатися; (кому) /по-/; я. Імн 
хто/ -ється 1. с-и ♦, з-й обстати за, захисник, 
заступ-, оборонець, опікун, протектор, ©, 2. 
я. відступа1, 3. я. поступається, 4. я. зверта.

УСУВАТИ (хиби) ліквідува-, ліквідбвува-, Із те
ксту І видаля-, вилуча-, викид а-; (їх) позбува
тися; (з посади) знімати, ЗВІЛЬНЯ-, с. вига- 
ня-, скида-; (перепони) дола-, (незгоди) переб- 
брюва-; я. /мн хто/ усува с-и ♦, з-й усуну-, 
відсторбнювач, переборю-, ліквідатор, пк усу- 
вальний, відсторбнливий, ©;

УСУНУТИ ф. відтрути- 0.
УТ... крім наведених нижче слів, > ВТ...
УТАЄМНЙЧ/УВАТИ /В-/ (кого) відкрива- /зра- 

джува-/ таємницю кому, ділитися таїною з 
ким, к" уводити /б. посвячува-/ в таємниці, 
(кого у що) г. освідчу- кому що; (від кого) с° 
утаюва-, хова-, трима- в секреті; я. !мн хто/ 
-ує с-и ♦, з-й —и-, -увач, пк -ливий, ©.

УТВЕРДЖУВАТИ усталю-, узичаю-, УСТАНО
ВЛЮ-, (владу ще) закріплю-, зміцню-; (демо
кратію) класти /заклада-/ підвалини /основи/ 
чого, закорінюва- /роз-/, узакбнюва-, розвива- 
; я. /мн хто/ утверджує с-и ♦, радий утверди- 
+ що усталює /встановлює1/;

УТВЕРДИТИ узвичаї- 0; у. їх на думці закрі- 
пи- їм думку.



УТВЕРДЖУВАТИСЯ 480 УТРУД/НЮВАТИ

УТВЕРДЖУВАТИСЯ стабілізуві-, узвичію- 
закріплю-, УСТАНОВЛЮ-, закоріню- /роз-/, 
загніжджува-, здобувати собі місце, става- 
твердо на ноги; д'к = що установлюється1;

УТВЕРДИТИСЯ узвичаї- 0; (- ідею) защепи-.
УТВОРЕННЯ (створе-, формува-, (філії) орга

нізація; (річ) утвір /ви-/, формбвання, творі-.
УТВОР/ЮВАТИ /с-, ви-/, твори-, (раду) складі-, 

формувати; (бльок) заснбву-, організбву-, зак
ладати; я. -юс с-и ♦, з-й ~и-, зайнятий ~енн- 
ям, творець, ~ювач, уР сотворитель, пк (ви)тв- 
орчий, конструктивний, ск -твір [словотвір], 
-творець [звукотворець], ©, ± що створює;

УТВОРЙТИ утнути, скоїти 0;
УТВОРЮВАТИСЯ роби-, поставати 0; я. -с- 

ться творений, утвбрюва- /с-, ви-/ 0.
УТИЛІЗАЦІЯ (покидьків) використання.
У ТИЛ ІЗ/У В АТИ (що) знахбди- застосування 

чому, (брухт) ВИКОРИСТОВУВАВ я. /мн 
хто/ -ус с-и ♦, з-й зФ, ~ітор, пк ~аційний, ©.

УТИЛІТАРНИЙ > ПРАКТИЧНИЙ.
УТИНАТИ /В-/ > ТЯТИ; (гопака) гатити;

УТНУТИ ушквари-, жарну-, вріза-; (жарт) 
устругну-, (штуку, ще) удер-, учвбри-, Ґ  ви
кину- /фортель, коника/.

УТИРАТИ /В-/ /ви-, об-, за-, на-, с-, роз-/; (шлях) 
уторбвува-, уїжджу-, накочу-; я. Імн хто/ вти- 
р і с-и ♦, з-й угЄр-, обтиральник, (річ) ути
рань-, пк утиральний /об-/, ©; у. сльбзи чого 
[н. радости] плака- від чого, ©;

УТЕР- /В-/: у. міку да- перцю /чбсу, кліду/; 0.
УТИСК гнобительство, гноблення, с. гніт, р. 

притиск;
♦♦♦И переслідування, гоні-, нагінка, о. жбрна.

УТИСК/АТИ і -^УВА- обмежу- у правах, перес- 
ліду-, пригнічу-, гнобити, о. наступі- на гбрл-
о /хвіст/, прикручува- хвоста, бра- за горло, 
завдава- кривди; & затиска- /при-/; я. /мн хто/ 
- і  с-и ♦, з-й притисну-, відомий (своїми) ~ам- 
и, утискувач, пригноблю-, гнобитель, гони-, 
пк утисливий, пригнббли-, гнобйтельний, ©;

УТИСНУТИСЯ упхі-, втули-, втбвпи- 0.
УТИХОМЙР/ЮВАТИ /В-/ заспокбю-, замирю-, 

(запеклих) улагоджу-, (дітей) угамову-, ПРИ- 
БОРКУ-, (бунт) придушу-, упокорю-, УСМ
ИРЯТИ; я. /мн хто/ -юс с-и ♦, з-й утихомири-, 
-ювач, упокорю-, приббрку-, придушу-, кара
тель, пк -ливий, упокі[б]рли-, каральний, ©;

УТИХОМИРИТИ ф. вкрути- хвості 0.
УТИХОМЙРЮВА/ТИСЯ /В -/ заспокбюва-, уга- 

мбвува-; (- бій) затихати, ІбурюІ ущухав не у. 
Ізаворуху/ колотитися; я. /мґ хто/ -сться ~н- 
ий, упокорю-, приббрку-, придушу-, пристру
ню-, угбвту-, гамб-, борканий, с-и ♦, ©;

УТИХОМИРИ-: що -ився втихомирений 0, 0.
УТОМ/ЛИВИЙ /В-/, -НИЙ /В-/ (день) трудний,

важкий, стомливий, (труд) змбрли-, уверед-.
УТОПАТИ /В-/ тону-; (в зелені) захряса-, купа

тися; (не в зелені) заглйблюва- /поринати/ у 
що; (у снігу) загрузі-; шлях -піс у квітах п° 
тбне-тбне у квітах ш.; я. Імн хто/ утопі с-и ♦, 
приречений утону-, © + я. тоне; ± ПІРНАТИ.

УТОНУТИ о. піти раки ловити 0.
УТОПІЧНИЙ нездійснен-, нереаль-, химер-, ут

опій-; ± ФАНТАСТИЧ-; (- ідеї) не науковий.
УТОПІЯ фантазія, нездійсненна мрія, о. казкові 

замки, химери, на вербі груші.
УТбПЛЕНИЙ /В-/ і УТОПЛЕНИК /В-/ > ПО

ТОПЕЛЬНИК.
УТОПТУВАТИ /В-/ /ви-, фР на-/; ТОПТА-, уби- 

ва-, ТРАМБУ-, унічу-; я. /мн хто/ утбптус с-и 
♦, з-й утопта-, топчій, витбптувач /у-/, угніч- 
у-, уто-лбчу-, трамбувальник, пк трамбуваль
ний, толбчливий, ©; ± УТОРОВУВАТИ;

УТОПТАТИ (стежку) проклас-, протопта- 0.
УТОРОВУ/ВАТИ (шлях) укочу- /на-/, уїздити,/?, 

утира-; п. прокладав я. Імн хто/ -с с-и ♦, з-й 
уторува-, -вач, укочу-, пк торувальний, укбч- 
ливий, ©;

УТОРОВАНИЙ (шлях) утертий, /про-/ 0.
УТРАТНИЙ /В-/ неприбутковий, збиткб-, неви

гідний.
УТРЕТЄ г . по раз третій.
УТРЙМ/УВАТИ /В-/ (коня) /с-/; (від падіння) 

/при-/; (в руці) /за-/, зберіга-, залиші-, не пус
ка- з рук, не віддавав (в голові) берегти; (від
сотки) стяга-; (з платні) вивертав (бар) мав 
(крам) ТРИМА-; (їх) забезпечува- потреби 
чиї, о. поїти-годував я. /мн хто/ -ус 1. с-и ♦, 
з-й утрима-, if  утримувач, пк -ливий, т. під
тримко-, утримувальний, утримчий, фР і далі 
[і далі на своїх позиціях], ск -держець [обло- 
годержець], © -уючи, 2. що стримує;

УТРИМУВАНИЙ держаний 0.
УТРЙМ/УВАТИСЯ /В-/ (від чого) /с-/; (- мороз) 

трима-, не слабнути; (на ногах) зберіга- рів
новагу; (на праці) не залиші- її; (на вічу) не 
голосуві-; я. Імн хто/ -ється 1. -уваний /за-, 
під-/, с-и ♦, з-й -а-, пк стійкий, держкий, 
тривкий /-алий/, ста-, /- ціни/ твердий, ІфортІ 
і ділі невзятий, ©, 2. я. стримується;

ВТРЙМАТИСЯ (на ногах) не впасти, г. всто
ятись на місці 0; не в. не втерпіти.

УТРЙРУВАТИ (в оповіді) пересолю-, перепер
чу-, переборщу-, перетягати струну, переда
віте куті м£ду, г. переяскрівлю-; ± ШАРЖУ-.

УТРОБА нутрощі, м ґ  ЖИВІТ, черево; (моря) 
безодня; /і. нутро, черевище, нутрбви-, внут
рішній світ.

УТРУД/НЮВАТИ/~НЙ-/ УСКЛАДНЮ-; (їх) за- 
вдаві- клопоту /труду/ їм, труди-, обтяжував 
я. /мн хто/ -ює с-и ♦, з-й ~ни-, -нювач, усклі-
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д н ю -, пк важ к и й , тя ж к и й , о б т я ж л и в и й , м о р б ч -  
л и -, ~ л и - , н есп р и я т л и - д л я  чого, к л о п іт н и й , ©.

УХ... крім наведенихн нижче слів, > ВХ...
УХВАЛА постанова, рішення, резолюція; (суду) 

вирок, присуд, к" вердикт.
УХВАЛ/ЮВАТИ постановля-, вирішува-, урі- 

джува-, виноси- УХВАЛУ, фР затвфджува- 
схвалю-, РАДИТИСЯ; я. /мн хто/ ~ює с-и ♦, з- 
й -й-, суддя, арбітр, -ювач, розсуджу-, пк -ь- 
ний, категорич-, вирішень-, беззастер&к-, ©;

УХВАЛЙТИ розсудити 0.
УХЕКАТИ > ХЕКАТИ.
УХИКАТИ ухкати, вигукувати “ух”.
УХИЛ схил, ніхил, (рельєфу) спад; (школи) спе- 

ціялізіція; (од курсу) відхилення, девіяція.
УХИЛ/ЙТИСЯ /від-/, виверті- /від-/, г. цофа-, (од 

їх) саха-, (од чого) огині-, відмикувати, УНИ- 
КА- чого; (убік) зббчува-; (відповідати) крут
ії- хвостом; (боягузливо) ховатися за чужу 
спину; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, з-й -и-, -ьник, 
пк ~ьний, -истий, УНИКЛИВИЙ, ~ьчи-, ©, ± 
я. уника, я. огинається.

УХИЛЬНИЙ > УНИКЛИВИЙ.
УХНАЛЬ /в-/> цвях.
УХО > ВУ-; в у. (дати) (всмалити) поза вухом.
УЦ1ЛЙТИ/В-/ ВЛУЧА-; що вціля = що влуча;

ВЦІЛИТИ (в око) вліпити 0.
УЧ... крім наведених нижче слів, > ВЧ...
УЧАСНИК СПІВФ, спіл ь-, п а р т н ер , (творчий) 

сп ів ав тор ; (війни) в етер ан ; (експедиції) чл ен ;  
(неодмінний /н. мандрів) б у в іл е ц ь , то в а р и ш ;  
(злочину) п р и в й н н и й , г. п р и в й н н и к .

УЧАСТ/Ь сп ів * , сп ів п р а ц я , г. у д іл ; (у ділі) п ар т
н ер ств о ; за -и їх з ~ ю ; бріти у . > БРАТИ.

УЧВАЛ /В-/ > НАВСКАЧ.
УЧЕНЬ школяр, вихованець, (випускної кляс(и) 

випускник, (старших кляс(ів) старшокляс-; 
(вишу) студент; (пансіону) f  годбванець; (вій
ськового училища) курсант, f  кадбг; (курсів) 
слухіч; (Дарвіна) п. послідовник, визнавань.

УЧИН/ЙТИ /В-/ (бучу) /з-/, здіймі-, чини-, роб- 
и-, (зло) кої-, укбювати, (мету) здійсню-, (во
лю) викону-, уволя-, (честь) виявля-, (позов) 
(по)даві-, справля-, Ґ  ПОЗИВ А-; (тісто) роз- 
чиня-, завдава- запріву, заправля- дріжджам-
и, з. дріжджи-; я. -rf 1.-3. с-и ♦, з-й -и-, ©, 1. 
+ здійснювач, творець, виконав-, (злочин) ви- 
нувіт-, лиходій, зловмисник, 2. я. позива, 3. 
що розчиня тісто, завдавач, заправляч, пк зап- 
рівчий, для запріви /розчини/, ©.

УЧИНЙТИСЯ /В-/ /крик/ /з-/, здіймі-, ставі-, ві- 
дбуві-, чини-, роби-, (зло) кої-; я. /мн хто/ -є- 
ться відбуваний, здійсню-, викону- /до-/, до
вершу-, поповню-, задію-, чинений, рббле-, 
кбє-, дія-, с-и чинитися, з-й відбу-, ©;

УЧИНЙТИСЯ (- подію) поча-, задія- ©.

УЧОЛОВІЧУВАТИ (Бога) скиді- з п’єдесталу.
УШ... крім наведених нижче слів, > ВШ...
УШИВАТИСЯ п, > ЗАБИРА-; жн линяти, на

різі-;
УШИТИСЯ > ВИСЛИЗНУТИ; жґ злиня-; 0.

УШКОДЖУВАТИ завдава- шкоди, уражі-; (ра
ну) РОЗ’ЯТРЮВА-; (здоров*я) псува-, підри
ві-; я. /мн хто/ ушкбджує с-и ♦, з-й ушкбди-, 
ушкбджувач /по-/, увереджу-, шкідник, пк у- 
вередливий, калічли-, шкідлй- для чого, ©;

У ШКОДИ- (себе) ушкодитися, скалічи-, діс- 
тіти трівму.

УШЛЯХЕТН/ЮВАТИ роби- шляхетним; (поро
ду) покріщува-; я. Імн хто/ -ює с-и ♦, рідйй 
ушляхетни-, ушляхетнювач, пк ушляхетнюю
чий, ск ушляхетни- [ушляхетни-душу], ©.

УЩ... крім наведених нижче слів, > ВЩ...
УЩИПЛИВИЙ (язик) колючий, сповнений ЇДІ, 

(- слова ще) вразливий, уідли-, їдкий, терп
кий, ядучий, шпигу-, ядушливий, ДОШКУ
ЛЬНИЙ; (сміх) мефістофельський, САРДО
НІЧНИЙ; (вітер) пронизливий, шпаркий; 
УЩИПЛИВІСТЬ іаь 0.

УЩІЛЬНЮВАТИ стиска-, роби- цупкішим /гу- 
СТ1-, щільні-/, пресуві-; (землю) утолочу-, уг- 
нічу-, УТОПТУ-; (час) скорбчу-; (хату меб
лями) затісню-, затісняти; я. /мн хто/ ущіль
нює с-и ♦, з-й ущільни-, ущільнювач, угнічу-, 
топчій, трамбувільник, пк трамбувальний, ©;

УЩІЛЬНЮВА/ТИСЯ щільні (ша/ги, стискі- 
тися, ок ущуплюва- 0, п° гуснути; (тверд
нути) ТУЖАВІ-; (- туман) густі-, гусну- /дк 
з-/, густіша-; я. -ється -ний, згущу-, стиску-, 
утбпту-, пресо-, трамбб-, гнічений, толбче-, 
/час/ скорбчува- (житлоплощу І в ССР/) ви
лучу-, с-и ♦, з-й стисну-, ©; ± ВИЛУЧАТИ.

УЩУХ/АТИ /В-/ слібша-, затихі-, припинятися, 
р. залягіти, (- галас) замовкі-, угаві-, нишк- 
ну-, пригасі-; /хвилі/ влягітися; /біль/ угамб- 
вува-; /гнів) заспокбюва-; /запал/ спадіти; я. 
- і  с-и ♦, зм-й -ну-, щораз тихший /спокійні- 
+/, вже мійже -лий, напівущух-, © -іючи;

УЩУХНУТИ пригісну-; що ущух ущухлий, 
затих-, принйшк-, замовк-, пригіс- 0, 0 .

УЯВА г. виображення; фР думка, свідомість, ф. 
фантазія [в її уяві];р. образ, зобріження; ± J,.

УЯВЛЕННЯ фР гадка [і гадки не мію]; (-що) 
поняття, розуміння чого; (дія) відобріже- в у- 
Яві (в думці /-кіх/J, р. уявля-; & с. п° пере*.

УЯВ/ЛЯТИ мі- /складі-/ -лення про, бічи- в ду
мці /уяві, думкіх/, фР собі дума- [як він це со
бі думає]; воскреша- в уяві, (образ) к* візуалі- 
зуві-; (собі) усвідбмлюва-, розумі-; не -лй 
хто не вкладіється в голові /не сни-/ кому; я. 
/мн хто/ -лгі с-и ♦, з-й уяви-, пк воскресущий 
в уяві, УЯВНИЙ, візуіль-, віртуіль-, ©;
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УЯВ/ЙТИ склас- ~лення 0; ти не мгіжеш собі
у. тобі й не снйться; -if /-іть/ собі вст подум
айте) тільки, (відповідь) так [ти живий? ~и 
собі], /на запит з ч. не/ ні [ти не вмер? ~й с.].

УЯВ/ЛЙТИСЯ спливати /воскресі-/ в ~і, стоя- в 
очах /перед очима/, постава- у свідомості, 
з'являтися в уяві; (чим) здав£-; фР сни-, мари-; 
я. -сться ~люваний, с-и ♦, пк уявленний, ©.

УЯВНИЙ гіда-, уявлюва-, г. сповид-, р. позір-; 
р. примар-, п° недійс-, нереаль-; (що уявляє
ться) уявлен-; ± УДАВАНИЙ;

УЙВНІСТЬ недійсність 0.
УЯРМЛЮВАТИ накида- ярмо /зашморг/, запря- 

га- в я., ПОНЕВОЛЮВА-, оберта- в рабство, 
стави- на коліна; я. !мн хто/ угірмлює с-и ♦, з- 
й уярми-, уярмлювач, поневолю-, закайда- 
ню-, пк кабальний, поневольчий, ярмонбс- 
ний, с* тягни-в-ярмо [тягни-в-ярмо друг];

УЯРМЙТИ закайданити 0.

Ф

ФАБРИКА у. вирббня; (промислова) підприєм
ство, вирббництво; (інтриг) п. кузня.

ФАБРИКАНТ капіталіст, власник фабрики; ф. 
плітгік пліткар, наклепник.

ФАБРИКАТ > ВИРІБ.
ФАБРИК/УВАТИ (крам) виготовля-, виробля-, 

продукува-; (докази) фальсифікував підроб
ля-; (діло) партбли-, ф. ши-, пришива-, ліпи-; 
я. /мн хто/ -ус с-и ♦, з-й зФ, ~айт, © ~уючи.

ФАБРЙЧНИЙ (виріб) не кустар-, промисловий; 
(центр) індустріальний.

ФАБУЛА бгійка, побрехенька; (твору) сюжетна 
основа /лінія, канва/, схема подій, обставин 
та героїв.

ФАВОРИЗУВАТИ з. споспіша-; всіляко сприя-; 
протеґувгі-, 6pd- під опіку, ОПІКУВАТИСЯ; 
прихильно /доброзичливо/ стави-, виявляти 
уважливість, фР підійма- на щит.

ФАВОРЙТ (царя) протеже, улюбленець, І вона! 
ла помпадур; (цариці) коханець, полюбовник; 
(тимчасовий правитель) каліф на час.

ФАЕТОН (вільноверхий) коч, коляса; ± ПОВІЗ.
ФАЗА період, стадія, етап, (життя ще) смуга; 

(місяця) чверть, г. квадра; (генератора) еп 
струм вироблений в одній з /трьох/ обмоток.

ФАЙНИЙ > ГАРНИЙ.
ФАКІР (в Індії) жебрак-чернець, дервіш; и. ман

дрівний фігляр /штукар/.
ФАКСИМІЛЕ > КОПІЯ.
ФАКТ реалія, (реальний) випадок /подія, явище/, 

приклад [ще один ♦; п. реальність, дійсн-; 
(злочину) наявн-, існування; ± ПРЕЦЕДЕНТ;

ФАКТИ відомості, дані, фактаж; факт факт

ом, що... не підлягає сумніву, що...
ФАКТАЖ > ФАКТИ.
ФАКТИЧНИЙ дійсний, справжній, реальний; 

(стан) неприкраше-, непідмальбва-;
ФАКТЙЧНО реально, дійсно, справді, на ділі, 

практично; (голий) прбсто таки.
ФАКТОР чинник, рушійна сила; © посередник, 

маклер, комісіонер, АГЕНТ; м. співмнбжник.
ФАКТУРА > РАХУНОК.
ФАКУЛЬТЕТ > ВІДДІЛ.
ФАЛАНГА > ЗАГІН, ПАВУК.
ФАЛД і ФАЛДА (спідниці) зббрка, складка, 

бганка, зморшка, брижа; (шинелі) пола.
ФАЛЬСИФІК/УВАТИ підробля-, фальшува-; 

підтасбву-, перекручу-, викривляти, кривотл- 
умачи-; я. Імн хто/ -ус с-и ♦, з-й з4, ~атор, пі
дроблювач, фальшівник, (гріш) фальшивомо- 
нЄт-, пк підрббний, ~ацій-, -аторський, ©.

ФАЛЬЦЙТ > ГОЛОС.
ФАЛЬШ підробка, облуда, шахрайство; (у мові) 

лицемір-, нещирість, штучн-, надума-, удава-.
ФАЛЬШИВИЙ (доляр) підроблений, фальшбв-, 

ф. липовий; (блиск) неприрбдни[і]й, показ
ний, штуч-; (шлях) облуд-; (алярм) несправ
жній, фіктивний; (сміх) удава-, НЕЩИРИЙ, 
лицемірний, рббле-; (усміх) чужий, причепле
ний; (сором) безпідстав-, невйправда-.

ФАЛЬШИВИТИ (у хорі) різни-, тягну- не в тон.
ФАЛЬШІВНЙК фальсифікатор; ± ОКОЗАМИ

ЛЮВАЧ.
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИК ж? фармазбн(щик).
ФАЛЬШУВАТИ підробля-, фальсифікував гли

бшими нитка-; (в хорі) псуві- гармонію; я. /мн 
хто/ фальшує 1. с-и ~, щораз фальшивіший, 
пк фальїігувальний, ©, 2. я. фальсифікує;

ФАЛЬШОВАНИЙ шитий білими нитками 0.
ФАМІЛІЯ д. родина, сім’я, (царська) династія.
ФАМІЛЬНИЙ, х? ФАМІЛІЙНИЙ (маєток) родо

вий, спадкб-, (альбом) родинний, сімЄйний.
ФАМІЛЬЯРНИЙ (за)панібратський; безцеремо

нний, БЕЗПАРДОН-, с. розгнузда-.
ФАНАБЕРІЯ примха, дивацтво; пиха, чванли

вість; & фанаберство;
ФАНАБЕРІЇ химЄриіси, фанаберики 0.

ФАНАТИК (релігійний) бузувір; (фаху) загоріл- 
ець, пристрасний прихильник; (ура-патріот) 
шовініст; (у політиці) екстреміст; & фан(аг).

ФАНАТЙЧНИЙ бузувірський; загорілий; шові
ністичний; (- любов) прйстрас-; ±

ФАНАТІТИ втрача- голову; ± НЕСАМОВИТІ-.
ФАНЕРА дикт; & о3 фанерка, фанерчина.
ФАНЕРНИЙ ДИКТОВИЙ.
ФАНТАЗЕР мрійник, будівник казкових замків, 

романтик, Дон-Кіхбт, прожектер, (творець у- 
топій) утопіст; & (письменник) фантаст.

ФАНТАЗІЯ (людська) творча уява; rf* мн мрія;
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(пуста) вигадка, кіз-, бай-, rf фантасмагорія, 
о. на вербі груші, сон рябої кобили, ХИМИНІ 
КУРИ, (- земний рай) утопія; (чиясь) примха, 
химфа, фанаберія; ± МІТ.

ФАНТАЗ/УВАТИ мрія-, міри-, сни-, порині- у 
фантазії, віддавітися ~іям, снувіти /удавіте
ся в/ химери, заходити в хміру, будуві- каз
кові зімки, буя- думкою; ± ВИГАДУВА-; я. 
/мн хто/ -ус розфантазбваний, захбпле- -іями, 
с-и ♦, 3-Й виФ, ~ф, пк ФАНТАСТИЧНИЙ, 
~ій-, Орський, химеристий, © -уючи;

НАФАНТАЗУВАТИ /вй-/, п° примрія- 0.
ФАНТАСМАГОРІЯ химфний образ /ббрази/; 

вигадка, ФАНТАЗІЯ.
ФАНТАСТИКА вигад-, кіз-; ла фантастичний 

жанр; (!) ф.! дивовижа! неймовірно! фантаст- 
йч-! щось надзвичійне! умр&п! г. не до поду- 
мання! щось такого!; ± ФАНТАЗІЯ.

ФАНТАСТЙЧНИЙ (світ) чарівний, казковий, 
вигаданий, уяв-, нереіль-; (плян) нездійснен-, 
утопіч-, фантасмагорйч-; (сон) химф-, чудер- 
ніцький; (палац) умр£ш який; (розмір) гіган
тський, колосільний; ± ФЕЄРИЧНИЙ.

ФАНТОМ привид, ПРИМАРА, ілюзія.
ФАНФАРНИЙ (парад(а) ура-віват-.
ФАНФАРбН > БАЗІКА, ХВАЛЬКО.
ФАРАОН > МОНАРХ; п. можновладець, пове

литель; зн поліцій; & ж1 фараонеса.
ФАРБА (водяна) аквар£пь, (олійна) олія, (кубо

ва) калія, с° індиго, (в кераміці) полива, по
ливо; (осени) барва, колір; (обличчя) рум’я
нець.

ФАРБ/УВАТИ (рідину) забірвлюва-; (брови) ма- 
люві-, (губи ще) краси-, г. кармінуві-; (лиша
ти сліди ~ою) брудни- /масти-, квіця-/ ~ою; 
я. /мИ хто/ -ус с-и ♦, з-й поФ, ~ар, ~івник, -ув
ал ь-, (річ) барвник, пк барвний, ~увіль-, ©;

ВЙ Ж  б” вйфарбован/о; я. -о вйфарбований;
ФАРБУВАТИСЯ забірвлюва- 0; я. -ється с-и 

♦, фарбований, фарбованець;
ПЕРЕФАРБУВАТИСЯ перемасти- 0.

ФАРВАТЕР (на річці) у. стрижень; (судна) визн
ачений шлях; (дії) ніпрям, річище; ± КУРС.

ФАРИСЕЙ п. ЛИЦЕМІР, f  святенник, святоха,
о. святий та божий.

ФАРИСЕЙСЬКИЙ > ЛИЦЕМІРНИЙ.
ФАРМА і ФАРМЕР > ФЕРМА і ФЕРМЕР.
ФАРМАЦЕВТ > АПТЕКАР.
ФАРМА/ЦЕВТЙЧНИЙ (препарат) лікірський; 

(довідник) -ційний; (виш) -кологіч-.
ФАРС f  комедія, сценічний жарт; п. дешеве 

/брехли-, цинічне, пропаґандйвне/ шбу, окоз
амилювання; з п (візницький /солоний/) жарт 
/витівка/, шпигічка.

ФАРТУХ & фартушок, фартушина.
ФАРФОР порцеляна.

ФАРЦЮВАТИ д. шварцювіти.
ФАРШ у. нічинка.
ФАРШИРУВАТИ і х* ФАРШУВА- начиня

є м , нафарш(ир)бвува-; (шпігом) шпігуві-, 
нашпігбвува-; я. /мн хто/ -(ир)ус с-и ♦, з-й на
чини- (~'ем), -увальник, пк ~івний, ~валь-, ©.

ФАСАД х?2 4а; (будинку) лиц£, чоло, фронт, фас.
ФАСОН (одягу) крій, модель, зразок; (меблів) 

стиль; он? манфа, мода; п. хизувіння, показ
уха, форс, шик [для Фу]; держгі ф.! шануйся!

ФАСОНИСТИЙ > ЧЕПУРИСТИЙ.
ФАСТ-ФУД скороїжка, скоро-їж! раз-два-їж!
ФАТА > СЕРПАНОК.
ФАТАЛЬНИЙ (удар) неминучий, невідворбт- 

ни[і]й, невідверн^нний; (промах) непопрів-; 
!любові згуб-; (збіг) рокбва-; (вплив) доленбс-; 
(кінець) СМЕРТЕЛЬ-, трагіч-, нещасливий.

ФАТА МОРҐАНА міріж, МАРИВО.
ФАТУМ доля, п. хрест, жфеб; неминучість, ро- 

кбван-, прирбчен-, фатальн-.
ФАУНА, х* ФАВНА тваринний світ /цірство/, к. 

усб живе, у. тварині.
ФАХ професія, спеціальність, рід занять, кваліф- 

ікіція, поле /сффа, арена, цірина/ діяльнос
те, к хліб [легкгій хліб], з. зівід; ± РЕМЕСЛО.

ФАХІВЕЦЬ СПЕЦІАЛІСТ, окґ спец, мійстер 
/знавець/ свого діла.

ФАШЙСТВУВАТИ: що фашііствує с-и ♦, фа- 
шйст(ик), пк фашистикувітий.

ФЕОДАЛ, х? ФЕВДАЛ ? сюзерен, сеньйор; (у 
Росії) поміщик, кріпосник, землевліс-; (у 
Прусії) юнкер.

ФЕДЕРАЛЬНИЙ федерате-; (у США, ФРН, 
РФ) (загально)держів-, (загально)націоніль-.

ФЕДЕРАЦІЯ > ОБ’ЄДНАННЯ.
ФЕЄРЙЧНИЙ (сюжет) казковий, фантастич

ний; (образ) чарівний, чарівливий, магічний; 
(- видовище) умреш-який, захопливий, захоп
люючий; (- швидкість) разю-; ± ДИВНИЙ.

ФЕЄРІЯ фантастична вистіва /п’̂ са, видовище/.
ФЕЙЛЕТОН > ГУМОРЕСКА.
ФЕМІНІСТКА (в Англії) суфражистка. 
ф Е нпсс > ПТАХ.
ФЕНОМЕН ЯВИЩЕ  ̂© /-мЕн/ ОРИГІНАЛ.
ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ дивагід-, чудес-, рідкіс-, 

НЕЗВИЧАЙ-, винятковий; неземний, надпри
родній.

ФЕРМ/А і ~ЕР > ДВІР, ХУТІР / СЕЛЯНИН.
ФЕРМЕНТ б' ензим; п, каталізітор, (громади) а- 

ктивний прошарок, о. дріжджі.
ФЕРТ фертик, чепурун, піжон, жевжик, джиґун, 

прилиза, зн шмендрик, (що оберта шик у ку
льт) сноб; ± ВІТРОГОН.

ФЕСТИВАЛЬ > СВЯТО.
ФЕТЙШ об’єкт обожнювання, ідол, боввін, бо

жок, о. священна корова, р. ікона.
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ФЕТР > ПОВСТЬ.
ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ (одяг) дорогйй і модний, 

стиль-, вишука-, елеґант-, шикар-; (готель) 
розкіш-, г. люксусовий; (стиль) великосвіт
ський, аристократичний.

ФЕЯ > ЧАРІВНИЦЯ; п, красуня; дгібра ф. доб- 
рочйнниця.

ФІАКР > КАРЕТА.
ФІАЛКОВИЙ с° фіолето-, (колір ще) бузкб-.
ФІАСКО невдача, неуспіх, провал /об-/, с. пора

зка, окґ пшик; & хfl фіяско.
ФІБРИ мн б'° прожилки; всі ф. душі з" душа й 

тіло [ненавидить всіма фібрами душі].
ФІГА інжир, винна ягода; фР дуля [дістати фігу].
ФІГУРА у. постать; (мармурова) статуя, скульп

тура, маняк; ги форма, контур, конфігурація; 
(геометрична) тіло [куб, конус, піраміда +], 
ІплощиннаІ обрис [коло, ромб, квадрат +]; (у 
танці) викрутас, позиція в русі, а. па; (ша
хова) не пішак; (стилю) л* зворот, метафора; 
(пілотаоїсу) ТРЮК;© особа; головні ф. пер
ша скрипка, ф. пуп землі; ± ФІҐУРА.

ФІГУРАЛЬНИЙ (вислів) перенос-, образ-, але- 
горйч-, метафорич-, фігур-.

ФІГУРИСТИЙ > ГРАЦІОЗНИЙ.
ФІГУРНИЙ (- оздобу будинку) скульптур-; (- ру- 

ханкову вправу) акробатичний.
ФІГУР/УВАТИ (намапі +) значитися, стояти; (у 

творі) згадуватися, зображі-, виступати, бу- 
присутнім; (у чім) брі- участь; (у мові) ф. дк 
прижитися; я. /мн хто/ ~ус с-и ♦, (у творі) зга
дуваний, зображу-, фігурінт, (в суді) учасник, 
пк присутній, (у дії) замішаний, ф. вмбче-, ©.

ФІҐЕЛЬ кучерик, с° зівитбк; ± ЛЬОКОН;
ФІҐЛІ витівки, штуки, трібки, кбники; (лю

бовні) фіґлі-міґ[иг]лі; ± ФОКУС.
ФІҐЛІ-МІҐЛІ > ЖЕНИХАННЯ; & фіґлі-мйглі.
ФІҐЛ/ЮВАТИ і ~ЯРУВА-, роби- фіглі /фокуси, 

штуки/, викиді- кбники; ги ВИКРУЧУВАТИ
СЯ; я. /мн хто/ ~кк 1./2. с-и ♦, мбючи, 1. з-й 
викинути коника, ФІГЛЯР, блазень, кривлЯка, 
л . вередун, капризун, комедіянт, пк -яристий, 
вередливий, капризний, 2. я. викручується.

ФІҐЛЯР штукір, кумедник, ± ФАКІР; блазень, 
мартопляс; акробат; ги кривляка, позЄр; (- ди
тину) пустун, витівник.

ФІҐУРА г. (на роздоріжжі) хрест.
ФІЗЙЧНИЙ (світ) матеріяль-, прЄдмбт-, речов

ий, не духб-; (гандж) тілесний; (- потреби єс
тва) фізіологіч-; ІсилуІ мускуль-, м’язовий.

ФІЗІОНОМІЯ > ОБЛИЧЧЯ.
ФІЗКУЛЬТУРА фізична культура, г. тіловихб-; 

& пк *тіловихбвний; ± РУХАНКА; фізкульт- 
привіт! ж. інсульт-привіт.

ФПСС/УВАТИ закріплю-, встановлю-; (в умі) ка
рбувати, зафіксбву-; (на папері) відзначати,

відміна-, зображі-, відтворюва-; (увагу) зосе
реджу-; (рухому шкалу) знерухбмлю-; (події) 
реєструвати, засвідчува-, брі- на папір; (аз
от) & засвбюва-; я. !мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й заФ, 
~увільник, (препарат) ~ітор, пк ~увільний, 
~ацій-, ~атор-, /- пам’ять/ чіпкий, © ~уючи;

ЗАФІКСУВАТИ (вислів) записі- 0.
ФІКТИВНИЙ несправжній, вигаданий, (акт) 

ФАЛЬШИВИЙ; (шлюб) уявний, г. сповид-;
Фіктгівно ск ніби- [нібихвбрий], © нібито 

[ ф .  хвбрий нібито X.].
ФІКЦІЯ вигадка, витвір фантазії, мильна бу-ль- 

ашка, окґ бульба, на вербі груші; (підроблене) 
підробка, фабрикація, ± ІЛЮЗІЯ, ЛЕГЕНДА.

ФІЛАНТРОП, ФІЧНИЙ > ДОБРО/ЧИНЕЦЬ,
-дій-.

ФІЛЕ 1. (м'ясо) полядвиця; & філЄй; 2. (плети
во) мереживо.

ФІЛІГРАННИЙ /-ОВИЙ/ тонкої роботи; ± 
ТОНКИЙ.

ФІЛІЖАНКА > ЧАШКА.
ФІЛІППІКА; м" ФІЛІППІКИ потоки /злива, 

фбєрверк, с° фейєрвЄрк/ гнівних слів /образ/, 
словесна атака, окґ прокльони, с. плювок в 
душу /обличчя/; ± ПРОМОВА.

ФІЛІСТЕР обиватель, міщанин /± ХУТОРЯ-/, 
обмежена особа, f  дббр/ий чоловік [люди ~і].

ФІЛІЯ (установи) відділок, відділення, сектор; 
& с° філіял, філіал; ± АГЕНТСТВО.

ФІЛОЛОГ мовознавець, лінгвіст; (знавець лек
сики) лексикблог, /дииіектів/ діялектблог; 
(словникар) лексикограф; ии мовник /-ичка/, 
студент на відділі філології; & ж1 ♦йня.

ФІЛОСОФ мислитель, мудрець, к4 мудрослбв, 3. 
любомудр, ф. Соломбн; фР теоретик; з" муд- 
раг&іь, мудраг&іик; ш. студент на відділі фі
лософії; & ж1 філософйня.

ФІЛОСОФІЧНИЙ філософський; (роздум) аб
страктний, умогляд-, безпредметний, метафі- 
зйч-; (тон) глибокодум-.

ФІЛОСОФІЯ (Канта) учення, вчення, філософ
ська доктрина /система/; (міщан) світогляд, 
мн переконання /с° перекона-/, погляди; (дав
ніх епох) прадумки; (життєва) мудрість; онґ 
мудрування, розумуві-, філософуві-; г. факу
льтет філософії.

ФІЛОСОФ/УВАТИ мудруві-, розумуві-, зп фі- 
лосбфству-; я. Імн хто/ ~ує с-и ♦, рідйй по4, 
філбсоф, з. любомудр, пк ~ський, ~ічний, yPlf 
любомудрий, ©.

ФІЛЬВАРОК і ФОЛЬВАРОК маєток, еконо
мія; (дрібний) садиба, хутір, ффма, виселок.

ФІЛЬМ кінокартина, к. картина, кіно, (мульти- 
плікат) к. мультик; (світлочутливий) плівка.

ФІЛЬМ/УВАТИ знімі- /накручува-/ (фільм), с° 
роби- кінозйомку /-зніміння/; я. !мн хто/ ~ує
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с-и ♦, радий за*, ~ір, ~увільник, св постанбв- 
/режисф/ -у, пк -увальний, с° кінознімань-.

ФІЛЬТР у. цідило.
ФІЛЬТР/УВАТИ проціджува-, ціди-, профільтр- 

овува-; я. Імн хто/ ~ує с-и ♦, радий про*, ~ува- 
льник, цідиль-, (річ) фільтр, цідило, пк жува
льний, ~ацій-, цідиль-, ©;

♦♦♦СЯ: я. -ється ~бваний, пк -івний, ©.
ФІМІАМ, я? ТИМІЯМ (речовина) ладан; ги га

ряча похвальба, лестощі, дитирамби.
ФІНАЛ кінець, закінчення, заверше-, підсумок; 

(п’єси) ФІНАЛЬНИЙ /останній/ акт /сцена/; 
(у змаганні) сГ останній тур /раунд/.

ФІНАЛЬНИЙ у. завершіль-, заключ-, кінцевий; 
(акт) остійній.

ФІНАНСИ мн кошти, фонди; онґ гроші, п. валю
та; (державні) фінансова система.

ФІНАНСЙСТ банкір, фінансовий туз, о. золо
тий мішок; ± КАПІТАЛІСТ.

ФІНАНСОВИЙ (клопіт) грошовий; (- поміч, 
ще) матеріальний; (- кризу) економіч-.

ФІНАНСУВАТИ підтрйму- грішми /фінанса-/, 
вклада- капітал;

ПРОФІНАЯСУВАТИ вкласти капітал 0.
ФІШШ > КІНЕЦЬ.
ФІНІШУВАТИ приходи- до фінішу, ± КІНЧА-; 

я. їм" хто/ фінішує рідйй ♦, перший на фіні
шу, переможець, пк фінішний, фінішувіль-, ©;.

ФІОРД, х? ФЙОРД > ЗАТОКА.
ФІРА г. > ХУРА.
ФІРАНКА > ЗАВІСА.
ФІРМА (приватна) компінія; (виробнича) під

приємство; (комерційна) дім, діло, а. бізнес; ± 
КОРПОРАЦІЯ, ТРЕСТ.

ФІСКАЛ шпиг, СТУКАЧ, викіжчик, юда, сек- 
сбт, донощик, АГЕНТ; ± ПРОВОКАТОР.

ФІСТУЛА^. нориця.
ФІШКА (в іграх) значок, мірка, жетон; ф. сек

рет, проблема, сіль [вся ♦ в тбму, що...].
ФЛАНГ (позицій війська) крило, край, г. флянк;

ФЛАНГИ боки, сторони, краї.
ФЛАНГбВИЙ криловйй, (у лаві) крійній [к. 

зліва/справа/].
ФЛЕГМА апатичність, апатія, інертність, незво

рушний /Олімпійський/ спокій; © р, флегма
тик; (наслідок перегонки) х. конденсіт.

ФЛЕГМАТИК незворушно-спокійна осбба, у. 
недвига серцем, р. флегма.

ФЛЕГМАТЙЧНИЙ Q врівноваже-, безпристра- 
с-, незворуш-, ІНЕРТ-, СОН-, апатйч-, БАЙ
ДУЖИЙ, млявий.

ФЛІГЕЛЬ прибудова, прибудівка, прибулі вля; 
(осторонь від дому) г. офіцйна.

ФЛІРТ (любовна) гра, кокетувіння, залицяння, 
ФІҐЛІ-МІҐЛІ; ± ЗАКОХАННЯ.

ФЛІРТУВАТИ (з ким) крути- любов /ромін/, на-

дскакува- коло /ЗАЛИЦЯТИСЯ до/ кого, пус- 
кі- в зальоти, кокетувіти, строї- /заводи-/ фіґ- 
лі-миг[іґ]лі; я. /мн хто/ фліртує с-и ♦, готбвий 
по^, швидкий на зальоти, зальотник, кокетун, 
ж1 кокетка, пк кокетливий, зальбтли-, ©.

ФЛОЯРА дудка, сопілка.
ФЛЮГЕР д'. погбдник, млинок.
ФЛЮС ма опух ясен, нібряк щоки; т. домішка 

/що сприяє топленню руди/.
ФЛАГМАН jcа фляґман; © командир фльотилії, 

водій ескідри /-рильї/, фльотовбдець; (що) 
фляґманський корабель /літік/.

ФЛАКОН (з-під ліків +) пляшечка; & ха флякбн.
ФЛОРА рослинний світ /цірство/, рослинність.
ФЛОТ, ха ФЛЬОТА судна, кораблі, фР морськ

ий трінспорт; (вітрильна) вітрильники; (вій
ськова) морські сили, бойові кораблі, f  ар- 
міда; (повітряна) авіяція (група суден) фль- 
отилія, ± ЕСКАДРА.

ФЛОТСЬКИЙ (офіцер) МОРСЬКИЙ; (одяг) мо- 
р я ц ь к и й ;  &  ха ф л ь б т с ь к и й .

ФЕЄРВЕРК, ФОЙЕРВЕРК декоративні вог
ні, з. вогневі штука; (слів) вибух, потік, зли
ва, Ґ  мн філіппіки; (гніву) пароксизм.

ФОЙ^ > ЧЕКАЛЬНЯ.
ФОКУС 1. (променів) ф> тбчка концентрації; (зе

млетрусу) епіцентр; (недуги) ма вогнище; п. 
центр, центрільна тбчка, осередок, ядро; (у- 
ваги) зосередження; 2. штука, фіґель, с. трюк, 
кбник, вибрик, жґ фортель;

ФОКУСИ пб вередувіння, дивіцтва; хитрощі, 
виверти, викрутіси, удавання, ± ФІҐЛІ.

ФОЛІАНТ > КНИГА; & фоліднтик.
ФОЛЬКЛОР, х0 ФОЛКЛЬОР н а р б д н я  т в б р ч -  

іс т ь , у с н а  с л о в Єс н -;  ± ПЕРЕКАЗИ, ЛЕГЕНДИ.
ФОЛЬГА сухозлбтиця, сухозлітка; ± ПОЗЛІТ- 

КА, ПОЗОЛОТА.
ФОН > ТЛО; (у радіоприймачі) шум, звукові пе- 

решкбда.
ФОНИ (атмосферні) шуми.

ФОНД (золотий) запіс, рез^рва, с° резерв, ресу
рси; (допомоги) кіса; (земель) земельні резер
ви; (обіговий) капітіл; (оборони) г. фундація;

ФОНДИ кошти 0, п. валюта, фінінси, онґ го
тівка, готові гроші; (надр) пбклади.

ФОНДРЕЙЗИНГ збірка коштів, і збіркбва ікція.
ФОНЕТИЧНИЙ jtn°  звуковий, рв звукової буд

ови [ф. фонд мбви фонд звукової будови м.].
ФОНТАН > ВОДОГРАЙ; (слів) ги злива, ± ФІ

ЛІППІКА; (вогню) > ЯЗИКИ.
ФОРА <Г (поступка сильнішого гравця слабшом- 

у для рівности шансів на виграш) певне чис
ло вічок, голів, ходів, метрів, фунтів, фігур; 
діти фбру поступитися (слібшому).

ФОРЙЛЬ (риба) (п)струг, г. пестрюга, фореля.
ФОРКАТИ > ПИРХАТИ.
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ФОРМ/А обриси, контури, конфігурація; (канце
лярська) анкета, бланк; (взаємин) тип, струк
тура, спосіб; (творчости) жанр; (недуги) (різ
новид; (явища ще) вияв; (військова) уніФ, од
нострій; (слова) гі° видозміна; (стрічі) про
цедура, ритуал, етикет; т. пристрій, шаб- 
льон, /у ливарстві/ опока, /друкарська/ мат
риця, /штампувати/ штамп; фр проФ, види
мість [для ~и], зразбк [за ~ою, по -і]; п. фізи
чний стан [спортивна ♦]; ± КШТАЛТ, ОБ
РАЗ; не по -і (убраний) нестандартно, хто як.

ФОРМАЛІЗМ зовнішня пунктуальність, форма
льне ставлення, с. бюрократизм, с° казенщина.

ФОРМАЛЬНИЙ (підхід) с° казенний; (відпис) 
для годиться /(про)фбрми/; (- права) номіна
льний; (рапорт) офіцій-; (- метод(у) форма- 
лістйч-; (шпигун) справжній, дійсний.

ФОРМАЛЬНІСТЬ процедура, ритуал, обряд, 
церемонія;

ФОРМАЛЬНОСТІ (судові) норми, вимоги.
ФОРМАТ (книги +) габарити, гі° рбзмір; п. 

стиль, модель; & д'° *4увати, * передову-.
ФОРМАЦІЯ г” нашарбвання, нашарувй-; п. етап 

розвитку людства; р. покоління, генерація.
ФОРМ/УВАТИ надаві- форми /вигляду/; (уряд) 

добирі-, зформбвува-; (поїзд) комплектуві-, 
складі- (докупи); (вдачу) ВИРОБЛЯ-, витвбр- 
юва-, ліпи-; (загін) збира- (докупи); & вифор
мовував я. /л#* хто/ ~ус 1./2. с-и ♦, © -уючи,
1. з-й з^, -увач, зформбву-, витвбрю-, пк ви- 
твбрчий, ~отвбр-, 2. т. покликаний з4, ~івн- 
йк, ~увіль-, пк формувальний, формовйй;

ФОРМУВАТИСЯ набувати форми /вигляду/, 
прибира- форму /вигляд/; (- погляд) виковува
тися, кристалізуві-, /в голові/ п. вари-; п. ут- 
вбрюва- 0; я. -ється формований 0, © с-и ♦;

ЗФОРМУВАТИСЯ скристалізува- 0.
ФОРМУЛА (словесна) вислів, вйраз; (матема

тична) буквбвий /літерний/ вйраз; (закону) 
формульована, с° формулювання.

ФОРМУЛЮВАТИ (думку) висловлю-, виклада
ти; (завдання) визнача-, окреслював я. /мн 
хто/ формулює с-и ♦, радйй з+, вислбвлювач, 
викладач, окреслюв-, пк формулювальний, ©.

ФОРМУЛЯР (бібліотечний) картка, бланк, фор
ма; (в’язня) особиста картка.

ФОРПОСТ ви передня варта /пост/, передова по
зиція; (науки) передовий заклад, п. фляґман.

ФОРС хизування, ФАСОН; гордощі, пихі, чван
ливість; р. г. швидкість.

ФОРСЙТИ хизуватися, чвани-, хвастати, хвали
тися, фасони-; (чим) козиряти; я. /V  хто/ фо- 
рсйть с-и ♦, радий пофасбнитися, фасбнщик, 
ФЕРТ, пк фасонистий, ©.

ФОРСУ/ВАТИ (дію) прискорю-, пришвидшу-; 
(бар’єр) ви долати, (річку) переправлятися че

рез; я. /мн хто/ ~є с-и ♦, з-й прискори-, приск
орювач, ви переправлю-, пк -вальний, ©.

ФОРТ > УКРІПЛЕННЯ, БАСТІОН.
ФОРТЕПІЯН і ФОРТЕПІАНО (старовинний) 

клявікбрди, клявесин; (сучасний) піяніно, пія- 
но; (з поземними струнами) рояль.

ФОРТЕЦЯ форт, цитаделя, твердиня, опліт, с° 
оплот, з. твфджа, f  кремль, (замок) гд фесту- 
нок; (надміцна) БАСТІОН; ± УКРІПЛЕННЯ.

ФОРТУНА мт богиня щістя; п. щасливий випа
док /збіг обставин/, удача, успіх, с. доля, та- 
лан, щастя.

ФОТЙЛЬ (м’як£) крісло.
ФОТО, ФГРАФІЯ знімок, (Ф)кіртка, г. світлина, 

знймка, зняток; п. копія; ф. обличчя, фізіоно
мія; (заклад) Фатель̂ ; (дія) ♦графування.

ФОТОГРАФ/УВАТИ роби- ~ії, знімі-, г. світи-, 
знимкува-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, радйй з4, фо- 
тбграф, пк фотоірафувальний, фотографіч-, ©.

ФОТОГРАФУВАТИСЯ г. знимкува-, с° знімав 
що -ється фотографований, с-и ♦, ©.

ФРАГМЙНТ відлім, ф. кавілок, (твору) УРИВ-.
ФРАГМЕНТАРНИЙ урйвковий, не цілий, роз’

єднаний, неповний, УРИВЧАСТИЙ.
ФРАЗА (кучерява) вислів, вйраз; га речення; 

криліта ф. АФОРИЗМ;
ФРАЗИ фразеологія; (пусті) просторікування, 

Ґ  марнослів’я.
ФРАЗЕР марнослов; позф; д! БАЗІКА.
ФРАКЦІЯ (шевців) Iе цех, об’єднання; (у пар

тії) угрупбва-, секція; (у парламенті) група; 
(складної рідини) х. компонент, складник, 
складова частина, ± ІНГРЕДІЄНТ.

ФРАНЗОЛЯ булочка, с° французька булка.
ФРАНТ > ЧЕПУРУН.
ФРАХТОВИЙ гРн (- судно) зафрахтований.
ФРЕСКА > КАРТИНА.
ФРИВОЛЬНИЙ легковаж-, вітрогбнський, не 

зовсім пристойний; ± ТРИВІЯЛЬНИЙ.
ФРИЗЕР > ПЕРУКАР, ГОЛЯР.
ФРОНТ театр воєнних дій; лінія боїв, фронтова 

/передова/ лінія, як і. передова; (праці) поле 
діяльносте, сфера, арена, нива, стезя; (народ
ній) рух; (будови) ФАСАД(А).

ФРОНТАЛЬНИЙ чоловий, лобовий, причілко-; 
(бік) лицьовий, передній, збвніш-; гі загаль
ний, всеосяж-, всеохбп- [-альна перевірка].

ФРОНТОН^, причілок.
ФРУКТ > ОВОЧ; & У? фрукта.
ФТОР jc° флюбр.
ФУГАС > МІНА.
ФУНДАМЕНТ (будови) підвалини, ПІДМУ

РОК, основа, основина; п. база, підвалина.
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ (міст) надміцнйй, на

дійно /надовго/ зрббле-, тривкий, (принцип) 
головнйй, основнйй; (дослід) грунтбв-, гли-
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ббкий, капітальний, /- рото/ вирішаль-.
ФУНДАТОР > ЗАСНОВНИК.
ФУНДАЦІЯ г. (дія) заснування; (грошова) фонд.
ФУНДУВАТИ > ЗАСНОВУВАТИ.
ФУНКЦІОНУВАННЯ (мови) поширення 0 —► [.
ФУНКЦІОН/УВАТИ дія-, працюва-, роби-; (як 

що) викбнува- функцію чого, (як ©) відбува- 
оббв’язок кого; я. ~ус с-и ♦, з-й вйкона- фун
кцію, -ер, пк робочий, ~альний, актив-, чин-, 
дійовий, о. тепер у дії /в роботі/, ск -в-дії [сис- 
тема-в-дії], © функціонуючи, ± ДІЮЧИЙ.

ФУНКЦІЯ (чия) обов’язок, повинність, завдан
ня, рбля, с. місія; (грошей) призначення; (ор
ганів ще) & праця, діяльність, робота.

ФУНТ: почім фунт мила? почім у кума бджоли?
ФУРГОН > ХУРА; (автомобільний) причеп.
ФУРІЯ мт богиня помсти; п. ВІДЬМА, МЕГЕ

РА; & rf *фурібзно, пк *фурійний.
ФУРКАТИ (- птахів) пурха-, спурхува-; (- вере

тено) фуркоті-, фуркота-; р. пирха-, форка-; 
що фурка 1. що дзижчить, 2. що пурха.

ФУРМАН і ХУРМАН > ВІЗНИК.
ФУРОР гучний успіх; фР могутнє враження [ви

кликати /зроби-/ фурор]; ± ЕКСТАЗ (А).
ФУРУНКУЛ чиряк, карбункул.
ФУС осад, поденки, оденки, гуща.
ФУТ (міра) у. стопа.
ФУТБОЛ г. копаний м’яч.
ФУТЛЯР (скрипки) коробка, скринька, (шаблі) 

піхви; (мотора) т. кожух.
ФУФАЙКА > ТІЛОГРІЙКА; & куфайка.

X

ХАБАР хаптура, хавтур(а), підкуп, підплата, ж? 
могорич, г. куку в руку, кн мзда, з. базаринка,
о. шмат гнилої ковбаси; & хабара; щоб це і 
без хабарі? е* думаєш -  даром?

ХАБАРНИК хаптур-, хапко, хапун, хапуга, дер
ій, дерун, здйрця, хапайло, здирник, е* коляд-.

ХАБАРУ ВАТИ (з ким) робити ґешефти.
ХАВТУР і ХАВТУРА > ХАБАР.
ХАЗЯЇН > ГОСПОДАР; он? хлібороб, селянин, 

(у шлюбі) чоловік; (краю) владар; (фірми) 
власник, керівник, підприємець, капіталіст;

ХАЗЯЇ з6 ф. хазяйство /= начальс-/ [прийшло 
ус£ хазяйство] 0.

ХАЗЯЙНОВИТИЙ господарис-, господарний, 
статковитий, г. ґаздови-, зп домови-; & ха
зяйський, хазяїнуватий.

ХАЗЯЙСТВО ГОСПОДАРС-, г. ґаздівс-, госпо
дарка; п, обійстя №  обійстя/, садиба, хутір, 
фарма, ферма; он? приладдя, причандалля 
[шевське ♦]; фР господарювання; ф. хазяї.

ХАЗЯЙ[Ї]Н/УВАТИ і ХАЗЯЮВА- господарю-

ва-, г. газдува-; (біля чого) поратися, клопота-, 
порядкувати; з'" верховоди-, урядува-; (без 
дозволу) нйшпори-; & розхазяйнуватися; я. 
/м" хто/ ~ує 1./2. с-и ♦, ©, 1. ХАЗЯЇН, пк ~ов- 
йтий, ґаздо-, господарний, господаристий, 2. 
(у чужій хаті) з-й по*, непрошений господар.

ХАЙ = НЕХАЙ ч. д. най; фР гаразд, дббре [то й 
хай], хоч [хай де хоч де]; як сп щоб [скажи, 
хай знають скажи, щоб знали]; (з нст би) 
краще б [хай би купив, як має просити]; х. 
буде, що буде! будь-що-будь!, пан чи проп
ав!; х. йому грець! /цур!, вся'чина!/ хай йому 
біс! бери його морока! чорт з ним!; х. там що 
НЕОДМІННО, (!) хоч би (там) що!, щоб тут 
що!; х. тебЄ з^падь візьме! згорів би ти!; х. 
собі як хбчуть! наше діло сторона.

ХАЛАБУДА намет, курінь, буда; (бідна) ХАЛУ
ПА; (віз) балагула; (на возі) верх, накриття; 
(собача) будка, хижа.

ХАЛАЗІЯ > ПРОЧУХАНКА.
ХАЛАМИДА хлам:, халат, с° балахон; он? ряса;.
ХАЛАМИДНИК голодранець, обшарпа-, обід- 

ра-, обірва-, обдертус, шарпак, харпак, с. рак- 
лб, хуліган, ВОЛОЦЮГА; (- дітей) урвитель.

ХАЛАТ (спальний) шляфрбк, піжама, (як мошка
ра) маскхалат; (білий) > МЕДИК; & халатик.

ХАЛЕПА клопіт, морока, неприємність, нещас
лива пригода, напасть, біда, нещастя.

ХАЛІФ / ХАЛТУРА > ВЛАДАР і ЗАРОБІТОК.
ХАЛТУРИТИ > ЗАРОБЛЯ-; (робити недбало) 

партачи-, капари-; я. /мн хто/ халтурить с-и 
♦, радий під4, ХАЛТУРНИК, партач, пк 
ХАЛТУРНИЙ, партацький, ©.

ХАЛТУРНИЙ капар-, цяп-ляп-, неякіс-, парта
цький, такий-сякий, абия-, базарної роботи.

ХАЛТУРНИК капар-, партач, да майстер-ламай- 
стер; (літун-заробітчанин) шабашник.

ХАЛУП/А хатина, хижа, халабуда; & ~чина, ~ка.
ХАМ (у мові панів) раб, слуга, кріпак, наймит, 

мужик, хлоп, гевал, плебей; он? нахйба, гру
біян, ХУЛІГАН; & хамло, хамула, хамлюга.

ХАМЕЛЕОН > ЯЩІРКА; © крутихвіст, в’юн, 
кон’[ь]юнктурник, о. куди вітер віє, і вашим і 
нашим, ± ОПОРТУНІСТ.

ХАМЕНЙТИ; СХАМЕНУТИСЯ /о-/, отями- 
/с-/, опам’ята-, з. скину- /ндк скида-/, р. сахну-; 
(збагнути хибу) узя- за рбзум, прийти до глу
зду /розуму/, с° спохопитися.

ХАМСЬКИЙ (рід) хамів, плебейський; (вчинок) 
свинсь-, зухвалий, нахабний, хуліганський; & 
хамуватий, хамовитий.

ХАН > МОНАРХ; & ханик.
ХАНДРА СПЛІН, (г)іпохондрія, ± МЕЛАНХОЛ-.
ХАНЖЕСТВО святоббжість ± ЛИЦЕМІРСТВО.
ХАОС БЕЗЛАДДЯ, ГАРМИДЕР, бедлам; (звук

ів) мішанина, суміш; (думок) плутанина, каш
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а; (хмар) безладне нагромадження /скупне-/; 
± АНАРХІЯ.

ХАОТИЧНИЙ БЕЗЛАД-, неорганізова-, нерегу- 
льова-; несистематгіч-, неметодич-; (рух) нек- 
онтрольова-; (світ) безфбрм-, (лад) анархій-.

ХАПАНИНА > ПОСПІХ; онґ хабарництво, зди- 
рнигц-, здирс-; & хапання, хапатня.

ХАПАНКА (гра) лапан-, д. сіно, f  горю дуб.
ХАП/АТИ рвучко брі- /схоплюва- /під-/; (за що) 

♦ся; (втікача) ловити, лапа-, переслідува-, за- 
трйму-, заарештову-; (- сон) пойміти; (дале
ко) сягі-; (бал) шк діставі-; я. /мн хто/ ~і с-и 
♦, з-й ухопи-, Чун), ~кб, пк -кий, хваткий, ~к- 
ору-, ~овгітий, ~учий, ІрухІ хватний, ~аль-, ©;

УХОПИ- /В-/ /с-/, впійма- /с-/ 0; (запах) влови-; 
(ляща) діста-; (суть) збагну-, утями-, звари- 
головою; (чаю) сьорбну-, хапцЄм зажи-; (- су
мі пойня-, взя-, охопи-; у. за душу зворуши-;

ХАПОНУТИ ф. (куш) жн урвіти; 0;
ХАПАТИСЯ (чим) бра-, чіпля- 0; (за що) ха- 

пати; (їсти) поспіші-, квапитися; х. за солгі- 
мину вдава- до безнадійних засобів (рятун- 
ку>; я. /мн хто/ -ється 1.12. с-и ~, 1. хапаний, 
схоплюв-, радйй схопитися, 2 що квапиться;

УХОПЙТИСЯ /В-/ (рукою) взя-, схопи-; (за 
ідею) виявити глибоке зацікавлення чим, взя- 
на озброєння що; (за слово) вчепитися;

ХАПНУТИСЯ схопитися 0.
ХАПКЙЙ > БЕРУЧКИЙ; х. на руку злодійку

ватий, хваткий, нечистий на руку.
ХАПКОМ і ХАПКИ ПОХАПЦЕМ, хапаючись, 

поспішаючи; & хапко, хапкома, хапцЄм.
ХАПЛЙВИЙ КВАПЛИВИЙ, жґ хапаний.
ХАРАКТЕР вдіча, НОРОВ, натура, темперам

ент, п. хребет, прирбда, сфце [чулого -ця лю
дина]; 3я принциповість, твфд-, впфт-, сила 
волі [яви- ♦]; (рельєфу) особливості, риси; п. 
осбба, індивід, тип, к" его; фР роля, образ, с° 
якість [в Фі чаклуна]; який -ом який на вдачу.

ХАРАКТЕРИ/ЗУВАТИ дава- характеристику, 
атестува-, окрЄслюва-, з. ясува-; я. /мн хто/ 
~зує с-и ♦, рідйй о4, давЄць мггики, пк атес- 
таційний, визначань-, ХАРАКТЕР- /-истйч-/ 
кому/для кого, р. поцінбвчий, ярликовий, ©.

ХАРАКТЕР/ИЗУВАТИСЯ (чим) відзначі-, міт- 
и -ні риси чого; я. /л** хто/ -сться ~избваний, 
с-и ♦, пк відомий своїм чим, з ХАРАКТЕРН
ИМ чим [з -ним голосом я. ~изується г.].

ХАРАКТЕРЙСТИКА опис ознік /якостей, рис/; 
(з праці) атестація, рекоменді-; (чого) фР кар
тина, ОПИС, (кого) фР портрет, г. схарактери
зована; & (дія) характеризуві-.

ХАРАКТЕРНИЙ притамін-, властивий, (факт) 
типо-; (- рису) основний, визначіль-, /голов
ну рису/ чіль-; (акцент +) прикмет-, специ- 
фіч-, своєрід-; ± ПИТОМИЙ.

ХАРАКТЕРНИК > ЧАРІВНИК.
ХАРАМАРКАТИ мимри-, мурмоті[і]-, БУБОН- 

І-, о. тика- й мйка-; & хамірка-; я. /мн хто/ 
харамірка с-и ♦, харамаркало, буркотун, мй- 
мря, мимрій, пк буркотливий, буркотючий, ©.

ХАРАПУДИТИСЯ і ХАРАПУДЛИВИЙ > ЛЯ
КАТИСЯ І ЛЯКЛИВИЙ.

ХАРЙЗМА (душевний) чар, шарм, душевна грі- 
ція, аура.

ХАРКАТИ хряка-, харкоті-; я. /мн хто/ хірка с-и 
♦, зм-й хіркну-, харкало, пк харкі[о]тливий, ©.

ХАРПАК стірець, обідран-, ХАЛАМИДНИК, 
БІДАКА, нетяга, злидір.

ХАРТІЯ грамота, документ, уР декларація, акт, 
едикт, декрет, універсіл, о* прогріма.

ХАРЦЙЗ розбійник, РОЗБИШАКА, ГРАБІЖ
НИК; & харциз-, харцизяка, харциза.

ХАРЧ і ХАРЧІ ЇЖА, ПРОВІЗІЯ, ПРОДУКТИ, 
хліб (насущний); фР ХАРЧУВАННЯ; (консе
рвовані) консфви; не міти гризгіт з харчі- 
ми мі- до столу все; ± ХЛІБ-СІЛЬ.

ХАРЧОВЙЙ (запас) продуктб-, продовольчий.
ХАРЧУВАННЯ годуві-, (рослин) жйвле-; (хар

чі) продукти, ЇЖА, хліб насущний, р° харчб- 
вання, кн продукти ♦, їстівні продукти, продо
вольство, провізія, продовольчі товіри.

ХАРЧУ/ВАТИ ГОДУВА-, корми- й по!-, (орган
ізм) живи-; п. (кого) утргімува-; я. /мм хто/ ~с 
с-и ♦, з-й проФ, годун /-івнйк, -увіль-/, ХЛІБ
ОДАР, пк -вальний, году-, /стіл/ харчовйй, ©.

ХАРЧУВАТИСЯ їсти й пй-; (- організм) живи
тися; (- тварин) годуві-; (у кого) столуві-, р. 
стравуві-; я. /мн хто/ -сться харчований, го
лова- 0, с-и ♦, рідйй проФ, ©;

ПРОХАРЧУВАТИ(СЯ) г. вйживити(ся) 0.
ХАТ/А (з глини) мізанка, ліплян-, (з хмизу) хвор- 

остян-, (в землі) землян-, (руїна) завалюха, а. 
сікля; зн халупа, (хала)буда, хижа; (велика) пб 
кімніта, світлиця; п. домівка, господа, прист
ановище, притулок; фР дім, квартира, житлб; 
& ~ин(к)а, ~ка; вже в -ті (свято) вже настіло.

ХАТНІЙ доміш-; (халат) кімнітний; (- полот
но) доморбб-; (- справи) привіт-, особистий.

ХАЩА і ХАЩІ чагарник, густі зірості, ГУЩА
ВИНА; (лісу) н£грі, нетрища, глушині; & ха- 
щині, хіщики, хащовини, пк *хащувітий.

ХВАЛА (по)хвальбі, величіння, прославля- /у-/, 
услівле-; фР сліва, ОСАННА.

ХВАЛЕБНИЙ величань-, славослов-, похваліб-, 
хвіль-.

ХВАЛ/ЙТИ ВИХВАЛЯ-, засипі- похвалами, ро- 
зсипітися у хвальбі, віддаві- /воздаві-, скла
ді-/ хвалу, співі- хвалу /осінну/, кури- тимі- 
ям /с° фіміім/, хвальма ♦; (Бога) сліви-, звел- 
йчува-, прославля-; & перехвілюва-; я. /мн 
хто/ -ить с-и ♦, рідйй по“, ХВАЛІЙ, ~йтель,
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пк похвалібний, ~еб-, величіль-, панегірич-, 
ІцаряІ царський хвалитель, © хваливши.

ХВАЛ/ЙТИСЯ ~и- себе, розписуватися за себе; 
(чим) хвастати, вихвалятися, ЧВАНИ-, ХИЗ- 
УВА-, (уб’ю) нахваля-; i f  фанфаронити; (їм) 
говори-, повіді-, повідомля- іде; я. Імн хто/ -и- 
ться с-и ♦, рідий поФ, ХВАЛЬКО, вихваля- 
ка, ф. свист, if  фанфарон, пк хвастовитий, 
ХВАЛЬКОВИ-, чваньковй-, пб рекламний, ©.

ХВАЛІЙ хвалитель, прослави- + що хвалиться.
ХВАЛЬБА вихваляння, похвальбі; хвастощі, ви

хвалка, словохвільство; (себе) хизувіння.
ХВА/ЛЬКО хваст(ун), хвістик, ~лій, ЧВАНЬКО, 

ф. свист, жґ задавіка, (зухвалий) фанфарон.
ХВАЛЬКОВИТИЙ хвастови-, задавкуві-, хваст

ливий, с. ЧВАНЛИ-, ф. свистовгітий, i f  фан- 
фарбнис-; & хвастуві-.

ХВАЛЬНИЙ (намір) поФ /с-/; (гімн) ХВАЛЕБ-; 
© хвали гід-, слів-, ШАНОВНИЙ.

ХВАСТАТИ хвалитися, вихваля-, с. ХИЗУВА-, 
ЧВАНИ-, р. хвіста-; я. Імн. хто/ хвоста с-и , 
© хвастаючи + що хвалиться.

ХВАСТОЩІ, ХВАСТУН і ХВАТКИЙ > ХВА
ЛЬБА, ХВАЛЬКО і ХАПКИЙ, БЕРУЧКИЙ.

ХВАТ МАСТАК, хлюст, зух.
ХВАЦЬКИЙ молодець-, брівий; (спів) загонис

тий, шпаркий; (кінь) БАСКИЙ;
ХВАЦЬКО і ХВАЦЬКИ по-молодецькому, 

бріво, загонисто, (скакати) чортом.
ХВЕРТИК = ФЕРТИК > ФЕРТ.
ХВИЛЙНА 60 секунд; (вільна) час; (відрізок ча

су) хвиля, часин(к)а, /ще коротший/ хвилька, 
мить, мент, момент, секунда; & хвилин(Ьч,)ка; 
кожна х. дорогі кожна ♦ на вагу.

ХВИЛЙННИЙ короткочіс-, не(довго/тривалий, 
скороминущий, тимчасовий, хвиле-.

ХВИЛЛОВАТИ біг- -ями; (море вітром) бурун- 
и-; (- саме море) -юватися, бури-, буруни-, 
бурхати, нуртуві-, вируві-, грі-, кипі-; (їх) 
непокої-, бентбки-, турбуві-, розбентежува-, 
нервуві-, /глибоко/ брі- за песчінки /живе, 
живіт/, добирітися до серця /душі/, зачіпіти 
за душу /серце/, переверті- все всередині ш, 
н° кида- то в жар то в холод; (маси) розбур- 
хува-, взрушува-, зворохбблюва-, збуджува-, 
жґ колбшка-, БАЛАМУТИ-; я. /мн хто/ ~юс
1./2. с-и ♦, з-й сФ, 1. (- море) бурунний, 2. за- 
непокбювач, пк бентежний, серцезворуш-, 
животрепет-, бентежливий, захбпли-, гостро- 
цікі-, /кадр/ зворушли- /роз-/, збурли-, бунті- 
вли-, /стиль/ ліричний, емоцій-, вогнен-, ~ю- 
ючий, /- тему/ пеку-, ск хвилюй-душу [~юй- 
душу сц£на], збуджуй- [збуджуй-запах], ©;

РО ЗЖ  (кого) переверну- душу кому; 0.
ХВИЛЮВАТИСЯ (океан) ХВИЛЮВАТИ 0; (- 

груди) здіймітися, /ніздрі/ тремтіти, воруш

итися; (тратати спокій) бентежи-, непокої-, 
турбува-, збуджува-, нервувати(ся), кипіти, 
не тримі- нерви в руках, сиді- на ножіх; я. 
/мн хто/ -сться 1. що хвилює, 2. СХВИЛЬ
ОВАНИЙ, с-и ♦, пк кипучий, ок хвильовйтий, 
/океан/ бурунис-, розбурунений, ©;

РОЗОФ зворохббитися, дістати трему 0;
СХВИЛЬОВАНИЙ /роз-/, збудже-, розтривб- 

же-, стурббва-, занепокбє-, розбентеже- /з-/, 
розворуше-, рознервбва- /з-/; (океан) розбур- 
ха-, збуре-, (гурт) зворохббле-, збаламуче- 0.

ХВЙЛ/Я (вища) вал, бурун, (часу) ХВИЛИНА; 
(волосу) пісмо; (бунтів) смерч; (світла) потік; 
(гніву) ніпад, приступ; (дум) наплив; & ~ька;

ХВИЛІ (невисокі) брижі, баранці.
ХВИЛЯСТИЙ (океан) розбурханий; (рельєф) 

нерів-, горбкувітий; (- лінію) звивистий; (рух) 
зигзаґуві-, кривуляс-, нерівний; & хвильний, 
хвильовий, хвильчастий, хвилювітий.

ХВИСЬКАТИ ХЛЬОСКА-, стьобі-; цьвохка-; я. 
/мн хто/ хвііська с-и ♦, + що хльоска.

ХВИСЬКИЙ (батіг) дошкульний, замашний, д. 
шкулький; (слова) гострий, різкий, шпаркий.

ХВИЦАТИ (- коня) вихі-, брик/і-: /людей/ кбпа- 
(ногбю, ногіми); я. /мн хто/ хвиці с-и ♦, з-й 
хвицну-, ~ун, -ійло, пк брикливий, -учий, ©.

ХВІРТКА (у брамі) ворітця; (у стайні) дверцята.
ХВІСТ (сукні) трен, х0 шляйфа, с° шлейф [ш. 

дисидентства]; (моркви) корінь; (хмелю) піг- 
ін; (у підписі) розчерк, закарлючка, хвостик; 
(від диму) слід; (комети) яскріва смуга /слід/; 
(літака) стабілізітор; (люду) потік, вілка; (до 
каси) чергі; (женихів) ескорт; (поїзда) зідні 
вагони; (колони) ар’єргард; (сталий) п. тінь; 
(на обійсті) худобина, скотиняка; & хвостик, 
хвостище, хвотяка, хвостяра, пк *трихвбстий;

ХВОСТИ заборгованість, о* залишки 0.
Х(ВД)РИЙ недужий, нездоровий, слабий, боля

щий, нездужілий; (на нерви) неврастенік, (на 
сухоти) сухітник, туберкульоз-, (нн пранці) 
сифілітик; (- уяву) зболений; & ХВОРОБЛИ
ВИЙ; х. на гблову ехгібнутий.

ХВОР/ІТИ (на що) х(в)орува-, нездужа-, слабув- 
і-, занепаді-; п. хибуві-, кульгі-, стражді-, 
/терпі-/ від чого; я. /мн хто/ ~fc с-и ♦, скутий 
-ббою, ок -ун, пк слабий /-ий/ на, нездужіщ- 
ий, нездужілий, розхворі-, © ~іючи, -ївши;

ПЕРЕХВОРІТИ перехорувіти 0.
Х(Б)ОРОБА н£міч, недуга,/?, болість /мн бблещ- 

і/, t f  захворювання, захвбре-; (легка) хвор
ість, СЛАБ-, нездоров’я, нездужання; (зараз
на) інфекція, (падуча) падучка, епілепсія, (цу
крова) цукриця; п. пристрасть, потяг, жилка, 
гббі, закохання [її ♦ -  моди]; & мн хвброщі.

Х(В)ОРОБЛ ЙВИЙ хворовитий, слабовй-, НЕ
ДУЖИЙ, ХИРЯВИЙ, ± КВОЛИЙ; (потяг) п.
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ненормальний, патологія-, неприрбдни[і]й.
ХВОРОСТ > ХМИЗ; & хвбростик.
ХВОРОСТИНА лози-, хмизй-, хлуди-; ± ПРУТ,

х м и з .
ХВОСТОВИЙ (вагон) задній; & * хвостатий.
ХВОЯ з. сосна; с° (шпильки ялових) з6 глиця, 

шпильки, д. боровйна /-йння/; о3 хвоїна, гол
ка, г. чатина.

ХЕКАТИ >ДИХА-;
УХЕКАТИ закатрупи-, укланда- пристукну-, 

укол опіка-; ± У БИ-.
ХІМІЯ & х0 хемія.
ХЕРУВИМ > АНГЕЛ; & херувимчик.
ХИБА недогляд, недолік, помилка, огріх, похиб

ка, ляп, г. недотягнення; фР негативна риса /б- 
знака/, (фізична) д. вада, дефект; ± ВАДА;

ХИБИ (ладу) негативи, ± НЕГАРАЗДИ.
ХИБАТИСЯ; ХИБНУТИСЯ хи(ли)тну-, гойд- 

ну-; х. рбзумом ріши- тями, схибну-, відбй- 
/спасти з/ глузду; (на чім) спа- й бачи- що; -у- 
вся рбзумом хто скаламутив- рбзум кому.

ХЙБИТИ роби- помилки, дава- хука /м£ху/, по
милятися; (з кріса) промахува-; (- кулю) і-ти 
по молоко; (проти чого) грішй-; я. зббчува-; 
я. /лґ хто/ хіібить с-и ♦, з-й с4, не з-й уник
ну- хиб, пк хибний, помйльчивий, 3. поми- 
лешній, ©;

СХИБИТИ оступитися, поточи-; /і. зробити б- 
гріх, промахнутися; (- зір) підвести, зради-; (- 
посів) не вдатися, зрости невдалим 0;

СХИБИТИСЯ (на чому) рк зббчи-; 0;
СХИБНУТИЙ (на чім) звихну- /-нений/, зббч- 

е-, схибле-, круче-, зббченець, жн шваркнут- 
ий, не при тямі, з вавкою в голові, г. тихий 
вар’ят; 0.

ХИБКИЙ ХИСТКИЙ; (- тіні) мінливий; (голос) 
тремтли-, незграйний, переривчастий; (- сер
це) ненадійний, нестійкий, с. зрадливий; он? 
гнучкий; & хибливий.

ХИБНИЙ неправиль-, невір-, помилковий; (крок 
ще) непродума-, небезпЄч-, гріхбв-, я. хибить;

ХИБНО фР криво [к. сприйнята чемність] 0.
ХИБУВАТИ1 (на що) фР хворі-, п. кульга-.
ХИБУВАТИ2 г. (чого) н° бракува-, не вистача-; 

я. /мн хто/ хибує1,2 1. с-и ♦, о. з ганджем /вад
ою, дефектом/, © хибуючи, 2. що не ви
стача.

ХИЖА (при хаті) КОМОРА; я. убога хата, ХА
ЛУПА; (собача) (хала)буда, будка; & хижка.

ХИЖАК хижий звір /тварина/; (що їсть падло) 
шакал; © визискувач, кровожер, кровопйв
ець, п. акула, яструб, з. здобичник.

ХИЖИЙ (звір) кровожерний, дикий, лютий, жо
рстокий, г. драпіжний, д. пажерний; © КОРИ- 
СТОЛЮБ-, о. хижобкий; (лад) грабіжниць
кий, здирниць-; & хижуватий.

ХИЖІТИ звірі-, люті-, озвірюватися, черствіти 
/кам’яні-/ серцем, става- жорстоким /лютим, 
звіром/, (проти кого) пеклом дйха- на, (- сер
це) братися кригою; що /мн хто/ хижіє озві- 
рюваний, щораз лютіший /жорстокі-/, ©.

ХИЗУВАТИСЯ козири-, стави-, гонорува-, фор- 
сити, фасбнити(ся), держати фасон, ходи- па- 
вчем /козир-, тузом/, до хмар пнутися, наду
вати щоки, з. гусарствува-; (чим) козиря- l(f 
козирну-/; & вихизовуватися; х. /козиряти/ 
талантами виблйскува- талантами; ± ХВAC
TA-, ХВАЛИТИСЯ, ЧВАНИ-; я. їм" хто/ -є- 
ться с-и ♦, радйй по*, пк хизуватий, д. фасо
нне-, © хизуючись, ± що шикує; 

ПОХИЗУВАТИСЯ /  пописатися 0.
ХИЛИТИ клонити, гну-, нахиля- /при-/, нагина- 

/при-/; (на сон) тягну-, вдаря- в; (до чого) схи
ляти-, /мову/ наверта-, спрямовува-; (в розмо
ві) > ГНУ-; (сивуху) хиляти, пити; я. /мн хто/ 
хилить с-и /звйклий/ ♦, зг-й /готбвий/ с4, на
гинам, пк хилкий, схильчив-, р. скбтист-, ©; 

СХИЛИТИ: с. до згбди кого виєдна- згоду в.
ХИЛИТИСЯ нагина-, нахиля- /по-/; (на що) опу- 

ска-, схиля-; (від вітру) вали-, падати; (- тра
ви) никну-; (до кого) горнутися, прихиля-; 
(перед ким) гну-, догоджати кому; (до чого) 
ітй, наближатися; (за щось/когось) захиля-; 
(до обрію /- світила/) котити(ся>; (на чий бік) 
приставати; я. /мн хто/ -иться хилений, схи- 
л/я-, схилюва- /по-/, с-и ♦, готбвий по4, (на 
чий бік) згоден пристати, вже майже наверне
ний, пк ~ьний, ~истий, -ьчивий, хилкий, ©.

ХИЛЬЦЕМ і ХИЛЬЦІ схилившись, зігнувшись, 
НАХИЛЬЦЕМ; & хильки, хилкбм.

ХИМЕРА мт страховище, монстр, потвора; п, 
дивацтво, фантазія, нереальна мрія, витвір у- 
яви, р. галюцинація, д. бздик, фук [з фуком з 
химерами]; © дивак; & химерія;

ХИМЕРИ безглузді /нездійсненні/ мрії; фР ду
рниці, нісенітни-; (чиї) примхи, дивацтва; п. 
дивні істоти /факти, явища/; & химерики.

ХИМЕРИСТИЙ з химерами; ± ХИМЕРНИЙ.
ХИМЕРИТИ ВЕРЕДУВА-, ВИГАДУ-, дуріти; 

дивачи[і]-, чудотвбри- /лихо-/, ма- мухи в го
лові; & химерува-, химорбди-; я. /мИ хто/ хи
мерить 1.-2. с-и ~, © вигадуючи, 1. + я, вере
дує, 2. + я. чудотворить.

ХИМЕР/ІЯ ~иа проза, твір магічного реалізму.
х и м Е р и и й  чудернацький, незвичайний, вит- 

ребЄнькуватий, н[ потворний; (- долю) мінли
вий, зрадли-; © примхлй-, вередли-, химери
стий; (світ) фантастичний; (- мрію) нездійс- 
нЄн-, нереаль-; (- вісті) неймовір-; (лябіринт) 
заплута-, нерозгадан-; (стиль) розбрика-; (за
дум) складний, незрозумілий; 

х и м Е р н о  дивовйжно, кумЄдно, по-чудер



ХЙМИНІ КУРИ 491 ХЛІБ

нацькому, окґ кандибббером 0.
ХЙМИНІ КУРИ нісенітниці, дурни-, на вербі 

груші, харки-макогбники [розповідати про х.- 
м.], о. таке, що й купи не держиться.

ХИРЕННИЙ > ХИРИЙ.
ХИРИЙ і  ХИРНИЙ кволий, немічний, нездоля- 

щий, худий; (- лози) чахлий; ти нікчемний, ні
кудишній; & хиренний, хирлявий, хирявий.

ХИРІТИ кволі-, хляну-, хля-, занепада-, слабну-, 
марні-, чахну-, вичаха-, підупада- (на силах), 
р. гибі-, чеврі-, чучвері-; ± ХВОРІ-; що /мн 
хто/ хгіріє с-и ♦, щораз хирніший /кволі-, 
миршаві-, підупаді-/, напівзахирілий, вже мі
йже хирий, ©, ск хирій- [хирій-дерево].

ХИРЯВИЙ кволий, ХИРИЙ, миршавий, хворо
витий, слабовитий, немічний, безсилий.

ХИСТ уміння, здібності, с. дар, кеба[ета], обда
ровання, талант, о. іскра Божа; (до чого) по
тяг, нахил; & хисть.

ХИСТКИЙ хибкий, хиткий, несталий, нестій
кий, нетривкий, непевний; (крок) невпевне-, 
хитлгі(я)вий; (- ноги) кволий, ненадійний; (- 
світло) розсія-, невираз-; (обрій) неокресле-; 
(- хмари) непостій-, щораз іншої /без/ форми; 
(доказ) непереконливий, (- славу) скоромину- 
щий; (стан) гнучкий, вигинистий.

ХИТАТИ хилита-, гойда-, колиса-, колива-, хиб- 
а-, хиля-; (стовп) розхитува-; (люльку) погбй- 
дува-; (чубом) кива-; (престиж) п. підрива-; 
& вихиту-; я. /мн хто/ хитгі с-и ♦, з-й за4, ви- 
хитувач /роз-/, пк хитливий, хиткий, коли
вальний, гі° гбйдаль-, ©;

ХИТНУ- гойд:, поФ, колис: 0, (опопу) підважи-.
ХИ(ЛИ)Т/АТИСЯ колива-, гойда-, хиба-, хиля-, 

здрига-, тремтіти, /- ©/ втрача- /губи-/ рівно
вагу; /зорі/ блима-, морга-; (од утоми) похи
туватися; п. вага-; землі! під ногами -ється
з. тікає з-під ніг; я. /мн хто/ -ється -̂ аний /уже 
за-/, с-и ♦, з-й -ну-, пк -авий, ~ли- ХИТКИЙ, 
-кий, нестійкий, © -авшись, -аючись.

ХИТКИЙ > ХИСТКИЙ; (■ стан) п. слизький; & 
хитливий, хитлявий.

ХЙТР/ИЙ підступний, лукавий, о. -обкий, с. ♦, 
як лис; (шахраюватий) шельмува-; (хід) лися
чий; L ХИТРУН; (на що) меткий, з-й; (плян) 
розум-, мудрий; (розум) проникливий; (крок) 
замаскований, прихб-, Ґ  хід конем; (прилад) 
вигадливий, складний, мудрбва-, р. вузлува
тий; (- мову) -омудрий, п. кучерявий; & 
(се)нький, ♦—ісінь-, -уватий, -ющий, -им-f.

ХЙТРІСТЬ > ХИТРОЩІ.
ХИТРО/МУДРИЙ f  дуже мудрий /розумний/; 

(прилад) МУ ДРОВА-; (вислів) пишномбв- 
/хитро-/, -сплете-, мудраґель-, кучерявий.

ХЙТР/ОЩІ мудро-, підступи, каверзи, лукавст
во, виверти, викру-, ф. штуки; -омудрість, f

мудрування, п мудрбва-; фР -ування; & ~ість.
ХИТР/УВАТИ пускатися на ~ющі, вдава- до м>- 

щів, підлазити з -ющами, виявля- -ющі; (над 
чим) мудрува-; (вибілитися) викручува-, кру
тити хвостом (на всі боки); & ~и-; я. /мн хто/ 
~ує с-и ♦, з-й виФ, меткий на миці, ХИТРУН, 
~юган, ~уля, пк -омудрий, ХИТ-, -унський, ©;

ОБХИТРУВАТИ взяти хитрощами 0;
ПЕРЕХИТРУВАТИ перемудрува-, ф. перехи- 

морбди-, о. обкрути- круг пальця.
ХИТР/УН крутій, мудраґель /-лик/, шельма, як і. 

хитрий, проноза, прола-, лис; & ~ик, -як, ~юга.
ХИХОТІТИ хехека-, кихка-, р. регота-, хихота-;

&  КИХКОТ1-.
ХІБА фР або, а то [або /а то/ я не знаю], п° хіба 

що /= хіба тільки/ [хіба піду розпрощаюся]; 
х.-ж-такий ® знаменитий, неперевершений, 
чудовий + [він купив собі хіба-ж-такий дім], 
ок правдивий, істинний +; х. можна жґ де ж 
[х. м. так гргіти? де ж так г.?]; х. лише я? не 
то я [х. л. я сміявсь? усі -  теж не то я с., усі - 
теж]; х. що тільки, що, з тією різницею, що [♦ 
що схуд]; а х. ні? а що, ні?; а х. є? а що, є?

ХІД рух, хода, крок; фР ходьба [день ходу]; (авт- 
а) швидкість; (люду) процесія, марш, похід; 
(підземний) тунель, прохід, хідник, коридор, 
/у шахті/ штрек; (куди) Bf; (гри) процес, пер
ебіг; (рушія) дія, ± ЦИКЛ; (дум) напрям, хар
актер; (хитрий) маневр, д! ХИТРИЙ; (у взут
ті) підошва*; (у шахах) кн тяг; з -ду з розго
ну, зніскоку, спрожогу; неміі -ду кому куди 
зась кому до чого [до Європи їм зась].

ХІДНИК (в землі) ХІД, (для руху) ТУНЕЛЬ; (вул
иці) пішо+, тротуар; алея; (тканий) доріжка.

ХІРОМАНТ > ВОРОЖБИТ.
ХІРУРГ фахівець з хірургії; (народній) косто

прав; ± ЛІКАР.
ХІТЬ хотіння, охота, бажання, жґ кортячка, с. 

прагнення; (до чого) нахил, пбтяг, поваб, при
страсть, хист; (до кого) жага; ± ЖАДОБА.

ХЛАМИДА ? п° тбґа; (царська) плащ, мантія; 
жґ ХАЛАМИДА.

ХЛЕБ(П)ТАТИ (- худобу) хлиста-, лига-; /людей/ 
хлебоста-, хлиська-, сьбрба-, (спиртне) дудл- 
и-; ± КОВТА-; я. /мн хто/ хлопче с-и ♦, радйй 
ви^, хлептун, пк хлептущий, © хлептавши.

ХЛИПАТИ схлипува-, рюмса-, р. пхика-, хлю- 
па-; ± ПЛАКА-; я. /мн хто/ хлгіпа с-и ♦, готб
вий за-, схлйпувач, рюмса, © + що плаче.

ХЛІБ о. насушник, да папа; (хлібина) паляниця, 
бухан(ець), ок книш, (пшеничний) калач, бул
ка, (яшний) яшник, (плаский /на Сході!) ла
ваш; (весільний) коровай; фР гостинність, 
пригощання [спасибі за ♦];#*. (легкий) заробі
ток; прбжит- [заробляти на ♦]; п. (чого) перш
ооснова [вугілля -  ♦ індустрії]; х. насущний
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харчі, їжа; & ґ* *хліба не давій, абгі зрйща;
ХЛІБА (в полі) пашні, i f  як і. зернові, колос

кові; & хлібець, хлібеня, хлібйна.
ХЛІБ/НИЙ (край) ~орбд-, ~одір-, багатий (на ~); 

(фах) прибутковий, вйгідний; ± УРОЖАЙ-.
ХЛІБОДАР 1. ХЛІБОРОБ; 2. хлібодавець, году

вальник, годівник, годун.
ХЛІБОРОБ рільнйк, СЕЛЯНИН, фермер /ффм- 

ер/, ХУТОРЯНИН, У7 хлібодар, зн гречкосій.
ХЛІБОРОБ/ИТИ обробля- з£млю, ходй- кбло 

землі /за плугом/, держатися плуга, if  займй- 
~ством; & ~ствувіти; я. Імн хто/ ~ить с-и ♦, 
зайнятий ~ством, ХЛІБОРОБ, зґ гречкосій, пк 
-ний, хліборобський, © хліборббствуючи.

х л іб о с о л ь н и й  > гостинний.
ХЛІБ-СІЛЬ харчі, продукти, їжа; п. гостйнність, 

пригощання [спасйбі за ♦]; ± ЧАСТУВАННЯ.
ХЛІВ стійня, хижа; (свиням) свинірня, свинарн

ик, поросіт-, /відгодівчий/ саж; (вівцям) кош- 
іра, вівчарня; (му-му) коровір-, вол о в-, волб- 
вник; (курям) курнйк, (гусям) гуснйк, гусят-; 
&  ♦Є ц ь , ♦йна.

ХЛОП rf* г. селянин, мужик, кріпак; д. чоловік, 
мужчина, ХЛОПЕЦЬ.

ХЛОП/ЕЦЬ підліток, парубчак, юнік, молодий 
чоловік, д. піхблок, піхолі; (малий на зріст) 
шпінгалет; (малий) дітвік; (чий) син; & ~чі, 
~’і, ~чик, -чина, ~чйсько, ~ійко, ~’іга, ~’ік.

ХЛОПСЬКИЙ селянсь-, мужйць-, кріпіць-; д, 
чоловічий.

ХЛОПЦКЗгА хлоп’яга, паруб’яга, парубчисько.
ХЛОПЧУРКА > ДІВЧИНА.
ХЛОП/’ЙЧИЙ (вік) дитгі-, юнацький, (одяг) ~чу- 

кбвий; & ~чічий, ~’я- /-цький/, *~чакувітий.
ХЛИСТА і ХЛЬОСТА наминічка, хльбра, хала- 

зія, ПРОЧУХАН; & хльост.
ХЛКЗПАННЯ хлюпанйна 0.
ХЛКІП/АТИ (водою) плЄ(к5)ска-, брйзка-, пйрс- 

ка-, р . хлипа-; (з чого) розпліскуватися), роз
дивітеся); & -атися, ~оті(й)ти, хлгіпа-; я. /мн 
хто/ -а с-и ♦, рйдйй ~ну- сповнений -юту, 
~(от)ій, ~отун, п1 плескучий, ~отк$-, плю(е)- 
кітлйвий, хлюпітли-, /прапор/ лопотлй-;

♦♦♦СЯ (у воді) таліпа-, брьбха-, ~ості-, плеска- 
O’, & ~ати; я. ІлҐ хто/ -ється с-и ♦, рідйй ~н- 
у-, (от)ій, пк талапущий, ~кйй, ©, + я. хлюпа.

ХЛКЙІІТ > ХЛЮПАНЙНА; & п° хлюпт.
ХЛЮСТ > ЧЕПУРУН, ФЕРТ, ЖЕВЖИК; прола

за, прбйда, с° пронбза; р. бешкетник.
ХЛЮСТУВАТИЙ ферт(ик)уві-, жевжик-, фат-.
ХЛЮЩ і ХЛКЗіЦА > ЗЛИВА.
ХЛЯ(НУ)ТИ‘ > СЛАБНУ- ( r f  від голоду).
ХЛЙНУ-2 ліітися; (по^нахлявй- /= (по)нарингі-/.
ХЛЬСІС/К[Т]АТИ хвгіська-, хвбста-, стьобі-, лі- 

ска-, цвйга-, шматі-, хворостгі-, хвбї-, цьвбх- 
ка-; (- кров) юшй-, дзюрй-, жбуха-1 дощ! репі-

жи-, періщи-, лупй-, плющі- (З ос од плющ- 
йть); & вихльбекува-; я . /мн х т о /  -а с-и ♦, з-й 
-ну-, ~тун, хвостун, шмагун, пк хвиськйй, ©.

ХМАРА (чого) міса, безліч, мбре; & хмарйн(к)а, 
хмірка, хмірище; ± БУРЯ, ГРОЗА;

ХМАРИ (пір'їсті) баранці, (пилу) клуби, хвйлі, 
звої; 0; & з6 хмаровйння, ч б р н і х .  фР лихо, 
нещістя, лихоліття.

ХМАРНЙЙ (- небо) захміре-, затьміре-; (день) 
хмур-, похмур- /-рий/, непривіт-; & хмірйс- 
тий, п° хмарйнний.

ХМАРОЧОС небосяг, хмаро дряп, хмаро д^р.
ХМАРОЮ rf (- птахів) тисячокрйло; х . с у н у т и  

плавом пливтй, валом валй-; ± ГУРТОМ.
ХМЕЛІТИ п’ яні-, упивітися, ф. чмеліти; (- мо

зок) піморочитися, запіморочува-; я . /м" х т о /  
х м е л іє  с-и ♦, щоріз хмільніший /п’яні-/, на
півп’яний, вже мійже п'яний, ©;

3A W  (сп’яні-) захмел/йтися: (похмели-) ев про
полоскати горло; я . - і в  -ілий, вже Єний, Й.

ХМЕЛЕВИЙ з хмелю /-ем/; & хмельнйй, хміль-.
ХМИЗ з6 хащ, (хвброст)йння, (дрібний) трусок, 

(сухий) сушник, о3 ♦йна, ХВОРОСТ-; & 4зя.
ХМІЛЬ спиртнйй напій, як і. спиртні, о. зелений 

змій; (сп’яніння) нетверезість, захмеління, за- 
пімороче-; ги чад [♦ успіху], ± ГОРІЛКА.

ХМІЛЬНЙЙ п’я-; збудже-; п’янкйй; хмелевий.
ХМУРИЙЙ > ПОХМУРИЙ.
ХНКІПИТИ (голову) похнібплюва-, віша-, Ґ  ♦ся; 

я . /мн х т о /  х н іг іп и т ь  г г іл о в у  похнюплений, 
зажуре-, засмуче-, с-и ♦ся, пк смутнйй, неве
селий, безрадісний, © хнюпивши.

Х(ЗБІ п і с і я , захбплення, фР кбник [сів на евбго 
кбника]; & хР гбббі.

ХОБОТ > НІС; (гармати) жерлб, р. лібфа, г. 
стрільно, о. тіло, с° ствол; & хоботок.

ХОВ (дітей) д, вйховання; (тварин) годівля, від
годівля; ев гіго  х б в у  евбго виробу.

Х О В А Н К А  > СХОВ;
Х О В А Н К Й  г. піжмурки, д. киці-бйба, панас, 

сіло, горюдуб; г р іт и с я  в  -кй г. в піжмурки.
ХОВАТИ (від кого, перед ким) захбвува-, хоро- 

нй-, жн тйри-; (втікача) укриві-, перехбву- 
ва-; (од лиха) боронй-, захищі-, оберігі-; (ва
ди) затуля-, прикриві-, личкуві-, маскуві-, 
прихбвува-; (гріхи) покриві-; (думки) не вияв
ля-, не покізува-, тримі- в секреті; (в собі) 
таї-; д. вихбвува-; (небіжчика) віддаві- землі 
(тіло), проводжі- в остінню дорбгу, уР погре
бі-; я . /мн х т о /  х о в і  с-и ♦, з-й за^, захбвувач 
/пере-/, пк потайний, потійлйвий /за-/, © хо
вавши, ховіючи; ± КРИТИ;

ПОХОВАТИ погребтй, відді- /пере-/ землі, 
наейпа- землі на груди /пброху на бчі/ 0; (під 
руїною) завалй- /заейпа-/ чим;

СХОВАТИ жИ притйрити 0;
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ХОВАТИСЯ хорони- 0; (від зору) лиша- за ка

дром; (від дощу) укриві-; (у хмарах) зникати; 
(за обрій /сонце/) сіді-, захбди-; (з чим) таїти
ся, кри-, не виявляти /не покізува-/ чого, хо- 
ві- що; я . Імн х т о /  -є т ь с я  хбваний, перехову- 
/ви-, за-, при-/ 0, с-и ♦, рідйй сФ, хбванець, ©;

ВИХОВУВАНИЙ хорбне- 0; годбва-; ді ВИ
ХОВАНИЙ /у ВИХОВУВАТИ/.

ХОДА і ХОДУ rf 4? дріла, дьбру, навтіки, на- 
втікачі [діти ходу].

ХОДА крок, похід, ступа; фР ходьба, хід [годйна 
ходи]; (для вуха) звук крбків; (авта) швид
кість; (історії) поступ, прогрес; к о т г іч о ю  х о -  
д б ю  (йти) (хутко й) безшелесно.

ХОДАК ж. ходомін; ги посланець, ф. адвокат; 
ХОДАКЙ постолй, р. чбботи.

ХОДЙТИ (повагом) походжі-, (по лісах) блука-, 
(без діла) вештатися, тинЯ-, ш вЄн д я т и ; (під м- 
узику) маршуві-; (до храму) відвідува- що, бу- 
ві- де; (відки) виходи-, (куди) /при-/; (до хат- 
и) /за-, уві-/; (на що) рупій-; (до лікаря) звер
татися; (за іми) зали ця- до їх; (в походи) брі- 
ти участь у чім; (- поїзд) курсуві-; (рікою) 
пліва-; (- тіні) рухатися; /хвилі/ гбйді-; /м'я
зи) сіпа-, смйка-, о. гріти; /двері/ гуля-, рйпа-; 
/чар-ку/ кружля-; /вітер/ повіві-; /деталі ма
шин/ працю вй-; (очима) вбди-, прЯс-; (у чім) 
одягатися у /міти на собі/ що; (за кого) висту
пі- в рблі кого; (у героях) вважатися за кого; 
(матір’ю) бути важкбю; (коло чого) гляді- 
/догляді-/ кого/що; (коло їх) піклуватися /дбі- 
ти/ про; (коло землі) оброблЯ- що; (з уст до 
уст) переказуватися; (- чуму) пошйрюва-; /бі
ду/ мати місце; /гроші/ бу- в обігу; (у шахах) 
робй- хід; (дівкою) дівуві-; (за нуждою) від- 
правлЯ- що; х . з а  д и т г ін о ю  догляді- кого; х .  
н а  г о л о в а х  > ПУСТУВАТИ; х . о  що т* 3 ос 
х б д и т ь  /х о д г іл о /  ідЄ /ішлі/ мова, й д Ється / іш - 
лб-/; х . п о  г о л о в а х  г. по голові танцюві-; х .  
п о  т о н к ій  к р і із і  ♦ лЄзо м  брйтви; х . х б д о р о м  
двигті-, трусйтися, здригі-; х .  х о д о р к б м  (пе
ред ким) ♦ на зідн-іх ліпах, с. плазуві-; п о ч і -  
х . (- дітей) зіп’ястися на ноги; я . /мИ х т о /  х б -  
д и т ь  с-и ♦, зг-й пітй, ходік, ходун, ходиль- 
ник, пк ХОДЯЧИЙ/ [х. анекдбт], т. ходйль- 
ний, ходовйй, /екскаватор/ ногітий, /- зіпсу- 
ту деталь/ розхбджений, о. в ходу /русі/, на 
ходу, с* -хід [тихохід], -хідний [скорохідний];

ХОДИТИ НА ЗАКУПИ д. скупбвуватись;
ВЙХОДИТИ дк вйтупа- 0; & ндк вихбджува-;
ПОХОДЙТИ & (довго) попоходй-; п . к б л о  чо

го орудувати чим [уміє п. кбло заліза].
ХОДІННЯ (понуре) плЄн т&ння  0 —► ХОДИТИ.
ХОДКА (вояж туди й назад) круг, зіхід, ніво- 

от, тур, ок? рип [однйм рйпом], он? дорбга, 
мандрівка; д. вілка; ± ЦИКЛ, ПОДОРОЖ.

ХОДОВЙЙ (вал) робочий; (деталь) рухбмий; 
(крам) популярний, що має пбпит; (вітер) по- 
гбжий, сприятливий, попутній, с° попутний.

ХОДОВІІТИЙ (кінь) ШВИДКИЙ, (човен) швид- 
кобіжний, к* швидкохідний.

ХОДОРОМ г? > ходити.
ХОДЙЮ повільно, тйхо, ступгію.
ХОДЙЧИЙ який хбдить /рухається/; (банкір) 

мандрівний, кочовйй; (хворий) не лежічий, не 
постільний, амбулятбр-; (з нст с? ч Єсність +) 
уосббле-; (з нст <? енциклопедія +) живйй; (о- 
браз) типб-, (вислів) крилітий, всімавжива- 
ний, пошире-; (жарт) баніль-;

ХОДЬБА ходнЯ, ходіння, (без діла) тинЯння, вЄ- 
шта-; фР хід, ході [година ходьбй].

ХОЛЙРА хворбба, заріза, інфекція; л. мерзота, 
паскуда, паскудство.

ХСІЛОД студінь, р. сівер, ж. циганське теплб, с. 
собічий ♦, МОРОЗ; (невеликий) прохолода; 
(між ким) байдужість, непрйязнь, ворожість, 
о. лід; (самоти) безнадія; & ФнЄча, Фібга; 

ХОЛОДЙ холодні порі, зимі, морбзи.
ХОЛОД/ЙТИ студй-, ОХОЛОДЖУВА- /ви-/, n f 

освіжі-; (хату) о. вирипува-, напускі- ~у до; 
я. /мн хто/ ~гіть с-и ♦, з-й охолодй-, охолбдж- 
увач, (річ) -ильник, ~ильня, т. рефрижерат
ор, пк охолбднйй, остуднйй, холодйль-, реф- 
рижерітор-, охолбдливий, відсвіжли-, відсві- 
жущий, /погляд/ тверезу-, © ~йвши; 

вйхолодити остудити 0.
ХОЛОД/НИЙ студе-, д. зим-, с. сибір-, фР мерз

лий; (вітер) з. сіверкий, сіверний; (блиск) 
тьмЯ-; (- тіло) мертвий; (борщ) прохолблий, 
/вй-/, охолбджений; (промінь) що не гріє, не 
гріючий, незогрівущий; © байдужий, без- 
прйстрасний; (- гру актора) одноманіт-, без- 
бірв-, без вогніб; /зброю/ не вогнепільний; 
(розум) тверЄзий, поміркбваний; (у стосун
ках) стрйма-, непривіт-, сухйй; & ~нЄнький, 
~нувітий, ~(н,)івий /= проФ/, ~нк$щий, с п ~ні- 
ший [~ніший як ніс у пса], о. ♦, як Ґренландія, 
*~нослбвний, Чіерзлувітий; х„ як Арктика 
♦. як смерть; 

хблбдшсть (у стосунках) байдужість, с. 
лід 0; (статева) фригідність.

ХОЛОДНІШАТИ поверті- /брітися/ на хблод.
ХОЛОДНОКРОВНИЙ урівновіже-, спокій-; ги 

байдужий, безпрйстрасний, не палкйй; (тон) 
стрйманий, не запальнйй, не емоцій-.

ХОЛОДОК зітінь, зітінок, тіньбк, ПРОХОЛО
ДА, ТІНЬ; (на серці) ги занепокбєння, бстрах; 
(у стосунках) відчуженість /-ення/.

ХОЛЙН/УТИ холоді-, стигну-, застигі- /про-/, 
вихолбджуватися /о-/, (- страву ще) вистигіт-
и, вихолонЯ-; /тіло/ МЕРЗНУ-, с. ледені-; /се
рце/ завмирі-, ціпені-; ги заспокбюватися; (до
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чого) байдужіти, холодніша-; (- чуття) слаб
ну-, зника-; (і твердну-) тужаві-; & охолоня-; 
кров ~е в жйлах терпнуть жили; я. /мн хто/ 
~е вихолоджуваний /о-/, с-и ♦, зм-й охолону-, 
щораз холодніший, напіввйхололий, вже май
же вихоло- /холодний/, пк ~учий, п° що вже 
холоне; холгіне в душі серце в’яне /мре/;

ЗАХОЛОНУТИ /о-, ви-/ 0; (- лаву) ЗАТВЕРД
НУ-; (- тіло) заклякнути, ЗАДУБІТИ;

ОХОЛОНУТИ д. СХОЛОДНІТИ 0 .
ХОЛОП Iе гі° раб, кріпак; п, підніжок, плазун, 

низькопоклонник, в. холуй.
ХОЛОСТИЙ (хід) і»і. яловий, неробочий, віль

ний, гулящий, (постріл) сліпий.
ХОЛОША штанина, ногавйця, г. штанка.
ХОЛУЙ sM устілка, лакуза, шістка, шестірня, ла

кей, лакиза, г. льокай.
ХОР капеля /-лія/, (хоровий) ансамбль, співочий 

гурт /колектив; (птахів) спів; (голосів) грім; 
(похвал) злива, потоки; (світил) ПЛЕЯДА.

ХОРАЛ > ПІСНЯ.
ХОРЕОГРАФІЧНИЙ (- виставу) балет-; (гурт

ок) танцювань-.
ХОРЕОГРАФІЯ танцювальне мистецтво.
ХОРИЙ, ХОРОВА, ХОРІТИ > ХВОРИЙ, ХВО

РОБА, ХВОРІТИ.
ХОРЙСТ > СПІВАК; (у костелі) кантор.
ХОРОБРИЙ відважний, сміливий, безстрашний, 

мужній; ± РІШУЧИЙ;
ХОРОБРО сміливо 0.

ХОРОВОД с° у. тінок, коло, гі° кривий танець.
ХОРОМИ палати, апартаменти, з. храмина; онґ 

зіля, зал(а); f  житло; г. сіни /пф з хорім/.
ХОРОН/ЙТИ > ЗБЕРІГА-; онґ охороня-; (як ок- 

а) БЕРЕГТИ; (від їх) ХОВА-; я. /мн хто/ -ить 
с-и ♦, з-й зберегти, ~гітель, охоронець, збе- 
рігач /при-/, бережій, ж1 берегиня, пк охорон
ний, ІщитІ захисний, т. консервувань-, ©.

ХОРОШИЙ не поганий; ® досконалий; (- слова) 
любий, приємний; (голос) милозвуч-; © rdp-, 
вродливий; (- працю) сумлін-; /пораду/ кбри- 
с-; /враження/ позитив-, хіба-ж-такий; (дощ) 
добрячий; (день) погожий; (тон) пристойний; 
(лікар) досвідче-; (настрій) добрий; (з гі4* с1 
мій, моя) дорогйй, любий; (- душу) щирий; 
(на око) привабливий; (рід) чесний, поряд-, 
гід- шани; (друг) близький; (одяг) ошатний; f  
пога- [хороші порядки, що й казать]; & хоро- 
шенький, д. хорошісь-;

ХОРОШЕ гарно, добре, чудово, славно, пре- 
кріс-, хіба-ж-т&с 0; (з ким) приємно, любо.

ХОРОШІТИ > ГАРНІТИ.
ХО(І)РТ > СОБАКА; (самиця) хортиця; & ♦ище.
ХОРУГВА м° майвець; & хоруговка /= вимпел/.
ХОРУНЖИЙ прапороносець; (звання) підпору- 

чник, с° молодший лейтенант.

ХОТІТИ бажа-, ма- бажання /охоту/, с. прагну-, 
о. аж дрижа- /тремті-, труситися/ до чого [аж 
дрижать до приггід хоче пригод]; (од їх) жа
дати, вимага-; (їм) зйчи-; (діяти) ма- намір, 
збиратися; фР зп розпоряди- [доля хотіла д. 
розпорядилась]; & хті-; ± ВОЛІ-; не хочете -  
як хбчете як собі хочете, вбля В4ша; колі! 
так дуже хгічеш /-ете/ якщо такий поспіх; 
хгічемо ми того, чи ні хотівши того, чи ні, 
незалежно від нас; я. /мн хто/ хгіче = я. бажає 
+ © хотівши;

ЗАХОТІТИ/ ВОСХОТ1ТИ 0.
ХОТІТИСЯ н° бажа-, кортіти, волі- /з. волітися/; 

& хті-, *пере4; хочеться до бере хіть іде, корт
ить /сверблять руки/ їх/їм, аж пищить хто, хо
четься зн4ти їм бере /розбира/ цікавість їх; я. 
-ється бажаний, жада-, пожада-, вймрія-;

ЗАХОТІТИССЯ) > ЗАБАЖАТИ(СЯ).
ХОЧ і ХОЧА фР чи то [х. улітку, х. взгімку чи 

то у., чи то в.]; <Ґ попри те, що /дарма що, не 
зважаючи на те, що/ [♦ нас не видно]; ч. бод
ай, принаймні; (rf* з ч. би) добре, якби [♦ би 
вижив]; фР хай [х. де хай де]; х. берй й роби 
що так і хочеться зробити що [х. бергі та Хдь 
так і хочеться поїхати]; х. би там що хай там 
що, будь-що-будь, що б тут що; х. би (тобі) 
що ♦ що робй /кажи/; х. би © навіть [до тих 
х. би вонгі сиділи й далеко навіть до тих, що 
сиділи далеко]; х. відбавляй ♦ пуп розв’язуй; 
х. вбвком вий ♦ гавкай, скачи гопки, ♦ на 
небо дерись; х. вуха затулгій (- лайку) самі 
матюки /к? непристойності/; х. ґвалт кричіі!
♦ убийся!; х. запалі! (неміі) ♦ чобіт гризи; 
х.... і попри те, що [♦ Н. і ходить у шинелі]; х. 
на щіточку ♦ на макове зерня; х. ножЄм 
край ♦ в око стрель; х. роби х. не роби все 
одно, безкорисно, роби не роби [х. учи х. не 
вчи вчи, не вчи]; х. розірвись ♦ лусни; х. 
стій х. пгіда-й, х. сядь /сідгій/ та й плач ♦ з 
ніг падай, ♦ убийся, ♦ повісься, ± х. умри; х. 
ти йому що ♦ кіл на голові теши, ♦ ти йому 
чорта дай; х. убгій ♦ ти мене ріж; х. умри ♦ 
вішайся, ♦ головою об стінку бий-, ♦ повісь
ся; х. як будь-як, у будь-який спосіб: х. якйй 
учений ♦ і який собі там у.;

ХОЧ-НЕ-ХОЧ мимоволі, мимохіть, рад-не-ра- 
д, хочеш-не-хочеш, хіть-не-хіть, хотя-нехотя.

ХРАБРУВАТИ проганя- страх, БАДЬОРИТИ
СЯ, ГОРОЇЖИ-, набира- духу; я. /мн хто/ 
храбрує с-и набиратися духу, радий прогна
ти страх, сміливець, хоробра голова, пк хоро
брий, сміливий, відважний, ©.

ХРАМ Божий дім, церква, божниця, (у гебреїв) 
синагога, (у буддистів) паґода, (у католиків) 
костел, (у лютеран) кірха, (у мусулман) м£- 
чет(ь), (поганський) капище; п. святилище,
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СВЯТИНЯ; пб храмове свято.
ХРЕБЕТ ф. спина, ма с° хребетний стовп; (гір) 

пасмо, кряж; (хвилі) гребінь, край, верхівка; 
(чого) вісь, стрижень; (книжки) д .  корінець; 
(гральної карти) г. сорочка; & хребтина.

ХРЕСНИЙ > ТЕРНИСТИЙ.
ХРЕСТ д. криж; (тяжкий) п. доля, призначення, 

муки, страждання; (шпади) держак; (на гру
дях) орден, відзнака; (під ялинку) хрестовин- 
ня, перехрестя, с° хрестовина; (на папері) га
лочка, Фик; & хрещик, хрестяра;

ХРЕСТЙ: х. й хоругвгі охрести.
ХРЕСТЙ/ТИ (дитину) трима- до хреста, ввбди- 

у віру /хрест, закон/; (ім’ям) назива-, наріка-, 
дава- ім'я; (іновірця) наверта-, вихрещува-; 
(рукою) клас- хрест на кого, с° осіня- хрест
ом; он? Л&Я-; ± ОХРЕЩУ В А-; я. Імн хто/ ~ть 
с-и ♦, зг-й охрести-, ^тель, пк ~льний, © Єши.

ХРЕСТЙТИСЯ класти на себе хрест; (в іншу 
віру) вихрещуватися; & дк перехрести-; я. /мн 
хто/ -иться хрещений, охрещува-, (іновірець) 
/ви-/, увбджува- у хрест, наверта-, с-и ♦, зм-й 
переФ /(іновірець) ви4/, вихрест /пере-/, ©.

ХРЕСТОМАТІЯ > ЗБІРКА.
ХРЕЩАТИЙ, ХРЕСТАТИЙ кГ хрестовидний, 

хрестоподіб-; & хрещатенький, хрещастий.
ХРЕЩЕНИЙ похреще-, Ііновірець/ вихреще-.
ХРЕЩЕНИЙ (люд) християнський, православ

ний; як L хрещений батько.
ХРЕЩЕНИК похрЄсник, хрещений син.
ХРЕЩЕННЯ оФ; (свято) Водохрещі, Йордін(ь); 

бойові х. к. випроба, г. вогнЄва проба.
ХРИП/КЙЙ (голос) з хрипотою, хрипучий, хри

пливий, фР пропитий, р. скрипучий; & хрип- 
кенький, хрипкуватий; (за)хриплий.

ХРИСТИЯНИН послідовник учення Христа, пб 
хрещений (чоловік); ± ВІРЯНИН.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ непогансь-, неіслімсь-, не- 
юдЄйсь-, небуддійсь-; & п° християнний.

ХРИСТОС Син Божий, Син Чоловічий, Спасит- 
ель (світу), Богочоловік, Спас, Месія, Ісус (♦); 
& Ник; як у Хриспі за дверима паном діло.

ХРИСТОС (У В ДАТИСЯ > ЦІЛУВАТИСЯ.
ХРОБАК (комахи) личинка; (деревний) шашіль; 

(у моркві) (г)робік, черв’як; © нікчема, тля, 
плазун, раб; (вагань) тягйр, муки, грижа; х. 
з&дрости о. почуття з.; & хробачбк, хроба- 
чйсько, з6 хробаччя, хробачня, хробацтво.

ХРОН/ІКА літопис; (літ. твір) саґа; (подій) ~ол- 
огія, послідовний виклад /перебіг/; (скандаль
на) пригбди; (газетна) короткі повідомлення 
/вістки/, (рубрика) відділ ~іки; (в кіні) кіноФ.

ХРОНІЧНИЙ (- хворобу) затяжний, задавне-, с. 
невиліков-; (голод) ПОСТІЙ-, тривалий.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ (- таблицю) rfH літопис-, с° 
літопис-; (запис) > ПОСЛІДОВНИЙ.

ХРОНОЛОГІЯ літописання; (подій) ХРОНІКА, 
послідовність.

ХРОП/ТЙ вихрбпува-, дава- /витина-/ ~ака; ф. 
спа-; он? хрипі-; & хропі-; я. /мн хто/ с-и ♦, 
рідий заФ, ~ун, храпій, пк храплйвий, храпо- 
вйтий, ок хропучий, © хропучи, хропівши.

ХРУМ/АТИ (сухар) хрумка-, хрупа-; п. Тс-, жув
ав & хрумкоті-, хрумса-, хрумча-; я. Імн хто/ 
~а с-и ♦, з-й сФ, хрумкало, пк хрумливий, 
ІзвукІ -кий, хрумкотливий, © ~авши, ~аючи.

ХРУМКИЙ > ХРУСТКИЙ.
ХРУМ/ТІТИ (на зубах) тріща-, хрусті-, хрускот-

і-, хруска-, хрупа-, хрупоті-, хрупості-, хряс- 
ка-; (що) ХРУМА-; (чим) ~коті-; я. /мИ хто/ 
~тить с-и ♦, -кало, хрускало, пк ХРУСТК
ИЙ, ~кий, хрускітливий, ~кітли-, © -тівши.

ХРУПІТ хрупо(с)тіння, ХРУСК; & п° хрупт.
ХРУСК, ХРУСКІТ луск(іт), тріск(іт), хрумтін

ня, хрупіт; (на зубах) хрумкіт; & хряск(іт).
ХРУСКОТІТИ хрупо(с)ті-, хруска-; (на зубах) 

ХРУМТІ-; (- кості) тріща-; д'к = я. хрумтить.
ХРУСТЙ if  вергуни; & хрустики.
ХРУСТКИЙ (у роті) хрумкий, хрум(кі)тлгівий, 

хрускітливий; (лід) КРИХКИЙ, ламкий.
ХРУЩ > ЖУК.
ХТИВИЙ © ласолюбний, любострас-; (- очі) 

слас-; (потяг) плотський, чуттєвий, фізіоло
гічний, ж? пога-; (- нутро) ненасит-, жадіб-, 
зажерливий, пожадли-; ± ЕРОТИЧНИЙ;

ХТЙВО заласно 0.
ХТО який [рідко х. рідко який]; дехто, деякі [ © 

спить, а © дріма]; хтось, хто-небудь [чи є © 
тут?]; х.? © такий?, ф. який дідько /біс/?; х. б 
казів f  © б казав, а © б мовчав; х. куди 
бгічив © куди; не х., а ніхто інший, (крім) 
як; не х.9 як він ніхто крім нього; хай х. 
абихто [хай кому абикому]; х.-х. хто-інший 
[х.-х. (не міг), а він міг хто-інший не міг, а 
він міг];

КОГО пф: у кбго кому [їй виросли крила].
ХТОЗНА хто /погибель/ його зна, біда знає [біда 

знає де], невідомо; <? ббзна-, казна-; х. й що 
не знати навіть що; х. від чбго (загорілось) 
без видимої причини.

ХТОЗНА-ДЕ, х? ХТОЗНА ДЕ ббзна де, не знати 
де, невідомо де; далеко; & хтбзна й де.

ХТОЗНА-КОЛЙ, ХТОЗНА КОЛИ, ббзна к., 
не знати /невідомо/ к.; давно; & хтбзна й колй.

ХТОЗНА-КОЛгіШИІЙ ДАВ-, БОЗНАКОЛИШ-.
ХТбЗНА-КУДЙ, х" без риски, ббзна куди, не 

зніти /невідомо/ к., у незнане місце; далеко.
ХТОЗНА-ХТО ха без риски, ббзна ©, не зніти 

/невідомо/ ©, хтось, незнаний, ж. хтбцька.
ХТОЗНА-ЩО Xй без риски, чбртзна що, не зніти 

/невідомо/ що, чорти-бітька що.
XTОЗНА-ЯКЙЙ ха без риски, ббзна який, не
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зніти /невідомо/ я.; (- ціну) неймовірно висо
кий, неймовірний, к" астрономія-, п. дикий.

ХТО-НЙБУДЬ х* хтонебудь; хтось, байдуже ©, 
хоч /хай/ ©, будь-хто; ± АБИХТО; не з ким- 
собІ-нЄбудь не з ким(-)нЄбудь собі, не просто 
з ким(-)нЄбудь, к. не з ким.

ХТОСЬ зн хтось там, (невідомий) ХТОЗНА-
ХТО; (з багатьох) ХТО(-)НЕБУДЬ.

ХТОСЬ-ТО (x? без -) хтось такй [хтось то зніє].
ХУГА (вітер із снігом) > ХУРТОВИНА; їй чва

ра, колотнеча, колотня, сварка, мн пересвари.
ХУДЙЙ © сухий, не гладкий, с. шкура й кості, 

ребрами світить; (кощавий) сухоребрий, (- ті
ло) тонкий, сухорлявий; & худЄ(се)нький, ху- 
давий, худорлЯ-, (худйй-)худющий, о. ♦ аж 
кістки світяться, ♦. як швійка; ± ХИРИЙ.

ХУДНУТИ става- худим, спаді- з тіла, тіну-, мі- 
зерні-, скиді- жир, щуплі-, позбуватися жиру; 
я. їм" хто/ худне с-и ♦, з-й сФ, щораз худіший 
/марні-, мізерні- +/, напівсхудлий, вже збвсім 
худйй, ©; ± МАРНІТИ;

СХУДНУТИ /ви-/, спас- з тіла 0, гд вгіхуді-; (на 
лиці) спас- на виду; (дуже) стягнутися (на ни
тку), перепіс- на смик; я. схуд схудлий /ви-/, 
змарні-, Й.

ХУДОБА з6 скотйна, товір, г. маржйна, (робоча) 
тягло; о3 худобина, худібч-; л. бидло, скотин- 
Яка; & худібка, л. худоба! скотинЯка! бидло!

ХУДбБИНА животй-, п. хвіст, (рогата) двбріг.
ХУДОЖНИК у. маляр, ми(с)тЄць, с° живопис-, 

н*богоміз; (вільний) артист, (слова) мійстер.
ХУДОЖНІЙ у. мистЄцький; (промисел) декора

тивний; (- засоби) образотворчий; (смак) ес- 
тетйчний; (- гру) артистйч-; (- ковзання) фі
гур-; & д° *охудожнювати.

ХУДОРБА худорлявість, сухорлЯв-, сухорЄбр-; 
(худа істота) худЯк, як і. худорлЯвий; їй бід
ність, злидЄнн-; з6 бідбта, голбта, злидбта.

ХУДОРЛЯВИЙ > СУХОРЛЯВИЙ, ХУДИЙ.
ХУК > ШТРАФ.
ХУКАТИ і ХУХАТИ, (на страву) дмуха-, ду-; 

(на руки) дйха-; р. хЄка~; що /мн хто/ х^ка с-и 
♦, хукало, ©, + що диха;

ЗАХУКАНИЙ що захукався 0.
ХУЛІГАН у. раклб, БЕШКЕТНИК, пробййголо- 

ва; л. халамйдник, хам, харцизЯка, сибірЯка.
ХУРА і ФУРА ВІЗ, підвгіда; (критий) фургон, 

халабуда, балагула; & г. фіра.
ХУРДЙЛИТИ кушпели-, віхоли-, хуртовйни-, 

мЄстй /вія-, крутй-/ (снігом); я. хурделить с-и 
♦, ХУРТОВИНА, завірюха, мєтЄлиця, віхола, 
©, ± що мете (снігом);

ЗАХУРДЙЛИТИ завйхрити 0.
ХУРДЙЛИЦЯ > ХУРТОВИНА.
ХУРДЙҐА > В'ЯЗНИЦЯ; р. негбда, хуртовйна. 
ХУРМАН і ф У р м ан  > ВІЗНИК.

ХУРТОВЙНА мєтЄлиця, завірк5ха, заметіль, ху
га, віхола, с° пурга, р. сніговиця, сніговійн-, 
хвйща; (піскова) (г)уріган, самум; їй нещістя, 
знегода, лихі годйна, лихоліття; & хуртЄча.

ХУРЩИК > ВІЗНИК.
ХУСТКА хустйна, (трикутня) косинка, з. пла

тина, (в’язана) шіль; (до носа) носовичбк, 
(носові) хустинка; (вовняний шаль) плЄд; & 
хустонька /-очка/, з6 хустя, аплатйн(оч)ка.

ХУСТЯ > БІЛИЗНА; р. одяг; ± ХУСТКА.
ХУТІР (окреме господарство) ферма, фірма; 

(поселення) вйселок; & хуторець.
ХУТКЙЙ прудкий, бистрий, ШВИДКИЙ, СКО

РИЙ; меткий; & хутенький, хутесенький.
ХУТКІСТЬ > ШВИДКІСТЬ 0;
ХУТКО скоро, спрівно, ШВИДКО 0, с. хутчій, 

хутче, хутчіш, ± МЕРЩІЙ; & хутко-хутко.
ХУТОРНЙЙ, ХУТІРНЙЙ (люд) з хутора; СІЛЬ

СЬКИЙ, селЯнсь-; & хутірський, хуторЯнсь-.
ХУТОРЙНИН власник /житель/ хутора, фермер, 

фірмер; п. (сільськйй) обивітель, ФІЛІСТЕР.
ХУТРО (звірів) шерсть; з6 шкури хутрових зві

рів, хутрЯнйй товір, хутровині; & хутречко.
ХУХ! ух!, фук!; хух /фук/ -  І немі! мить -  і не

мі, був і (вже) немі.
ХУХАТИ / ХУХКАТИ > ХУКАТИ.

Ц
ЦАБЙ f  цЯця, ф. рйба, д. імЄно; велгіке ц. (ви

сока особа) f  достбйник, туз, о. кум королю 
(і сват міністру); (!) > ПРАВОРУЧ.

ЦАЛЬ (міра довжини) с° дюйм.
ЦАП козЄл; & цапок.
ЦАПКИ дйбки, ДИБА; & ціпа, цапкбм.
ЦАР самодержець, самовлід-, уР помізан- Бож

ий; о. воло дір, с. цар і Бог, (звірів) лев; & ці- 
рик, царенко, царЄвич; ± МОНАРХ; небес
ний ц. БОГ; хгічеш царем бути -  май сЄрце 
цірське гі° плазун ізрбду орлбм не стіне.

ЦАРАТ цірський режйм, самодержівство, са- 
мовлід-, самовліддя, царйзм; ± АБСОЛЮТ-.

ЦАРЕДВОРЕЦЬ цірський слугі, придвбрець, 
як і. придвбрний.

ЦАРИН/А край /кінЄць, околиця/ селі, з. застіва 
(в селі); (де збір череди) вйгін, пасбвйсько; 
пбле, степ; їй сфера, ділЯнка, гілузь; & ~ка.

ЦАРСТВО (монархічна) держіва, країна; (чиє) 
володіння; р. царюві-; (пітьми) пануві-, 
(снів) сфера, світ; & уР цірствіє.

ЦАР/СТВУВАТИ ЦАРЮВА-; (на небі) раюві-, 
п. блаженству-; & дк заФ /про-/; д'к = я. -юс.

ЦАРСЬКИЙ (син) царів; (лад) монархічний, са- 
модержів-; (- службу І за царя/) держів-, с° 
казЄн-, г. скарббвий; (обід) розкіш-, багітий,
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пишний, г. люксусбвий.
ЦАР/ЮВАТИ керува- Єтвом, сиді- на троні, у 7 

-чггвува-; ф орудува-, верховоди-; (над чим) 
панува-, домінуві-; я. /мн хто/ ~кк с-и ♦, нар- 
Єче- ~£м, нинішній ~, пк Єтвений, Єький, ©.

ЦВЙНЬКАТИ (- птахів) цвірінька-; (по-польсь- 
ки) говори-; (пусте) молб-, патяка-, варняка-; 
я. Імн хто/ цвінька с-и ♦, рідйй поФ, базіка, 
пащекун, цокотун, бубній, пустомолот, торо
хтій, пк балакучий, язикітий, пащекува-, ©.

ЦВЙНТАР > КЛАДОВИЩЕ; (при храмі) церкб- 
вний двір; & *цвйнтарйще, пк *цвинтірний.

ЦВІКАТИ докоря-, дорікі-; (в очі) тика-, грубія- 
ни-, колб- що; & цвірка-, вицвікува-, дк вй- 
цвіка- /= виговори-, випроси-/; (!) не цвікай! 
/= не горлій!, не горлопінь!/;

ЦВІКНУТИ докину- /при[до]точи-/ слово 0.
цвілйй заплісняві-, зацві-, пліснявий, с. гни

лий; (- очі) вйцві-; © п. поприщений, прищу
ватий.

ЦВІЛЬ пліснява, з. мброх, снядь; & цвілля.
ЦВІРІНЬК/АТИ пф цвірінь; (- птахів) ЩЕБЕ- 

ТА-, цінька-; (- цвіркунів) ЦВІРКА-; (в очі) 
цвіка-; & вицвірінькува-, цвірінчі-, -оті-, дк 
заФ; я. /мн хто/ -а с-и ♦, рідйй заФ, -ало, 
цвірк(от)ун, джеркотун, цокотун, цокотій, пк 
цвіркотлйвий, скрекотлй-, джеркотлй-, цоко- 
тли-, -учий, цвіркотіб-, джеркотю-, ©.

ЦВІРК/АТИ > ЦВІРІНЬКА-, теркоті(й)-; (- ~уна) 
сюрчі-; (крізь зуби) спльбвува-, цвйрка-; (в 
очі) цвіка-; & цвірчі-, -оті(і)-, вицвіркбчува-; 
я. /мн хто/ ~а с-и ♦, з-й за♦, ©, + я. цвірінька.

ЦВІРКУН (польовий) кбник(-стрибун£ць); & 
цвіркунчі, цвіркунчик, цвіркунець.

ЦВІСТИ квітну-; (- квіти) розпускітися, розкри- 
ві-, бриніти; ІхарчІ плісняві-; І степ/ вкри- 
вітися квітами /цвітом/; /жито/ квітувіти, 
полові-; п. /край/ процвіті-, просперуві-; /хо
ругви/ красувітися, я. /мн хто/ цвіті укрйтий 
цвітом, спбвнений цвіту, процвіта-, (весь) у 
цвіту, пк квітучий, квітйстий, /у розквіті/ роз
квітлий, розкішний, пйш-, п° розмія-, /вигляд/ 
свіжий, здорбвий, /вік/ золотйй, ск -цвітний 
[зеленоцвіт-, липоцвіт-],©квітнучи, цвівши;

ВІДЦВІСТЙ п° відгоріти 0;
ПОЦВІСТЙ: я. поцвів поцвілий 0, Й;
РОЗЦВІСТЙ & б“порозцвітітися.

ЦВІТ з6 квіт, п° -інь; о3 квітка; (перший) первбФ; 
(лип) медбФ; фР +іння, квітуві-, рбзквіт, про- 
цвітіння [у 4і віку]; (лицарства) ги еліта, сме- 
тінка, вершкй, як і. найкріщі; & цвіть, п° 
жірФ; у 4і віку /літ/ в сйлі віку, у пбвнім бігу 
життй, гі° зімолоду.

ЦВЯХ з. круць, (малий) гвіздок, (для кування ко
ней) (в)ухніль; & цвгішок, *круцик.

ЦВЯХОВАНИЙ оббйтий цвяшками, оздбблений

бляшкіми; ± ЦЯЦЬКОВАНИЙ.
ЦВЯХУВАТИ оббивіти цвяхами; & вицвяхбву- 

вати, д'к ^вицвяхований.
ЦВЬОХ! лясь!; хвись!; хльость!; тьоп!
ЦЕ се, то [крли то ще буде]; ц. колй (після пояс

нюваного слова) розуміємо як, це означіє ри
су /якість/, колй, це такий стан, колй; [хабір
-  ц. к. хто плітить кому за незакбнну пбсл- 
угу х. розуміємо як пліту за н. п.]; ц. вже ні! 
це не прбйде, тільки не це; ц. так (в кінці мо
ви) це (так) між іншим; як це не смішно 
/дйв-, пргікро/ б. у. хоч як це смішно /д., п./.

ЦЕБЕНІТИ (- кров) сильно юшй- /дзюрй-, лй
тися/; тк З ос 3. ліяти; що цебенііть = 1. що 
юшить, 2. = що лає.

ЦІ^БЙР (великий) білія, шаплик, велике відро, з. 
шерітвас; (на посуд) мийниця /помиї/ /по-/, (у 
лазні) р*іж(к)а, цебрик; фР відро [дощ лйє. як з 
цебрі]; & цебро, цебрик; ± КАДІБ.

ЦЕБЕРКА > ВІДРО; & цеберочка.
ЦЕБТО сп ейбто, тобто, інікше кіжучи, іншими 

словіми; як ч. знічить, вихбдить.
ЦЕГЙЛЬНЯ с° цегельний завод; & цегбльня.
ЦЙГЛ/А з6 (бита) цег&іля, грузи; о3 міна; & ~й- 

ння, цеглгіччя.
ЦЕГЛИНА > ЦЕГЛА; (уламок від печі) печйна.
ЦЕГЛЙНЙЙ з цбгли, цеглбвйй; (колір) цеглис

тий, цеглйс-, жовточервбний; (дім) мурбва-; 
(завод) цег&іь-, ?  цег&іьня.

ЦЕДУЛ/(Ь)КА зіпйс-, шпарґіл-, писуль-; & -а.
ЦЙЗАР > КЕСАР.
ЦЕЗУРА > ПАВЗА.
ЦЕЙ не той, оцій, (от)сбй; (рік) біжучий, потбч- 

ний; (світ) земнйй, гріш-; ц. рік цього рбку; 
& цгі(я), ц£(є), ці(ї).

ЦЕЛІБАТ безішпбб’я /-ність/, г. безж&іетво, без- 
ж£нний стан.

ЦЕЛЮ ЛбЗА/ целюльо-, клітковйна, г. клітнй-.
ЦЙМЙНТ ги те. що єдніє /гуртує, братіє, в’гіже/.
ЦЕМЙНТНИЙ: ц. завод цементо(ви)рббня.
ЦЕМЕНТ/УВАТИ покриві- /з’̂ дну-/ -том; (ар

матуру) бетонувіти; ги браті-, згуртбвува-, 
об’̂ дну-, (дружбу) зміцню-; я. /мн хто/ 1. 
с-и ♦, з-й за4, -увільник, п* -увільний, чіп- 
кгій, як -, /розчин/ -ний, ©, 2. що гуртує;

ЗАЦЕМЕНТУВАТИ (поверхню) /об-/ 0;
ЗЦЕМЕНТУВАТИ п. збраті- 0.

ЦЕНЗ f  перепис майні; (вимоги до шукача по
сади) > УМОВА; (освітній) потрібний рівень 
освіти; (майновий) потрібний майнбвйй стан.

ЦЕНЗОР > ІНСПЕКТОР.
ЦЕНЗУРА (творів) перегляд, перевірка, ІНС

ПЕКЦІЯ; (- заклад) цензурне відомство.
ЦЕНЗУР/УВАТИ піддаві- -і; контролюві-, інс- 

пектуві-; я. /мн хто/ ~^є с-и ♦, зм-й проФ, цен
зор, пк -ний, ©.
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ЦЕНТР (площі) середина; (міста) середмістя; 
(країни) столиця; (дій) осередок, осереддя, 
фокус; (землі) ж. пуп, о. сфце; (району) міс
то, містечко, райФ; (партійний) прбвід, г. цен- 
тріля, (компартії СССР) політбюрб; (обчис
лювальний) заклад, бюро, установа; (нерво
вий) вузол; (мішені) яблучко; (в політиці) зо
лоті середина; & працентр; ± ЯДРО.

ЦЕНТРАЛІЗ/УВАТИ зосереджу- в центрі; об’є- 
дну- в одному місці /рукіх/, ок позбавляти 
автонбмії; я. -ус с-и ♦, поклйканий зосер^ди- 
в центрі, ~ітор, пк ~аційний, для —йції, ©.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ осер^дній, осередковий, Ж .  
найцентріший; (- вулицю) головнйй, магіст
раль-, найважливіший; (комітет) провідний, 
керівний; (- опалення) централізований.

ЦЕНТРАЛЬ оперативний орган /біза/ [теплова 
/телефбнна/ ♦]; (спілки) г. упріва, прбвід, ке
рівний брган; (шлях) головні магістр іля.

ЦЕНТРУ/ВАТИ т. 1. надаві- детілі потрібного 
положення, 2. роби- в детілі заглибини для 
дальшої обрббки; & перецентровува-, дк відФ; 
я. Імн хто/ ~с с-и ♦, готбвий відФ, ~вальник, пк 
-вальний, © ~ючи.

ЦЕРА колір обличчя.
ЦЕРАТА г. вощінка, с° клейонка.
ЦЙРБЕР мт змій-пбс; онґ злий собіка; ги лютий 

охоронець, (сумлінний) страж.
ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ сґ мозковий.
ЦЕРЕМОН/ИТИСЯ маніжи-, МАНІРИ-, розво

дити ~ії, (з ким) панькатися, цяцька-; я. /мн 
хто/ -иться с-и ♦, пк ~НИЙ, ~ливий, ©.

ЦЕРЕМОНІЯ обряд, ритуал, (формальність) 
церемоніал;
ЦЕРЕМОНІЇ манірність 0.

ЦЕРЕМОНІАЛ > ЦЕРЕМОНІЯ; ± ФОРМАЛЬ
НІСТЬ.

ЦЕРЕМОНІАЛЬНИЙ (танець)jpmyinb-; (крок) 
урбчйстий, ± КАРБОВАНИИ; (обід) з пом
пою; & церемонійний.

ЦЕРЕМОННИЙ (тон) манір-; © прбха-; (уклін) 
підкреслено світський; ± ЧЕМНИЙ.

ЦЙРК/ВА (будівля) (Божий) ХРАМ /дім/, божни
ця, (без вівтаря) каплй-; (ліга вірян) Церква 
[Христбва Ц.], (поган) кіпище; & ~івця, ~івка.

ЦЕРК/ОВНИЙ (обряд) релігій-; (шлюб) закон-, 
не цивіль- /світський/, у ~ві; (дзвін) храмовий.

ЦЕСАРКА сР у. пантарка.
ЦЕХ (ремісників) ї  об’єднання, Ів Англії! гільдія; 

(фабричний) р. робітня; (сатириків) ги когор
та, плеяда, хор, бригада, артіль.

ЦЕХОВЙЙ (- об'єднання) реміснйчий; (інтерес) 
ги вузькйй, кастовий.

ЦЙЦЙ > МУХА.
ЦЙБА > НОГА.
ЦЙБАТИ р. стрибати; & дк цибнути.

ЦИБАТИ дйба-, ітй, як на дйбах; (широко сту
пати) шугі-; р. (великими скоками) скакі-.

ЦИБАТИЙ довгоногий, тонконогий, як и ди
бань; (- ноги) дбвгий, тонкий.

ЦИБУЛЯ з6 о3 цибулйна; (стеблина цибулі) ци- 
ббк; ги кишеньковий годйнник, дзиґірик; & 
цибулька.

ЦИБУЛЬНИЙ цибуля-, цибулевий, цибуля чий.
ЦИБУХ (люльки) жґ чубук, мундштук; (цигар

ки) гільза; (з махорки) цигірка; р. ліблька; 
(лози винограду) живець; & цибушок, цибук.

ЦИВІЛІЗАЦІЯ рівень культури; (сучасна) з'я 
культура, прогрес, освіта.

ЦИВІЛІЗОВАНИЙ культур-, розвйне-, не ДЙК- 
ий, не дикунсь-, не вірварсь-.

ЦИВІЛЬНИЙ (шлюб) не церкбв-, не духбв-, сві
тський, громадгінсь-; (одяг) не військбвий; © 
ф. шпак.

ЦИГАНИТИ випрбхува-, КАНЮЧИ-; видурю- 
ва-; дури-, обманюва-, шахрува-; що цига
нить с-и ♦, ©, + що канючить.

ЦИГАНСЬКИЙ (- життя) кочовйй, (- звичку) 
прошіцький, (- вдачу) злодійкуватий.

ЦИГАРКА (фабрична /без гільзи!) сиґар£г(к)а; 
(саморобна) скрутка, самокрутка.

ЦИГАРКОВИЙ (дим) тютюновий; (папір) тон- 
кий-тонюсінький, напівпрозбрий.

ЦИГИКАТИ брйнька-, вибринькува-; & вицигй- 
ку-; ± ГРАТИ, ТЕРЛИКАТИ.

ЦИДУЛ(Ь)КА > ЦЕДУЛКА.
ЦИЗОРИК складений ніж.
ЦИКАДА пб цвіркун.
ЦЙК/АТИ (на кого) гйрка-, гарйка-, грйма-; р. 

цйтька- кого; (крізь зуби) цвйрка-; & сика-; я. 
Імн хто/ -а с-и ♦, з-й заФ, ~ало, цйтька-, ©;

ЦИКНУТИ гіркнути, прикрикнути 0.
ЦИКЛ (повний) оберт; (біологічний) кругоббіг, к. 

кругббіг; (лекцій) с£рія; (обов'язків) ряд, лан
цюг, коло, круг; (пісень) нйзка; ± ХОДКА, 
НАВОРОТ.

ЦИКЛІЧНИЙ (рух) повторюваний, ніворотлив- 
ий; (графік) круговйй, кругойдучий; фР повт
орний, раз-у-різ той самий, раз є, раз немі.

ЦИКЛОН (тропічний) > (Г)УРАІАН.
ЦИКЛОП > ВЕЛЕТЕНЬ.
ЦИКУТА 6° віхі; (гірка) ОТРУТА.
ЦИЛІНДР у. вібло, Xа циліндер; п. капелюх фор

ми 4а, /складаний/ шапоклік; & циліндрик.
ЦИЛІНДРИЧНИЙ у. 3. стовббватий, стовбува-, 

стбвпчі-.
ЦИЛіОРНИК /-НЯ/ > ГОЛЯР /ГОЛЯРНЯ/.
ЦЙМБАЛ дурбгіло, йолоп, ТЕЛЕПЕНЬ.
ЦИМБАЛИ (а ? струмент) & цимб&пики.
ЦИМБАЛІСТ, ЦИМБАЛЙСТ(А) > МУЗИКА.
ЦЙНА с° олово; & цінь.
ЦИНАМОН с° кориця.
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ЦИНГА у. гнилець, ма скбрбуг, С-авітамінбз.
ЦИНҐЕЛЬ (у крісі) гачок, язичок, заскочка, ку

рок, с° курок.
ЦИНДРА і ЦЙНДРЯ жужіль, жужелиця; р. 

ошурки, залізна тирса; © п. іржа.
ЦЙНДРИ/ТИ (гріш) розтрічува-, розкиді-, розт- 

рйнькува-, МАРНОТРАТИ-, трйнька-, проци- 
ндрюва-, фітька-, жґ мантачи-; (майно) мар- 
нува-, гайнува-, переводи-; я. /мн хто/ ~ть с-и 
♦, з-й розтринька-, марнотратець /-ник/, три
нькало, розтратник, проциндрювач /ж1 -ка/, 
пк марнотратливий, розтрат-, © тринькаючи;

ПРОЦИНДРИТИ прогайнувати 0.
ЦИНІК і ЦИНІЧНИЙ > БЕЗСОРОМНИК і 

БЕЗСОРОМНИЙ.
ЦІШбБРА с° кіновар.
ЦИНОВИЙ з цйни, с° олов’яний.
ЦИРК циркове мистецтво; (будова І в РиміІ) Ко

лізей; (!) цирк! умреш! кумедія!
ЦИРКУЛЮВАТИ (- кров) оббіга-, здійснюва- 

кровоббіг; /чутки/ кружля-, ширитися, поши- 
рюва-; ± ОБЕРТА-; я. /мн хто/ циркулює с-и 
♦, обіжник, пк обіжний, кругобіж-, циркуля
цій-, циркулюваль-, /- чутки/ ширений, по
шир юва-, © циркулюючи.

ЦИРКУЛЯР у. обіжник; з. послання, звернення; 
± ДИРЕКТИВА;

ЦИРКУЛЯРНО директив-, обіжниково.
ЦИРКУЛЯЦІЯ (крови) кровообіг; (грошей) обіг.
ЦИРУЛЬНИК /-НЯ/ > ГОЛЯР /ГОЛЯРНЯ/.
ЦИСТЕРНА > РЕЗЕРВУАР.
ЦИТАДЕЛЬ фортЄця, форт; (свободи) бастіон, 

твердиня, бпліт, с° оплот; (абсолютизму) п. 
Бастгі[і]лія; ± УКРІПЛЕННЯ.

ЦИТАТ/А (з тексту) вйпис(ка), вгітяг, уривок, 
(до твору) епіграф; & 4ка; ± ІЛЮСТРАЦІЯ.

ЦИТОВАНИЙ (часто) цитабельний.
ЦИТУВАТИ навбди- цитати, /витяги/; (кого) по- 

втбрюва- /відтвбрюва-/ чиї слові, (шпарко) 
шквари-; я. /мн хто/ цитує с-и ♦, радий заФ, 
цитувальник, пк цитувальний, ©.

ЦИТЬ!, ЦЙТЬТЕ! > ТИХО!
ЦЙФРА числовий знак /символ/; он? число, кіль

кість, (кругла) гі° сума, (пересічна) показник.
ЦИФРОВИЙ (знак) числовий; (вираз) м. чисе

льний; (- дані) кількісний.
ЦІВКА (води) струмінь; (у ткацькім верстаті) 

шпулька; т. трубка, рурка; (кріса) люфа, с° 
ствол; (дерева) СТОВБУР, /тонка/ жердина; 
(пшениці) стебло, стеблина; (бузинова) дудка; 
& аструмінЄць, аструмінчик.

ЦІВКОЮ струмком, струменем, дзюркбм, дже
релом.

ЩДЙЛ/О > СИТО, ± ФІЛЬТР; & ~ьце, ~ко, -ьник
ЦІДЙ/ТИ проціджува- /на-, з-/, фільтрува-, (крізь 

що) пропуска-; (з чого) виціджува-, точи-; (як

з відра) ЛИ-; (світло) розсіві-; (ром) ф. смок- 
ті-; (слова) розтяга-, г  видушува- з себе; (сік 
крізь зуби) тягну-; я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, з-й у- 
♦, ~льник, ЦИД1Й, /річ/ ~л(к)о, пк ~льний, ©.

ЦІКАВ/ИЙ (дуже) гострої, захбпли-, (занадто)
♦ до обурення; (і напружений твір) сюжетни- 
й, (образ) гар-, привабливий; © допитли-, до- 
скіпли-, ♦ до всього; (- жінку) гарненький; 
(до чого) меткий, спритний; (знати) зацікав- 
ле-; (- деталі) курйоз-; & -енький; ц. на язик
♦ спі-врозмбвник; який ти ц.! ти б хотів усе 
знати!

ЦІКАВО захоплююче 0; (дивитися) з цікавіс
тю, з інтересом, допитливо.

ЦІКАВИНА щось цікаве, родзинка; & цікавин-.
ЦІКАВИ/ТИ зацікавлюва-, приверта- увагу, вик- 

лика- зацікавлення, не лиша- байдужим; (- 
обрії) приваблюва-; фР обходи- [нас обходила 
власна свобода]; не -ить іЗс що не в голові їм 
що; ніщо не ~ло їх не було діла їм ні до чого; 
я. /мн хто/ ~ть с-и ♦, з-й за4, зацікавлювач, пк 
~й для їх, © ~вши, ± я. приваблює;

РО ЗЖ  (кого що) відбй- інтерес кому до чого;
ЦІКАВ/ИТИСЯ (дуже) питати й перепитува-; 

(чим) виявля- ~ість /інтерес/ до чого, ма- на 
оці що; (у кого) пита-, допитуватися; 0; я. /мн 
хто/ -иться зацікавляний чим, пойнятий ~іст- 
ю, с-и ♦, зм-й заФ, інтересант, допитливець, пк 
допитливий, ~ий до чого, д. допитацький, ©;

ПО й 4 : дозвбльте п. хотів би Вас спитати;
РОЗФО (чим) втратити інтерес до чого.

ЦІКАВІСТЬ допитливість, с. доскіплив-, с° ін
терес; (що аж) зацікавленість /-ення/; (твор- 
у) привабливість.

цілий не поділений, не подрібне-; (віз) пов-; 
(калач) непочатий; (день) весь; (міст) не по
шкоджений /у-/, не попсбва-, не зруйнбва-; (- 
тіло) не покаліче-, не поріне-; © живий, не 
вбитий; (- число) м. не дробовий; (із d1 дріма 
+) справжній [цілі драма спрівжня драма]; 
(з ппр J1 твій) ? горе- [твій ц. академік твій 
rope-акадЄмік]; & ціленький, (Ф-)цілісінь-; ц. 
та неушкоджений зп у. живий та здорб-; 
цілий, цілих, ціле + ок аж [ждав аж рік ждав
♦ рік]; в одне ціле (скласти) фР докупи.

ЦІЛИНА новині, переліг /об-/, пар; небране по
ле; п. щось незіймане /необрббле-, сирове/, о. 
нерозрбблений клондайк; & п° цілйнь.

ЦІЛИННИЙ незійма-, п. небра-, (- землю ще) 
непочітий, перелоговий; п. цнотли-, добро
чесний, морільно чистий; (- дівчину) нерозпе
чатана, в. небрана, непрббита.

ЦІЛИТИ (у кого) ЦІЛИТИСЯ; (куди /в бесіді/) п. 
гнути, міти на оці /увізі/ що; & дк вицідити.

ЦІЛЙТИ > ЛІКУВАТИ.
ЦІЛИТИСЯ ЦІЛЯТИ, ціли-, міри(я)-, п. збирі-
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тися, міти німір, волі-; (на що) зазіха-, пріг
ну- захопити що; (у герої) пнутися, мости-; & 
ціля-, вицілювяти кого/що; д'к = що ціля.

ЦІЛІСНИЙ (без домішок) одноцілий, монолітн
ий; (- вдачу) зібра-; ± СУЦІЛЬНИЙ.

ЦІЛКОВИТИЙ повний, абсолют-, ніскріз-, (- 
волю) необмЄже-; (контраст) діяметріль-; 
(нездара) спрівжній; ± СУЦІЛЬНИЙ.

ЦІЛКОМ цілковито, абсолютно, повністю, зов
сім, (геть) чйсто, геть [г. зіпсутий], до крію, 
до остінку /рЄінти/, дощЄнту, до пня, (з почі- 
тку) до кінця, згорй донйзу, з головй до п’ят, 
од А до Я, без остінку /решти/, фР відрубно 
[в. чужйй], зп згола; (віддатися) з рукіми й 
ногі-; & цілякбм; це ц. вірно © а ти думав 
/Ви -али/?; ц. і повністю з рукіми й ногі-, з 
усім гімузом, пбвною мірою.

ЦІЛУВАТИ окґ цьом(к)а-, цмока-, зн лйзька-; я. 
Імн хто/ цілує с-и ♦, рідйй по4, цілувільник, 
зн цьомкало, цмока-, пк цілувальний, ©;

ПОН4 да г. покохі-; п. замбк г. ♦ клямку; п. 
руку вкри- /по-/ поцілунками;

ЦІЛУВАТИСЯ цьома-, цмока- 0; (вітаючись) 
чоломка-; (взаємно) дк пере4 (на Великдень) 
христбс(ув)а-; я. Імн хто/ -сгься с-и ♦, рідйй 
поФу © цілуючись + я. цілує.

ЦІЛУНОК > ПОЦІЛУНОК.
ЦІЛЮЩИЙ (засіб) гойний, лікувіль-, бальзіми- 

стий; (вплив) оздоровчий, живодійний; (із с1 
вод і) живий, живущий, живлю-; & зцілю-.

ЦІЛЙТИ Ц1ЛИ-, цілитися, міри(я)ти, лучи-, ціля- 
тися; я. /мн хто/ цілії націлений, с-и ♦, рідйй 
націлитися, п . з наміром, з метою, ©.

ЦІЛЬ (для вправ) мішень; п. меті;
ЦІЛІ німіри 0, фР потреби [на інші потреби].

ЦІЛЬОВЙЙ (кредит) #  спеціальний.
ЦІНА віртість; (за працю) пліта, вйнагорода; 

(послуг / г ґ  офіційнихі) тікса, ± ТАРИФ; фР 
знічення, цінність, вагі [міти ціну], кошт [ці- 
нбю життя].

цінний віртіс-, коштов-, ДОРОГИЙ, с. доро
гої; (- книжку) погріб-, корйс-; © важливий.

ЦІННІСТЬ віртість, ЦІНА, (річ) КОШТОВН
ІСТЬ; & ціннота, пк *ціннісний;

ЦІННОСТІ (культури) надбання, (моральні) 
стандірти, ідеіли [еврпейські ♦]; & ціннощі.

ЦІНУВАТИ, ЦІНИТИ ОЦІНЮВА-, складі- ці
ну чому; (майно) робй- опис /оцінку/, опйсу- 
ва-; (цінні папери) ек квотуві-, с° котйрува-; п, 
шанува-, (дуже) (високо) стіви- (над усім і), 
дорожй- ким Із. кого!у зні- ціну кому; я. /мн 
хто/ цінує с-и ♦, зг-й оцінй-, цінйтель, ці- 
нувальник, н* поцінбвувач, пк цінувільний, ©;

ЦІНУВАТИСЯ, ЦІНЙТИ- міти ціну /вір
тість/, бу- в ціні, вартуві- 0; я. -ється оціню
ваний, ціно-, квото-, шано- 0, с-и ♦, пк високо-

цінний, коштов-, ск -цінний [малоцінний], ©.
ЩП & ціпок, ціпура; брехітн -  не -ом махгітн п°

с° хто брЄше -  тому лЄгшє.
ЩП! ціп-ціп!, ціп-ціпоньки!
ЦІПЕНІТИ клякну-, заклякі-, дубі-, костені-, де

рев’яні-, с. ледені-; (з жаху) німі-, завмирі-, 
тфпну-, затерпі-, замліва-, с. кам’яні-; я. Імн 
хто/ ціпеніє с-и ♦, готбвий заФ, напівзадубіл- 
ий /-скам’яні-/, мійже /от-бт вже/ заціпені- 
/задубі-, завмер-, замлі-, затЄрп- 0-/, ©;

ЗА Ж  ок одебелі- 0; я. -нів зацепенілий 0, Й;
O W  остовпі-, окам’яні-, отЄрпну-, одерев’яні-, 

ок одебелі-; (оніміти) отетері-, сторопі-, /о-/, 
оторопіті-; (обезглуздіти) в. опупі-, фР знетя- 
митися.

ЦІНИТИ (зуби) стискі-, зціплюва-, (- мороз) тй- 
сну-; & дк зціпи-;

ЗЦІПИТИ (зуби) г. затяти.
ЦІПОК кий, пілиця, бук, патйк, дрючбк, ломіка, 

ковінь-, костур, (чабана) ґирлйга, дрин; ± КІЛ.
ЦІСАР > КЕСАР; (австро-угорський) імперітор.
ЦІСАРСТВО (австро-угорське) імперія; ± МО

НАРХІЯ, ЦАРСТВО, КОРОЛІВСТВО.
ЦІСАРСЬКИЙ ЦАРСЬКИЙ, (лад) монархічний; 

(- службу /у цісаря/) держівний.
ЩХА рйса, озніка, прикмета; знак; ± ТИЧКА.
Ц(Ь)МАКАТИ цмока-; & поцмікува-.
ЦМОКАТИ пф цмок; (язиком) цбкати, прицмок- 

ува-, клока-, /поцьмакувати/ цьміка-; (губам- 
и) плямка-, цямка-, цмака-; (кого) ЦІЛУВА-; 
я. /мн хто/ цмгіка с-и ♦, рідйй цмокну-, цмо
кало, цьомка-, цмоктій, пк цмокальний, ©.

ЦНОТА чеснота, цнотлйвість, непорочн-, добро- 
чЄсн-, невйнн-, чЄсн-, незійман-, морільн-; 
безгрішн- чеснотлйв-, морільна чистоті.

ЦНОТЛЙВИЙ (добро)чесний, мораль-, невйн-, 
незійма-, чеснот-, чйстий, чеснотлйвий, уР ці- 
омудр(ен)ий ± ЦІЛИН-, (- дівчат ще) недот
оркана, жн г. неора-, нерозпечіта-, непробйта.

ЦОБ! > ЛІВОРУЧ.
ЦОКАТИ (зубами) кліца-, дзвонй-, (- годинник) 

ті(й)ка-; & цокоті(і)-, вицокува-, дк про4; я. 
/мн хто/ цока с-и ♦, рідйй цбкну- /за4/, цоко
тун, пк цокітливий, цокотючий, © цокаючи.

ЦОКІТ кліцання, брязкіт; (годинника) цокання; 
(зубів) стук; (язиками) п. базікання; & цокот
і/і/-, цокотня, цокотнЄча.

цоколь (пам'ятника) постамЄнт, підніжжя, 
П’ЄДЕСТАЛ(Ь); (гори) обніжжя, підбшва.

ЦОКОТІТИ (підборами) ЦОКАТИ; (- комах) 
стрекоті-; (- людей) дріботі- язикіми.

ЦОКОТУХА щебету-, лепету-, говору-, балаку-, 
торохтійка, талалій-, ф. базі-, ляскуха, (свар
лива) пащеку-, пліткірка, д. колотниця; & ч° 
цокотун 0.

ЦОФАТИСЯ г. (назад) с° шаріха-;
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в г і і і і  (з чого) вирва-, видер-, вйтеребка-.
ЦУГОМ один за одним, чередою, слід-у-слід, 

ве-рвЄчкою, низк-, валк-, рядком, упростяж, 
но-гі за ногою, г. гусаком, (- птахів) ключем, 
шнуром, шнурком; ± БЕЗПЕРЕРВНО.

ЦУКЙРНЯ як і. кондиторська; & цукорня.
ЦУКЕРОК і ЦУКЕРКА (з цукрового сиропу) ка

рамелька, з6 монпансьє, карам£ля; (з молока і 
цукру) тягучка; & цукор-, цукорок.

ЦУКОР (сипкий) (цукор-)пісбк; (грудками) (цук- 
ор-)рафінід.

ЦУКРОВАРНЯ д. сахарня, с° цукровий завод, 
/великий/ цукрокомбініт.

ЦУКР/ОВИЙ з ~у, з mdm, на ~і; (горох) ~истий, 
багйтий на цукор; (завод) ~оварний; & ~яний, 
цукор-.

ЦУП/ИТИ (чуже) кріс-, жн жуха-, ф. цибри-, 
тягтй, волочи-; (гроші з кого) стягі-, здира-, 
лупи-; (за патли) тяга-; (- мороз) тисну-; & 
підцуплюва-, д. ~рикува-, цурпели-, ^ідцибр- 
юва-; я. /мИ хто/ цупить 1.12. с-и ♦, з-й поФ, © 
цупивши, 1. + я. хапа, 2. + я. тягне /краде/; 

ПОЦУПИТИ жн стйрити, жухнути 0.
ЦУПК/ЙЙ тугий, пружний; (папір) твердий, щі

льний; (чуб) ЖОРСТКИЙ, (мороз) міцнйй, 
сйль-; (норов) упертий, огурний; © витривал
ий, дужий; (одяг од морозу) зашкаруб-, хала
буд истий; /обійми/ п. залізний, мертвий; & 
~Єнький;

ЦУПКО & д. ціпко, ± ЧІПКО.
ЦУРАТИСЯ сахі- (як чуми), пЄка~, уникати, об

ертатися спиною до їх, трима- осторонь, відч
ужував чужа-, цурати, г. сторони- від £с, с 
зрі-кітися, відмовля- /відкида-, відхрещува-, 
с° сторони-/ від, о. копилити губи; (чого) від- 
бігі-, тікі- від, грЄбува- чим; я. /мн хто/ -єть
ся с-и ♦, з-й відФ, відлюдько, пк вовкуватий, 
відлюдькуватий, непривітний, Ідо їхє/ е. Не- 
прикйдливий;

ВІДЦУРАТИСЯ відкину-, відбігти [свбго від
біг, чужого не доскочив] 0.

ЦУРКА цурпалок, кілочок; тріска, скіпка.
ЦУРПАЛОК (дерева) уламок, обрубок; (льоду) 

шматок; (втята рука) кукса; & ЦУРКА, цу
рупалок, з6 цурупалля.

ЦУЦИК > СОБАКА, ПЕС.
ЦКІКАТИ (чим Iff* невмілої) вдаря-, стука-; 

(сокирою) РУБА-, тесі-, невміло орудува-; 
(сапою) сапа-; (дзьобом) дзьоба-, клюві-; я. 
Імн хто/ цніка с-и ♦, рідйй цюкну-, © цюка
ючи, ± що стука, що руба.

ЦЮПА хгіжа; з. буцигірня, як і. холодна.
ЦЮЦКЙС/АТИ (дітям) п. присіді- навпочіпки; & 

с° сюсюка-; що -а ~ало, пк ~ливий, © ~авши.
ЦЙМРИНА (криниці) зруб, цямра; з'п одні дере

вина /однЄ кільцЄ, надземна частина/ зрубу;

it. криниця; & з6 цЯмриння.
ЦЯП-ЛЯП стук-грюк (аби з рук); ± НЕДБАЛО.
ЦЯПОТІТИ ляпоті-; звідси цяп-ляп.
ЦЯТА і ЦЙТКА плям-, кріп-, ляп-, зіроч-, точ-; 

& цЯтонь-, цЯточ-, цятгін(к)а.
ЦЯТКОВАНИЙ поФ; плямистий, крапчіс-, кра- 

ПЛИС-, о. у кріпочку.
ЦЯТКУВАТИ вицяткову- /об-/, (взорами) мере

жа*, (крапками) крапкуві-; ± ЦЯЦЬКУ В А-; я. 
їм11 хто/ цяткує с-и ♦, рідйй вйФ, вицяткову- 
вач /об-/, пк цяткувальний, © цяткуючи;

ПОЦЯТКУВАТИ (світлом) промерЄжа- 0;
ПОЦЯТСІВАНИЙ промерЄжа- /по-, ви-, з-, у-, 

об-/, покріпа-, зацвіче-, укритий плямами.
ЦЯЦІНЬКА золоті дитина /дівчинка, хлопчик/.
цйця > ЦЯЦЬКА; да цЯцінька, гірний хлопчик 

/дівчинка/, золоті дитина; он? f  красуня, крі- 
ля; (невелика) f  цабЄ, пан; (велика) ?  особа, Ґ  
туз, достойник, велике цабЄ; & цЯцЯнка; обі
цянка -  цяцгінка обіцяв пан: кожуха дам, та 
слово йогб тЄплє.

ЦЯЦЬКА іграш-, ляль-, забав-, виграш-, цяцян-; 
е* зброя; он? витребЄнька; & цяця.

ЦЙЦЬКАТИСЯ > ПАНЬКА-; о. грі- /біви-/ в 
піжмурки; ± МОРОЧИТИСЯ.

ЦЯЦЬКУВАТИ прикраші-, оздбблюва-, вицяць- 
ковува- /об-, роз-/; (блюзку) мерЄжи-, вимере- 
жува-; (квітами) заквітчува-; (різьбою) різь- 
бй-; (цвяхами) цвяхуві-; (посуд) розмальову- 
ва-; я. /мн хто/ цяцькує с-и ♦, з-й оздоби-, 
оздбблювач, прикрішу-, пк оздббчий, оздбб- 
лювальний, прикрашаль-, цяцькувіль-, ©;

ЦЯЦЬКОВАНИЙ об4 /по-, роз-/; (- полотно) 
мережа-, мережчатий, візерунчас-; (квітами) 
заквітчаний, Ґ  квітчістий; (різьбою) різьбле
ний; (посуд) розмальова-; (ґанок) оздббле-, 
прикріше-; (цвяхами) цвяхова-;

РОЗЦЯЦЬКОВАНИЙ мереж-, розцяткбв- 0.
ЦЬВОХКАТИ > ХВИСЬКА-, ХЛЬОСКА-; (- ку

лі) ляска-, дзижчі-, свисті- & цвьоха-, цьвох- 
коті-, вицьвохкува- /по-/;

ЦЬВОХНУТИ ляснути 0.
ЦЬКУВА/ТИ (пса) нацькову-; (звіра) /за-/, гони

ти, переслідува-, (людей ще) піддаві- цькува
нню; (підбивати) підштрику-, під’юджу-, під
бурю-; я. /мн хто/ цькуі с-и ♦, з-й наФ, підш- 
трикіч, нацьковувач, під’юджу-, ПІДБУРЮ-, 
пересліду-, гонитель, пк -льний, підбурчий, ©.

ч

ЧАБАН, вівчір; & чабанець; ± ПАСТУХ. 
ЧАВ/ИТИ дави-, роздівлюва-, роздушу-, розчів- 

лю-; (сік) /ви-/, витискіти; (підлеглих) п. душ- 
й-, гніти-; (в собі) п. придушува-; & д. чаву-
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чити(ся); я. /мн хто/ -ить с-и ♦, з-й розФ, вит
искам, вичавлюв-, пк ~учий, ~кий + я. давить;

РОЗЧАВИТИ роздави-, с. розплюсну-, розпле
снути; & розчавучи-; я. розчавив 0 .

ЧАВК/АТИ (- твань) чвака-, -оті-, чвакоті-; (ро
том) жвака-, плямка-, цямка-, тевка-; я. /мн 
хто/ -а с-и ♦, розчавканий, розплямка-, жва- 
кало, ~а-, плямка-, пк жвакальний, плямкаль-, 
плямкорбтий /-губий/, о. із жваканням, ©.

ЧАВУН > L ЗАЛІЗО, 2. ПОСУДИНА.
ЧАВУННИЙ з чавуну; п. міцний, дужий, ЗАЛІ

ЗНИЙ; (крок) важкий; (колір) темносірий.
ЧАГАР, ЧАГАРІ, ЧАГАРНИК кущі, зарість; & 

чагар^ць, чагарники; ± ГУЩАВИНА.
ЧАД к? чадний газ, jc. оксид вуглецю; дн? їдкий 

дим; (від бузини) сморід; (чвар) задуха, тяжка 
атмосффа, п. (ревнощів) шал, засліплення; фР 
запамороче-, безпам’ять [як у чаду]; ± ХМІЛЬ.

ЧАДИТИ виділя- чад; димі-, курі-; (чим) дими-, 
кури-, кади-, зачаджував я. /мн хто/ чадить с- 
и ♦, з-й на4, пк курний, димний, чадний, © 
чадивши, зачаджуючи;

ЗАЧАДЖЕНИЙ сповнений чаду 0.
ЧАДІТИ отруюватися чідом; #і. запаморочу-, чу

маніти, чмані-; я. !мн хто/ чідіє с-и ♦, напів- 
учаділий, (вже) майже учаді-, ©, ± я. чманіє;

УФ44/В-/ отруїтися чадом; п. очманіти, здурі-;
ЗНЕЖ  видихатися з чаду, п. позбу- дурману.

ЧАДНИЙ (- хату) димний, курний; п. памороч
ливий, п’янкий.

ЧАДРА > ПОКРИВАЛО.
ЧАЙКА г. мева; (запорізька) > ЧОВЕН; & чає

чка, чаєня, пк *чайчин, *чаїний, *чайківський.
ЧАЙНИК жт носйтка; ± ПОСУДИНА.
ЧАЙОВІ бакшиш.
ЧАКЛУВАТИ ворожи-, відьмува-, характерств- 

ува-, шаміни-, f  волхвува-, химорбди-; (над 
ким) дія- чари; У священнодіяв & чаклуни-; ± 
ЧАРУВА-; я. /мн хто/ чаклує с-и ♦, рідий за
ворожи-, ворожбит, маг, ЧАКЛУН, відьмар, 
чарівник, характер-, ж' /-иця/, відьма, пк магі
чний, відьомський, шамансь-, ©.

ЧАКЛУН відьмак, маг, ЧАРІВНИК, характер-, 
чорнокнгіж- з. химорбд-, к" чародій-, а. ша
ман; ± ЗНАХУР, ВІДЬМА.

ЧАЛАП/(К) АТИ (багном) брьбха-, тьбпа-, хляп- 
а-, хлюпа-; (землею) телепа-, ЧОВГА-; & вич- 
алапкува-; я. /мн хто/ -а розчалап(к)аний, с-и 
♦, ~(к)ало, бредець, пк ~кучий, ~ливий, ©.

ЧАЛИЙ (кінь) сірий, сіробурий.
ЧАЛМА > ЗАВІЙ.
ЧАН > КАДІБ.
ЧАПАТИ повільно ступа- /чвала-, диба-, шкан

диба-/; я. /мн хто/ чана с-и ♦, зм-й по4 + я. 
шкандиба.

ЧАПІТИ не рухатись, стояти без руху, кн пере-

бува- у стані спокою, (над чим) п° скні-; (де) 
ф^стирча- (без руху); ± СТОВБИЧИТИ.

ЧАР і ЧАРИ чаклування, чарува-, чарівництво, 
чародійниц-, відьбмс-, чорнокнижний-, хара
ктере-, зніхурс-, чудодійс-, шамане-, з. химо- 
рбда; (кохання) магічна сила; (слова) чарівн
ість, краса; (краси) принади, поваби, спокуси;

ЧАР тк (невідпорна привабливість) чарівли
вість, чарівн-, а. шарм, аура, г . харйзма.

ЧАРА > КЕЛИХ, ЧАРКА.
ЧАРІВЛИВИЙ повен чару /чарів/, р. чарівкий, 

зп чаруючий; (сон +) ЧАРІВНИЙ.
ЧАРІВНИЙ (- силу) магіч-, чародій-, ЧАРІВНИ

ЧИЙ, р. урб-; /слово! чародійський, що чару- 
є; ® дуже /на диво/ гарний, неземний, небес-, 
принад-, чудовий, СПОКУСЛИ-, ЧАРІВЛИ-, 
БЛИСКУЧИЙ, хіба-ж-такий; (куток) райсь-; 
(сон) загадковий, дивний, фантастйч-; (голос) 
мелодій-, милозвуч-; & ок чар-чарівнйй.

ЧАРІВНІСТЬ чар, чарівливість, зп шарм.
ЧАРІВНИК ЧАКЛУН, характерник, маг, f  /  

волхв; ч. слова майстер, чародій(ник).
ЧАРІВНИЦТВО > ЧАР і ЧАРИ.
ЧАРІВНИЦЯ чародійн-, чаклунка, ВІДЬМА, з. 

химорбдниця, (добра) ф£я, (зла) баба-яга; (яс
крава жінка) богиня, королева, ± КРАСУНЯ.

ЧАРІВНИЧИЙ магічний, чародій-, чудодій-, ча
родійницький, чаклунсь-, шамансь-, з. химо
рбд ний; & чарівницький; ± ЧАРІВНИЙ.

ЧАРКА (велика) к&шх, чара; (мала) келишок; фр 
пияцтво [цьому ♦ винна], тост [піднести -ку 
сказа- т.]; & чароч[нь]ка, чарчина; при -рці 
вина (обід) з випивкою.

ЧАРКАР горілчаний брат; ± ПИЯК.
ЧАР/УВАТИ відьмува-, ЧАКЛУВА-, -̂ ами ♦, ~и 

дія- /твори-/, ~одія-; (красою) ЗАВОРОЖУВ- 
А-, полони-; (зір) приваблював (їх) закбху-, 
зачарбву-; я. /мн хто/ ~ує с-и ♦, з-й за^, спов
нений -ів, пк ~івнйй, ~івлйвий, ~івнйчий, /го
лос/ солодкий, ніжний, ® неземний, небес-, 
принад-, спокусливий, ск чар- [чар-зілля], ©.

ЧАРУВАТИСЯ (співом) насолбджува-, с упива-;
о. ла купа- душею в багатстві чиєїсь душі/.

ЧАС (пізній) пора; (лихий) година; (слушний) мо
мент; (у бігу) ст тривалість; фР період [деякий 
♦], вільна година [за браком часу]; & ♦ на роз
думи; близький ч. (найближче) майбутнє; 
слушний ч. ок зоря- час; за якийсь ч. е. далі- 
(по)далі, по малій годині, г. по якомусь часі, 
д. за кілька часу; в той ч., коли тоді, коли; на 
той ч. натоді; під ч., коли = в той ч., к.; як на 
теперішній ч. як на тепер; до сього часу (аж) 
досі; після тривалого часу г. по довгім часі; в 
-сі г. на сучасну пору [останні в часі досліди]; 
від часу до часу вряди-годи, нападами; з яко
гось часу звідкблись; у тому /цьб-/ -сі під той
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/цей/ ч.; на -сі актуально; тим -ом г. в міжчасі;
ЧАСИ (середньовіччя) епоха, доба; & прачаси; 

дівні ч. давнині, (найдавніші) сива давнина; 
різними часами у різний час; з незапім’ят- 
их часів відкбли світ світом.

ЧАСИНОК)А короткий блим часу, мить, хвильк- 
а, хвилинна, к" миттєвість; (вільна) час; & 
часиночка; якусь часіінку деякий час.

ЧАСОВИЙ (- лихо) тимчасовий.
ЧАСОВИЙ що стосується до часу [♦ пояс].
ЧАСОЖЕРНИЙ часовбйвчий, що забира час.
ЧАСОМ іноді, інколи, деколи, зрідка, порою; 

вряди-годи, часами, коли-не-колй, подеколи; 
фР випадково, бува [ви часом не лікар?].

ЧАСОПИС > ГАЗЕТА; р . журнал.
ЧАСОТРИВКЙЙ імунний до дії часу.
ЧАСТИЙ (дощ) систематичний, безперерв-; (- 

зустрічі) не рідкий; (стук) повторюва-; (вог
онь) ви густий, щільний; (пульс) пришвйдше-, 
прискбре-; (гість) унадливий; & частенький;

ЧАСТО не раз !с° нераз/, нерідко, нЄзрідка, не
одноразово /кілька-/, не раз і не два, зчаста, 
згуста, о. Ф-густо; (садити) густо; (без упину) 
раз-у-раз; & част^се^нько.

ЧАСТИН/А (цілого) частка, пай(ка), шматок, ур
ив-, деталь; (світу) сторона; (матчу) тайм; ви 
відділ, одинйця, з’єднання, формбва-, с° фор- 
мува-; фР порція; & ~ка, ЧАСТ-; складові ч. 
компонент, ІНГРЕДІЄНТ, елемент.

ЧАСТКА ЧАСТИНА; (з поділу) пай; (у спільну 
справу) внесок; (сота) чісточка, частинка, Ґ  
відсоток; м. результіт ділення.

ЧАСТКОВИЙ (переклад) частинний, непов-; р. 
поодинокий, окремий, ізольований;

ЧАСТКОВО до деякої /певної/ міри, деякою 
/певною/ мірою, фР трбхи; & частинно.

ЧАСТОКІЛ палісід, штахети; ± ОГОРОЖА.
ЧАСТОЧКА (цитрини) скибоч-; (найдрібніша ♦ 

фізичних величин) ф1 квант.
ЧАСТУВАННЯ пригощі-, ок пригощини, фР 

хліб-сіль, ф'р гостина.
ЧАСТУ/ВАТИ гости-, пригощі-, з. контентуві-, 

трактуві-, о. саджі- за стіл, діл йтися шматк- 
бм хліба, ділити хліб-сіль, ок шануві-, ± ВІТ- 
А-, ПРИЙМА-; (віцами) п. розваж а-; (кия-) 
бй-; (співом) обспівува-; -віли частовано; я. 
/мн хто/ ~С с-и ♦, рідйй по*, -вальник, хлібо
сол, пк -вільний, хлібосбль-, © ~вавши, ~ючи;

ПО+4» (вином) діти /піднести/ по чірці; 0;
ЧАСТУВАТИСЯ гости- /гостюва-, їсти хліб- 

сіль/ у кого; 0; ч. без випивки ♦ до порож
ньої ^арки; я. /мн хто/ -сться частований, 
пригощу-, с-и ♦, рідйй пригости-, ©.

ЧАТА сторожа, ВАРТА, застіва;
ЧАТИ вартування [стояти на чітах]; фР ЗАСІ

ДКА [сидіти на чітах].

ЧАТОВИЙ як і. стійковий, стійчик, чатівнйк, с° 
постовий, караульний.

ЧАТУВАТИ вартуві-, сторожи-, стоя- на стійці 
/чітах, вірті, сторожі, посту/; (у засідці) сиді- 
на чітах; (на кого) очікува-, (на здобич) стер
егти /підстерігі-/ кого; (на що) чекі-, вичікув- 
а-; ч., щоб пильнуві-, щ.; я. /мн хто/ чатує с-и 
♦, поклйканий сті- на чітах, стійкір, стійчик, 
стійковий, пк чатовий, о. на вірті, на чітах, ©.

ЧАХЛИЙ д. (цвіт) змарні-, немічний, хирий, хи
рявий, хиренний; МИРШАВИЙ; (ліс) убогий, 
мізерний; © змиршавілий, зачучвері-, зачу- 
чверений, заморе-.

ЧАХНУТИ МАРНІ-; (- вогонь) гісну-, згасі-, (в 
печі) вичаха-; п. занепаді-.

ЧАША КЕЛИХ; (озера) улоговина, с° котловій; 
(неба) біня, фР чірка [переповнити -шу п. 
чірку]; /  ПОСУДИНА, ЧАРА; & ЧАШКА; 
гіркі ч. горе, страждіння, випрббува-.

ЧАШКА (на чай) горнятко, г. філіжанка; (квіт
ки) чішечка; & афіліжаночка; ±ЧАША.

ЧАШОВЙДНИЙ, -ПОДІБНИЙ у. мискувітий, 
чашкувітий.

ЧВАКАТИ > ЧАВКАТИ.
ЧВАЛ (бігучвал) гальбп, зп намет; ± НАВСКАЧ; 

ЧВАЛОМ навскіч, с° галопом.
ЧВАЛ/АТИ (поволі йти) тарабінитися, плента-, 

плугіни-, волоктися, таргіни-, брести, трюхи- 
ка- !дк про-/, чіпа-, д. гаталі-, цупитися; (- ко
ня) скакіти, біг- -ч)м, '-уві-, басуві- /їха- -ом/; 
я. /мн хто/ ~і 1. я. плнтається, 2. с-и ♦, рідйй 
поскакі-, скакун, пк нестрймний, неспйн-, ©.

ЧВАНИТИСЯ пиші-, величі-, вдаві- в пиху, ви
соко нестися, бундючи-, гнути кирпу, задира- 
носа; (чим) хвалитися, вихваля-, хвастати; ± 
ХИЗУВАТИСЯ, ЗАЗНАВА-; я. їм" хто/ -ить
ся с-и ♦, рідйй по4, ЧВАНЬКО, хвастун, за- 
дрйніс, о. Хлестакбв, пк чванйстий, ЧВАН
ЛИВИЙ, гордівли-, пихли-, пихатий, чвань- 
ковй-, хвальковй-, чванькува-, пиховй-, прйн- 
дис-, бундючний, гордопйш-, ©;

РОЗФ4Ф розпиндючи-, розпихатіти 0.
ЧВАН/ЛИВИЙ хвальковитий, хвастовй-, пихі-, 

фанаберис-; & чваньковй-, чванькува-, ~йс-.
ЧВАНСТВО і ЧВАНЬ бундючність, пихі, заро

зумілість, величіння, хвастовитість, ХВАС
ТОЩІ, хизувіння, задавіцтво; & чванливість, 
чваньковйт-, чванькуват-, чваньба; ± ГОНОР.

ЧВАНЬКО хвастун, хвалько, Є принда, о. Хле- 
стаков; (на посаді) к4 бонза.

ЧВАРА звіда, розбрат, свіра, с. ворожнеча; з. 
грозі, буря;

ЧВАРИ (сімейні) пересвіри, сварки, колотнеч- 
а, розлад; (дрібні) суперечки, незгоди; (княз
ів) (міжусобиці; ± УСОБИЩ, НЕЗГОДИ.

ЧВЕРТЬ четвертйна; (року) квартіл, три місяці;
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(години) 15 хвилин; (Місяця) серп, к" фаза, 
/гГ про 2-у чверть! підпбвня; & чвертка.

ЧВІРКА (коней) четверик, четверня; (у картах) 
четвірка; & г. чвірко /= четверо/.

ЧЕБР/ЙЦЬ б° тиміям, с° фіміам; & чабрець, ~ик.
ЧЕК > ДОКУМЕНТ, КВИТОК.
ЧЕКАЛЬ/НЯ (у лікаря) поФ; (на вокзалі) ~на за- 

ля; (в театрі) фойє.
ЧЕК/АТИ (на їх) жда-, /довгої всі жданики поїс-; 

(чого) сподіватися, дожидати, очікува-, пере- 
дбачі- /ма- надію на/ що; (терпляче) вичікув- 
а-, вижида-; /під-/; (!) чекай! 1. начувайся! 2. 
стривай!; я. /мн хто/ с-и ♦, зГ-й поФ, очіку- 
вач, ~алець, пк ~альний, очікуваль-, © ~авши;

ПОЧЕКА- потрива-, пожда- /за-/, перегоди- 0.
ЧЕКІСТ Ґ  (подоба гестапівця) енкаведйст, емґ- 

ебіст, кагебіст, ф. каґебЄшник.
ЧЕЛЙДНИК з. ніймит, робітник, слугй, зн попи

хач; & челядинець); ± СІМ’ЯНИН.
ЧЕЛЯДЬ з. молодь; з, жіноцтво; (члени родини) 

сім’яни, посімейство, ок домочадця; f  не 
шляхта; (у пана) дворові кріпаки, двораки, 
слуги, прислужники, попихачі.

ЧЕМНИЙ ВВІЧЛИВИЙ; (шанобливий) пошти-.
ЧЕМОДАН > ВАЛІЗА.
ЧЕМПІОН переможець змагань /у змаганнях/, г. 

першун; д! СПОРТСМЕН.
ЧЕПУРЙСТИЙ фасонис-, піжонис-, дженджу- 

рйс-, з. відзіґбрний, ± ЧЕПУРНИЙ.
ЧЕПУ^/ИТИ прикраша-, прибира-; (себе) виче- 

пурюва- /при-/, опоряджі-; (пір’я !птахи!) чи
сти-; я. /м" хто/ -ить с-и ♦, з-й при+, ~кб, 
ЧЕПУРУН, ФЕРТ, пк ~ливий, ~йстий, джен- 
джургіс-, ЧЕПУРНИЙ, ©.

ЧЕПУРЙТИСЯ виряджй- /опо-/, причепурюва- 
/ви-/, жґ хорошй-, р. строї-; (- дім) прибира-; 
І птахів/ чгісти-; ± УБИРА-; я. !мн хто/ -иться 
пишновбйраний, причепурюв- /ви-/, с-и ♦, з-й 
при4, щоріз чепурніший, пк ЧЕПУРНИЙ, ©.

ЧЕПУРНИЙ © охай-, чйстий, акуратний, д. ку- 
кіб-, хій-; (- жінок) дженджургістий; (одяг) о- 
шатний, елеґйнт-; & чепур/ненький /~гістий/.

ЧЕПУРУН чистьоха, чистюк, чистун, акуратгіст; 
франт, ДЖИҐУН, (модник) джЄнджик, хвгін- 
тик, ферт, жЄвжик, хвертик, хлюст, піжон, ± 
ДЕНДІ; & чепура, чепуркб.

ЧЕРВА зе > ЧЕРВ’ЯК.
ЧЕРВЙВИЙ зачервйв/ілий. ~лений, з хробаками.
ЧЕРВЕНЬ (місяць) червець.
ЧЕРВІНЕЦЬ золота монета; жґ десять карбо

ванців, десятка.
ЧЕРВІНКА різачка, бігунка, кривавиця, пронос,

ж. швидка Шстя, ма дис(з)ентерія.
ЧЕРВОН/ИЙ (колір) темнорожевий, крива-, баг

ряний; (темно*) буряковий; (- щоки) рум’ян
ий, рожевий; (~явий) ~ястий, кровис-; (- губи)

малиновий; (терор) п. большевйцький, кому
ністичний; & ~енький, ~авий, (- квіти) жарФ, 
f  черлЄ-; ч. від морбзу розпаче- морозом

ЧЕРВОН/ІТИ ~іша-, става- ~ і̂ш)им, багряні-, п° 
черленитись; (- щоки) шаріти(ся), рожевіти, 
макові-, рум’яні-, жарі-, спалахува- /заливати
ся /об-/, закрашува-/ рум’янцем /фарбою/, на- 
лива- жйром, займі- полум’ям, малиніти; (із 
сорому) згоря- на виду, пекти рака /-ків/; (з 
напруги) набіга- кров’ю; (- овоч) бурі-; (зда
ля) -ітися, /обрій/ розжеврюва-; (за їх) сорбм- 
и-; я. /мн хто/ ~іє с-и ♦, зм-й по4, щоріз ~іши- 
й, зачервонілий, напівчервоний, вже майже 
/ще трохи й, от-бт вже/ ~ий, (до вух) Ґ  залйва- 
фарбою /рум’янцем/, ©;

ПО»»» зашарітися 0; вуха -іли вуха ніби полу
м’ям припекло.

ЧЕРВОТОЧИНА > ШАШІЛЬ; & червотбка.
ЧЕР/В’ЯК ХРОБАК; Q нікчема, плазун, раб, гни

да, шмаровбз, тля; пи шнек; & ~в’ячбк, з6 ~ва;
ЧЕРВ’ЯЧОК: ч. з&дрости почуття заздрос-.

ЧЕРВ’ЯЧНИЙ (механізм) шнековий.
ЧЕРГ/А (людей) хвіст, ряд, лінія, колія; (з кулем

ету) сЄрія; фр плин, течія [іти своєю ~бю], 
~бвість [пбза ~бк>]; у своігі -у і собі, сво&о 
~бю, заразбм; другий з ~и другий з ряду; з ~и
г. у /на/ чфзі [перший з ~и перший у /на/ че
рзі /з ряду/], фР г. слідом за тим.

ЧЕРГОВИЙ наступний, г. слідуючий; як и той. 
що чергує, чергувальник, з. черговець.

ЧЕР/ГУВАТИ бу— говим; (при О) перебува-, 
догляда- по їх; (А з Б) міня- /комбінува-/ 
по ^ і ; р. »ся; я. /мн хто/ ~гує с-и ♦, зг-й по», 
-гувальник, ~говйй, ок вартовйй, для ~гуван- 
ня, о. на ~зі, ©;

ЧЕРГУВАТИСЯ міня- по чфзі, р. чергувати 
0; я. /мн хто/ -ється с-и ♦, зг-й зміни- по чЄрзі, 
пк навперемінний, фР перехрес-, © чергуюч
ись, гР упереміж; ± я. перемежовується.

ЧЕРЕВАНЬ пузань, гладун, товстун, о. барило; 
& черевкб.

ЧЕРЕВАТИЙ пуза-, тельбуха-, товстгій, грубий; 
(глек) бокатий; (- неї) вагітна; ± ГЛАДКИЙ.

ЧЕРЕВИКИ мн полуботки, штиблети; (з утяти
ми халявками) ТУФЛІ, черевйчки, г. мешти.

ЧЕРЕВО пузо, ЖИВІТ, уР чрЄво; (печі) порожнй- 
на; (танка) спід, низ; & черевцЄ, чфевище, 
(спід черева) *підчерЄв’я; ± НУТРО.

ЧЕРЕДА (корів) гурт; (гусей) СТАДО, згрія; 
(людей) ЮРБА; (хмар) скупчення; (думок) че
рідка, нйз-, плетенйця, вервЄчка, сйлянка.

ЧЕРЕДНИК, ЧЕРЕДАР пастух (чередй), скотар.
ЧЕРЕЗ прк з. проз, (наскрізь) крізь; (силу) (пб)н- 

ад; (що /скакати!) понад чим; (рік) за, по упл- 
гіві чого, © по тому [ч. рік р. по тому]; (зиму) 
почерез, (у)продовж /протягом/ чого; фР за
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посередництвом, з поміччю/ [♦ слуг до царя]; 
ч. (наступний) день що-другий д., що-друго- 
го дня, (гд ♦ завтра); ч. не хбчу 1. всупереч 
небажанню, 2. ♦ лінощі /брік бажання/; ч. те, 
що того, що, тим, що, тим; ч. що з бгляду на, 
у зв’язку з чим, завдяки чому.

ЧЕРЕП > КІСТЯК.
ЧЕРЕПОК (глека) уламок; (глиняний посуд) зн 

миска, гбрщик, чітка, горня, глЄчик +; з" 
чЄреп; & черепбчок, череп’янка, з6 череп’я.

ЧЕРЕП’ЙНИЙ (посуд) глиня-, кераміч-, га(о)нч- 
ір-, га(о)нчірський; (голос) деренькучий, с° 
надтріснутий.

ЧЙРЕС > ПОЯС.
ЧЕРЙШНЯ черешнина; & пк rfH *черешнЄвий.
ЧЕРІНЬ (печі) дно, спід, днище, д. печище, ват

ра; п. площині, рівнині.
ЧЕРКАЛО бік сірникової коробки для черкання.
ЧЕРК/АТИ пф. черк, чирк; торкітися чого; (сір

ник) терти, витирі-, чирка-; (кулею) зачіпа-; 
(на папері) ф. писі-, строчи-; (зайве) викресл
ював (чим) дряпа-; (серпом) різа- міхом; (во
ду крильми +) борозни-; (хмари) торкі-, ок ся- 
гі- чого; (дах сонцем) срібли-, золоти-; (сиву
ху) хлепті-; (чортами) сипа- ким/кого, Ґ  Фея; 
я. /мн хто/ - і  с-и ♦, зм-й -ну-, © + я. торка;

ЧЕРК(0)НУ- кресону-, різону-; (куди) чкурн
ув порсну-; (об землю) жбурну-, вергну-, гЄп- 
ну-, шкварну-, шваркну-, хрьопну-; (києм) уг
ати-, вчисти-, торохну-, заціди-, уперіщи-, п. 
написі- /ок пере-/.

ЧЕРНЕЦЬ моніх, брат, чорноризець, законник, 
жґ каптур-, (вищої ранг(и) схим-; (у скиті) 
скит-; (у католиків) капуцин, /буддистів) де
рвіш, ббнза, /тібетців) лама, (мусулман) фак
ір; & чЄнчик, чЄрчик.

ЧЕРНЕЧИЙ моніший, схимницький, капуцин- 
сь-, дфвішесь-; п. аскетичний; & чернецький.

ЧЕРНЬ чбрний люд, простолюд, плебс, лобурня, 
голбта, л. бидлб-; (егиляни) мужицтво, хлбпе-.

ЧЕРПАК > КІВШ; & черпачбк.
ЧЕРП/АТИ (відки) вичерпувати; (куди) /на-/, 

(воду ще) набирі-, n f жґ цяпа-; п. (досвід) за- 
позичі- /:ува-/, (знання) здобуві-, (сили) наб- 
иратися чого; & заФ; я. Імн хто/ - і  с-и ♦, з-й 
-юну-, -ільник, пк -ільний, с* -чЄрпій [вино
черпій], © черпіючи, черпівши.

ЧЕРСТВЙЙ (хліб) несвіжий, твердий, засохлий, 
затверд-; (- серце) бех-; © нечуйний, нечулий, 
бездушний, холбд-, суворий, жорстокий; & 
черствінь-, черстводушний; ± БАЙДУЖИЙ.

ЧЙРСТВІТИ > ТВЕРДНУ-; & <Гза4 /по-/;
ЗА Ж  (душею) зашкарубі- (- серце) притулі-, 

взятися кригою; що зачерствів зачерствілий
0, (- серце) притулі-, 0 .

ЧЕС/АТИ (чуб) розчісува- /за-/, (вовну) /ви-/, чу-

хрі-; (тіло) розчухува-; (шпарити) різа-, сма
ли-, шквари-, /танці/ одцирі-, сади-, кресі-; 
(словами) сипа-, стриг-; (їх) дубіси-, шматі-; 
& дк -юну-; я. /л*" хто/ чЄше с-и ♦, з-й заФ /~с- 
ону-/, дільник, пк -ільний, © ~івши, чЄшучи;

ЗАЧЕСАНИЙ гд вичубле-, (дуже) прилиза- 0.
ЧЕСН/ИЙ (погляд) правдивий, відвертий; © без 

хитрощів, сумлінний, порад-, непідкуп-, (доб- 
ро)сбвіс-, ок безганЄб-, с. високоморіль-, шля- 
хЄт-; (- громаду) шанбв-, поваж-, справедли
вий; (парох) ц. преподобний, все4, все~іший;

ЧЕСНО правдиво 0.
ЧЕСНОТА доброчесність, ЦНОТА; невинність, 

непорочність, цнотливість; чЄсність.
ЧЕСНЯГА (уркам) не злодій, чесняк, фрієр, ґой.
ЧЕСТОЛЮБНИЙ шанолюб-, славолюб-, мар

но люб-, жґ гордопиш-, ГОНОРИСТИЙ.
ЧЕСТЬ самоповіга, ГОНОР, гідність; (дівоча) 

невинн-, незайман-, цнотлив-; © гбрд-, сліва 
[♦ нішої науки]; фР знак повіти /пошіни/, ша
ноба, (по)шіна, [віддіти ♦], чЄснє ім’я, автор
итет [ганьби- ♦]; ч. мундира репутіція; трЄба 
і ч. зні- не набриді- своїм побутом; сЄсія /ве
чір/ на чию ч. шанувальна с. /в./; ±
СОВІСТЬ.

ЧЕТВЕРНЯ > ЧВІРКА; (у матері) четверо не
мовлят.

ЧЕТВЕРО & чегверко, чвірко.
ЧЕТВЕРТУ/ВАТИ на чверті рубі-, с? кида- під 

танк; ± СТРАЧУВА-; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й 
порубі- на чвЄрті, -вальник, пк -вільний, ©.

ЧЕТВІРКА цифра 4, к. чвірка; (предметів) чет
веро, (дітей) четвірко, ок чвірко.

ЧИ сп або; ч. хібі [чи я знію?]; фР риска [йти ч. 
не йти? йти -  не йти?]; ч. не мійже [десь, чи 
не сто]; ч. то чи пак, ок чи там [чи там ще 
якось]; ч. то., ч. то., не то., не то., [ч. то дощ,
ч. то сніг не то д., не то с.]; ч. що абб що.

ЧИГ/АТИ (на їх) чекі-, очікува- їх, ІпотайІ за- 
сіді-, ЧАТУВА-, сиді- на чітах, підстерігі- 
/д. сочй-/ їх; (на що) дожиді- чого; ± ЧЕКА-;
ч. над ким гд труситися над ким; я. /м* хто/ 
- і  1. с-и підстерігіти, настівлений підстерег
ти, підстерігіч, пк (погляд) сторожкий, підсте- 
режкий, г -іючий, © -іючи, 2. я. чека.

ЧИЙ: хай ч. хоч чий, фР. жбден [не мгіжна 
клісти у хай ч. пбсуд не м. к. в жбден п.]

ЧИЙ-БУДЬ, X* ЧИЙБУДЬ > АБИЧИЙ.
ЧИЙ-НЕБУДЬ (з гурту) належний кому(-)нЄб- 

удь /комусь/, чийсь, Xа чийнЄбудь; ± АБИЧИЙ.
ЧИЙСЬ не зніти /невідомо/ чий, ЧИЙНЕБУДЬ, 

хтбзна чий, с° хтозна-чий, зн чийсь там.
ЧИЙСЬ-TO і X* ЧИЙСЬ ТО чийсь(-)таки.
ЧИК (!) раз! чик-чик! раз-раз!, раз-два!; чик- 

чирик! (не про птахів) чик-чйк!
ЧИКРИЖ/ИТИ (ножем) тя-, різа-; (чуб) стриг-,
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обтинй-, обрізува-, пф чик; & дк на4 /по-, від-/; 
я. /мн хто/ -ить  С-И ♦, 3-Й від~, ©, + я. ріже.

ЧИМАЛ/ИЙ досить великий, величень-, аж-он- 
який; (успіх) неабиякий, значний; (куш) по
ряд-, здоровий, здоровецький, добрячий; (- 
залю) просторий; (гурт) численний, ~Єнький;

ЧИМАЛО досить багато, багатенько, багатЄ- 
нно, поряд-, знач-, не мало 0; (ображений) 
дуже; (постояти) довгенько; (!) чимало! ог- 
о-(го) /страшні діло/ скільки!, чималенько!

ЧИМДУЖ(ЧЕ) > ЩОДУХУ, ЯКОМОГА.
ЧИМРАЗ гР (дужче) щораз (то), чимдалі, дедалі, 

з бігом часу; & чимраз то.
ЧИМЧИКУВАТИ ІТИ; ШКАНДИБА-, ЧВАЛА-.
ЧИН дія(ння); зя звання, титул, рінг(а), ступінь, 

ц. сан; такіім -ом в такий спосіб, таким роб- 
ом /макір-, кандибобер-/, отак, ось /ото/ так; 
дивним -ом якимсь /дивним/ дивом; най- 
брутальнішим -ом у найбрутальний спосіб.

ЧИН/ЙТИ1 (добро) роби-, твори-; (зло) кої-, уко- 
юва-; (як ©) дія-; (волю) вволя-, виконува-, 
здійснюва-; (опір) стави-; (казна що) учиня-, 
виробля-, витворя-; (шкоду) заподіюва-, завд
ава- чого; ч. клопіт їм турбувй- їх; ч. непод- 
гібство колобрбди-; ч. справедливо ♦ по пра
вді; ч. тиск тисну-; я. Імн хто/ -и т ь 1 с-и ♦, з-й 
уф, здійснювач, виконавець, творЄць, (злочин) 
винув^т-, лиходій, зловмисник, пк дійовий, 
~ний, актив-, © ~ивши; ± я. робить, я. коїть.

ЧИНЙТИ2 (шкіру) видублювати, вичйнюва-.
ЧИНЙТИ ОПІР ставити опір, дава- бій /проти

дія-, протиборствував чому, опиратися, ф. о- 
гина-, пруча- руками й ногами, скакати цапа; 
я. /мн хто/ чйнить гіпір с-и ♦, з-й да- бій, звй
клий огинатися, пк протиборчий, о. брикли
вий, т. опірний, відпбр-, найвідпорніший, © 
опираючись;

ВЧИНЙТИ: в. опір г. спротивитися; 0.
ЧИНИТИСЯ діятися, твори-, роби-, відбува-, 

кої-; що чиниться = що діється.
чинний (закон) що має силу, в силі, с° дію

чий; р. діяльний, ДІЙОВИЙ, активний.
ЧЙННИК фактор; (уряду) г. представник, рЄч-.
ЧИННІСТЬ (закону) дія, діяння, чин, сила.
ЧИНОВНИК у. урядовець, г. урядник, с? поса

довеє; & чиновничок, зн чинуша;
ЧИНОВНИКИ чиновництво, зн чинодрали.

ЧИНШ f  орендна платня (за зЄмлю).
ЧИРЯК карбункул, фурун-; & чир; ± БОЛЯЧКА.
ЧИСЕЛЬНИЙ (вираз) числовий, цифровий; (- 

перевагу) кількісний.
ЧИСЛЕННИЙ нєзлічЄн-, нєзчислЄн-, великий 

числом /кількістю/; (- запити) непоодинок
ий; (гурт) чималий, широк-; (- дощі) частий.

ЧЙСЛЙТИ рахува-, лічи-, підраховува-, ± /ОБ-/; 
(за кого) ма-, вважа-, визнава-; (на їх) розрах

овував покладатися, орієнтувй-, у. віжити; 
числено г. нараховувалось [ч. 10 дезертир
ів]; що чгіслить 1. що лічить, 2. що вважає,
3. що покладається (на кого);

ЧИСЛЙТИСЯ г.: ч. з чим зважати на що, рах
уватися з чим.

ЧЙСЛИТИСЯ (на папері) значи-; (з ким/чим) 
рахувй-, зважати на кого; я. імм хто/ -иться 1. 
я. значиться, зареєстрбваний, зафіксо-, © чис
лившись, 2. (з іми) = що зважає на їх.

ЧИСЛО цифра; (газети) нумер, с° номер; (кале
ндаря) дата, день; онґ кількість; фР група, ка
тегорія [у тому числі], лік /лічб^/ [без числй].

ЧИСЛОВЙЙ > ЦИФРОВИЙ.
ЧЙСТ/ИЙ не брудний, не забрудне-, не заміще-, 

не закаля-, свіжовймитий; (душею) пр£ведни- 
й, незаплямле-, незаплямова-; (покій) парйд-; 
(одяг) не ноше-; (рушник) (свіжо)вйпра-, сві
жий; /- білизну ще! білий; (- воду) прозбрий, 
не каламутний, ♦, як сльозй /скло, кришталь/; 
ІнебоІ ясний, безхмар-; © охай-, чепурнйй, а- 
курат-; І людей! п. вйбра-; /роботу! якіс-, безд- 
оган-; ІзерноІ добір-; (спирт) очище-, не розв
еде- рафінова-; (простір) не засміче-; (колір) 
однорід- /-тон-/; (лис) чистопорбд- /-кров-/; 
(спокій) абсолют-; (- поле) не забур’яне-; (па- 
ппір) не списа-; (звук) пр£виль-, чіткий, криш
талевий; (погляд) щгірий, відвертий; (- думку) 
безгрішний; (шовк) натур&іь-, без домішок; 
/дівчат/ чесна, невйн-, непорбч-, нерозпечат- 
а-, незайма-, жн неора-, непробйта; (намір) 
високий, святий; /діло/ справедливий; (зиск) 
кінце-, остаточний; (з нст <? тобі) справжній 
[♦ тобі гицель]; & ~Є(се)нький, мсень-, пре4, 
? ♦, як одноразовий шприць; -а  вапі нЄтто;

ЧЙСТО (випадково) цілком 0; фР немі сумнів- 
у, просто таки [♦ з розуму зійшла];

ЩОНАЙЧИСТІША п° ой, чиста ж, чиста.
ЧИСТИЛЬНИК чистій.
ЧЙСТ/ИТИ очища- /ви-, роз-, про-, від-, за- +/; 

(горох) оббира-; (кнура) КАСТРУВА-; ф. ду- 
баси-, періщи-; обкрада-, грабува-; я. /мн хто/ 
-ить  с-и ♦, з-й виФ, ~ильник, вичищувач /за-, 
об- +/, розхаращу-, (себе) ~ун, ~ьбха, ~юк, пк 
очисний, ~йль-, очйщуваль- /ви-, за- +/, ск -чи- 
сний [снігочис-], -чисник [снігочис-], © ~ив- 
ши /-ячи/;

ВИЧИСТИТИ (щіткою) вйщіткувати; 0;
РОЗЧЙСТИТИ (захаращене) розхар&ти-; 0;
УЧИСТИТИ п. угатити, ВДАРИТИ 0;
НАЧИЩЕНИЙ (до блиску) наблйщений; 0.

ЧИСТОКРОВНИЙ (жеребець) чистої води.
ЧИСТ/ОТА -ість, охійн-, чбпурн- 0 — ЧИСТИЙ.
ЧИТАНКА (книжка) > ЗБІРКА; (дія) читання, 

ок читапьництво.
ЧЙТАННЯ > ЧИТАНКА.
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ЧИТ/АТИ прочгітува- /за-/, (знов) /пере-/; (неува
жно) перебіга- очима, (запоєм) човпти; (скла
дами) слебезува-, склада- слова; (вірш) декля- 
мува-, відчиту-, проказу-; (думки) розгаду-; 
(лекції) виклад а-; ч. мораль їм вичйтува- їх/ 
їм; я. с-и ♦, з-й про4, ЧИТАЧ, (на сцені) 
ЧИТЕЦЬ, пк -альний, І®зна письмо/ письмЄ- 
н-, грамот-, /- публіку! -ацький, -ай-публіка,
о. з газетою /книжк-/ в руках, ск читай-, © 
читаючи, читавши; що не читгі нечитайло;

ПРОЧИТАТИ (молитву собі) г. відмови- 0.
ЧИТАЧ книголюб, ж. книгоїд, р. читець; (біб

ліотеки) відвідувач, абонент; (гранок) корек
тор; & читачик; ± що чита;

ЧИТАЧІ з6 читацтво, читай-публіка.
ЧИТЕЦЬ декляматор; р. читач.
ЧИЧЕРОНЕ > ГІД.
ЧІЛЬНИЙ (- місце) головний, централь-, найви- 

дніший; п. передовий; (діяч) видатний, виз
начний, заслуже-; (- вікно) начіль-.

ЧІП (у бочці) ЗАТИЧКА; & чопик, чопець, пк (о- 
твір) *чоповий.

ЧІП/АТИ (чим) зачіпа-, черка-, торкатися /до-/; 
(їх) турбувати, /глибокої хвилюва-, ці кави-, 
зворушува-; (дівчат) заграва- з ким; (тему) г 
затбркува-; не ч. не руха-, не займа-, не тор- 
ка-; я. Імн хто/ с-и ♦, з-й за4, зачепа /при-/, 
пк зачіпливий, прискіпли-, зачіпний, ЧІП
КИЙ, скорий на зачіпки, © -аючи.

ЧІПКИЙ цупкий, липкий, липучий, г. ціпкий, д. 
ліпкий; (- недугу) причепливий, зар&ли-; (до 
чого) беручкий, охочий;

чіпко клешня СТО 0.
ЧІПЛ/ЯТИ (до чого) заФ /при-/; (на що) віша-; 

(фартух) припини-; (квітку) пришпилюва-; ± 
ЧІПА-; я. їм" хто/ ~я с-и ♦, з-й зачепи-, зачіп
лювач /на-, при-/, п зачіпливий /на-, при-/, 
зачіплювальний /на- +/, чіплявши, чіпляючи;

ПЕРЕЧЕПИТИ; ПЕРЕЧЕПЛЕНИЙ (- гасло 
через вулицю) простягнутий через що; 0.

ЧІПЛЯТИСЯ (чого!кого) займати /чіпа-/ що!ко
го; (як смола) липну-, в’язну- [не -яйся! не 
в’язни!], ліз- осою в очі; (рукою) братися, ха- 
па-; (ногою) зачіпа-; (за старе) держа-; (на 
гачок) лови-; (до слів) ПРИСІКУВА-; (- фарб- 
у) чіпd-, приставати; чіпляно чіплялось; я. 
Імн хто/ -ється с-и ♦, з-й причепи-, причепа, 
пк ЧІПКИЙ, учЄпистий, ІосотІ г. ціпкий, © 
причіпливий, прискіпли-, © чіпляючись;

ВІДЧЕПИТИСЯ відбігти 0;
ВЧЕПИТИСЯ (до кого) /при-/, прив’язі-; 0.
ЗАЧЕПИТИСЯ /у-/; з. оком за що спряму

вати погляд на що, зупини- очі на чому; немгі 
за що окові з. нема прикметних рис.

ЧІТКИЙ виразний, розбірливий, ясний, недвоз- 
нач-, (шрифт ще) читабель-, прозір-, рельє

ф-, прозорий, зрозумілий, читкий; (крок) кар
бований; (зміст) злагодже-; (звук) криштале
вий;

ЧІТКО ясно, розбірливо, виразно, читабель-, о. 
чорним по білому 0.

ЧКУРИТИ; ЧКУРНУ- дремену-, дмухну-, стру- 
гну-, майну-, шмигну-, ЧЕРКНУ-, порсну-; ± 
ПОДАТИСЯ.

ЧЛЕН (братства) братчик; (сестрицтва) член- 
киня, сестрі; (експедиції) учасник; (спілки) 
спілчанин, І на паях! пайовик; (ради) радник, 
з. радний; (системи) єлємЄнт, компонЄнт, інг
редієнт, одиниця; (статевий) орган;

ЧЛЕНИ (тіла) кінцівки; (речення) слові
ЧЛЕНУВАТИ кн у. паюва-; з'п діли- (на части

ни /паї/), поділя-; ± РОЗТИНА-; & вичле-нб- 
вува-; я. /мн хто/ членує с-и паюв&ги, з-й роз- 
паюва-, паювальник, членуваль-, пк паюваль- 
ний, членуваль-, гі° дробиль-, ©.

ЧМАНІТИ дурі-, тумані-, чум ані-, чамрі-, шалі-; 
я. !мн хто/ чманіє с-и ♦, напівочманілий, 
(вже) майже ОЧМАНІЛИЙ, ©;

ОЧМАНІТИ обезглузді-, запаморочитися, о. 
наїс- маку; 0; ± ЗБОЖЕВОЛІТИ; д 1 — |

ОЧМАНІЛИЙ одурі-, очумані-, збезпам’яті-, 
отетері-, тороплЄний, знетямле- 0.

ЧМЙХ/АТИ (носом) сопти, пирха-; (паровик) 
пихка- /чах-/; дмуха-, ду-; & -коті-; я. /мн хто/ 
~а розчмиханий, розпирх-, розпйхк-, с-и ♦, з- 
й заФ, -ало, пихка-, пирха-, сопун, дмухач, ©.

ЧОБІТ & чобіток, чоботяра;
ЧОБ/ОТИ (жінці) ~ітки, /з сап’яну/ сап’янці; 

(старі) шкарбани, д. чалапути; & пк *жовто- 
чоббтяний.

ЧОБОТАР і ЧОБОТАРСЬКИЙ > ШВЕЦЬ і 
ШЕВСЬКИЙ.

ЧОВГ/АТИ (ногами) сбвга-, пф човг; (мітлою) 
шурха-; п. плентатися; & *пбчовги /почбвгу- 
вання/; я. /мн хто/ ~а розчбвганий, с-и ♦, з-й 
за4, -ало, (річ) -анець, пк шурхітний, © -аючи.

ЧОВ/ЕН У7 лодь, зн душогубка; (з рівним дном) 
каюк, шаланда, (великий) байдак, баркас, (ви
довбаний) дуб, (козацький ви) чййка, ст бай
дар-, (rf8 морський) ШЛЮП-, (венецький) ґо- 
ндбля» (індіян) пірога; & -Єнцє, -ник, -нб, rf 
*-ником (скласти долоні); ± СУДНО.

ЧОВНЯР як і. човновий; (на перевозі) перевіз
ник; (на гондолі) гондольєр.

ЧОВН/ОПОДІБНИЙу -астий, -ува-, на взір -d.
ЧОВПТИ ф. шкандиба-; (одне) повтбрюва-, тов

кти, товкмачи-, (напам’ять) зуди-; (романи) 
чита- запоєм; (їх) лупцюва-, дубаси-; (коло ч- 
ого) зосереджуватися на чім; я. /мн хто/ чо- 
внЄ с- и  ♦, 1. + що шкандиба, 2. + що б’є, 3 + 
що товче, 4. що чита (запоєм).

ЧОГО > ЧОМУ; (?) нащо?, навіщо?, ф. якбго
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дідька?, якої холфи?; & жґ чо’; ч. цс? з якої 
рЄчі /якого дива/?.

ЧОГОСЬ & жґ чо’сь.
ЧОГОСЬ-ПГО) > ЧОМУСЬ-fTOJ.
ЧОЛО лоб; (гір) вершок, верхівка, шпиль, верш- 

йна, чолопбк; (дому) лицЄ, фасйд(а); ги (нації) 
вершки, сметінка; & чільцЄ, rf *4-в-4 /лице-в- 
л./ пк *високочблий; мідяне ч. упертюх.

ЧОЛОВИЙ лобовий; (лави) ви перший, передн
ій, б. направляючий; (мур) ФРОНТАЛЬНИЙ.

ЧОЛОВІК не жінка, ок мужчина, г. хлоп; (закон
ний) дружйна, подружжя, ф. старйй, мій, уР 
муж; (імпотент) ходячі штангі; онґ людйна, 
особа, голові [мудра г. = мудрий ♦]; є* не пан, 
селянйн; ч. без слгіва вітрогон, балаболка; & 
чоловічок, чолов’яга, чоловічище, 

ч о л о в іч о к  > ЧОЛОВІК; (маленький) дитйна; 
(в оці) п. зіниця.

ЧОЛОМКАТИСЯ > ЗДОРОВКАТИСЯ.
ЧОЛОПОК і ЩОЛОПОК (гори) верх, вершЄ- 

чок, шпиль, (голови) маківка; & чолопбчок.
ЧОМУ і ЧОМ i f  (з якої причини?) чого (це)?, 

через що?, ф. з якої радости?; ч. б це? чого б 
то?; ч. б ні? чого ж би ні?

ЧОМУСЬ чогось, через щось, з якоїсь /невідом
ої/ причйни, не знати /невідомо/ чому; (не 
спиться) щось.

ЧОМУСЬ-ТО ^  чомусь то, чомусь(-)такй, чог- 
ось(-)то /такй/.

ЧОРН/ИЙ (- очі) антрацйт-, агатовий; (кінь) вор- 
онйй; І вікна! тем-, неосвітле-; (дим) непрогля- 
д-; (- окуляри) затемне-; (хліб) не білий, жйтн- 
ій; (- расу) ~ошкірий, -овйдий, ~олйкий, як и 
мурин; ІсорочкуІ нечйстий; /працю/ бруднйй, 
непрофесій-, техніч-, спомагавчий, (вхід) не 
головнйй, не парад-, (ринок) нелегаль-, підпі- 
ль-, (люд) прбстйй, не світський, (- слово) ла- 
йлйвий, /думи/ важкйй, безрідісний, безпрос- 
вітні[и]й; (як ніч /©/) насуплений, перетривб- 
же-; (- совість) заплямле-; (намір) підступ-, 
злочйн-, сатанинський; (- діла) ганЄбний, вар
тий осуду, с. Каїнів; /сили/ зловісний, реакці- 
й-; (- невдяку) хамський; & ~е(се)нь-, (♦-Місі
нь-, ~увітий, ЧОРНЯВИЙ, ~ющий, ♦, як зем
ля /ніч, сажа, безнадія/; ч. день скрутнйй час; 
? полюбй мене ~енькою, а білень- всяк пол
юбить.

ЧОРНИЗНА чорність, чорнота, чорнява.
ЧОРНИЛО атрамент.
ЧОРНЙЛЬНИЙ гд пбнсовий [чорнопбнсо-].
ЧОРЮІ/ТИ роби- ~м, вичбрнюва-; (метал) вор- 

онува-; ги ганьбй-, знеславлюва-, очорню-; я. 
~ть 1./2. с-и ♦, 1. з-й вйФ, (річ) ~ло, пк ~льний, 
© ~вши, 2. з-й о4, очбрнювач, ганьбитель, пк 
огудливий, паплюжли-, © очбрнюючи.

ЧОРНІТИ вороні-, rrf темні-; & чорніша-; я. чо

рніє с-иФ, щораз чорніший /тем-/, (вже) мій
же /от-бт вже/ чорний, фР (вже) зачорнілий, ©.

ЧОРНОВЙЙ (запис) не опрацьований, нечисто- 
вйй; (- обробку) пи первйнний.

ЧОРНОГУБИЙ чорноротий, злий;
ЧОРНОГУБО зло, недобре [ч. кривйвся].

ЧОРНОГУЗ > БУЗЬКО.
ЧОРНОЗЕМ чорнбземля.
ЧОРНОКНИЖНИК ЧАКЛУН, чорнокнйжець.
ЧОРНОМОРЕЦЬ п° чорномбрій, f  козік Чор

номорської Січі.
ЧОРНОРОБ різнорбб, чорнороббчий, (у Китаї) 

кулі; ги (на ниві освіти) ТРУДІВНИК; & пк п° 
♦чорнорббий.

ЧОРНЯВИЙ чорноволбсий, чорноголбвий, як і  
брюнЄт /ж1 -ка/, чорнявець /ж1 -вка/; (лицем) 
смаглявий; & чорнявенький, і. чорнйш*.

ЧОРТ/ диявол, сатані, ДІДЬКО, люципер, як і. 
лукавий, а. шайтан, жґ куцік, болбтник, п° 
душохвіт; (- спритнягу) проліза, пронб-; & 
♦ик, Фйсько, 4яка; чим ч. не тішиться Бог не 
без мйлости, козік не без долі /щістя/, на віку 
(як на довгій нйві) і кукіль і пшениця; -та з 
два дзуськи, © f  так він /воні +/ і [-та з два 
тобі скіже так він тобі і скаже], (як відпові
дь) та де! [хоч гірна? Та де!]; е* -та пухлого! 
нізіщо!; у -та в зіпічку дуже далеко, хтбзна 
де, у Фа на зідвірках /на болоті, в зубіх/, у 
дідька за дверйма, де дідько кіже “добраніч”.

ЧОРТЗНА- = ХТОЗНА-.
ЧОРТІВНЯ з6 чортй, дияволи, нечйста сйла, бі- 

сівня; фР мані, марі [що за марі?]; (казна- 
що) чортовині, чортовйння; & чортяцтво.

ЧОРТМА > НЕМА.
ЧОРТОВИНА, ЧОРТОВЙННЯ > ЧОРТІВНЯ.
ЧОРТОПХАЙКА тарадай-. БІДАР-, ТАРАНТАС
ЧОРТОРЙЙ > ВИР; & чорторййчик.
ЧОРТЯЧИЙ чортів, бісів, дідьчий; (напад) неса- 

мовйтий, шалений; (- працю) висніжливий, 
нелюдський, кіторжний.

ЧОТА (військове з ’єднання) с° взвод.
ЧОТИРИКУТНИК > ПРЯМОКУТ-, ПАРАЛЕ

ЛОГРАМ.
ЧОТОВИЙ (командир чоти) як і. чотір, с° 

взводний (командйр), командир взводу.
ЧОХОЛ д. (на меблі) покрівЄць; (на річ) футляр, 

капшук.
ЧОХОЛЬНИЙ д. покрівцевий.
ЧУБ чупрйна, шевелюра; (козацький) осєлЄдєць; 

(у птахів) чубайка; & чубок.
ЧУБАНЙНА > БІЙКА.
ЧУВАНО: чи ж це ч.? де ж це хто чув?
ЧУВАТИ (не раз) ЧУ-; з. не спі-, пильнува-; ± 

СЛУХА-.
ЧУДАСІЯ дйво, дивовйжа, дивині, чудо, (куме

дна) кумедія, цирк; ± ЧУДНО.
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ЧУДЕРНАЦЬКИЙ > ДИВНИЙ.
ЧУДЙСНИЙ > ЧУДОВИЙ.
ЧУДНИЙ дйв-, дивовиж-, чудернацький, химер- 

ний,/?, чудорбд-; (смішний) кумед-; & понад- 
♦, д° *учуднювати /дк учуднй-/ /= роби- /з-/ 
чудним/, д'к *учуднюваний, д1 учудне-;

ЧУДНО ХИМЕРНО 0; о. чудасія та й годі.
ЧУДО > ДИВО;

ЧУДЕСА дивовижі 0.
ЧУДОВИЙ знаменитий, прекрасний, прегар-, 

розкіш-, блискучий, захоплюю-, захопливий, 
райський, божественний, о. на славу, хіба-ж- 
такий, аж-бн-який, с. незрівнянний, ф. збіса 
гар-, клас-, люксусовий, о. хоч грай [танк, хоч 
грай], куди твоє діло; (сон) химерний, див-; 
(обід) царський; & чудЄсний, чудов-.

ЧУДОТВОР/ИТИ ВИТВОРЯ-; ХИМЕРИ-; дк у- 
чвбри-, викину- коника /фортель/, удра- шту
ку; я. /мн хто/ -ить с-и ♦, 3-Й учвбри-, -€ЦЬ, 
штукар, фігляр, витівник, збитбш-, баламут, 
паливода, пк збитбшний, © чудотвбривши.

ЧУДОДІЙНИЙ > ЧАРІВНИЧИЙ.
ЧУДОТВОРНИЙ (образ) ц. чудов-, явлен-; (- 

зміни) ЧАРІВ-.
ЧУДУВ АТИ(СЯ) > ДИВУВАТИ(СЯ);

ЗАЧУДОВАНИЙ здивб- /по /, ±
ЧУЖ/ЙЙ не свій /наш/, ненаський, білий крук; 

(край) ЧУЖИНЕЦЬ-; (- мову) інозЄм- /~о-/; 
/сім ’ю! не рід-; (духом) -одухий; © (~о)стор- 
бнній, незнайомий, невідб-, 6 з вулиці, ні сват 
ні брат; (їм) не властивий, не ПРИТАМАН
НИЙ; & ♦—ісінький, ~йм-Ф, ~уватий, і. ~ак; 
як ч. присутньо-неприсутній; ± ВОРОЖИЙ.

ЧУЖИНА чужий край /стороні, чужанина/, чу
жоземщина, п. далекий світ; з6 чужі люди.

ЧУЖИНЕЦЬ чужозЄм- /іно-/, зн інорбд-, ок чуж
ак; & ж1 чужинка, гд чужинниця; ± ЗАЙДА.

ЧУЖИНЕЦЬКИЙ чужоземний, чужоземський, 
замбрсь-, заокеансь-, (край) п° чужодальній; 
& чужинський, чужинний, чужинницький.

ЧУЖІСТЬ сторонність, (усе) чужЄ, чужота.
ЧУ Ж/ІТИ чужіша-, става- чужим;

ЗФ4Ф /від-/, ста— им, почужіша-, я. -ів зчужіл- 
ий 0 .

ЧУЖО/ЗЕМЕЦЬ /іно-/, ЧУЖИН-,/?. -сторбн-.
ЧУЖОЛОЖИТИ скака- в грЄчку, ГРІШЙ-, пе- 

релюбствува-, перелюбнича-, РОЗПУСНИЧ- 
А-, чини- перЄлюб.

ЧУЖОЛОЖСТВО > ПЕРЕЛЮБ.
ЧУЖОМОВНИЙ іншомовний.
ЧУЙНИЙ при пам’яті, свідомий; (- серце) чул

ий; ІвухоІ сторожкий, сприйнятливий; (до чо
го) чутли-; (- дідів) бадьорий, не здитинілий.

ЧУЛИЙ (- вухо) чутливий, сприйнятли-; /серце/ 
вразли-, (до сліз) сантиментальний; (до чуж
их мук) чуйний, м’який серцем, щира душа,

хоч до рани прикладай кого, помічний на бі
ду, ♦ до чужих сліз, СПІВЧУТЛЙВИЙ, /рад
ий помогти/ з. учинний; ± ЕМОЦІЙНИЙ.

ЧУМА чорна смерть, моровиця, (морова) язва; п. 
варварство, мрякобісся, фР погибель, холЄра 
[♦ його знає]; ± МОР, ХВОРОБА; бура ч. фа
шизм; червбна ч. комунізм.

ЧУМАК > КОМЕРСАНТ; & чумачок, чумачгіна, 
чумачЄнько, чумачйло.

ЧУМАНІТИ ЧМАНІ-, ± ЗАПАМОРУЧУВАТИСЯ.
ЧУПЕРАДЛО ОПУДА-; ( О ще) гергепа /-ище/; 

& пк *чуперадляний.
ЧУПРЙНА чуб, шевелюра; (козацька) осєлЄ- 

дець; & чупринка.
ЧУТИ ма- слух /вуха/, фР слуха- [і с. не хочу]; 

(часто) чув£-; (звук) кн. сприйма-; (від кого) 
дізнаватися, прочувати, ЗАЧУВА-; (серцем) 
/від-, перед-/, здогадуватися; гР ЧУТНО; ч. 
землю /відчув^- твердий ґрунт/ під ногами 
бу- пЄвним себе, ма- пЄвність у собі, ♦ себе 
господарем становища; ч. огиду бридитися; 
не ч. душі в кому пропада- за /розпадатися 
над/ ким; не чує хто (вуха) позакладало ком- 
у; я. /мн хто/ чує наділений слухом, з-й ♦, пк 
неглухий, чуткий, /все/ всечулий, © чуючи; я. 
не чує глухий, нечуй;

ВІДЧУ- (серцем) /перед-/ 0; в. огиду збридитись;
ПОЧУТИ /у-, ви-/; п. себе зле занедужа-.

ЧУТИСЯ бути чутим, сприйматися на слух; (у 
сні) вчува-; (- запах) /від-, за-/; фР /по-/, ма
тися [як ся маєте?]; почувати себЄ [ч. на сьо
мому нЄбі п. с. на с. н., о. цвісти радістю]; ч. 
зле (дк —* ндк) занедужати; ч. не в своїй та
рілці г. 4 не своїм /своєю/; ч., як дгіма роз- 
гостгі- [чуйтеся я. д.! розгостіть-!]; я. /мн хто/ 
-ється 1. чутий, ЧУТНИЙ, чува-, 2. що почу- 
ва себе;

НЕЗЧУТИСЯ і? не постерегти /поміти-, відч- 
у-/; не усвідбми-, не збагну-.

ПОЧУ- /у-, в-, за-/, г. /при-/; ± ЛУНАТИ.
ЧУТКА пбголос(ка), переказ; (- що) вістка;

ЧУТКЙ кн неперевірені відомості, (потаємні) 
шЄпти; ± ПОГОВІР.

ЧУТКИЙ сторожкий, пильний, невсипущий, не
дремний, дбайливий, ± ЧУЙНИЙ, ЧУЛИЙ.

ЧУТЛИВИЙ (до чого) сприйнятли-, вразли-, (до 
образ) діткли-; (дуже) тонкосльозий, перечу- 
лений, са(е)нтименталь-, пересйче- почуттям- 
и; (серцем) чуйний, співчутливий, ДОБРОС
ЕРДИЙ; (сон) сторожкий; (здиб) зворушлив
ий, чулий, емоційний; (лріши))високотбч-;± 
СЕРДЕШ-; &г. по4;

ЧУТЛЙВО о. до серця [грати до серця];
ЧУТЛЙВІСТЬ (людей) о. Еолова (г)арфа: 0.

ЧУТНЙИ (вухом) к? сприйма-; (звук) ВИРАЗ-; (з 
ппр d1 ледь) відчутний, чутий;
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ЧУТНО як rf чути, чувати; (ледь) відчутно; 
(чим) н° тхне, відгонить.

ЧУТТЄВИЙ почуттє-; (світ) психічний, емоці
йний, дуіиЄв-; (- втіху) плотський, фізіоло
гічний; (погляд) хтивий, сласний, ласолюб-.

ЧУТТЯ почуття, почування, мн f  са(е)нтимЄнти; 
(підсвідоме) інстинкт, інтуїція, відчування, 
перед♦; (огиди) відФ; (гумору) розуміння; (гли
боке) кохі-, любов; фР сердечність, душе-вн-, 
чуйн-, свідбм-, пам’ять [упав без ♦], єств-б 
[збагнула Фм жінки]; & п° пре4 /= переди/, 
(осад в душі) після4 /= післясмак/;

ЧУТТЯ мИ пристрасті 0.
ЧУХАТИ (свербляче місце) тер-, дряп а-, шкреб-; 

я. /мн хто/ чуха с-и ♦, рідйй not, © чухавши, 
чухаючи.

ЧУХАТИСЯ ЧУХАТИ себе, чухміритися, ок чу- 
хрі-; (де саме) СВЕРБІТИ; & /. *чуханина; я. 
/мн хто/ -сться розчуханий, с-и ♦, рідйй поФ, 
чухрій, ©; ± що свербить;

ПОЧУХАТИСЯ (за вухом) пошкряба- 0.
ЧУХРАТИ (гілля) обрубува-, обтині-; (вовну) че- 

сі-; (звідки) тікі-; (куди) чвалі-, с. біг-; (з жа
ром ІгратиІ) ШКВАРИ-, гати-; ІгопакаІ са
ди-; жґ періщи-, дубіси-; я. /мн хто/ чухрі
1./2. © чухравши, с-и ♦, 1.рідйй o6f, обрубу
вач, пк обрубчий, 2. (- вогонь) рідйй пожерти,
3. що лупцює, 4. що шкварить;

ОБЧУХРАТИ обкрія- 0; дЛ = 0.
ЧУЧВЕРІТИ > ХИРІТИ.

Ш

ШАБАТУРА і ШАБАТУРКА > КОРОБКА і 
ПАЛІТУРКА.

ШАБАШ (у гебреїв) субота, суботнє свято; (ві
дьомський) збіговисько; жґ кінець пріці; 
кінець, крій, АМБА.

ШАБАШУВАТИ / ШАБАШИТИ > СВЯТКУ
ВАТИ і КІНЧАТИ.

ШАБЛЯ паліш, (двогостра) меч, (крива Іна 
СходіІ) ятагін, (з ребруватим клинком) шпі- 
да, с° шпага; (у кінноті) ги один кіннотник; & 
шабелька, шаблюка.

ШАБЛОН х? шабльбн; > ТРАФАРЕТ; (у мові) 
загільник, штамп; т. калібр; ± СТАНДАРТ.

ШАБЛОННИЙ, трафаретний, п. баніль-, стан- 
дірт-; Xа шабльбнний, шабльонбвий.

ШАЙТАН > ЧОРТ.
ШАКАЛ > ХИЖАК; ги дрібний дряпіжка, о. 

торбохвіт, хапокнйш.
ШАЛ і ШАЛЕНСТВО раж, навіженство; (бит

ви) розпал, кульмініція; (нестримний гнів) 
лють, пісія; (юнацький) зіпал, молодецтво; & 
шаленість; ± БОЖЕВІЛЛЯ.

ШАЛАНДА > ЧОВЕН.
ШАЛАПУТ ВІТРОГОН; (гульвіса) гультяй; с. 

ледар; (витівник) шкода, пустун; & +ник.
ШАЛАПУТНИЙ вітрогбнський, пустотливий, 

ЛЕГКОВАЖНИЙ, непутящий, кручений.
ШАЛЕНИЙ оскаженілий, розсатані-, розшалі-, 

нерозсудливий, навіснйй, навіже-, божевіль-, 
біснуватий, ярий, яристий; (крик) несамовй-, 
нестямний, дйкий; (вітер) сердитий, злібщий, 
скажений, нестрим-; (наклеп) безпардбн-, роз- 
гнузда-; (біль) страшен-: (- зусилля) нелюдсь
кий, титанічний; (опір) відчайдуш-, запекл
ий; ги (- гроші) вєличЄзний, грубий; (ритм) 
гарячковий, напружений, (темп) карколбм-, 
неймовір-, навіль-, шпаркий, с° стрімкий; (- 
кулю) сліпий, дурний, заблука-, випадковий; 
ШАЛЕНО (вити) щосили; (мчати) щодуху, 
(закохатись) по вуха, (пити) по-чбрному, без 
норми; (хутко) неймовірно, несамовито 0.

ШАЛ(ЕНДТИ лютуві-, люті-, лютитися, кази-, 
яріти2, скажені-, сатаніти, навісні-, пасіюві-, 
ок фаніті-, несамовиті-; (- емоції) вируві-, ну- 
ртуві-, палі-; ± БОЖЕВОЛІ-; (- бурю) розви- 
хрюватися; я. !мн. хто/ шаліє розпасійбваний, 
спбвне- шілу, охбпле- /пойнятий/ шілом, що
раз шаленіший /несамовиті-/, шаленець, пк 
ШАЛЕНИЙ, скаже-, нестям-, мійже /як/ НЕ
САМОВИТИЙ, розшалілий, пк багатоші-, 
стоші-, (океан) розбуя-, © шаліючи; 0;

РО ЗЖ  пЄклом розкипітися розбуяни-, розґва- 
лтуві- 0; я. -ів розшалілий, оскажені-, п. роз- 
кипі-, гд уведений в зіхват, (океан) розбуял- 
ий 0, 0 .

ШАЛЬ > ХУСТТСА.
ШАЛЬКА і ШАЛЯ (терезів) тарілка;

ШАЛЬКИ і ШАЛІ терезки.
ШАЛЬОВАНИЙ оббитий дошкіми /шалівка-/.
ШАМ (!) шурх, шорх, шам-шім, шурх-шурх, 

шорк-шбрк.
ШАМАН > ЗНАХУР.
ШАМКАТИ (ротом) шівка-, шавкоті-; р, шеле

сті-; & шамкоті-;
ПРОШАМКАТИ прошам[в]котіти 0.

ШАМОТНЯ 1. ШЕЛЕСТ, 2. МЕТУШНЯ; & ша- 
мбтнява.

ШАМПАНСЬКЕ шампін.
ШАН/А поФ, повіга, ~бба, ~ування, повіжі-, по

шанівок; (влади) почесті; (гостина) уР учта.
ШАНЕЦЬ окіп /с° окоп/, закіп, вал, рів, транш

ея; (схов од бомб) ви щілина; гд дикунка*.
ШАНОБА > ШАНА.
ШАНОБЛИВИЙ і ШАНОБЛИВИЙ жґ по

шти-; (вираз обличчя) с. святобли-;
ШАНОБЛИВО поштиво, о* пошанівно.

ШАНОВНИЙ повіж-; (якзв) дорогий, ласківий, 
повіжаний, с. вельми*, г. вельмиповажа-, ф.
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люб’язний, у 7 rfe ц. превелеб-; & f  »-пере».
ШАНУВАТИСЯ г. гамуватися.
ШАНС (для втечі) нагода, можливість, оказія, 

змога; (останній) п. карта.
ШАНТАЖ > ПОГРОЗА; п° блеф.
ШАНТАЖУВАТИ бра- на Бога, п° блефува-; д! 

ВИМАГАТИ.
ШАНУВАТИ поважа-, шанобливо ставитися до 

їх, засвідчувати пошану ш; (героя) вшанбву-; 
(волю) викбну-; (пам’ять) складати /віддава-/ 
шану чому; (що) цінува-, дорожи- чим; (одяг) 
берегти; (їх) піклуватися про, доглядати; (гос
тя) пригоща-, частува-; б. себе берегтися; я. 
/мн хто/ шанує с-и ♦, радйй у», шанувальник 
/-атель, пошановувач, пк ШАНОБЛИВИЙ, р. 
поважли-, ск шануй- [шануйслово], ©.

ШАНУВАТИСЯ поводи- пристойно, гідно три
ма-, зберігати самоповагу; я. /мн хто/ -ється 
с-и ♦, з-й гідно трима-, пк законослушний, 
правослуш-, ©.

ШАП/КА (бараняча) кучма, (верх сукняний) пап
аха, (матроса) зюйдвестка, (вухата) вушан
ка, (без околиці) ЯРМУЛ-, ви головний убір; 
ги (над чим) накриття, дашок, ковп&с, (дере
ва) крона, (снігова) намет; (у газеті) заголов
ок; & --очка, -чина; ± КАПЕЛЮХ, БРИЛЬ.

ШАПКОБРАННЯ: на ш. на гашення свічок.
ШАПКУВАТИ УКЛОНЯТИСЯ; (перед ким) хо

лопствувати, стелитися (листом), запобігати 
ласки в кого; (перед ким Іза що!) клопота
тися; я. Імн хто/ шапкує 1./2. с-и ♦, © 1. що 
уклоняється, 2. що запобіга перед ким.

ШАПЛИК > ЦЕБЕР.
ШАПОВАЛ сукновал, повстяр, валій, валютник.
ШАР (тонкий) прошарок, (тонюній) плівка; (ру

ди) пласт, (осадових порід) ярус, нашарован- 
ня, с° нашарува-; (суспільний) верстві; (вдов
жки леза лопати) штих; тонкіім -ом (маза
ти /rf6 масло/) туманцем.

ШАРОВАРИ > ШТАНИ.
ШАРАДА > ЗАГАДКА.
ШАРАШЧИН: »а контора артіль даремна праця.
ШАРВАРОК (праця гуртом) толока; п. РОЗ

ГАРДІЯШ, содбм(а), буча, веремія, гармидер, 
циганський табір, к? сум’яття; фР галас, га
мір; ? трудова повинність селян.

ШАРЖ і х? ШАРЖА (олівцем) карикатура; (у грі 
артиста) шаржування; ± ЖАРТ.

ШАРЖ/УВАТИ вдаватися до шаржу; (виконую
чи комічну рото) пересолювати, переперчу-, 
передавати куті меду, перетяга- струну; ± 
ВИСМІВА-; я. !мн хто/ -ує с-и ♦, з-й пере- 
солй-, здіб- до шаржів, шаржист, пк шаржов
ий, -увальний, с. карикатурний, ©. -уючи.

ШАРІТИ(СЯ) > ЧЕРВОНІТИ;
ЗА»»» ПОЧЕРВОНІТИ, зачервонітися, о. спек

ти рака; я -вся мені вдарила кров у лице;
РОЗШАРІ/ТИСЯ /за-/, розчервоні-, розрум’я- 

ни-, зайтися /зали-/ рум’янцем; я. -вся -лий 
0, 0 .

ШАР ЛАТ багрець, пурпур(а), кармазин, червінь.
ШАРЛАТАН і -НСТВО > ШАХРАЙ і -ЙСТВО.
ШАРМ (душевний) чар /грація/, харизма, аура, 

невідпорна привабливість, ок чарування.
ШАРПАК > ГОЛОДРАНЕЦЬ.
ШАРПАНИНА смиканйна, сіпанина 0.
ШАРПАТИ сіпа-, смика-, тіпа-, тбрга-, термоси-,

д. шамота-; (на частки) розшарпува-, ШМА
ТУ В А-; (вітром) рва-; (нерви) сота-; я. /мн 
хто/ шарпа с-и ♦, з-й роз», сіпака, рвач, роз- 
шарпу-, пк шарпальний, ©;

ПОШАРПАНИЙ подертий, пошматований 0; 
(одяг) обшарпа-; (вітром) обтріпа-.

ШАРП/АТИСЯ смйка-, рва-, сіпа-, д. шамота-; 
(у путах) борса-, пруча-, вирива- з чого; (- се
рце) тіпа-; я. /мн хто/ -ється -аний, смйка-, 
сіпа-, тбрга-, скуба-, вирива-, рва-, с-и ♦, зм-й 
-ну-, пк конвульсій-, рвучкий, дриґотючий.

ШАРУВАТИ (буряки) сапа-, прашува-; (казан до 
блиску) тер-, д. шурува-; я. !мн хто/ шарує
1./2. с-и ♦, з-й про», 1. шарувальник, прашу- 
валь-, пк тарувальний + я. сапа. 2. + я. тре.

ШАРУД/ІТИ (в соломі) шурхоті-, шерхотЦа]-, 
шерехті-, шамоті-, шамті-; (- листя) ШЕЛЕС
ТІ-; (рукою) шолбпа-; ± ШКРЯБА-; я. /мн хто/ 
-ить звйклий ♦, зм-й зашурхоті-, спбвне- шу
рхоту, пк -лйвий, шурх(іт)лй-, шелесли-, шел
есткий, шерехкий, лопотючий, шурхотю-, 
шурхітний, о. з шурхотом /шелест-/, © -івши.

ШАРФ кашне, ха шарфа, г. шалик.
ШАСТАТИ(СЯ) шмигляти, сновига-, шмига-, 

швендя-, нй(ш)ка-, д. нипа-; я. /мн хто/ шас- 
та с-и /звйклий/ ♦, швендя, сновига, © у не
впинному русі (туди-сюдй), шастаючи.

ШАСТЬ! шмиг! шелесть! шелеп! гульк! плюсь! 
ник! тиць! телепсь!; & шусть!

ШАТИ > ОДЯГ; ц. ризи; (дерев) убрання; (сну) 
обійми; (на образах) оправа.

ШАТІЯ гоп-компанія, шатія-братія, жужіль-смі- 
ття, шушваль, ок рибка [письменницька р.].

ШАТКУВАТИ > СІКТИ; & перешаткбвувати.
ШАТРО намет, тент, с° палатка; (опуклий дах) 

баня; зоряне ш. НЕБО, баня неба.
ШАФА: кістяк /скеліт/ у -фі п. (минулий) гріх, 

гріх мблодости.
ШАФЕР г. (на весіллі) дружба, боярин, дружко.
ШАФЕРУВАТИ бути за дружбу.
ШАХ > МОНАРХ; шах і мат > РОЗГРОМ.
ШАХЕР-МАХЕР ґешефт, нечисте діло /ОПЕРА

ЦІЯ/; ± МАХІНАЦІЯ, АФЕРА.
ШАХИ & шахенята, *пк шаховий.
ШАХІВНИЦЯ шахова дбшка ; о. простір, трику-
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тник, квадрат [♦ смЄрти], розклад /розстанов
ка/ сил [світова ♦]; ± КАЛЕЙДОСКОП.

ШАХІСТ > ГРАВЕЦЬ.
ШАХРАЙ хитрюга, махляр, махляй, крутій, дур- 

исвіт, ПРОЙДИ-, ошуканець, плутяга, облу
дник, г. видридуш-, ШЕЛЬМА; (псевдознав- 
ець) шарлатан; (у картах) шулер; & шахрун.

ШАХРАЙСТВО крутій-, дурисвіт-, махляй[р]-, 
циган-, шарлатан-, крутня, плутня, д. шалапу- 
тнява.

ШАХР/УВАТИ дури-, обдурюва-, ошукува-, ма- 
хлювй-, пересмикува- карти; & ~d-, ~аюва-; я. 
/мн хто/ -ує с-и ♦, з-й обдури-, скорий на ~̂и, 
махляй[р], ~ай, шельма, дурисвіт, ошуканець, 
пк ~аюватий, махльови-, ошукливий, дурис
вітський, ©.

ШАХТА т. шахтний колодязь /стовбур/; онґ ко
пальня, рудня; (нафтова) г. яма.

ШАХТАР рудокоп, гірник; (вугільної шахти) ву
гляр, вуглекоп, (нафтової) г. ямар.

ШАХТНИЙ (промисел) копальняний.
ШАШЕЛЬ / ШАШІЛЬ > ШКІДНИК; & шаше- 

лиця, мн шашелі, ш&пелюки; ш. і шушваль 
пбтолоч, к* набрід, жґ жужіль-сміття.

ШВАГЕР (брат жінки) шуряк; (чоловік сестри) 
зять.

ШВАЙКА > ШИЛО.
ШВАРҐОТІ[А]ТИ > ГОВОРИТИ.
ШВАЦЬКИЙ с° швейний; (цех) кравецький.
ШВАЧКА шв&ія, кравчйха, кравчиня, модистка; 

(що вишива/гаптує) вишивальниця; гаптарка.
ШВЕЙНИЙ: швійна машина кравецька м.
ШВЕЙЦАР двфник, придвфник, ф. вишибай- 

ло, викид£йо; а. консьфж; & ха швайцар.
ШВЕНДЯТИ тинятися, шастати, сновига-, похо

деньки справля-; (швидко) гаса-; (по світі) ві
ятися, волочи-, валанда-, вал аса-; ± БЛУКА
ТИ; якіій шв£йдя = який шаста.

ШВЕЦЬ чоботар, черевичник, жґ полатайко, ж. 
тягнйшкіра; (учень) шев/чук; & -̂ чик, --чина.

ШВИДК/ЙЙ прудкий, хуткий, скорий, бистрий, 
f  борзий, о. прудконогий /легко-/, -обіжний; 
(у праці) беручкий, ШПАРКИЙ, жвавий, з. 
шамкий; (темп) навіпьний, ШАЛЕ-; (- мову) 
квапливий, спішний, хапа-; !поміч! негай-; 
(час) швидко плин-, скороминущий; (орел) 
прудкокрилий; (транспорт) ШВИДКІСНИЙ, 
~охід-; (по'ізд) кур’єрський; & швид£(се)ньк- 
ий; ш. на пбслуги запобігливий; ш. на рбз- 
ум д. доскоцький; ш. на язгік д. допитаць-; 
на -ку руку нашвидкуруч), к. ~оруч; 

швидко прудко 0, с. з усіх ніг, стрілою, льб- 
том, ПРОЖОГ-, скбк-, мов на крилах, як 
вихор /метеор/; (в скорім часі) невдовзі, ско
ро, незабаром; (падати) каменем; & 4м£, 
швидЄнько, аборзЄнь-, на швидку руку, (на)-

швидкоруч; що ш. робиться, то сліпі роди
ться хто спішить, той людЄй смішить;

(НАЙ)ШВЙДШЕ (най)ббрше 0; гіко мгіга ш. 
мерщій, хутчій, якнайскбрше 0, р. боржій.

ШВЙДКІСНИЙ > ШВИДКИЙ; о. з космічною 
швидкістю, як метеор, ск бліц- [бліцтурнір].

швйдкість прудкість, хуткість, бистрота, 
темп 0 — ШВИДКИЙ.

ШВИДШАТИ набира-, набува- швидкости /хо
ди, ходу, обертів/; (- ріст) прискорюватися; 
я. !мн хто/ швіідшає прискорюваний, приш
видшу-, приспішу-, с-и ♦, з-й прискоритися, 
щор&з швидший, © прискорюючись.

ШВИРГАТИ > КИДАТИ.
ШВИРГОМА КИДЬМА, кидком, кидькомі
ШВО с° шов; місце з’єднання; (у шитві) рубець, 

рубчик, руб; (від операції) шрам, знак.
ШВОРІНЬ > СТРИЖЕНЬ; ± ПРОГОНИЧ; & 

шквбрінь, з. швірень.
ШВОРКА мотузок, шнурок, шпагат; & швірка.
ШЕВЕЛЮРА > ЧУПРИНА, ЧУБ.
ШЕВСЬКИЙ чоботарський; & шевчий.
ШЕДЕВР^, дивотвір, ±ТВІР.
ШЕЛЕПАТИ (по грязюці) ЧАЛАПА-, телЄпа-; (- 

мишу) шаруді-, шолбпа-;
УШЕЛЕПАТИСЯ /В-/ (в халепу) вскочити, 

втелющитися, втелепа-, УКЛЕПА-, г. впаку- 
ва-; & ушелепка-.

ШЕЛЕПУВАТИЙ = ПРИШЕЛЕПУВАТИЙ.
ШЕЛЕСЛЙВИЙ шарудлй-, шурхітлгі-; шелест- 

КИЙ.
ШЕЛEC/НИЙр° (звук)зп приголос-, як L ~тівка.
ШЕЛЕСТ 4іння, шемра-, шаруді-, ше(у)рхіт, шЄ- 

рех*, шамотня, ш&іех, (легенький) пбФ; (стяг
ів) лопотіння; (слів) шЄпіт; онґ розголос, рух 
[наробив Фу].

ШЕЛЕСТ/ІТИ шурхоті-, шаруді-, шамоті-, шел- 
епоті-, шфхну-1, (листя ще) гомоні-; І стягі 
лопоті-; І одяг! шамті-; (устами) шепоті-; я. 
Імн хто/ -ить сповнений -у, пк ~кий, шурхіт- 
лйвий, лопі[о]тли-, ~ли-, лопотючий, із ста
лим ~ом:

ШЕЛЕСНУТИ од 6а зашелесті- 0; (у воду) шу
бовсну-; ні шел&не ні шебфхне, ні шфхне, 
ні чичиркне, ні шамнЄ 0.

ШЕЛЕСТЬ! шел&ь! шусть! шелеп! ШАСТЬ!
ШЕЛЙХВІСТ > ВІТРОГОН.
ШЕЛЬМА хитрун /-рюга/, лукавець, бестія, ка- 

ніп-,як і. лукавий, с. ошуканець; ± ШАХРАЙ.
ШЕЛЬМУВАТИ паплюжи-, таврува-, ганьби-, 

знесл£влюва-, безчести-; я. /мн хто/ шельмує 
= я. паплюжить.

ШЕЛЬМУВАТИЙ шахраюватий, збитбшний.
ШЕПЕЛЯВИЙ > НЕДОРІК/А: ± -УВАТИЙ.
ШЕПІТ і ШЕПТ пошепт, шепотіння; (листя) 

шелест; (хвиль) дзюрчання; &мн шЄп(оти;
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ШЕПТИ ніФ, під^, перЄ4, нашіптування; (баб’
ячі) чутки, поголоски.

ШЕП/ТАТИ говори- пошепки, бубоні-, шушук- 
а-, ~оті[і]-, шелесті- устіми; (на вухо) нашіп- 
тува-, (назворот) /від-/, відшепбчува-; (з ким) 
♦ся, шушука-; (- воду) дзюрчати; (од недуг) п, 
ворожи-, замовля-, заговбрюва-; & вишепбч- 
у-; я. Імн. хто/ ~че с-и ♦, зм-й проФ, шеп(о)тун, 
шеп(о)тш, нашіптувач, шепотйнник, пк шепі
тний, шепі[о]тлйвий, © ~чучи, -тівши;

ШЕПТАТИСЯ & перешіптуватися 0.
ШЕПТУН > ДОНОЩИК.
ШЕПТУХА ворожка, бабка, знахурка; ± ВІДЬ

МА, ЧАРІВНИЦЯ.
ШЙРЙНГА Xй ШЕРЕГ(А) (вояків) ліва, шик, 

лінія, ряд, стрій,; ± ШПАЛЕРА.
ШЕРЕТУВАТИ (зерно) вилущува- /об-/; (язик

ом) молб-, торохті-; & відшеретбвува-.
ШЙРЕХ1 шурхіт, шерхіт, шемріт, шелест, ша

мотня, шамотнява, шорхання, шерхання.
ШЕРЕХ2 (плівка льоду) шуга, сало; ± КРИГА.
ШЕРЕХАТИЙ шо(е)рсткий, ЖОРСТКИЙ, шер

хлий; шкарубкий, зашкарублий, р&іаний.
ШЕРСТЯНИЙ вовняний.
ШЕРСТЬ (овеча) вовна, (коротка, цупка) щети

на; (клубком) пряжа; & шерстка.
ШЙРХНУТИ1 > ШЕЛЕСТІТИ.
ШЕРХНУТИ2 > ШОРСКНУТИ + (- шкіру) шере- 

хіті-, /воду/ брітися салом, зашерхіти, під- 
мерза-, /землю/ пересиха-, /губи ще/ смагну-, 
запікатися, засмагати;

ПОШЕРХ(НУ)ТИ (- губи) засміг(ну)-, пересо
хлу)-; що пошірх ПОШЕРХЛИЙ 0, 0;

ПОШЕРХЛИЙ шерхлий, пошкаруб-, (- губи) 
засміг-, пересох-, спілений.

ШЕСТЕРНЯ і ШЕСТІРНЯ > ТРИБ; ± ХОЛУЙ.
ШЕФ ЗВЕРХНИК, КЕРІВ-, НАЧАЛЬ-, бос; (у 

ресторані) стірший кухар; & шефиня.
ШИБАЙГОЛОВА паливода, одчайдух, одчай- 

душа, одчаяка, урвиголова /зайди-/, п. шибе
ник, р. палисвіт, д. отряха; ± БЕШКЕТНИК.

ШИБАТИ (в голову) вдаря-, шуга-; (- полум’я) 
палахкоті-; (- завірюху) ширя-, фР лютува-;

ШИБ/НУ- майну-, сяйну-, блисну-; & -юну-.
ШЙБЕНИК (вартий шибениці) вішаль-, вислю- 

га; (- дитину) кіпосник, ківерз-, пустун, зби- 
тбшник, БЕШКЕТ-, шкода.

ШЙБЕНИЦЯ вішальн-; п. гільйотина; & пк *шй- 
беничний.

ШЙБЗДИК вйшкребок, вилупок, с. дегенерат, г. 
хрущик; п. нікчема; ± ШМЕНДРИК.

ШЙБ/(К)А -чина; (вікна) скло, з. тахля, обо
лонка.

ШИЗОФРЕНІЯ жн шйза.
ШИК (показова) розкіш /багітство, пишність, е- 

легінтність, пишнота/, у. лиск, дженджурис-

тість, фР помпа [з помпою = з шиком]; (воя
ків)ШЕРЕ(Н)ГА; ± ФАСОН.

ШИКАРНИЙ (дім) багатий, розкішний, (одяг 
ще) елегант-, вйшука-, пйш-, с. великопиш-, 
ф. шедевріль-, г. люксусовий.

ШИК/УВАТИ збирі- в ліві, шерегуві-, с° 
строї-; ж4 розкошуві-; (чим) хизувітися, фа
сони-, хверцювіти; я. /мн хто/ ~ує 1./2. с-и ♦, 
©, 1. з-й ви4, ~увальник, пк ~увільний, 2. з-й 
-онуги, хверт, піжбн, пк ~ірний + що розко
шує;

ШИКОНУ- д. гульну- по буфЄту, озкошну-.
ШИЛО (грубе) швійка; & шильце; ± ШПИЧКА, 

ПРОБІЙ.
ШИНА (на колесі /гР* металева!) обруч; (гумо

ва) г. опбна, с° покришка.
ШИНЕЛЬ > ПАЛЬТО; & Xа шинеля.
ШЙНКА вудженйна, вудженйця, будженйна; 

(вуджене свиняче стегно) окіст.
ШИНКАР корчмір; f  орандір, орендір.
ШИНОК і ШИНК КОРЧМА, f  оранда, а. бар; ± 

РЕСТОРАН.
ШИП (на гілці) виріст, ніріст; (на взутті) гак, 

виступ; (в механізмі) шпень, шпеник; (гадю
ки) сичіння, шипіння; & шипик, (звук) шипіт.

ШИП/ІТИ (- гадюку) сичі-; (на вогні) шкварчі-; 
& -юті-; я. /мн хто/ -ить с-и ♦, зм-й засичі-, 
~ун, (напій) ~учка, пк ~учий, ~ля-, ~лйвий, си- 
члй-, із шкварчінням /мн-, сичін-/, © ~івши.

ШИПУЧИЙ шипля-, шипливий, сичлй-.
ШИПУЧКА шипуче питво; (в носі) удір гізів.
ШИПШЙНА свербиус.
ШИРИНА > ШИРОЧІНЬ; в (уегі) -ну (завшир

шки; в ycid -ну взавшйршки.
ШИРИТИ поширюві-, розповсюджу-, (всюди) 

розбрйзку-; (очі) розширю-; (знання) сіяти зе
рна чого; (чужі ідеї) гра- в чужу дудку; (за
пах) видихі-, н° проноси-; (промені) випро
мінюва-; (жах) наганя- чого; (рух) розвиві-, 
розгорті-; ш. слйву (про їх) пускіти сліву; я. 
/мн хто/ шііргіть 1./2. с-и ♦, з-й поФ, © ширив
ши, 1. поширювач, розповсюджу-, пк пошир- 
ливий, пошйрчий, 2. розшйрювач, пк розши
рювальний, розшйрливий, розшйрчий;

ШИРИТИСЯ поширюва- 0; (- чутки) розпов
сюджувач п. іти, розходитися, о. шугіти; я. 
/мн хто/ -иться 1. розширюваний /по-/, роз- 
простбрюва-, розбіга-, с-и ♦, з-й по4, щоріз 
ширший, пк розбігущий, /кінець/ сґ розхвбст- 
уватий, ок розширенний, 2. я. поширюється2.

ШЙРМА переносні перегородка, паравін; п. ка
муфляж, маскбвання, /с° маску:/, димові заві
са, о. фіговий листок; фР МАСКА, мірка [під 
ширмою помочі].

ШИРО/КИЙ не вузький; (степ) розлбгий, розл
ожистий, пустоФ, с. безмежний, НЕОСЯЖ-;



ШИРОКОКОСТИЙ 514 ШКІВ

(світ) просторий, (одяг) віль-; (бриль) крисат
ий, -корйсий, (- крону дуба) крислатий, гіл- 
ляс-; /права/ великий; І вдачу! щйрий, щЄд-; 
(вибір) рясний, різноманіт-, (профіль) рясног- 
ран-; (фронт) розгорнутий; (жест) розмаши- 
с-, ги великодушний; (- раду) розшйре-; /ро- 
дину/ числЄн-; /гласністьі необмеже-; (розго
лос) далекосяж-, (- поняття) розтяжний; /по
пулярність/ величез-, (рух) масовий; & ~чЄнь- 
кий, -куватий, - чЄзний, -чЄн-, аж-бн-який ♦;

ШИРШЕ: як мбжна ш. повнометражно.
ШИРОКОКОСТИЙ маслакува-; & окбстува-.
ШИРОКОЛЙСТИЙ листатий, лапатий.
ШИРОКОМА(СjШТАБНИЙ широчезний.
ШИР/ОЧІНЬ простір /:орінь/; (чого) ти рбзмах; 

& -окість, -очина[я], шир, с° -ина, -ота; на 
всю ш. взавшишки, повнометражно.

ШИРОЧІТИ > РОЗСТИЛАТИСЯ.
ШИРШ/АТИ розширюватися, р. широчгі-; (- ко

ло друзів) більшати, збільшуватися, шйри-, 
пошйрюва-; І опір І посйлюва-. зростати; я. ~а 
с-и ♦, з-й по+, © ширшаючи + я. шириться1.

ШИРЙТИ шулі-, плава- (в небі, на крилах), ЛІ
ТА-, (в небі) кружля-; (- думки) буя-; (очима) 
перебігати, нйшпори-; (думкою) лину-, захо
ди- у хмари, (високо) заноситись (у хмйри); & 
♦-буя-; я. /мн хто/ ширгі с-и ♦, з-й шугну-, 
розкрйле- у /на плаву в/ небі, (птах) ширяк, 
ок крилоплав, пк шуглйвий, крилоплавний, 
небоплав-, ск ширяй- [ширяй-у-небі], ©.

ШИТВО шиття; (золоте) вишивання, гаптувй-.
ШИТИ (стібками) стьоба-; (на машині) строчи-; 

(шовком) вишива-, мерЄжи~, (сріблом) гапту- 
ва-; я. їм" хто/ шиє с-и ♦, з-й поФ, швач І ж1 
-ля -ха, -чка/, пк швацький, швейний, ©; я. 
шиють шитий; шите білими нитками (по 
чгірному) шило в мішку, те, чого не сховаєш;

ВІДШЙ- (жениха) відчали-, відрину-, да- гарб- 
ухзі  /бблизня/: 0;

ЗШИТИЙ & зішйтий 0.
ШИТИСЯ виготовля- шиттям; ти (в пани) пну-, 

п’ястися, лізти, пхатися, ціли-, мости-, поши- 
ва-; ф. (до кого) латі-; (- струмок) в’юни-, 
кривуляти, петля-; ш. по кутках обтирати 
кутки; я. /мн хто/ -ється 1./2. с-и ♦, © ши
ючись, 1. пошйваний /ви-/, гапто-, шитий, 2. 
я. латається; 3. я. пошиваеться;

ЗАН» (у глушінь) закопй-, запер-, усамотни-, 
жн забурй-.

ШИФР умовне письмо, код; (на архівних доку
ментах) реєстраційний знак /нумер/.

ШИФР/УВАТИ писа- шифром; (текст) зашиф- 
рбвува-, кодува-; я. /мн хто/ -ує с-и ♦, з-й заФ, 
-увальник, пк -увальний, для -ування, ©;

ЗАШИФРОВАНИЙ (в рядках) міжрядкбвий 0.
ш и я  карк, гамалик, фР потилиця [гнати в шию];

& шийка, шия-, с* -шиїй [гнучкошиїй, довго
шиїй, міцношйїй].

ШКАЛИК > ПЛЯШКА.
ШКАЛУБЙНА розколина, ЩІЛИНА, ШПАР А, 

с° тріщина; & шкарубин(к)а.
ШКАНДЙБА як і. кривий, кульгавий, кривоно

гий, р. кутернбга; & шкандибайло.
ШКАНДИБ/АТИ кульг*-, ШКУТИЛЬГА-, кри- 

вуля-, диба-, накульгува-; (тихо йти) плести
ся, плінта-, (важко) волоктися, тягтися, тк$п- 
ати, ЧВАЛА-; & шкандиля-, штикульгі-; ± 
ЧИМЧИКУВА-; я. їм" хто/ с-и ♦, зм-й пле
нтатися, -а, -£йло, кульга, кривуля, пк куль
гавий, кривоногий /кутер-/, кривйй, кривінь- 
кий, р. петельгузий, ©;

ПРИШКАНДИБАТИ приволіктйся 0.
ШКАПА кандиба, д. хабЄта, ев Росси(і)н£нт, f  

буцефіп; & шкапина /-ійка, -ійчйна/; ± КІНЬ.
ШКАРАЛУЩА і ШКАРАЛУПА (краба) пан

цер; ти оболонка, мЄжі; & шкарлупина, шка- 
рупа, шкаралупка; ± ЛУШПАЙКА.

ШКАРПЕТКИ м" короткі панчбхи, панчішки, 
(плетені) д. капчурі.

ШКАРУБІТИ /-УБНУТИ/ коржеві-, шбрскну-;
ЗАШКАРУБНУТИ (- людей) г. збудені-; 0; я. 

зашкаруб ЗАШКАРУБЛИЙ 0;
ЗАШКАРУБЛИЙ згрубі- 0, ± ШКАРУБКИЙ;

(- руки) запрацьований, РЕПА-; (побут) ги 
відсталий, закляк-, задубі-, затвірд-, рутин
ний, зітхлий, г. збудені-.

ШКАРУБКИЙ коржавий, шорсткий, ШЕРЕХА
ТИЙ; (- руки) репаний, потріска-; /слово/ різ
кий, колючий, терпкий, шпаркий.

ШКАТУЛА і ШКАТУЛКА скринька, коробка, 
пуздрб, пудло, (маленька) пуделко, пуздірко.

ШКВАЛ (на морі) раптбвий порив вітру; (у жи
тті) ти стрес, переполох, заворушення; (ар
тилерії) (г)ураґанний вогонь; (овацій) вибух, 
злива, буря.

ШКВАЛЬНИЙ <§> п° цунамний.
ШКВАРИТИ см&ки-, смалй-, припіка-; (завзято 

грати +) ВТИНА-, ШПАРИ-, Kpecd-, гатй-, 
викаблучува-, /гопака/ сади-, віддира-; (- ко
мах) тя-; я. /мн хто/ шкварить 1./2. с-и ♦, © 
шкваривши, 1. + що смажить, 2. + радйй утя
ти, завзятий танцюра, пк шпаркий;

УШКВАРИ- /В-/ утну-, учисти-, ВТЯ-, вріза-, 
удер-, (гопака) УДАРИ- 0; (лозою) стьобону-, 
цвьохну-, шмагону-, упереза-, учисти-; (- дощ) 
уперіщи-, хлюпону-;

ШКВАРНУТИ > ВДАРИТИ; & вшкварну-.
ШКВАРКА вишкварка.
ШКЕРЕБЕРТЬ перЄкидом, перЄвертом, догори 

ногами /дном/, униз /сторч/ головою, стбрч- 
голов, сторчма, дрйгом.

ШКІВ > КОЛЕСО.
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ШКІДЛЙВИЙ (для здоров'я) вадливий, вадкий, 
с. згубний; (клімат) нездоровий; (- явище) 
хворобли-; (вплив) некорисний, с. небезпеч
ний; (кіт) збитошній; & шкіднйй.

ШКІДНЙК істота /рослйна/, що завдає шкоди; 
(деревини) шішіль; (польовий) миша, ховрах; 
(суспільства) диверсант, підривник, саботі- 
ж-, злочинець, ± ЗБИТОШНИК

ШКІЛЬНИЙ (рік) навчіль-; (вік) юнацький; & 
жґ школярсь-.

ШКІПЕР >КАШТАН.
ШКІРА (звіра) шкура; (на чоботи) ремінь; (си

рова) сириця, сирівець; (штучна) імітація, к? 
шкіріміт; & шкірка, шкірочка, д. сюра;

ШКІРОЮ (відчувати) інтуїтивно.
ШКІРИТИ (зуби) вишкіря-, вишкірюва-, щири-, 

вискілюва-, скали-; ш. зуби шкіритися, смії-, 
справляти смішки, скализуби-.

ШКІРЯНЙЙ зі /із/ шкіри, шкуратяний, ремін-; 
(зі шкіри коня) шкаповий; ІволаІ яловий; (з 
шагрену) шаґріновий; (зі шкури) шкуряний, 
(на взір шкіри) шкірястий.

ШКІРЯНИК чинбар, гі° з. кожум’яка.
ШКІРЙНКА дублянка, кажанок.
ШКЩр*нірис, начерк, с° ескіз.
ШКЛО і ШКЛЯНЙЙ > СКЛО і СКЛЯНИЙ.
ШКЛЯР скляр; твій тіто не ш. ти не прозорий.
ШКОДА втрата, збиток /гР* мн втрати, збитки/; 

(від худоби) спаш; фР кривда, с. злочин; (мал- 
а) бід і; (на тілі) уріза, пошкодження /у-/; онґ 
провина; © пустун, збитбшник, шибе-.

ШКОДА! мірно!, даремно!, ДАРМА!.
ШКОДА rf жаль, не вірто, фР прикро; ш. мови 

не вірто говорити; віжко н М  і ш. кидать 
і хочеться і колеться.

ШКОД/ИТИ завдава— и, робй- -у /збитки/, фР 
щерби-, не доводи- до добра; (здоров'ю) ві- 
ди-, іти на шкоду, ♦ на що; (їм) капости-, ста
ви- дрючки в колеса, ПЕРЕШКОДЖА-, зава- 
жі-, робй- гірше [зробив собі г.]; ± РОЗЛАД- 
НУВА-, ПСУ-; не -ить їсти не прбс-; не -ить 
нічгіго фР аж воно н.; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, з- 
й по4, шкідник, капос-, збитош-, пк шкідли
вий, вадли-, вадкий, капосний, с. згуб-, © 
шкодячи, шкодивши.

ШКОД/УВАТИ жалкува-; (за чим) уболіва-; (ко
го) жалі-, співчува- ілі; (коня) жалува-, берег
ти, щади- [не ♦ сил]; (гроші) щади-, еконбми-, 
(за)ощаджува-; я. Імн хто/ ~уе с-и ♦, з-й зеко- 
номи-, пк ощідливий, © ~уючи; ± що жаліє.

ШКОЛ/А навчальний заклад, к" навчільня; (ре
міснича) с° училище; (музична) музикілка; 
(кадрів) п. кузня; (філософська) система, вче
ння; (в науці) ніпрям; (у мистецтві ще) мане
ра, стиль; (чия) з6 послідовники, визнавці [♦ 
Пастера]; (садова) шкілка, розсідник; фР дос

від [♦ життя], вишкіл [пройти добру ~у].
ШКОЛИТИ > ВИШКОЛЮВАТИ; (життям) 

ВИХОВУ-; (коня) об’їжджіти; ± ВЧИТИ.
ШКОЛЯР учень; & школярик, з6 школярство.
ШКРЕБ/ТЙ > /С-/; (душу) турбуві-, непокої-, 

мучи-; & г. шкрбба-; на душі ~лб їм/у їх пой
няв неспокій /сум, досіда, невдовблення +/ їх.

ШКРЯБ/АТИ дряпа-; (ножем) зчищі-, здирі-; 
(тіло) чуха-; (душу) ятри-; (вірші) бізґра-, пи- 
сі-; (в душі) ШКРЕБ-, с. дратуві-; ± СТРУГ-; 
& дР наФ; я. /мн хто/ -а  1./2. с-и ♦, з-й на4, © 
~аючи, 1. ~отун, ~отій, скромаді[и]льник, rf 
скромаді[й]льний, /звукі шкряботючий, шкря- 
б(от)ливий, т. шкрйбальний, 2. + що дряпа.

ШКУЛЬКИЙ, ШКУЛЬНЙЙ > ДОШКУЛЬ-.
ШКУР/А (людей) ШКІРА, (бараняча як плед) ба

раниця; (дині) ШКУРИНКА; © користолюб
ець шкурник, егоїст; л. падлюка, мерзота; фР 
становище [поживи в її ~і], досвід [відчув на 
влісній ~і]; & Чоч)ка; продіжна ш. зрідник, 
запроданець; вовк в овечій ~і г. фарбований 
лис; у ~ах © шкіряно [шкіряно вбріний].

ШКУР/AT шматок шкіри, (постіл) ~янйк; & ♦- 
ок, з6 ~тя.

ШКУРИНКА (хліба) скоринка, (бульби) луш
пина, лушпайка, (льоду /на калюжі!) шфех, 
шкурка, плів-, сіло; ± ШКАРАЛУЩА.

ШКУРНИЙ > КОРИСЛИВИЙ.
ШКУРНИК > ШКУРА, ШКУРОДЕР.
ШКУРЯНИК шкуратя -; 1. шкіряник, 2. шкуріт.
ШКУРОДЕР шкуролуп, шкурник, ШКУРА; (со

бачий) гицель; ги ЕКСПЛУАТАТОР.
ШКУТИЛЬГАТИ приладі- на ногу, улягі- но

гою, КУЛЬГА-, кривуля-, ШКАНДИБА-.
ШЛАК жужіль, жужелиця; ги покидьки, непотр

іб; & шляк, rf *шліковий, д'к *ошлакований; 
словесний ш. словесна полова /шум/.

ШЛАНГ (пожежний) кишка, рукав.
ШЛЕЙФ (жіночої сукні) (шовковий +) хвіст, 

трен, Xа шляйфа; (диму) ги слід, смуга.
ШЛЕЯ (у шорах) нарйтники; & шлейка;

ШЛЕЙКИ с° підтяжки; ± ЛЯМКА.
ШЛІФУВАННЯ □ шліфова-.
ШЛІФ/УВАТИ вишліфбвува-, шмарува- /начи- 

щі-/ до блиску, ок обтбчува-; (уміння) ги по
ліпшу*, удосконілю-, підносити рівень чого; 
(діяманти) гі° грануві-; & і. *~увальня; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦, рідйй виФ, ~увальник, rf жу
вальний, вишліфовчий, для ~ування, ©;

ШЛІФУВАТИСЯ (у праці) обтирі- 0.
ШЛУНОК кн орган трівлення; (тварин) кендюх; 

фР утроба, живіт [набити ♦]; & шлуночок.
ШЛЮБ одруження, вінчі-, вінець, піртія, д. ма- 

ріяш, о. пута Гіменія, подружня спілка; (для 
ж1) заміж(жя), (для ч°) женіння, женячка; (ви
гідний) пристойна /вигід-/ піртія; (нерівний)
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мезальянс; (на віру) співжиття; ш. задля ви
годи с° ♦ з розрахунку; таїмний ш. краде- ♦; 
± ЗАМІЖ, ЗАМІЖЖЯ.

ШЛЮБНИЙ подружній, вінчальний, матримо- 
ніяль-; & шлюбовий; -на ніч п£рша ніч одру
жених;

ШЛЮБН/О (перескочити огонь) ~ою пар-, 
~ими піра-.

ШЛЮЗИ мн (споруда гатки)у. бпуст; & од шлюз.
ШЛЮПКА > ЧОВЕН; (велика) ял.
ШЛАГБАУМ * х? ШЛЯҐБАВМ рогічка, ро

гатка; ги ПЕРЕШКОДА, ± БАР’ЄР.
ШЛЯХ ДОРОГА, (рейковий) колія, (шосейний) 

шосЄ, ж ґ  соша, (у повітрі) тріса, (брук) бру
ківка, д. кам’яниця, (польовий) путівець; (на
мічений) маршрут, курс; (плянет) орбіта, (ку
лі) траєкторія; (від А до Б) відстань, віддаль; 
ги спбсіб [таким Фбм]; (літератора) діяльн
ість, поле, нива, стезя; фР рух [година ♦у], 
прохід [розчистити ♦], життєвий ♦ [ніші Фи 
розійшлися]; & шляшок, Фи-дороги; ± ХОДА;

ШЛЯХИ (дихальні) ма канали; 0.
ШЛЯХЙТНИЙ ШЛЯХЕТСЬКИЙ; © пріведни- 

й, чес-, справедливий, правди-, високогідний; 
(-мету) високий, величний; (метал) високо- 
цін-, коштов-, с° благорбд-; (колір) вйшука-.

ШЛЯХЕТСЬКИЙ (рід) аристократичний, вели- 
копінський, дворянський, р. шлях£гни[і]й.

ШЛЯХТА пінство, мапііти, дворянство, шля
хетство, аристократія, зп знать, а. лорди, Іран-.

ш л я х т /и ч  пан, магніт, вельмбжа, дворянин, 
аристократ, (в Еспанії) гранд; & +ик, ~янка.

ШЛЬОНДРА шльбха, шмара, ПОВІЯ, лахудра.
ШЛЬОПАТИ; ВІДШЛЬОПА- г. ді- по штінях.
ШМАГ/АТИ (пугою) хвиська-, хвбї-, хворости-, 

сіктй, хльбста-, репіжи-, періщи-, лупцюві-; ± 
БИ-; я. !мн хто/ ~і с-и ♦, з-й відФ, ~ун, хвост- 
ун, пк хвиський, ©, ± що періщить, що дере;

ВІД±Ф± /по-, об-/, о. поскорбмни- батогіми 0.
ШМАРКАТИЙ СОПЛИВИЙ; як L ШМАРКАЧ.
ШМАРКАЧ сопляк, жовторбтик, п. щеня, писк

ля, цуценя, зп молокосбс, як і. шмаркітий жо
второтий, соплйвий; & шмаркуля, з6 4ня.

ШМАР/ОВОЗ мастильник; задрипанець, НЕХЛ
ЮЙ, ЗАМАЗУРА; нікчема, гнида, холуй.
- 'К ІЧ .

ШМАР/УВАТИ масти-, зміщува- /ви-/; (до бли
ску) шаруві-, начищі-; (одяг) брудни-; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦. з-й по4, мастйльник, ~увіль-, 
зн ~овбз, пк мастильний, ~увіль-, © ~уючи;

НАШМАРУВАТИ насмальцюві- 0.
ШМАТ > ШМАТОК, як r f  багіто, куш, велика 

кількість; & 4яра
ШМАТА /-ТКА/ > ГАНЧІР-; & шматин(к)а.
ШМАТ/fОК) кавіл-, кусник, гд букіта [в кожній 

хіті - по букі-]; (хліба) СКИБКА, парти-, (ми

ла) кусок, (цукру) грудка, (паперу) кліптик 
/-оть/, (клоччя) жмут; (землі) літка, ділян-, 
клин; (сукна) відріз; (пісні) уривок; & Фбчок, 
з6 ♦ття.

ШМАТТЯ > ШМАТОК; онґ білизна; (лахи) 
ДРАНТЯ, ганчір’я, лахміття, вере-; & Фчко.

ШМАТ/УВАТИ розшматбвува-, роздирі- (на ка
віл ки, шматки), (серце) крія-, розриві-, (ду
шу) гриз-, !сумніви! роз’їді-; ги ділгі- на чіст- 
ки, дроби-; (ворога) трощи-, розтрбщува-; 
(небо) розпанахува-, розтині-; (вітром) рві-, 
ШАР ПА-; & -куві-; ± ДЕР-; я. /мн хто/ ~ує с- 
и ♦, з-й розФ, розшматбвувач, пк ~увальний, 
деручий, деркйй, © -уючи + що розрива.

ШМЕНДРИК зм п° гаврик, д. шпйнглик, г. п° 
хрущик, з'" нікчема; ± ШИБЗДИК,

ШМИГ/ЛЯТИ і ШМИГА- сновигі-, ШАСТА-, 
р. нишка-, д. ш^йкатися; (в діру) шурхати, пф 
шмиг, шурх, шусть; (як блискавки) кресі-; & 
прошмйгува-; я. /мн хто/ с-и ♦, зм-й ~ну-, 
швендя, пк -лйвий, ~учий, ©, ± що шаста;

ШМИГНУТИ пф |;  (в діру) шморгну-, шусну- 
0; (у яму ногою) потріпи-, вскбчи-;

ПРОШМИГНУТИ просмикнутися 0.
ШМОРГ/АТИ (носом) пошмбргува-; (плечима) 

пересмикува-; (за що) смика-; (пугою) ХВИ
СЬКА-; (щось крізь щось) просиля-; я. /мн 
хто/ ~а с-и ♦, з-й шморгну-, ~ійло, ~ун, пк 
~альний + що смика /шмигля, періщить/;

ПОШМОРГАТИ (повго) попосмикати 0;
ШМОРГНУТИ (куди) шурх-, ШМИГ- 0.

ШНУР > МОТУЗОК; (електричний) дріт; ги ни
зка, (журавлів) ключ; (возів) вілка; (для де
тонації) бікфбрдів ♦; & висбк; & ♦(бч)бк.

ШНУР/ІВКА (до взуття) ~бк, (до личаків) (по)- 
волбка; (одяг) корсет, ~овйці; & ~бвання.

ШНУ Р(К )У/ВАТИ зашнурбву- /про-/, ©/ви-/; 
(шнуром) зав’язу- /у-/; (трасами) мчіти, деф- 
ілюві-, роз’їжджі-; ги РІВНЯ-; я. Імн хто/ -є 
1 ./2. ©, с-и ♦, 1. з-й ви* + що рівня, 2. з-й за+, 
зашнурбвувач, ~вільник, пк -вільний.

ШНУР(К)УВАТИСЯ в6 с° рівня-; я. /мн хто/ 
-ється шнурований, с-и ♦, зм-й ви4, ©;

ШНУРУЙСЬ! в6 (!) с° рівняйсь!
ШОВ > ШВО.
ШОВІНІСТ крійній націоналіст, урі-патрібт, 

великодержівник, (в Росії) чорносотенець.
ШОВІНІСТИЧНИЙ ВЕЛИКОДЕРЖАВ-, чор- 

носбтен-; ± ШОВІНІСТ.
ШОВК єдвіб, китійка; з6 шовкові ниткй; (шту

чний) волокнб;
ШОВКИ дорогі шіти [вся в шовкіх].

ШОВКОВИЙ єдвібний, китаєвий; ги м’який, 
лискучий, тонкий; (голос) ніжний, при£м-, лі- 
гід-; (- диктатуру) загорнутий у папірці; & 
шовковенький, шовковистий, шовкуві-.
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ШОК > УДАР. _
ШОКОЛАДНИЙ із шоколяди(у); (колір) кашта

новий, БРУНАТНИЙ.
ШОКУВАТИ виклика- шок, ПРИГОЛОМШУ- 

ВА-, о. збив*- з ніг /пантелику/; я. !мн хто/ 
шокує с-и ♦, з-й спантеличи-, пк разючий, (ні
би аж) шоковий, приголбмшли-, неймовірн
ий, нечува-, кошмар-, (украй) безпардбн- /не- 
пристбй-/, скандаль-, © як грім з ясного неба, 
шокуючи;

ШОКОВАНИЙ мов о г н Єм  полічений 0 .

ШОЛОМ (з кулькою на маківці) шишак*; с? кас
ка; & шоломбк.

ШОЛУДИВИЙ пархатий, паршивий, корбстя-; 
© ПЛЮГА-, нікчемний, гидкий, поганий.

ШОПА повітка, оборіг, с° сарай, (для авт) га
раж; & шіпка, шіпчйна.

ШОРИ мн збруя, запряжка, <? упряж; (на очах) 
набчник, заслона, п. полуда.

ШОРСКНУТИ став*- шорстким; (- зело) б ляк- 
ну-, ± ШЕРХНУ-2;

ПО+44 зблякну- /ви-/; я. пошбрск пошбрск- 
лий, пошірх-, (ви)бляк- 0; ± СОХНУТИ.

ШОРСТКИЙ > ШЕРЕХАТИЙ; (волос) цупкий, 
колючий; (погляд) гостроколю-; © грубува
тий, неотесаний, ріпа-; (голос) неприєм-, гру
бий; & шорсткенький, шорсткуватий.

ШОСЕ торований /трамббва-, укбче-, шосей-/ 
ШЛЯХ; & жґ соша, шоса.

ШОСЕЙНИЙ > ДОРОЖНІЙ; & пришосейний.
ШОСТКИНСЬКИЙ У шбстенсь-; (— Шостка).
ШОФЕР (авта) водій.
ШПАГАТ > ШВОРКА.
ШПАГА і jc° ШПАДА > ШАБЛЯ.
ШПАЛЕРИ ми > ЗВІЙ /ЗВОЇ/; (дерев) ряди; (лю- 

дей) шеріги, лави.
ШПАЛЬТА (в газеті) стовпець, колонка, графа;

ШПАЛЬТИ (газет) фР сторінки; 0 .

ШПАР А > ЩІЛИНА; & шпарйн(к)а, шпарка; за- 
мкбва шпарйна отвір /шпарка/ для ключа;

ШПАРИ фР зашпори [шп*ри позаходили].
ШПАРГАЛИ і ШПАРГАЛЛЯ > ПАПІР / ЕРИ/.
ШПАРИ/ТИ (окропом) ошпарюва-, обв*рю-, об

парю-; (їх) лупцювати, гамсели-, (лозою) п*р- 
и-, шмата-; (баско грати) с° ШКВАРИ-; я. /мн 
хто/ ~ть с-и ♦, з-й о4, прошп*рювач /о-/, об- 
варю-, ~льник, пк ~льний, © ~вши, шпарячи.

ШПАРК/ЙЙ (дуже швидкий) навальний, нест- 
рйм-, шкв*ль-, с° стрімкий; © моторний, мет
кий, спритний, жвавий, Ідо діла! ЗАВЗЯТИЙ, 
палкий; (- пісню) хваць-, загонистий; (дощ) 
сильний, інтенсив-; (- сонце) гарячий, палю-; 
(мороз) шипу-, дошкульний, СМАЛЬКИЙ; 
(цілунок) жагучий, пристрасний; (вітер) рву
чкий, пронизливий; (- дії) гарячковий; (- діло) 
термінб-; & ~£нький; ± ШВИДКИЙ, ТЕРП-;

ШПАРКО швид-, прожогом, 0; (дій!) з вогнем.
ШПАРУВАТИ замазува- глиною, тинькув*-, с° 

штукатури-; я. /мИ хто/ шпарує с-и ♦, з-й за4, 
шпарувальник, тинькар, с° штукатур, пк тинь- 
кувальний, шпаруваль-, с° штукатур-, ©.

ШПАР(К)УВАТИЙ шпарйс-, щіли(я)с-.
ШПЕТИТИ карта-, бра- в шори, гани-, п*ри-, 

корени-, вичйтува- кому; (на всю губу) свари-, 
лая-, осорбмлюва-, ганьби-; я. /мн хто/ шпет
ить 1./2. с-и ♦, шпетивши, 1. радий висвари
ти + я. сварить, 2. с-и ганьби- + я. ганьбить.

ШПИГ/АТИ колб-, штрик*-; штирха-, шпиня-, 
копирса-; (язиком) жали-, уража-, підштрику- 
ва-, дошкуля-, пуска- шпильку; (- душу) три- 
вбжи-, непокої-; (нащо) н° тягну-, муля-, пор
ив*-, с° підмив*-; я. /мн хто/ с-и ♦, з-й уш
пигну-, ~*ч, підштрикач, смола, гедзь, іржа, 
пк колючий, ШПИГУ-, їжакуватий, І гостряк! 
шпичас-, © ~*вши, --аючи; ± ЧЕРКАТИ;

(У)ШПИГНУТИ кого уліпили-, відважи- со
ли /пришй- гаплик, укину- ґедзика/ кому 0; од 
шпигону-, штрикону- 0.

ШПИГ/У В АТИ (за іми) слідкув*-, стіжи- /ВИС- 
ТЕЖУВА-/ їх; пб нйшпори-, ± РОЗВІДУВА-; 
я. /мн хто/ ~ує с-и , зй not, ШПИГУН, пк ~ов- 
итий, ІрійІ ~унський, © ~уючи, ± я. розвідує.

ШПИГУН ± РОЗВІДНИК, о. свій с£ред чужих; 
& шпиг, шпик.

ШПИГУЧИЙ жалький, стожалий, діткливий*; 
& шпигучкий.

ШПИЛ/ЯСТИЙ (дім) гостроверхий; (ріг) шпи
чакуватий, шпичас-; (рельєф) горбкув*-, гор- 
бас-, пагорис-; & ~ьч*с-, ~ькува-, мова-.

ШПИЛЬ вершок, пік; (круглий) ГОРБ; (на даху) 
шпиця; (на башті) зубець; ± ГОРА, КРЯЖ.

ШПИЛЬКА (сосни) глиця, голка, шпйч-; (тер
ну) КОЛЮЧ-; (в одязі) шпбнь-, с° прикбл-; (з 
діямантом) с° брбш(ка); п. уїдлива заувага, 
підштрикачка, шпиг*ч-, зачіп-, ущип-, ок 
ШПИЧАК; iw. шпеник.

ШПИНДЕЛЬ > ВАЛ.
ШПИТАЛЬ ЛІКАРНЯ, с° госпіталь; (для калік) 

інвалідний дім, f  богадільня.
ШПЙЦЯ і СПИЦЯ > СТРИЖЕНЬ; (скелі) 

ШПИЛЬ; & шпичка.
ШПИЧАК вістря, (на шашлик) шпичка; (стріля

ти з лука) стріл*; (очерету) стрілка; (терна) 
колюч-; (їжака) гол-; (слово) шпиль-, шпйч-.

ШПИЧ/АКУВАТИЙ, ШПИЧАС- гострий, ост- 
юкув*тий, б. гострокінцевий; (бескет) стрім
частий, ШПИЛЯС-; & ~кув*-; ± КОЛЮЧИЙ.

ШПЙЧКА шпичак, колючка, шпиль-, гол-, (жи
та) остюк, ость, (терна) г. терня; © ос*, ґедзь.

ШПІГ /ШПІК/ і ШПІГУВАТИ > МОЗОК і 
ФАРШУВАТИ.

ШПОРТ/АТИ (землю) копирс*-; (по кишенях)
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♦ся, пбрпа-; (чим) колупати; (рукою) шаруді-; 
(їх) пггрика-; я. Імн хто/ -а  с-и ♦, рідйй по4, 
шпбрта, © ~аючи + я. колупа /порпається/.

ШПбРТ/АТИСЯ (де) длуба-, копирсі-, колупа-, 
довбтися, ри-; (по хаті) пора-; (коло чого) ма
руди-; (йдучи) спотикі-, І стернею! іти маючи
сь; я. /мн хто/ -ється 1./4. с-и ♦, шпбртаїло), © 
~авшсь, 1. я. колупається, з-й покопирсати-, 
пбрпало, 2. з-й поФ + я. порпається, 3. я. ко- 
машйться, клопотун, пк метушливий, комаш- 
лй- + я. метушиться, 4. я. спотикається2.

ШПРИЦ у. пггрйкавка; (великий для промивання 
ран) спринцівка; & шприць.

ШРАМ рубець, пруг, знак, слід, смуга, г. згбїна, 
(дряпина) г. попруг; & шрамик.

ШРИФТ > КОМПЛЕКТ.
ШРІТ дріб, (великий) картеч(а), & о3 шротйн(к)а.
ШРУБУВАТИ > ГВИНТУВАТИ.
ШТАБ (ви) головні квартйра /команда/, штаб- 

квартира, г. постій; (кошового) стівка; їй ке
рівний орган, оператйв- центр; д! УПРАВА.

ШТАБ/А (заліза) смуга, (у дверях) зісув; & ~ка;
ШТАБИ (на вікні) гріти.

ШТАБЕЛЬ (дрів) стіс; ± РЯД.
ШТАБ-КВАРТИРА > ШТАБ.
ШТАМП штемпель, печітка; (заголовок ‘папер- 

у') шіпка, напис; п. шабльбн, трафарет; т. 
карбівка, штампувільна ФОРМА; & ♦гіло.

ШТАН/Й мн р. пантальб-, (вузькі) ра(е)йтузи, 
(широкі) шара(о)вари, (що облягають литк- 
и) галіфе, (до колін) шорти, (теплі) г. холбшні 
/рв -шЄнь/ , !літніІ ногавкй /-йці/; & ~ці, ~ята.

ШТАНЙНА > ХОЛОША.
ШТАТ (у США) з. держіва, д. стейт; (установи) 

персоніл, особовий склад.
ШТАТИВ у. стояк.
ШТАТНИЙ що є в штіті, приписаний до штіту; 

(бувалець) присяжний, завсідний, завсідній.
ШТАХЕТИ > ЧАСТОКІЛ.
ШТЕМПЕЛЬ > ПЕЧАТКА, ШТАМП.
ШТЕПСЕЛЬ г. втйчка, с° вйлка; ж* (штепсе

льна) розетка.
ШТИБ > КШТАЛТ.
ШТИЛЬ (на морі) безвітря; (літературний) f  

стйль; (зразок, манір) КШТАЛТ.
ШТИФТ <jf шпйнтик [модерний до шпйнтика].
ШТОВХАН і ШТУРХАН > СТУСАН; (в шию) 

спотйлишник; & штовханець, штурханець.
ШТОВХ/АТИ штурха-, турля-, попихі-, (гГ з 

кручі) тручі-, (сонного) торкі-, пф штовх; (пе
ред себе) пхі-; (од себе) відпихі-, відштбвху- 
ва-; (ліктем) /під-/, підтручува-; (раз-у-раз) 
поштурхува-; (під бік) стусува-; п. (діло) при
скорю-, (нащо) спонуку-, ПІДБУРЮ-, під’ю
джу*, підштргіку-, підцькбву-; (куди) спрямб- 
ву-; ст (штангу) викиді-, зп вижимі-, (ядро)

кгіда-, стуса-; ш. вперед руха-, просува-; ш. в 
сірце шпигі-; я. /мн хто/ - і  с-и ♦, з-й ~ну-, 
~ач, підпггбвхув-, ~альник, попихайло, о. пу
сковий механізм, пк ~ільний, тручіль-, підтр- 
утливий, І наглити! підгінчий, ск штовхай- 
[штовхій-механізм], ©;

ШТОВХНУТИ турну- (з кручі) (по)трути-.
ШТОПОР у. коркотяг.
ШТОРА рухлива завіса /запона, фірінка/, (із за

лізних штабок) жалюзі; & шторка.
ШТОРМ (на морі) БУРЯ; (на суходолі) вітровій; 

(бою) я. розпал; (овацій) ЗЛИВА.
ШТОФ > ПЛЯШКА.
ШТРАФ (стягнення) пеня, f  гривна, (у шашках) 

хук, фук; & пгграп; ± КАРА.
ШТРАФНИЙ (удар) ст г. кірний.
ШТРАФ/УВАТИ накладі- штраф; що -ує с-и ♦, 

наставлений оФ, накладач штрафу, пк = %, ©; 
я. -ується ~бваний, штрафник пк штрафний.

ШТРИК/АТИ КОЛО-, ШПИГА-, п* штрик; (в о- 
чі) тика-; (у вусі) би- дзвбном, с° стріля-; (у 
скронях) сіпа-; я. /мн хто/ ~і с-и ♦, з-й штри
кну-, штрикіч(ка), (річ) пггрйкавка, пк ~учий, 
т. штрйкальний, ©, + я. коле, я. шпига;

ШТРИКНУТИ (ножем) шпирнути 0;
ПРОШТРИКНУТИ простромити 0.

ШТРИКАЧКА шпигачка, шпикачка, шпйжка.
ШТРИХ (на папері) лінія, рйска; (умові) нот-; п. 

рйса, подробиця; & штришок; ± ЗНАК.
ШТУК/А р. шматок; (сукна) сувій; п, (важка) pi-

4 , діло, спріва; ©  лис, хитрун, f  екземпляр, 
феномен; знґ витівка, каверза, коник, вибрик, 
фортель; фР суть, найголовніше [у тім і ♦!], 
дивовйжа [оц£ ♦!]; з. мистецтво, уміння, май
стерність; & штучка, ~ерія, ~енція; вогневі 
IIL фбйерверк, с° феєрверк; не ш. не велйке 
діло [не ♦ -  вмерти];

ШТУКИ хйтрощі, фіглі, трюки 0.
ШТУКАР ФІҐЛЯР; їй жартівник, забів-, пустун.
ШТУКАТУРИТИ > ТИНЬКУВАТИ.
ШТУРВАЛ > КЕРМО.
ШТУРМ > НАСТУП, АТАКА; (фортеці) взят

тя; (космосу) підкорення, завоюві-; & п. с°
* штурмівщина /= хапані дії/.

ШТУРМАН > ВОДІЙ; ± КЕРМАНИЧ.
ШТУРМОВИЙ пробоє-, удірний.
ШТУРМ/УВАТИ > НАСТУ ПА-, АТАКУВА-; 

(форт) брі- ~ом, ф. брі- в лоб; (їх) напосіді- 
на їх; (берег хвилями) їй бй-, вдаря- об; я. /мн 
хто/ ~ує с-и ♦, з-й про~, ~овйк, пробоєвець, 
ударник, пк пробоєвий, ШТУРМО-, в атаці, ©.

ШТУРХАН > ШТОВХАН.
ШТУРХАТИ; ШТУРХНУ- г. трепну-, пф штурх.
ШТУЧНИЙ (крам) роздрібнйй, поФ; (неприрод

ній) о. сахарйновий; (квіт) рукотвбр-, нежи- 
вйй, неприрбдни[і]й, неспрівжній, ненатура
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льний, імітбва-, (шовк) синтетич-, підрббле-; 
(сміх) нещирий, роблений, силува-, вимуше-, 
награ-; (кашель ще) удава-, фальшивий; (- ле
ксику) надуманий, вйгада-, п. кбва-; (конфл
ікт) фіктйв-, розігра-, зрежисбв-; з. майстер-, 
мистецький, мудрбваний; ± ТЕАТРАЛЬНИЙ.

ШУБОВСТАТИ; ШУБОВСНУТИ (у воду) ше
лесну-, шусну-, г(б)улькну-, бовтну-, плюхну
тися; (- воду ІзгориІ) жбухнути, рину-.

ШУГАТИ леті- кулею /вітрові навздогін/; (куди) 
пориватися, линути; (де) ширя-, ЛІТА-, /в не
бі ще! кружля-; (- вітер) вирува-, /у вікна/ 
вдиратися; /чутки/ шйри-; (сюди-my-) гас йти; 
(убік) шарйха-, г. цбфатися, (під стіл) шмор
гати, шмига-, шурха-; (- кров) приливі-; /вог
онь/ зліта-, палахкоті-, вивергатися; (в очі /- 
орла/) кида-; (у ніс, запах) вдаряти; (птахів) 
ганя-, полбха-; (під лід) пірнй-; & вишугува-; 
я. /мн хто/ піугі 1./5. с-и ♦, з-й шугну-, © 
шугіючи, 1.+ я. летить, 2.+ я. нишпорить, 3. 
+ я. віє, 4.+ я. дмуха, 5.+ я. кидається;

ШУГНУТИ (кулею) руши- прожбгом; (в небо)
♦ вгору, /звідки/ ви4; (вділ) рину-; (у воду) 
шубовсну-; (з кручі) трути-, т[ш]урну-; 0.

ШУКАННЯ шуканина, пошуки, розшуки.
ШУКАТИ розшукува-; с. перевертй- /перекиді-/ 

догори ногіми (все на світі); (щастя) бажі-, 
хоті- (всім серцем), п. вмирі- за чим; (успіху) 
прйгну-, домагатися; (що /очима!) розгляді- 
за чим; (причини) дошукува-, жґ доходити 
[дохбдимо, як знищи- кузьку]; (в лісі) прочі- 
сува- що; (ягоди) збирй-; (де ліпше) гляді-; 
(слова) добира-, підшукува-; (шляхів) /ви-/; 
(за їми) /роз-/ іде; (слід /- собак!) винюхува-; (у 
чім) ШПОРТА-; & ♦ гострим бком; ± НИШ- 
ПОРИ-; ш. вітра в полі ♦ вчорашнього дня; 
ш. ггілку в сіні коти- брус; ш. кістки в мол
оці присікуватися; ш. контактів з ким допй- 
тува- до кого; я. /мн хто/ шукі с-и ♦, з-й розФ, 
зійнятий пошуком, шукач, пошукбвець, ок 
пошукйч, (на конкурсі) конку-рсінт, учасник 
конкурсу; (чого /н. ліски/) спрігнений, спраг
лий, о. у пошуках, пк дошукливий /по-/, /- о- 
ко/ шукйцький, /погляд/ розгублений, ск шу- 
кій- [шукійвода], © шукаючи, шукавши.

ШУКАЧ шпиг, детектив, зн нишпорка; (пес) до
йда; (пригод) любитель; (правди) правдошу
кач; (скарбів) скарбо*; ш. /-ка/ пригбд при- 
гбдник[-иця], знайдибіда, шукійбіда.

ШУЛЕР /-ЕРСТВО/ > ШАХРАЙ /-АЙСТВО/.
ШУЛІКА яструб, кіня, коршак, р. половйк; © 

розбишака; & шульпіка, шуляк.
ШУЛЬГА лівиця, ліва рука; ліва нога; © лівак, 

с° лівшй, як і. ліворукий.
ШУМ (на юшці) піна, нікип, Фовйна, Фовиння; р. 

вир [пішов під ♦]; (листя) шЄлєст, (дерев) ♦!-

ння; (води) клЄкіт, бурх-, (машин) гурк-, сту- 
г-, стугін, (вогню) гуготіння, (в юрбі) р. гамір, 
гіиас, буча; (пересуди) п. шЄлєст, рбзголос.

ШУМ/ІТИ (- вино) ШУМУВА-; (- ліс) шелесті-; 
/воду/ -коті-, дзюркоті-, буркоті-, с. клекоті-; 
/люд/ гомоні-, с. галасуві-; /життя/ вирувй-, 
кипі-; (у вухах) густи млином; ± ЛУНА-, РЕВ
ТИ; я. /мн хто/ ~йть сповнений гіпасу /гімо- 
ру, гуку, кри-/, і. ~йло, пк гучний, голосний, 
гамірний, ШУМНИЙ, рясношум-, -кий, гомі
нкий, -ливий, гуч:, галас:, гомін:, гамір:, кри- 
к-, стоголосий, т. ~овйй, о. з гіпасом /гімор-, 
гук-/, ск -шумний [малошумний], © ~івши.

ВИШУМІТИСЯ (- вино) перешумувіти, пере
броди-, вигратися, it. відпружи-, розряди-;

РОЗШУМІТИСЯ (- ліс) о. розлягтися шумом.
ШУМКА ± ПІСНЯ.
ШУМЛЙВИЙ & дзінкошумливий.
ШУМНИЙ > ПІНЯВИЙ.
ШУМНИЙ (натовп) гомінливий, галасливий, 

шумкий; & мільйоношумний, с° шумний.
ШУМОК: під ш. під (той) тріп.
ШУМ/УВАТИ пінити(ся), бродити, грі-, ферме- 

нтуві-; (- хвилі) вируві-; /вітер/ -і-; я. ~ус с-и 
♦, © -уючи, 1. + я. пінить(ся), 2. + я. вирує, 
я. буяє2,4, 3. + я. бродить2, я. ферментує;

ПЕРЕШУМУВАТИ перешуміти 0.
ШУРУБУРИТИ, КОЛОБРОДИ-, бешкетуві-.
ШУРУВАТИ (в печі) шурха-, шаруді-; (піском) 

ШАРУВА-; шуруй! смали! мотій! рви кігті!
ШУРХОТІТИ шаруді-, шЄмра[і]-, (ногами) шбр- 

ха-, пф шорх, ± ШЕЛЕСТІ-; & дк за4 /про-/; 
що шурхоніть = що шарудить.

ШУРЯ-БУРЯ вихор, с. СМЕРЧ, торнадо; п. ша
рварок, розгардіяш, стовпотворіння, ф. ґвалт.

ШУСТРИЙ с° меткий, спритний, мотор-, пру
дкий, прогонистий, скорохвіцький.

ШУСТЬ! шусь! шмиг! шасть! шурх!
ШУТКУВАТИ > ЖАРТУВАТИ.
ШУХЛЙДА гд висувка; ± СКРИНЬ-; & шухляд-.
ШУШВАЛ/Ь > НАБРІД, ШАТІЯ; & -ок, з. шуя.
ШУШУ/КАТИ пф шу-шу; & і. *-кання, *-чки.
ШХУНА > СУДНО; & ха шкуна.

щ
щ а б Е л ь  (у драбині) перЄчка, щаблина; (на схо

дах) р. східець, сходинка, приступка*, при
ступець; п. етйп, стадія, (розвитку) рівень; 
(влади) с° ешелбн; & щіблик, щабЄлик.

ЩАВЕЛЬ жґ квасок.
ЩАД/ЙТИ мйлува-, мі- серце, ма- Ббга в серці 

/в животі/; (сили) берегти, шкодува-; (гріш) е- 
конбми-, заощаджува-; не щ. травмува- /ятр- 
й-/ [н. амбіцію]; я. /мн хто/ -ііть 1./3. с-и ♦, ©
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~йвши, 1. зг-й поФ, пк жалісливий, ~ли-, по- 
щ*дли- /rf пощ*дливо/, 2. + я. заощаджує, 3. 
я. не завдаї шкбди ~ущий, б. ~ячий, (реж
им) ма безушкбдний, ск щади- [щадй-режим].

ЩАДНЙЦЯ ощадна каса.
ЩАДУЩИЙ: -ща операція безушкбдна опера-.
ЩАСЛЙВЕЦЬ з. щастун, о. в сорочці родже

ний; & щасливчик, ащастунчик.
ЩАСЛЙ/ВИЙ хто м*є щастя, кому щастить, та

ланйстий, таланлйвий, (на)рбджений у сороч
ці /під ~вою зіркою/, як і  ~вець, ~вчик, щаст
ун-; (чим) задовблений; (діяти) р*дйй; (день) 
р*дісний; (збіг) дуже вд*лий, сприятливий; 
(лов) удачли-, успішний; (- життя) квітучий; 
(усміх) променйстий; (- думку) золотий; & 
щасний, ± БЕЗТУРБОТ-; ви тягти ~ву к*рту 
м*- успіх; вйтяг ~ву карту хто пощастило 
/щастя усміхнулось/ кому;

ЩАСЛИВО! з Ббгом!, фР карти в руки!; 0.
ЩАСТИТИ н° талани-, фортуни-, ітися на щас

тя, з. пайдйти, (добре йтися) вестися, удава-; 
© мати щ*стя [я м*ю щ*стя мені щастить]; 
& ♦ся; щастить кому ведіться, світить (сон
це); щастгіло кому доля служила; я. щастить 
с-и ♦, пк таланлйвий, щасли-, фортунли-.

ЩАСТЯ фортуна, доля, талан, ♦-доля; (сімейне) 
щаслив/е життя; фР радість [♦ мої!]; п. досяг
нення, успіх, уд*ча; & ♦чко, пів^; щ. твої, 
що... скажи спасйбі, що...; немгі щ. їм не щас
тить; твої щ.! тобі пощастило; ♦м завдяки 
-ому випадку, чбрез ~ий випадок [♦м вижив].

ЩЕ іщі; фР аж [знак, узятий аж від готів], там 
[хтось М  жде хтось там жде]; щ. б де ж би 
[щ. б я не знав де ж би я не знав]; щ. б 
нічгіго ще півбіди [якби схуд, ще б нічого]; 
щ. б пак! ще б /де ж/ таки! щ. й 1. ок аж [буде 
аж занадто буде ще й з.], 2. додатково, на 
додачу [підняв ще й палець]; щ. й як 1. зна
менито [співає, ще й як], 2. має ряд значень 
[щ. й як бувііє! ще й часто б.!]; щ. й якгій 
/щ. той/ якбго пошукати [♦ той стимул!], 
пфшої кляси; щ. мені зм [ця щ. мені Н. зн ця 
негідна (+) Н.]; щ. той! ф. будь-будь!, не 
пит*й!, п ° нівроку!; щ. чогб? такі й скажеш!.

ЩІ^БЕТ (пташиний) щебетання, грай; & щебіт.
ЩЕБЕ/ТАТИ (- птахів) теркотЦ*]-, (- горобців) 

цвірінька-, цвірка-, /солов’я/ СПІВА-, тьбхка-, 
витьбхкува-, лящ*-; /жінок/ цокоті-; & дк 
пере^, зв розщебічуватися; я. /мн хто/ ~че с-и 
♦, з-й за^, ~тун /ж1 -уха/, пк джеркотлйвий, 
теркот:, ЩЕБЕТ-, цвіркот:, © ~*вши, ~̂ чучи.

ЩЕБЕТЛИВИЙ (птах) співучий; © БАЛАКУ-.
ЩЕБЕТУХА > ЦОКОТУХА.
ЩЕДРИЙ не скупий, не зажерливий, г. гойний; 

(внесок) значний, баг*тий; (- обіцянки) над
мірний, перебільше-; (- природу) буйний, роз

кішний; (дощ) рясний, /піт ще/ густий;
Щ]£ДР0 ♦ю рукбю, не скупо, (ділити)від душі 0.

ЩЕЗАТИ ЗНИКА- (як сніг навесні), губитися, 
пропадати, о. ітй під шум /на прбпасть, прах
ом/, обертатися в ніщо, (поволі) переводи-, (з 
голови) вивітрюва- Ід. з-/; (- дні) ми на-; (у млі) 
розплива-; (- фарбу /на сонці/) линяти, виго- 
ря-; я. щез* с-и ♦, © щезаючи + що зника;

ЩЕЗ/НУ- запропаститися, запроп*сти, ~ну-, як 
булька на воді; я. щез щезлий + що зник, Й.

ЩЙЛЕПА&л* *щелеп*стий /= з велгікими ♦ми/;
ЩЕЛЕПИ: кгірчити щ. зп зводити ♦.

ЩЕМ і ЩЕМІТИ > БІЛЬ та БОЛІТИ, НИТИ.
ЩЕМ/ИТИ прищйкува-, прищемлю ва-, фР стис- 

к*-, стискува-; я. -гіть1 стискуваний, прищи- 
куваний, прищЄмлюва-.

ЗАЩЕМИТИ (серце) стиснути 0;
ПРИЩЕМИТИ прищикну- /= прищемну-/ 0.

ЩЕМ/ІТИ: я. ~ ііт ь2 с-и ♦, сповнений щ£му, пк 
терпкий, тоскний, щемливий, ~ний, ~кий, 
~куватии; щемкий біль /порожнеча/ щем;

ЗАЩЕМІТИ: защеміло кого що защеміла душ* 
ком у  від чого [ЇЇ защеміло почутті втрати їй 
защеміла душ* від угріти].

ЩЕНЯ цуценя, песеня, собача, собаченя, цуцик; 
л. ШМАРКАЧ; & щенятко.

ЩЕП/(А) прищеплене дерево; (парость ~ити) 
при^, живець, /винограду/ цибух, чубук.

ЩЕПИТИ ПРИЩЕПЛЮВА-; (од інфекцій) ва- 
кцинув*-; & дк 6а по^; я. /мн хто/ щепить с-и 
♦, з-й при^, щепій, щепйльник, ма вакцина- 
тор, пк (при)щепнйй, щепйль-, © щепивши;

ЩЕПЛЕНИЙ 6Р пощиплений 0.
ЩЙПЛЕННЯ прищепле-, (віспи) вакцин*ція.
ЩЕРБАТИЙ (не йно місяць) щфблений, (край) 

вйщербле- /над-/, надколотий, надбй-; (ніж) 
зазублений /ви-/; © беззубий; п. (доказ) сумні
вний, неперекбнливий; (- долю) о. нещасли-, 
лихий, гіркий.

ЩЕРБІІНА з*зуб, з*зубень, з*зубець, визубень, 
с° зазублина; & щербинка, пощ£рбина.

ЩЕРБЙТИ вищфблюва-, (шкоди-) )Р дк /у-/; 
(ніж) визублю- /за-/; я. /мн хто/ щербгіть с-и 
♦, з-й по^, щербій, пк щербйльний, ©.

ЩЕТЙНА > ВОЛОССЯ, ШЕРСТЬ; & щетинка, 
щ£га, щеть.

ЩЙГОЛЬ 1. (птах) д. щбглик, 2. (удар пальцем)
д. щолбан; & щиглик

ЩИП/АТИ (траву) скубти, скуб*-; (виноград) 
рв*-; (вуса) посмикува-; п. (словом) дошкуля-, 
шпиг*-, колб-; & відщйпува-; я. /мн хто/ ~* с- 
и ♦, з-й на^, ~ун, пк ~кий, ~учий, /мороз/ шпа
ркий, © ~*ючи, ~*вши.

ЩИПЦІ (господарські) обценьки; (ковальські) 
кліщі; (на вугілля) братки; (на горіхи) давй- 
льце, д. луск*ч; & щипчики.
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ЩЙРИЙ © щиросердий, нелукавий, відвертий, 
правдивий, прямий, простий (серцем), нему
дрий, о. душ і нівстіж  /нарбзтіж/; (друг) вір
ний, справжній, дійсний; (до гостей) прияз-, 
привіт-, гостин-; (привіт) сердеч-; (-любов) 
непідрбб-; (- працю) самовідца-, старан-; (- 
золото) непідрббле-, чистий;

ЩИРО з душі, від щирого серця, поклавши ру
ку на серце, відверто 0; (визнати) по совісті; 
(люби-) всім серцем, душею і серцем [щ. при
хильний]; (ділити) по щирості; (каятись) від 
душі; & щирЄ(ісі)нько.

ЩИРОСЕРДИЙ щиро дружній, ЩИРИЙ, НЕ
ЛУКАВИЙ; & щиросердний, щиросердою-.

ЩИТ (на стінах фортеці) заборбло; (від снігів) 
загорода; (під газети) стенд; п. заслбна, обо
рона, захист; т. (у шлюзах) затвор; е1 (розпо
дільчий) плиті, дошка; & щиток.

ЩИТОВЙДНИЙ ок щитувітий; щитовидна за
лоза щитівка.

ЩІЛИНА шпіра, розколина, розпіди-, скалуба, 
(за)шкалубина, шкаруби-, р. рбззів, с° тріщи
на, ± ШАНЕЦЬ; (між гір) міжгір’я, тіснина; 
(замкова) отвір; & щілинка.

ЩІЛЬНИЙ (тугий) тужівий; (дим) густий; (пап
ір) цупкий; (- обійми) міцний, дужий; /покри
ття/ суцільний; ІлавиІ ви стісне-, зімкне-, зім
кнутий, сті сну-; (шрифт) зби-; п, (зв’язок) ті
сний, нерозрйв-; (паркан) без щілин; & щіль
ненький;

щільно (закрити) (на)глухо, с. герметично; 
(притерти) тісно, впритул; (зійтися) ніс-у- 
ніс; (класти) суцільно; п. (узятися до) на
полегливо, настирно, стіран-, ретель-; (при
сікатися) нєвідчЄп-; ± УТПРИЩЕРТЬ.

ЩІПКА (тютюну) пучка; ± ДРІБКА.
ЩІТКА (білити) квач; (малярська) пЄнзєль, щі- 

тяк; & щіточка, щіть.
ЩО ок аж [нагріб, аж не зн і, де діти]; щ. зробив, 

то зробив (риска) зробити -  зробив [наїстися
-  наївся]; щ. іж 1. надзвичайно [кислий, що
аж], 2. що боже! [як І! ліббить, що ббже! лю
бить, що іж ]; що аж! що страх!; щ. б це мог
ло бути? ♦ воно за знак?; щ. буде, то буде чи 
пан, чи пропів (двічі не вмиріти), дійся Божа 
воля!; щ. Ви кіжете? невже?; щ. він є, щ. 
його немі нем і різниці чи він є, чи (його) не
м і; щ. вонб за? що собою являє? [що воно за
Н.?]; щ., де не є де б що не відбувалось [♦, де 
не є, то він перший]; щ. до чбго що воно і як; 
що з ним? гд що йому було?; щ. з тобою? що 
тобі?; щ. й казіти нем і слова [гірна, ♦ й к.]; 
щ. йому такб /булб/? ♦ йому за біді?; щ. ку- 
тгі, то й дитгі щороку дитина; щ. нівіть аж 
[п’явся аж упів; аж пЄкло см ію ться]; щ . прів
да, то прівда що є, то є, що так, то так, д°1 -

д°ми 3. ос [купити -  купив що купив, то куп
ив], гбді заперечити, треба вгізна-; щ. собі хб- 
че (мріє) що на серці лежить; щ. так вонгі є ♦ 
це так /прівда/; щ. таке? ♦ стілося?; щ. хбч- 
еш що завгодно; щб то фР ♦ знічить [♦ то лю
бов]; щгі то за = щ. воно за; що-щб, а ще б 
♦сь інше, а [♦-♦, а хіту знайти віжко], ну вже 
♦, але /а/... [ну вже ♦, а в політиці ти слабік]; 
щ. як щ., а а [щ. я. щ., а це ЇЇ жде]; а щ.? 
а чим погано?; абб щ.? 1. = а щ.?, 2. хібі не 
можна?, хібі гріх?; А. щ.-однЄ, а Б. що-друге 
А. -  це однЄ, а Б. -  це друге; про щ. тільки 
не (товкли) про ббзна-тільки-що; та ти /Ви/ 
щ.! бій(те)ся Бога!, с° що ти /Ви/!; та щ. 
(там) А.!? -  Б.! міло казіт-и А. -  Б! [та ♦ там 
Рим!? -  Еврбпа!]; і щ. там тільки не є (в кін
ці думки як підсумок) і все із цим пов’язане; 
не то що... а й не тільки..., а нівіть і [не може 
не то що поворухнутися, а й їсти]; не то щ. 
щось зробити не кажучи про те, щоб +сь 
зробити; у щ.-у щ., а... ну вже у що, а...[н. в. 
у що. а у сни вірю];

ЧОМУ: ні на чбму р. на нічім.
ЩО- щовипідник ж. нерегулярне видіння; 

© кожного [щодніі к. дня], з кожним [що- 
вдгіх з кожним вдихом], з кожною [щопоїз- 
дки з кожною поїздкою]; щорічний кожно- 
річний; щорічно кожного року; щохвгілі ко
жної хвилі; що-якийсь-час час до чісу, вря
ди-годи.

ЩОБ: щ. Вас дощ намочгів! ж. ♦ Вам всячина,
♦ Вас гуска вбрикнула!, ♦ Вам назід п’яти!, с.
♦ ти скис!, ♦ вас вовки з’їли; щ. Ви знали! 
ко-ли хочете (зніти); щ. їм кіісло булб! ♦ їм 
уся-чина!; щ. мені булб /-і, -rf/! дістінь(те), 
хоч з-під землі [♦ мені книжка булі!]; щ. я 
так жив! ♦ мєнЄ вбили!, ♦ я з цього місця не 
встав!; але щ. щось зробив, то ні але зробити 
не зробив [але, щ. їсти, то ні ілЄ їсти не їв]; 
не то, щ...., а... більше, ніж... -  [не то, щ. 
плікала, а риділа більше, ніж плікала -  ри
дала]; не то, щ. як хто/що, а... збвсім не як 
хто/що, а... [не то, щ. як лібди, а по-свинсь- 
ки зовсім не як люди, а п.-с.]; не то, щ. ку
пити не каж-учи про те, ♦ купити.

ЩОБІЛЬШЕ нівіть /ба/ більше, міло того, зп 
більше того, б. більше за те.

ЩОГЛА > ЖЕРДИНА, ТИЧКА; (на судні /пе
редня/) фок-щогла, фок, (задня) бізінь, бі- 
зінь-щбгла; (для прапора) флягштбк.

ЩОДАЛІ > ЧИМРАЗ.
ЩОДЕННИЙ кожнодЄн-; (одяг) повсякдЄн-, бу- 

дЄн-, не святковий, звичійний.
ЩОДЕННИК з. діяріюш: (щоденне видання) <? 

газЄта, часопис.
ЩОДНЯ щодЄнно, щоднини, кожного дня, всяк-
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дЄнь; & щодЄнь, що-білого-дня; ± ДЕНЬ-У- 
ДЕНЬ; щоднгі і щогодини постійно.

ЩОДО rf* (чого) стосовно /дотич-/ до, віднос-, з 
приводу, г. супроти [супроти бурі це ніщо];

про, за [скажи ♦ нас], (в чолі мови) от з чим 
[От з хлібом, то... Щодо хліба, то...].

ЩОДУХУ що є /було/ духу, якнайшвидше; (з 
усієї сили) ЩОСИЛИ, чимдуж, щомога; (гу
кати) якнайголосніше, на всі заставки.

ЩОЙНО r f оце зіраз, зовсім недавно, тільки-ті
льки, допіру, к. тіль-тіль; с" тільки но [♦ уве
чері], г. лиш(Є) що, д. що лиш; ч, саме, якраз 
[♦ тепер], ок аж [здогадався аж тепер]; р. 
ледве, р. щотільки.

ЩОКА & щічка
ЩОКАТИЙ ПОВНОЩОКИЙ.
ЩОЛОПОК > ЧОЛОПОК.
ЩОНАЙБІЛЬШЕ якнайбільше; не більше, 

як, ЖҐ від сили [щ. один від сили -  один].
ЩОНАЙКРАЩЕ якнайкраще, якомога краще, 

краще не може бути, к* найкращим чином; (у- 
братися) якнайгарніше, як на свято /весілля/.

ЩОНАЙМЕНШЕ принаймЄниіе, ПРИНАЙМ
НІ; не мЄншє, як [♦ два дні].

ЩО-НЕБУДЬ будь-що, абищо; щось, зн щось 
там; & що(-)6уцьу х0 щонЄбудь.

ЩОНІЧ, ЩОНОЧІ ніч-у-ніч.
ЩОПРАВДА правда, справді, правду /щиро/ ка

жучи /казівши/.
ЩОРАЗҐУ) i f  кбжен раз, кожного разу, п. що- 

крбк; раз-у-раз; ч. дедалі, ЧИМРАЗ.
ЩОРІЧНИЙ рік-річний.
ЩОРОКУ рік-річно, щорічно.
ЩОСЙЛИ що є /було/ сили, скільки є /було/ си

ли, з усі£ї сили; (бігти, крича-) ЩОДУХУ, 
(крича- ще) на всі заставки; & щосйлоньки.

ЩОСЬ зк не знати /невідомо/ що, хтбзна^що; 
хтось [♦ гука], зн ♦ там [♦ там зліпив]; що(-)н- 
Єбудь [♦ інше], дЄщо [♦ заробив]; r f чомусь [♦ 
не сплю], приблизно, десь [♦ із рік]; щ. аж ок 
десь таки [♦ аж п’ять дір]; щ. не те якась 
заковика /неув’язка/; щ. та значити ма- ве
лике значення щ. там є це мбже ма- місце; 
тут щ. с у цьому щось є, це не так просто.

ЩОСЬ ТО щось таки [щось то буде].
ЩОТИЖНЕВИЙ > ТИЖНЕВИЙ.
ЩУЛИТИ (очі) МРУЖИ-; (вухо /- тварині) на- 

щулюва- /при-/, насторожу-; я. /мн хто/ щул
ить с-и ♦, зм-й примружи-, © щуливши.

ЩУЛИТИСЯ (з холоду) зіщулюва-, кули-; п. 
м’я-, ніти-, ніяковіти, вагатися, жґ муля-; (- 
очі від сонця) МРУЖИ-; я. Імн хто/ -иться с-и 
♦, рідйй зі4, © щулившись, (з холоду) скуле
ний, зіщуле-, (від сонця) = я. щулить очі;

ЗІФФФ скули-, скбрчи-, скоцюрби-, зсудбми- 0.
ЩУП & щупак.

ЩУПАЛЬЦЕ смоктіпь-, сйсаль-, (у п 'явки) при- 
лапок.

ЩУР пацюк; (птах) с° стриж; & щурик.

Ю

ЮВЕЛІР золотар*, срібляр, к" золотих діл майс
тер; ги філіірінний м., м. тонких /витончених/ 
робіт.

ЮВЕЛІРНИЙ золотірський; (виріб) філііран- 
ний, тбнко /майстерно, витонче-, філіґран-/ 
зрбблений /вйкона-/.

ЮВІЛЕЙ > РІЧНИЦЯ.
ЮВІЛЯР ювілянт, г. ювілят, ж. іменинник.
ЮДА > ІУДА.
ЮДОФОБ антисеміт.
ЮЗОМ волок-, пбсов-, сов-, ПОКОВЗ-.
ЮНАК підліток, (дещо старший) молодйк, ПА

РУБОК, г. леґінь, ж1 юнка, юначка, ± ХЛО
ПЕЦЬ; (сивоусий) о. завзятець, молодЄць.

ЮНАЦТВО (вік) юність, молодість, юні дні /лі
та/; з6 молодь, парубоцтво, юнаки; п. моло
децтво; & юнь.

ЮНАЦЬКИЙ (запал) молодечий, парубб-; (виг
ляд) ібний, молодий; & юначий, юнакуватий.

ЮНГА > МОРЯК.
ЮНИЙ > МОЛОДИЙ; (глядач) малолітній, не 

дорослий; (- зелень) свіжий; & п° пр&бний; ю. 
спортсмен юніор.

ЮНІСТЬ > МОЛОДІСТЬ; о. молоді /юні/ літа 
/дні/; (творчости) п. пЄріпі кроки, ріння по
рі, світіння; & з6 юнацтво, юнь, юнощі.

ЮРБА нітовп, юрма, гурма, г. тлум, зн ТАБУН, 
отіра, голота, чернь, плебс, плебеї, д. гал айс
тра; (гостей) гурт; (дика) орда;; (псів) згрія; 
(зірок) скупчення; & юрбище.

ЮРИДИЧНИЙ правничий, правознав-; (- рівн
ість) правовий; ± ЗАКОННИЙ.

ЮРИСДИКЦІЯ пр&о чинити суд, г. судов- 
ласть; (даноїустанови) прерогатива Імн -ви/.

ЮРИСПРУДЕНТ / ЮРИСПРУДЕНЦІЯ > Ю- 
РИСТ і ПРАВОЗНАВСТВО.

ЮРИСТ правник, правознавець, юриспрудент, 
слугі закону, f  служитель Теміди; (устано
ви) юрисконсульт; (нотаріяту) нбтйр; & ю- 
риста; ± АДВОКАТ, СУДДЯ.

ЮРІЙ-ПОБІДОНОСЕЦЬ у. Юрій-змієббрець.
ЮРМИТИСЯ збива- (в гурт /зграю/j, громади-, 

згромаджува-, СКУПЧУВА-, тисну-, купи-, 
зосереджува-, концентр/уві-: & юрби-; я. /мн 
хто/ ібрмііться с-и ♦, з’юрмлюваний, скупч- 
у-, згромаджу-, зби- у гурт, зосереджу-, ~б-, ©.

ЮРОДИВИЙ як L Божий чоловік, юрода; п. на
віснйй, навіжений, божевільний.

ЮРОДСТВО неприродні химери /збочення, по
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ведінка, блазенство/; & юродствування.
ЮРОД/СТВУВАТИ чини- ~ства,'~и справляв я. 

/мн хто/ -ствус с-и ♦/-а, м і в и й , © ~ствуючи.
КІРТА > ДОМІВКА; (у народів Півночі) чум, я- 

рінга.
ЮСТЙЦІЯ правосуддя, справедливість, гі° суді- 

вництво; з6 юристи, правники, слуги Теміди, 
судді, прокурори, адвокати, оборонці.

ЮХА > ЮШКА.
ЮШгіТИ > ТЕК-; що юшйть с-и ♦, ± що тече;

РОЗЮШИ-: р. чий ніс пусти- юшку кому.
ЮШКА щербі, суп, г. зупа, (рибна) юхі, (з круп) 

крупник; (рідке у страві) як і. рідкЄ; ги кров; 
& ібшечка.

Я ги (людське) єство, Єґо; (творче) індивідуаль
ність, особист-, ориґінальн-; (національне) гі
дність, самоповага; я думаю! інакше не мог
ло б і бути [А. Він ужЄ не лається. Б. Я 
д^маю!]; від А до Я від ільфи до о м Єг и , від 
дошки до дошки, з голови до ніг, АБСОЛЮ
ТНО, цілком і повністю, геть усе /чйсто все/, 
ем усЄ-усісеньке;

МЕНІ п* — Я (з ір. присмаком) [хорбша м. 
кізка хорбша казка > ХОРОШИЙ]; м. що? 
мені байдуже, не заперечую; теж м. > ТЕЖ.

ЙБЕДА ОБМОВА, ніклеп, нашепт, донос; © 
ЯБЕДНИК; & д° г. *ябедити.

ЙБЕДИТИ г. кіпа-, ДОНОСИ-.
ЙБЕДНИК брехун, набреха, донощик, с. наклеп

ник, СТУКАЧ, онґ ябеда.
ЙБЛУКО плід яблуні; ги кулясте /сферичне/ ті

ло; (очне) сфера, куля, жґ банька; & яблучко, 
ябко; й. незггіди /розбрату, чвар/ кістка не
згоди; у йблуках (кінь) яблукістий.

ЯБЛУНЯ & Яблунька, з6 яблуння.
ЯВА і ЯВ не сон, не мрія, дійсність, очевйдь, ре

альність;
ЙВА тк (у п ’єсі) сце-, відслб-, части- ікту.

ЙВИЩЕ феномен; (історичне) подія, факт, об
ставина, епізод; (дивне, що аж) ?  дивовижа, 
дйво, сенсація, г. щось такого; & з’явище.

ЯВКА (куди) прихід, прибуття; (де) зустріч; (мі
сце явки) конспіративна квартира.

ЯВЛЙТИ (кому) показувати, демонстрував (ми
лість) виявля-; ± РЕПРЕЗЕНТУВА-; не я. та
ємниці лежі- на поверхні; я. /мн хто/ явля
1./2 с-и ♦; 1. + що показує, 2. + що виявля;

ЯВ ЙТИ: я. очім уприсутни-; 0.
ЯВЛЙТИ СОБОЮ бу- [що ми -ємо с. що ми 

є?]; (приклад) бу- чим; (виняток) станови-; 
що явлй соббю кого/що © являючи собою, о. 
не хто, а хто, ніхто інший як хто, ніщо інше

як що; що він соббю явлйє? що він за один?;
ЯВЛЯТИСЯ = З’ЯВЛЯ- (куди) ф. завілюва-;

ЯВЙТИСЯ ф. завали-; що -йвся явлений 0, 0 .
ЯВНИЙ очевйд-, наоч-, видимий, не потаємний, 

безсумнів-, чистий [чйсте божевілля], о. як на 
шкірі списаний; (- помилку) безперЄч-; (во
рог) неприхова-, не таєм-, відвертий, відкрй-;

ЯВНО очевйд-, без сумніву 0; фР публічно, 
привселюд-, пЄред очима, на очіх.

ЯГА > МЕГЕРА, ± ВІДЬМА;
БАБА-ЯГА > ЧАРІВНИЦЯ.

ЯГНЙТИСЯ > КОТИТИСЯ.
ЯГОДА > ПЛІД; & ягідка, ягідонька, з6 ягіддя.
ЯДЕРНИЙ (- зброю) д. нуклеірний.
ЯДЙРНИЙ (- зерно) добір-, зернйстий; (плід) на- 

лй-, сокови-; (дощ) краплйс-; © дебелий, кре
мезний, здоровий, міцнйй; (місяць) пбв-, ве- 
ликий; (вітер) свіжий, прохолодний; (- слова) 
змістов-, вирізний; & ядря-, ядровий.

ЯДРО осердя, центр, осереддя, осередок, о. сер
це, (гарматне) зг стрільнб; (горіха) зЄр-, сі
м’я; ги (гурту) авангард, еліта, п. кістяк, (зла) 
основа, первопричйна; & ядерце, ядЄречко.

ЯДУХА істма, дйхавйця; (в шахті) задуха; & пк 
♦ядушливий (= дйхавйчний).

ЯДУЧИЙ (дим) їдкйй, гризькйй; (газ) р. отруй
ний; (вітер) дошкульний, щипучий; ги (біль) 
нестерпний, пекучий, (колір) різкйй, криклй- 
вий; (вираз) УЩИПЛИВИИ, жбвчний.

Я£ШНЯ смаженя, д. смажениця, (з молоком) 
пряженя, омлЄт, (з двох яєць) а. Адім і Ева.

ЯЗИК к* брган мбвлення; © І свій/ розвідник, /чу
жий/ брінець-інформітор; з. мбва; у? нірід, 
плЄм’я; фр висловлювання [сів за ♦]; (у дзво
ні) тЄлєпєнь; (риба) язь, язюк; (бичачий) лизь, 
лйзень; (вогню) стовп, вйплеск, викид, стру
мінь, с° фонтан; & язичок, язичгіще, язицюра; 
я. розв’язався ♦ з кілочка зірвівся; німйй я. 
німі тварина, німині, ок німець, чужйн-; на 
кінці язикі д. (іти) питаючи, з рбзпитами;

ЯЗИКЙ (вогню) спілахи, сплески, каскіди.
ЯЗИКАТИЙ пащекува-, писка-, з довгим язй- 

кбм, БАЛАКУЧИЙ; гострий на язйк.
ЯЗИЧНИК > ПОГАНИН.
ЯЗИЧОК (деталька) шпйнтик.
ЯЙЦЕ крішанка, мм д. покладай; (ялове) роз

бовток; (мальоване) пйсанка; б1 яйцеклітина; 
(контур яйця) овіл; & яічко.

ЯЙЦЮВАТИЙ овальний, на взір /у фбрмі/ яйця, 
як я й ц Є, с°  яйцеподібний /-ВЙДНИЙ/.

ЯК f t  у якйй спосіб, якйм чином; фР колй [як я 
встав], ок аж [стою, аж тут хтось ідЄ]; с? (не> 
ніче, (не)мов, ніби; ніж [гірший, ♦ пес]; якщо 
[хто, ♦ не я]; ч. хібі [як так можна?]; © подіб
но до кого [я. я п. до мЄнє]; з'п звичайний [кі
нь ♦ кінь]; & у? яко; (!) sl-аак [я-аак уріже!];
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(відповідь на питання: Ви живі?) я. бічиш /- 
ите/ уяви /-іть/ собі!; я. би не так! с° нема 
/знайшов/ дурних!; я. до кого залежно від, 
дгі-влячись на [♦ до чоловіка]; я. же ж? а ♦ 
же?; я. же ж робили, колії... ну й робили, ко
ли... [я. же ж смШлись, коли... ну й с., к....]; 
я. житлі? як Бог милує?; я. загладить гіко 
скільки сягнЄ /бачить/ о.; я. звіти кого зн ♦ 
його там?; я. звичайно фР знай собі [я, як з., 
спав я знай собі спав]; я. йогб (зробити) 
яким чином; я. на те ♦ на зло /збитки/; я. на 
кого залежно від кого; я. не 1 . міно, лЄдве 
[іду -  ♦ не плачу], 2. ок ♦ [я. не ргікне! ♦ рик
не!]; я. не є ♦ не крути, с° ♦-не-4; я. не мбжна 
кріще в самий раз; я. по-пгісаному 1 . чітко, 
без запинки, 2. л^гко, безпомилково, 3. ніби 
за планом; я. такії тік? як то /це/ так? я. так, 
то й так згоден, не заперечую; я. то (так)? як 
таки (так)? я .робити, то роби- якщо робити, 
то робім [я. їсти, то Іс- якщо їс-, то їжмо]; я. 
раптом аж наріз; я. узявсь, я. узявсь напо
легливо узявсь; аж я. лшпб тоді, ♦ [ліг, аж ♦ 
світіпо]; немі я. (зробити) ні сяк ні так [ді
статися н. с. н. т.]; та я . т а  я .... осатаніло...
і осатаніло... [та я. ухбпить, та я. бризне оса
таніло вхопить й о. брязне]; хай там я. сяк чи 
так, х-оч ♦; ще й я. (відповідь невірі) дуже 
чісто [ще й я. булб! дуже чісто булб].

ЯКБИ <? коли б, якщо б, д. аби [аби захотів], ко- 
бй; ч. нехай би [якби ти на неї глянув]; & як
би ж то; я. знатні якби (тільки) знати; я. не 
© так... ж! [плібнув, її. не присяга плюнув, 
так присяга ж!]; я. не..., то © було (б) [я. не 
йшов, то далгі б було б не йти -  дали б]; я. 
що у різі чогб, раптом що; а що я. а що б то 
[а що я. згадіти а що б то згадати].

ЯКЙЙ котрий, которий, що отб [щ. о. співі], що 
за [які ніч! що за ніч!]; фР ЯКИЙ-НЕБУДЬ, 
якийсь [коли ♦ не зніе]; я. час якийсь, деякий 
[посіідьмо я. час посидьмо деякий /якийсь/
ч.]; & ♦ саме; я. би не хоч ♦; я. буде ніс- 
лідок? що то з тбго вийде?; не я. там (важ
ливий) не дуже; не я. уж€ там і хто такий 
собі хто [не я. уж£ там і козік]; он я.! = аж- 
он-який!; якбго дідька /хріна +/ ев якбго-та- 
кбго; я к і і м  чгїном (зробити) як сіме, яким 
світом /див-/ ас. як то; за якбго /якбї, якгіх/ к. 
коли [лад, за якбго... лад, коли...]; ± КОТ
РИЙ, ЩО.

ЯКИЙ-НЙБУДЬ котрйй-небудь, котрий-будь, 
БУДЬ-ЯКИЙ, байдуже /все одно, однаково/ 
якйй, хоч (там) який, той чи той, абгіякий, зИ 
якийсь там; (маловартий) який-т&сий; & ха 
якийн£будь і решта без дефіса.

ЯКИЙСЬ котрийсь, не зніги /невідомо/ який, 
(хоч) який-нЄбудь, зн якийсь там; (час) ДЕЯ

КИЙ; хтось [якййсь із нас]; & якийся; я. та є 
якийсь то /таки/ є; не я., а о* аж [запосів аж 
перший ряд запосів не а перший ряд].

ЯКЙЙСЬ-ТО якийсь таки [а якййсь то заїхав]; 
Xа якийсь то; ± ЯКИЙ-НЕБУДЬ.

ЙКІР кітва, кітвиця; (ел. мотора) ротор; & яко- 
рець.

ЙКІСНИЙ доброг-, о. що називіється, на всі сто 
(відсбтків), с. високоякісний;

ЙКІСНО добрбт-, добросбвіс-, на совість, к* із 
зніком якбсти 0.

ЯКІСТЬ добротність, міра віртости /придатно-/, 
ок (най)кріщість, (золота) прбба; (перекла
ду) рівень; із зніком -ости добросовісно;

ЙКОСТІ (людські) рйси, прикмети, вдйча, ха- 
ріктер, норов, ± ХАРАКТЕРИСТИКА.

ЯКНАЙ- як(о)мбга, ск щонай- [якнайбільший = 
як(о)мбга більший, щонайбільший], © тобі 
[якнайправдіївіший мед = правдивий тобі 
мед]; ± МАКСИМАЛЬНИЙ.

ЯКНАЙКРАЩЕ /що-/, як(о)мбга краще /ліпше/, 
якнайліпше /що-/; (підходить) в сімий раз.

ЯКНАЙШВИДШЕ мерщій, якомбга швидше.
ЯК-НЕБУДЬ i f  якось, у якийсь спбсіб, якимось 

чином, тік чи тйк; (недбало) сяк-тік, будь-йк, 
як-будь, абияк, як удасться /тр&іи-, набіж
ить/; <Г (коли) якось, колись [як-небудь за
йду]; & Xй ЯКНЄбуДЬ.

ЯК НЕ £  що не кажи /кажіть/, с° як не як, фР як 
не крутй, сміх сміхом; & що не і.

ЯК(0)/М0ГА скільки^ /що-/, чимдуж, ЩОСИ
ЛИ, з усіх сил; (хутче) по змбзі, у міру сил, гд 
як з~ ? якнайхутче; (краще) Ґ  якнайкраще.

гікось у якийсь спбсіб, якимось чйном, не ЗНІ
ТИ /невідомо/ як; (бовкнув) випадкбво, ми
мохіть; (не міг) чомусь; фР колись [якось за
йду]; & яковбсь.

ЙКОСЬ о. якимось ббгом; (удень) одного різу, 
раз, ок аж [аж однбго дня].

ЙКОСЬ-ТО якось таки [віжко, та люди якось то 
рбблять]; & х? якось то.

ЯК ОТ > НАПРИКЛАД.
ЯКО-ТАКО так собі, не аж-аж, може бути.
ЯКРАЗ i f  сіме; (- одяг) в сімий раз; ч. (такий) 

достеменно, точно, достоту, бко-в-бко, ок аж 
[зігнув аж удвоє]; f  авж&к! атбж! [купиш? 
Якріз!] я. і збвсім [пити я. і не конечно], всу
переч сподівінням [ми я. і спій міни].

ЯКЩО коли, як; фР раз [раз так, то ♦ так, то]; я. 
по прівді коли казіти правду; & гд якбйщо

ЯЛ > ШЛЮПКА; & ялик.
ЯЛЙН/А хвойне дЄрево; з6 -ник, ~ювий ліс; & мса.
ЯЛОВИЙ безплідний, не плодючий, ® бездіт

ний; (штучно) знеплідне-, кастрбва-, (- худо
бу ще) молодий; (- поле) неродючий; п, (- по
раду) безкорисний, пустий, не помічний, (за
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хід) марний; т. з волової шкіри.
ЯЛОВИЧИНА воловина, волбве м’ясо.
ЯЛОВІТИ става- безплідним /л. непотріб-, без- 

кбрис-/, (- людей) бездітні-;
ЗАЯЛОВІТИ заяловитися, стати яловим 0, (- 

кого) збездітни-; що -вів заяловілий 0, Й.
ЯЛОЗ/ИТИ (поверхню) тер-, натира- /ви-/; (язик

ом) слини-; (масним) заяложува-, засалю-, за- 
смальцьову-; (губи) змйщу-; п, (що) морочит
ися з чим; я. /мн хто/ ~ить с-и ♦, з-й заФ, зая- 
ложувач, ялбза, слинько, пк ялозливий, ялбз- 
ний, слинявий, © ~ивши, ~ячи, ± що маже.

ЙМА западина, заглиби-, заглиблення; (на доро
зі) вибій, (з водою) баюра, ковбаня, калабйня, 
(на ріці) бакйй, (од бомби) вирва, с° ворбнка; 
п. смітник, вигрібні ♦, дно; & ямка, ямище, 
ямЄга, вйямок, вййма; боргові я. тюрма; ви
грібні si. смітник, (для попелу) попільнйк.

янгол > АНГЕЛ; & янголя(тко), янголик.
ЯНИЧАР перевертень, відступник; кат, карот

ель, душитель свободи;
ЯНИЧАРИ Ґ  турецьке військо з дітЄй-бранц- 

ів; п. бузувіри, нелюди, кати 0.
ЯНИЧАРСЬКИЙ > ЗРАДНИЦЬКИЙ.
ЯР глиббка западина, БАЛКА, г. звір, (глибокий) 

чортория; if. прірва; п° весн£; & ЯРОК, ярб- 
чок, яруга.

ЙРИЙ (хліб) яровий, ярйнний, весняний; Q ША- 
ЛЕ-; р. молодий; п° яскравий; & ярній.

ЯРИНА яровина, г. городина.
ЯРИСТИЙ крутоярий; & яркуватий; ± КРУТО- 

БЕРЕГИЙ.
ЯРІТИ 1. ВИБЛИСКУВА-, 2. ЛЮТІ-; & дк за*.
ЯРЛЙК (на крамі) наліпка, етикет-, нілич-, (при- 

в'язаний) бйр-; п, (дискримінаційна) харак- 
тергісти-, незаслужене тавро; f  ханська грам
ота; & ярличок.

ЯРМАРКУВАТИ торгуві- (на ярмарку), базар- 
ювй-; я. /мн хто/ ярмаркує с-и ♦, з-й про*, яр
марчанин, базаря-, пк ярмарковий, базарн-, ©.

ЙРМАРОК (великий, річний) торг /базар/; п. ша
рварок, метушня, циганський табір.

ЯРМІС/ЯРМЙС з* спбсіб; фР привід, зйчіпка.
ЯРМ<І запряг на волів; if. тягйр, (царів) зЬ'иски, 

гніт, гноблення, кормига, неволя; & ярЄмце.
ЯРМУЛКА зп тюбетбй-, ц. камілав-, п6 шапоч-.
ЯРОВЙЙ > ЯРИЙ.
ЯРОК вйбал-, вйяр-, вйдолин-, БАЛКА, байрак; 

с° улоговина; & ярочок, (поперечний) переФ.
ЯРУС (будинку) поверх; (в театрі) ряд льож;

ЙРУСИ (книг) стоси, (гірських порід) пласти, 
шари, (рельєфу) тераси, пади, пороги; ± РЯД.

ЯСАУ’сиґніп, знак; (зкріса) салют; if. чутка, по
голос /рбз-/, розголошення; п° світло, сяйво;

ЙСОЧКА (!) зіронька, листівка, лйсочка.
ЯСЙР > БРАНЦІ /БРАНЕЦЬ/; f  полон, НЕВО

ЛЯ [забріїш в ясир].
ЯСКРАВИЙ блискучий, сліпу-, ІСКРИСТИЙ, о- 

сяйний, }Р ярий, сонцеясний, с° сяючий; (кол
ір) разю-, соковитий, ПРОМЕНИС-, насгіче- 
ний, п. гарячий, палкий; (день) сбняшний; (- 
мову) багатий, ббразний, кольорит-; (спогад) 
чіткий, виразний; (опис) мальовнйчий; (обр
аз) ефектний; (хист) феноменаль-, видатний; 
(доказ) переконливий; ± МАЛЬОВНИЧИЙ;

ЯСКРАВО ясно, п° стосвіч-, сґ буйно- [яскра- 
в осиній буйносйній] 0; (- сонце) ла всім бага
тством свого світла; я. вйраженний з" як вй- 
різьбле-, ♦ вйявле-, чітко о кресле-; я. зобр&к- 
е- як вйрізьбле-; & д° *уяскравлювати.

ЯСКРАВІТИ (яскраво виявляти себе) яскраво 
світитися /палати +/, вияскравлюватися.

ЙСЛА мн (дитячі) г. світличка; & ясельця.
ЯСНИЙ світлий, чйстий; (день) безхмарний, сб- 

няш-, погожий, фР білий; (звук) чіткий, вираз
ний; (- ніч) вид-; (- воду) прозбрий, не кала
мутний; if. (виклад) зрозумілий; (- діло) оче
видний; (розум) логіч-; (погляд) об’єктив-, ро
зсудливий; (- долю) щасли-, безтурботний; (у- 
сміх) привіт-, ріціс-, відвертий, теплий; (- пе
рла) п° ЯСКРАВИЙ; (!) ясновельмбжний; & 
ясненький, (Ф-)яснісінь-, яснуватий, преясний;

ЙСНО видно 0; (безперечно) недвозначно.
ЯСНІТИ світлі-, світліша-, став і- /робйтися/ сві

тлішим; (- сонце) світи-, яріти, блищй-, СЯЯ-, 
промені-; (- небо) вияснюватися; (в далечі) 
ВИДНІ-; я. ясніє с-и ♦, роз’яснюваний, щор^з 
ясніший /світлі-/, (вже) мййже ясний, напів- 
вйяснілий, гі° заясні-, ©;

ЗА444 /ви-/, засвітйтися 0; що -ів заяснілий 0.
ЯСНОВЕЛЬМОЖНІСТЬ f  (Ваша) світлість, кГ 

сіятельність, зп сіітельство.
ЯСНОВИДЕЦЬ провйдець, провісник, прорбк, 

ВІЩУН.
ЯСНОВИДЮЩИЙ © провйдливий, с° прозір- 

ли-, прозорлй- п° винозбрий; ± ПРОРОЧИЙ.
ЯСНОЗОРИЙ яснозірний.
ЙСТРУБ > ШУЛІКА.
ЯСУВАТИ > З’ЯСОВУ-, ПОЯСНЮ-, СВІДЧИ-, 

ТИ, ВИКЛАДА-, ХАР АКТЕРИЗУ В А-.
tf TIP вфша, пустка на рйбу; & ятірець.
ЯТКА (на базарі) буда, будка, зп рундук; (від 

сонця) повітка; & яточка.
ЯТРИТИ (рану) троюди-, травмува-, роз’ятрю-, 

розвереджу-, розтроюджу-, подразню-; (душ- 
у) розворушу-, розпікати*, переверті-; ± 
ДРАТУВА-; я. Імн хто/ ятргіть с-и ♦, з-й роз’- 
♦, розвербджувач, роз’ятрю-, пк (роз’)ятрущ- 
ий, ятрйстий, © роз’ятрюючи.

ЯТРИТИСЯ (- рану) гної-, не гбї-; if. І сонце! па
лати, горі-, ярі-, ятрі-; ІіскруІ жеврі-, тлі-; /бо
лючий спогад/ пекти; що -иться с-и ♦, роз’-
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ятрюваний, розвереджу-, не загбю-, пк /- сон
це! палк5чий, /- спогад/ пеку-, болю-.

ЙХОНТ & сапфір, рубін, г. шафір.
ЙХТА > СУДНО.
ЯЧАТИ (- лебедів) квили-; І людей! крич£-, гомо

ні-; & дк заФ.

ЙЩИК КОРОБКА, скринька, лотбк [л. для сна
рядів /стрілень/].

ЯЩІРКА (що міняє забарвлення) хамелеон, (без- 
нога) жовтобрюх, жовтбпуз; ± ПЛАЗУН.

ЙЩУР (тварина) саламандра; (вірусний) заразна 
хвороба худоби й людини; & пк *4щурячий.
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Мирослав Симчич

СЛОВНИЧОК ВІЙСЬКОВИХ КОМАНД

АТАКА: ви в атаку за мною!
БАҐНЕТ: вй багнети на кріс!
БІГОМ: вибігом руш!
ВПЕРЕД: ви вперед!; вперед, напрям -  дорога! кн вперед уздовж шляху!
ГОЛОВНИЙ УБІР: ви г. у. взяти /зня-/! шапки на голову /з голови/!;
ГОТОВІСТЬ: бойова г.! в“аларм!
ЗАРЯДЖАТИ; ЗАРЯДИТИ: визаряди кріс! к"заряджай!
ЗБІРКА: ви з. на вечерю!, з. на вечірню прогульку!
ЗБРОЯ: ви до зброї! с° за зброю!
ІТИ: іди!
КРІС: вй на плече /на ремінь, до стопи/ ~!
КРОК: ви повний крок!
ЛАВА: ви в лаву [і] збірка!; в лаву [і] руш!;
ЛІЧИТИ: ВІДЛІЧИТИ: вй відлічи!
НАКАЗ: ви на Ваш н. прибув! [друже сотенний, прибув на Ваш наказ!];
НАПРЯМ: ви н. кроком руш! кИ просто ходом p.!
НАЧАЛЬНИК: н. варти с° ви комендант /командир/ в. [к. в. на своє місце!]
ПАРАДНИЙ: до парадного маршу сотнями, перша сотня прямо, решта праворуч, на плече 

кріс, право-глянь, кроком руш!.
ПРАПОР: вй із прапором за мною кроком руш!
РІВНЯТИСЬ: в"Рівняйсь! Струнко!; до лівого /правого, середнього/ рівняйсь! вліво- 

/право-, середину-/ глянь!
РОЗІЙТИСЯ: вирозхід! кн розійдись!
РОЗРЯДЖАТИ: вирозряджай кріс!
РЯД: ви в два ряди кроком руш!
СОТНЯ: вй сотня на ранковий перегляд збірка!; сотня в напрямку предмета такого (на межу 

таку) в чотові колони (колони роїв) -  руш! сотня вправо (вліво, обернись) в напрямку 
предмета такого (на межу таку), чолова -  чота така -  руш!

СПОЧИТИ: «"спочинь!
СТОЯТИ: вй стій!, стій! хто йде?!, стій! обернись назад!, стій! іди праворуч (ліворуч)!, стій!

кругом назад!, стій! стріляти буду!, стій, спочинь!, сотня, стій!.
ТРИВОГА: аварійна т.!, пожар! ви тривога!
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Словолюби, що підтримали це та інші видання автора:

1. Олена та Василь Тхір Польща
2. Лариса й Мирослав Кий США
3. Мотря Бойко-Вотерс США
4. Зірка й Роман Воронка США
5. Зоряна й Микола Дармохвал США
6. Аскольд Скальський США
7. Ірина Аґне США
8. Аня Дидик-Петренко та Юрій П. США
9. Марійка й Роман Сербин США

10. Орест Попович США
11. Аврелія та Юрій Слюсарчук США
12. Теодор Царик США
13. Тереза Бень США
14. Віра-Надія-Любов Пилипець США
15. Леся Храплива-Щур Канада
16. Евстахія і Дмитро Штргрин США
17. Зиновій Квіт США
18. Марія й Лука Костелина США
19. Божена Ольшанівська США
20. Люба й Донна Сілецька США
21. Оксана Маковець США
22. Ірина Дибко-Филипчак США
23. Іванна Білик США
24. Ігор Ґавдяк США
25. Лада Слоневська США
26. Оксана Коропецька США
27. Лідія Давтян США
28. Оксана Радиш США
29. Богдана Урбанович США
30. Ярослава Француженко США
31. Юрій Добчанський США
32. Володимир Конопацький США



Святослав Караванський -  український мовознавець, письменник, 
перекладач, публіцист, громадський діяч.

Головні праці:

Практичний словник синонімів української мови, Київ: Кобза, 1993;
2-ге вид., Київ, 2000;
3-тє доп. вид. Львів: БаК, 2008;
4-те доп. вид., Львів: БаК, 2012;
5-те доп. вид., Львів: БаК, 2014.

Секрети української мови, Київ: Кобза, 1994;
2-ге доп. вид., Львів: БаК, 2009. 

Російсько-український словник складної лексики, Київ: Академія, 1998;
2-ге доп. вид., Львів: БаК, 2006.

Пошук українського слова, або боротьба за національне 'Я', Київ: 
Академія, 2001.

Словник рим української мови, Львів: БаК, 2004.
До зір крізь терня, або хочу бути редактором, Львів: БаК, 2008. 
Книга-журнал одного автора, Львів: БаК, 2010.

Звідки пішла єсть московська мова або шила в мішку не сховаєш, 
Львів: БаК, 2012.

Гумористичний самвидав, Філадельфія, 1982;
2-ге вид., Львів: БаК, 2013.

Лист до Героя пера -  Марії Матіос, Львів: БаК, 2013.



Довідкове видання

Караванський Святослав 

Практичний словник синонімів української мови
П’яте видання, опрацьоване і значно доповнене

Формат 70x100/16 
Папір офсетний. 

Гарн. Тайме. 
Умовн.-друк. арк. 44,0.

Видавець: 
Видавництво «БаК» 
а/с 9009, Львів 79011 
тел.: (032) 261 00 12 
факс: (032) 261 10 81 

е-пошта: office@bak.lviv.ua 
www.bak.lviv.ua

Друк:
Видавнича фірма «Афіша»

К 21 Караванський С. Практичний словник синонімів українсь
кої мови. 5-те вид., опрацьоване і доповн. Львів: БаК, 2014. 
-544  с.
ISBN 978-966-2227-29-1
Практичний словник синонімів української мови -  це мовознавчий до
відник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи при
близно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі царини 
людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих 
синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику 
лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно 
занедбані терміни й вислови української мови. Подекуди цитовано й ока- 
зіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується дво
ма правописами водночас: сучасним проколоніяльним правописом та 
правописом 1928 р. Читач має можливість вибору.

Словник адресовано широкому колові читачів: від школярів до дер
жавних діячів.

mailto:office@bak.lviv.ua
http://www.bak.lviv.ua
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Практичний словник синонімів 
української мови, Київ: Кобза, 1993; 2-ге вид.,
Київ, 2000; 3-тє доп. вид. Львів: БаК, 2008; 4-те доп. 
вид., Львів: БаК, 2012; 5-те доп. вид., Львів: БаК, 2014.

Секрети української мови, Київ: Кобза, 1994; 2-ге доп. вид., Львів: 
БаК, 2009.
Російсько-український словник складної лексики, Київ: Академія, 
1998; 2-ге доп. вид., Львів: БаК, 2006.
Пошук українського слова, або боротьба за національне 'Я', Київ: 
Академія, 2001.
Словник рим української мови, Львів: БаК, 2004.
До зір крізь терня, або хочу бути редактором, Львів: БаК, 2008. 
Книга-журнал одного автора, Львів: БаК, 2010.
Звідки пішла єсть московська мова або шила в мішку 
не сховаєш, Львів: БаК, 2012.
Гумористичний самвидав, Львів: БаК, 2013.
Лист до Героя пера - Марії Матіос,
Львів: БаК, 2013.


