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Калісьці паміж двух шнуроу пшанщы
Спьінілі двое на мяжы плугі.
І з іх адзін назвауся украінцам,
I белорусам вызнауся другі.
Абое селі і на родных мовах
Паміж сабой гамонку павялі.
I стала іх ратайская розмова
Найлепшай дыпламатыяй зямлі.

Сяргей Панізьнік

Мова родная, мова дзядоу!
1ншай мовы мы сэрцам не чуем.
Мыагучнасцю любых нам слоу,
Быццам музыкой, душы чаруеш.

Ларыса Гетюш

ПЕРЕДМОВА

Сучасна Республіка Білорусь — це високорозвинена європейська держава, відома у світі не
тільки своїм досить потужним економічним і науково-технічним потенціалом, але й багатою
духовною культурою, оригінальною художньою літературою, самобутнім професійним і народ
ним мистецтвом. Між білоруським та українським народами склалася давня традиційна дружба.
Нас єднає спільна історична доля, близькість мов і культур, схожі політичні, національні,
економічні та культурні проблеми на всіх історичних етапах боротьби за свою національну
незалежність і державність. Тож цілком зрозумілий сталий інтерес різних верств українського
суспільства до Білорусі. Українських читачів цікавлять економічні, політичні, літературні та
загальнокультурні справи наших сусідів-білорусів, хід їхнього національного й духовного відро
дження. Українці все більше прагнуть читати в оригіналі твори Янки Купали, Якуба Коласа,
Максима Богдановича, Володимира Короткевича, Янки Бриля, Василя Бикова та багатьох інших
письменників, багату й різноманітну білоруську періодику. Однак для цього потрібен загально
доступний перекладний словник.
Пропонований Білорусько-український словник в історії мовно-культурних взаємин наших
народів створено вперше. Він призначений для широкого кола літераторів, журналістів, науков
ців, студентів і всіх, хто прагне вивчити білоруську мову або принаймні ближче й безпосередньо
ознайомитися з білоруською літературою різних жанрів. Цей Словник буде в пригоді й майже
250 тисячам білорусів, для яких Україна стала другою Батьківщиною. Відірвані від свого краю,
не всі вони зберегли рідну мову. Проте нині й у них пробуджується національна свідомість,
прагнення до опанування материнської білоруської мови.
Білоруська мова така сама давня, як і всі інші слов’янські мови. Формувалася вона,
починаючи від VII—VIII ст. н. е., на основі племінних діалектів дреговичів, кривичів і частково
радимичів під значним впливом балтського субстрату. Протягом багатьох століть білоруська
мова розвивалася і збагачувалася як у народнорозмовній, так і в літературній формах. Білору
ський фольклор вважається одним з найбагатших серед фольклорних надбань слов’янських
народів. Сучасна білоруська літературна мова має досконалу граматичну будову, розмаїту палітру
стилів, багатий словниковий склад. Вона не поступається перед найрозвиненішими мовами світу
і здатна повністю обслуговувати всі сфери громадсько-політичного життя, науки, техніки,
літератури, мистецтва і всієї культури білоруської нації.
Укладання повного Білорусько-українського словника з охопленням усього лексичного
багатства білоруської мови — справа майбутнього. Нині ж автори ставили своїм завданням
створити компактний, зручний для користування словник, який давав би якнайбільше інфор
мації і задовольнив би найгостріші практичні потреби користувачів під час перекладу різнома
нітних текстів з білоруської мови на українську. Цей Словник може бути також джерелом
засвоєння специфічного національного фонду білоруської лексики для тих, хто опановує
білоруську мову в українських вищих навчальних закладах, за самовчителями або зовсім
самостійно. Він зможе так само прислужитися й для вивчення української мови білоруськомовними читачами.
Пропонований Словник відбиває найновіші досягнення білоруської лексикофафії. Він
створений на базі таких білоруських лексикографічних праць: Беларуска-рускі слоунік: У 2-х т.
— Мінск: БелСЭ, 1989. — Т. 1—2; Русско-белорусский словарь: В 3-х т. — Минск: Бел.
энциклопедия им.Петруся Бровки, 1995. — Т. 1—3; Тлумачальны слоунік беларускай мовы:
У 5-ці т. — Мінск: БелСЭ, 1977 — 1984. — Т. 1—5; Слоунік беларускай мовы: Арфаграфія.
Арфазпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / Пад рэд. акад. АН БССР М. В. Бірьільї. — Мінск:
БелСЭ, 1987; Лемтюгова В. П. Українсько-білоруський словник. — Мінск: Выш. школа, 1980;
Грабчиков С. М. Белорусско-русский словарь для средней школы. Изд. 2-е, перераб. — Минск:
Нар. асвета, 1975; Лепеиіау /. Я. Фразеалагічньї слоунік беларускай мовы: У 2-х т. — Мінск: Бел.
энцыклапедыя. — 1993. — Т. 1—2; Тлумачальны слоунік беларускай мовы / Пад рэд. чл.-кар.
АН Беларусі М. Р. Судніка і канд. філал. навук М. Н. Крыуко. — Мінск: Бел. энцыклапедыя
імя Петруся Броукі, 1996. В українській частині Словника використано: Словник української
мови: В 11 т. — К.: Наук, думка, 1970—1980. — Т. 1—11; Словарь української мови за ред.
Б. Грінченка. — К., 1958. — Т. 1—4; Русско-украинский словарь: В 3-х т. — Киев: Наук, думка,
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1987—1988. — Т. 1—3; Ганич Д. И О ле й н и к И. С. Русско-украинский словарь для средней школы
/ Под ред. И. А. Варченко. — Киев: Рад. школа, 1962; Ганич Д. //., Олейник И. С. Русско-украинский словарь. Изд. 4-е. — Киев: Глав. ред. УСЭ, 1979; Російсько-український словник
наукової термінології: Суспільні науки / Уклад.: Й. Ф. Андерш, С. А. Воробйова та ін. — К.: Наук,
думка, 1994; Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина
/ Уклад.: С. П. Вассер, /. О. Дудка та ін. — К.: Наук, думка, 1996; Російсько-український словник
наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / Уклад.:
В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна та ін. — К.: Наук, думка, 1998; Російсько-український словник
/ За ред. доктора філол. наук, проф. В. В. Жайворонка. — К.: Абрис, 2003; Вирган /. О., Пилинська
М. М. Російсько-український словник сталих вислівів. — X.: Прапор, 2000 та інші російськоукраїнські словники різного часу; Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко, В. О. Винник та ін. — К.: Наук, думка, 1993. — Кн. 1—2; Словник синонімів
української мови: У 2-х т. / Уклад.: А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін. — К.: Наук, думка,
1999—2000. — Т. 1—2; Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко,
І. С. Гнатюк та ін. — К.: Наук, думка, 2003, найновіші орфографічні й термінологічні словники
сучасної української літературної мови, а також матеріали лексичної картотеки Інституту
української мови НАН України.
Білорусько-український словник уклали: Г. П. Півторак — передмова, літери а, б, г, д, е, ё,
ж, з, і, к, о, п — паскульваць, наукове редагування Словника; О. І. Скопнен ко — переклад передмови
білоруською мовою, літери в, л, м, н, паскурчваны — паяць, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, э, ю, я.

І. Обсяг і структура Словника
§ 1. Пропонований білорусько-український словник укладено за диференційним принципом,
тобто до нього включено переважно загальновживану лексику сучасної білоруської літературної
мови, а також найпоширеніші в білоруській літературній мові розмовні слова, архаїзми та
діалектизми, що істотно відрізняються від українських відповідників, а саме:
1) лексеми, абсолютно різні за звуковим складом в обох мовах (гетеролекси) — як
специфічно білоруські (адвячбрак, амаль, апбшні, жыхар, зблак, кратаць, палётак, практыкаванне,
рбстань, спагнанне, церушьіцца), так і запозичені (апантаны, вяндліна, дзірван, дранцвёць, лёс,
накбнт, свіран, србдак і т. ін.);
2) слова, що відрізняються в білоруській та українській мовах специфічними суфіксами та
префіксами (абарбнца, барацьбіт, прбсьбіт, глухмёнь, ветразь, цёмрадзь, лёцейка, сЗрцайка, дачухна, матухна; адперазаць «розперезати», адсюль «звідси» і т. ін.);
3) білорусько-українські міжмовні омоніми (білор. дываи «виріб з важкої ворсистої візе
рункової тканини, яким прикрашають стіни, застеляють підлогу» — укр. диван «предмет м’яких
меблів зі спинкою та поруччям для сидіння й лежання», білор. парабкав&ць «наймитувати» —
укр. парубкувати «бути молодим, неодруженим юнаком, чоловіком» і т. ін.;
4) деякі білоруські пароніми, тобто слова однієї частини мови, дуже близькі за звучанням,
але з різним значенням (білор. грамадства, грамадскасць — укр. суспільство, громадськість; білор.
абагуліць, абагульніць — укр. усуспільнити, узагальнити; білор. абшыука — укр. обшивка, облямів
ка; білор. абпгёука — укр. підкладка, розм. підшивка;
5) лексеми, які в білоруській та українській мовах відрізняються місцем наголосу (білор.
алёнь, вапна, віхбр, г&ньба, дблата, залбза, лбпух, м$та, нечувана, тав&рышы, унбчы, чарга, шырбка
— укр. блень, вапнб, вихор, ганьба, долотб, залоза, лопух, мета, нечувано, товариші, уночі, чёрга,
шйроко та ін.);
6) тотожні за звуковим складом і значенням слова, які в білоруській та українській мовах
належать до різних граматичних родів [білор. алей, медаль, цень, шынёль (усі — чол. роду) —
укр. олія, медаль, тінь, шинёля (усі — жін. роду)];
7) окремі білоруські лексеми, незвичний склад яких зумовлений не регулярними законами
білоруської фонетики, а історично-етимологічними чинниками (білор. адьісці — укр. відійтй,
білор. азбранасць — укр. осяйність, білор. арбл — укр. орёл та ін.);
8) багатозначні слова, частина значень яких збігається із семантикою відповідних слів в
українській мові, а частина — значно відрізняється: вйявіць док. 1. (показати, зробити явним,
помітним; шукаючи, знайти) вйявити; 2. (виписати з домової книги) вйписати; в. кватар&нта
виписати квартиранта;
9) з метою збереження певних лексикографічних принципів до Словника включено деякі
опорні білоруські слова, котрі не мають істотних фонетико-орфографічних відмінностей від
українських відповідників, але похідні форми від яких відрізняються настільки, що утруднюють
їх семантизацію й потребують перекладу.
У Словнику наведено також значну кількість словосполучень і фразеологічних зворотів,
часто вживаних у білоруській художній, публіцистичній та науково-популярній літературі.
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§ 2. Свідомо не включалися до Словника слова, що не становлять жодних труднощів для
перекладу або для семантизації яких достатнє елементарне ознайомлення зі специфічними
особливостями білоруської графіки, фонетики та граматики:
1) слова, абсолютно тотожні за написанням і значенням (білор. і укр. баба, брат, гблуб,
іскра, каштан, кутбк, лапа, латка, луска, меч, мбва, пбвар, пбле, пункт, рук&, сажа, сон, таблб,
там, танк, туман, хіба, храм, чумак, шлях, яма та ін.);
2) слова, що мають суто орфографічні відмінності, зумовлені особливостями білоруської
абетки, або відбивають закономірності білоруської фонетичної та граматичної систем: акання,
якання, дзекання, цекання, послідовно тверді шиплячі та р, закінчення прикметників на -ы,
інфінітивні суфікси -ць, -чы (білор. бавбуна, варбна, галава, дарбга, дзень, ціха, жыццё, жЗрдка,
чырвбны, чЗсны, шчасце, шчбтка, шЗсць, рЗзаць, сЗрца, абзеляніць і т. ін. — укр. бавбвна, ворбна,
голова, дорбга, день, тихо, житгй, жердка, червбний, чесний, щастя, щітка, шість, різати, сёрце,
озеленити й т. ін.);
3) слова зі збільшувальними та зменшувально-пестливими суфіксами, за винятком специ
фічно білоруських, які становлять труднощі під час перекладу;
4) власні імена, географічні назви та абревіатури;
5) іншомовні слова, властиві всім східнослов’янським мовам або лише білоруській та
українській мовам;
6) застаріла діалектна й термінологічна лексика, відсутня або рідко вживана в сучасній
білоруській літературній мові.

II. Будова словникових статей
§ 3. Реєстрові слова в Словнику розміщені в суворо алфавітному порядку. Кожна словникова
стаття, як правило, містить одне білоруське реєстрове слово. Автори свідомо відмовилися від
гніздового принципу укладання статей, дотримуючись традицій білоруської лексикографії та
забезпечуючи максимальну зручність у користуванні Словником. Разом в одній статті подаються
лише деякі прикметники, дієслова недоконаного і доконаного видів, дієприкметники та при
слівники, що мають подвійний наголос (агнявы і агнёвы, акапаны і акбпаны, апублікаваньї і
апублікбваньї, апаудні і апбудні і т. ін.), а також паралельні форми деяких іменників, дієслів і
дієприкметників (аглабільна і аглабіна, адлёга і адліга, аляняня і алянянё, ахапак і ахапка, адапхнуць і адпіхнуць, апрамяняць і апрамёньваць, адамкнёны і адамкнуты, асарамащць і асарбміць,
абшнараны / абшныраны, адплысщ і адпльїць, адтрасаць і адтрЗсваць і т. ін.).
Якщо білоруське слово вживане лише в певному словосполученні, то після такого слова
ставиться двокрапка, а далі наведено відповідний вислів і подано його переклад:
абвёсны: абвёсны лад грам, дійсний спосіб,
адыхбдак: на адыхбдак на прощання,
авбхці: а. мне леле, лелечко, ой леле, ой лелечко; гай-гай.
адум: сваім -мам як спаде на думку; як заманеться,
ёжма: е. ёсщ поїдом (їдом, їдьма) їсти,
жадбба: у ~бу охоче, залюбки.
§ 4. Білоруські омоніми, тобто слова з однаковим написанням, але різні за значенням, подано
окремими статтями, які позначаються справа вгорі арабськими цифрами. Якщо омоніми озна
чають різні частини мови, при кожному з них подається відповідна граматична позначка, на
приклад:
палка1 імен. ж. палиця.
палка2 присл. палко, полум’яно...
При омонімах з різним місцем наголосу цифрові позначки не подаються:
мука ж. покута, страждання с.
мука ж. борошно с.
§ 5. Слова, які пишуться з літерою, що позначає приставний голосний, або без неї залежно від
їхнього вокально-консонантного оточення в тексті, подаються у двох варіантах — кожен варіант
на своєму місці за абеткою (іржа, іржаунік, ілгаць, ільнозавбд — ржа, ржаунік, лгаць, льнозавбд).
§ 6. Якщо реєстрове білоруське слово має частіше вживаний або стилістично нейтральний
синонім, таке слово без ремарок, позначок і перекладу відсилається до синоніма, де подаються
необхідні позначки й наводяться українські відповідники.
§ 7. До білоруських слів і словосполучень наведено найточніші українські відповідники. Опи-
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совий переклад дається лише тоді, коли білоруське слово не має в українській мові адекватного
відповідника:
аблётшк, -у ч. обл. дрова, заготовлені весною на зйму.
аблубіца ж. обл. луб’янйй обруч у ручнйх жорнах,
апялюха ж. обл. широка тріска,
калашм&н ч. розм. людйна в широких штанях.
порт2 ллян£ (бавовняна) тканина.
сос2, род. сбсу ч. розм. нікотйнова смола, що залишається після куріння в чубуці люльки.
За наявності двох або кількох українських відповідників білоруського однозначного слова
вони подаються від найближчого за значенням і найпоширенішого за вживанням до дальшого
за значенням і менш поширеного. Близькі за значенням українські відповідники відділяються
один від одного комою, віддаленіші — крапкою з комою.
§ 8. У білоруських багатозначних словах кожне значення виділено в словниковій статті араб
ськими цифрами, отже, відповідники до кожного значення об’єднані в окремі групи й прону
меровані. Якщо ж різні значення білоруського слова перекладаються однаковими українськими
відповідниками, поділу на значення, як правило, не робиться.
§ 9. При реєстрових білоруських іменниках послідовно позначається граматичний рід (ч., ж.,
с.). Українські іменники-відповідники мають позначення граматичного роду лише тоді, коли
він не збігається з родом білоруського іменника. Іменники спільного роду виділені позначками
ч. і ж.
§ 10. При багатьох білоруських словах наводяться й деякі їхні додаткові граматичні форми,
зокрема закінчення родового відмінка однини і множини тих іменників та займенників, утво
рення або написання яких може становити певні труднощі [якщо при іменниках чоловічого
роду форма родового відмінка не наведена, це означає, що вони мають закінчення -а (-я)].
§ 11. У всіх реєстрових білоруських словах та в українських відповідниках поставлено знак
наголосу ('), за винятком односкладових слів та слів з літерою ё, яка завжди позначає наголо
шений голосний. Подвійний наголос у слові позначається двома знаками наголосу.
У складних словах відзначено лише основний наголос: агародшнабульбавбдчы, агульнамашынабудаунГчы.
У позначках та пояснювальних ремарках наголос не ставиться.

III. Пояснювальні ремарки, позначки і знаки у Словнику
§ 12. Щоб дати повнішу характеристику білоруського реєстрового слова, відзначити сферу його
сучасного вживання, а також показати відмінність між українськими відповідниками, у Слов
нику широко використовуються різноманітні пояснювальні ремарки, граматичні й стилістичні
позначки, які подаються згідно з лексикографічними традиціями.
§ 13. Граматичні позначки вказують на належність слова до певної частини мови (імен., прикм.,
числ., дієприкм., займ., присл., прийм., спол., част., виг.), на рід (ч., ж., с.), число (одн., мн.),
відмінок (род., дав., знах., ор., міси,.), ступінь порівняння у прикметниках та прислівниках (вищ.
ст., найвищ. ст.), вид (недок., док.), стан (пас.) тощо.
§ 14. Стилістичні позначки характеризують сферу вживання слова (розм., діал., поет., заст.,
перен., спец., рідк. та ін.).
§ 15. Деякі позначки підкреслюють спеціальну сферу вживання слова (бот., геол., кул., с.-г.,
техн. і т. ін.), певне емоційне забарвлення слова (жарт., ірон., лайл., фам., знев. тощо).
§ 16. Якщо виникає потреба подавати паралельно декілька ремарок, вони наводяться в такій
послідовності: спочатку граматичні, потім — стилістичні, а після них — пояснювальні.
§ 17. У реєстровій частині Словника позначки й ремарки наведено після білоруського слова, в
українській частині зазвичай перед словом, до якого вони стосуються:
пр&сла с. розм. (жердини огорожі між стовпами) діал. планйця ж., прясло.
Якщо в білоруській частині з двох реєстрових слів-синонімів або орфографічних варіантів,
уміщених в одній словниковій статті, перше слово є нормативним, а друге має певний
стилістичний відтінок (розмовне, застаріле, фамільярне і т. ін.), біля нього в круглих дужках
подано відповідну ремарку, яка стосується лише цього слова:
адп^джаны, апуджаны (розм.) відстраханий, відстрашений; наляканий, переляканий.
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Такі самі ремарки, подані без дужок, стосуються обох (чи кількох) слів. Ремарка, подана
розрядкою і без дужок, стосується як білоруської, так і української частини словникової статті:
абзвбньваць недок., абзваніць док. р о зм . обдзвонювати, обдзвонити,
адцбраны р о зм . віддарований, віддарений,
забаляв&ць док. р о зм . забенкетувати.
Пояснювальні ремарки подано в круглих дужках.
§ 18. Дієслова подаються, як правило, у формі недоконаного (за традицією наводяться на пер
шому місці) та доконаного видів переважно в одній словниковій статті. Окремими статтями
дієслова недоконаного і доконаного видів подаються лише тоді, коли їхня семантика не збігає
ться (заключаць — заключыць, здар&цца — здарыцца, зл&жваць — зл&дзіць і т. ін.). Дієслова
доконаного виду в більшості випадків подані відсилковими статтями до відповідних дієслів
недоконаного виду.
Якщо дієслово у формі недоконаного виду істотно не відрізняється від відповідної україн
ської форми, а форма доконаного виду структурно відмінна або її семантизація викликає певні
труднощі, таке дієслово подається як реєстрове лише у формі доконаного виду:
абдзьмуць док. обдути,
абвёсщ док. у різн. знач, обвести,
але білор. абдзімаць — укр. обдим&ти, обдув&ти, білор. абвбдзіць — укр. обвбдити згідно з
прийнятими принципами у Словнику не наводяться.
У деяких складних словотвірних випадках при реєстровому дієслові-інфінітиві подається
форма минулого часу чоловічого та жіночого роду доконаного виду:
абвёргнуць, мин. абвёрг, -ла.
Зворотні дієслова на -цца (-ся) згідно з білоруською лексикографічною традицією пода
ються окремими реєстровими словами (абрысавацца, абцяж&рвацца, абтр&ціся й т. ін.).
Якщо дієслова в білоруській та українській мовах відрізняються способом керування,
Словник подає питання відмінків:
ДАПАСОУВАЦЬ (да чаго) недок. узгоджувати (з чим).
ЗГАВАРЙЦЬ (кого) док. розм. домовитися (з ким).
ЗДРАДЖВАЦЬ (штОу кому-чому) недок., ЗДРАДЗІЦЬ (кому-чому) док. зраджувати, зрадити
(кого-що).
НАСЛЁДАВАЦЬ (іито> кому-чому) недок. наслідувати (кого-що).
При дієприкметниках як похідних від дієслівних часових форм граматичних утвореннях
послідовно подаються відсилання до основного дієслова ремаркою див. ще.
§ 19. У словосполученнях і фразеологізмах використовується тильда (~), яка заміняє початкову
незмінну частину слова:
БЕЗАДХОДНЫ безвідходний; ~ная вьггвбрчасць безвідходне виробнйцтво.
ВАЛОСНЫ спец, волоснйй; капілярний; ~ныя сасуды анат. волосні судйни.
ДАСТАТКОВЫ достатній; -выя падставы достатні підстави.
§ 20. Ідіоми та фразеологізми, не пов’язані з конкретним значенням реєстрового слова, а також
деякі прислів’я, приказки та примовки подаються після ромба [0].

IV. Деякі особливості білоруської фонетики,
морфології та орфографії
§ 21. Білоруській мові властиві зміни голосних у певних позиціях стосовно наголосу, які послі
довно передаються на письмі. Через це чимало білоруських слів, що належать до спільного
східнослов’янського лексичного фонду, і навіть ті, що утворюють білорусько-українські лексичні
паралелі, іноді здаються чужими й незрозумілими. Проте навіть після елементарного ознайом
лення із загальними особливостями білоруської фонетики й найтиповішими правилами білору
ського правопису читач легко «розшифровує» незвичні на перший погляд лексеми, і після цього
потреба в їх перекладі, як правило, відпадає.
Щоб скоротити кількість лексем, візуальне сприймання й семантизація яких можуть
викликати певні труднощі, наводимо найхарактерніші особливості білоруської фонетики та
орфографії.
§ 22. Зміни голосних залежно від їхньої позиції стосовно наголошеного складу в слові в білору
ській мові такі:
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а) ненаголошене о у вимові й на письмі змінюється в а (так зване акання): баразиа, вада,
валачыць, галава, каласбк (пор. укр. борозна, вода, волочити, голова, колосбк);
б) ненаголошений э в усіх словах, крім іншомовних, також змінюється на а: р$кі — рака,
ц5ны — цан&, трЗсці — трасу, цЗгла — цагліна, характерны — характар;
Примітка 1. У запозичених з неслов’янських мов словах типу дэлегат, дэпутат, рэвалюцыя,
рэзалюцыя, рэгламент, рэжым, рэстаран, рэфбрма, рэцЗпт, тэкстыль зканбміка, Ерэван,
Шэксшр та ін. ненаголошений голосний э зберігається.
Примітка 2. У запозичених переважно через російську мову іншомовних словах замість
ненаголошеного э після ж, р і ц вимовляється й пишеться ы: арышт, брызёнт, інжьінер,
рьізіна, рысбра, канцылярыя, цьірьімбнія та ін.;
в) ненаголошений е в першому складі перед наголосом переходить у я (так зване якання):
бярбза, вярба, вялі'кі, вясна, зялёиы, зелянёць, ляснік, мяжа (пор. укр. береза, верба, великий,
весна, зелений, зеленіти, лісник, межа);
г) у всіх інших складах як перед наголосом, так і після нього ненаголошений е зберігається:
білор. беразняк — укр. березняк, білор. вербалбз — укр. верболіз, білор. велікан — укр. велетень,
білор. веснавьі — укр. веснянйй, білор. леснічьіха — укр. лісничиха, білор. межавьі — укр. межовйй;
Примітка 1. У запозиченнях з неслов’янських мов, зокрема й у власних назвах, якання
не відбувається: аперацыя, бензін, гербй, кефір, легёнда, медаль, метбдыка, метрб, пербн,
сезби, спектакль, Аргенціна, Герасім, Германія, Херсбн та ін.
Примітка 2. У великій групі дієслів та в деяких інших словах якання не відбувається
через збереження історичного чергування голосних: здзёрщ — здзіраць (а не здзяраць),
заперці — запіраць (а не запяраць), зацёрщ — заціраць (а не зацяраць); свет — світанне (а
не святанне), прывётна — прьівітаць (а не прывятаць) та ін.
§ 23. Голосний э позначається літерою э після всіх твердих приголосних як у суто білоруських
словах, так і в запозичених незалежно від місця наголосу: білор. бЗлька — укр. балка, білор.
вуздЗчка — укр. вуздёчка, білор. гэты — укр. цей, білор. пЗцкаць — укр. бруднити, білор. р§ха —
укр. луна, білор. служЗнне — укр. служіння, білор. сэнс — укр. сенс, білор. сЗрца— укр. сёрце,
білор. тэарЗма — укр. теорёма, білор. тэбрыя — укр. тебрія, білор. термін — укр. тёрмш, білор.
цЗгла — укр. цёгла, білор. чЗзнуць — укр. чахнути та ін.
§ 24. Наголошений голосний о (зрідка — у, э) на початку слова або після префікса на початку
кореня прикривається приставними приголосними:
а) — в і г (уживаються на початку слова або після префікса на початку кореня): білор.
вббласць — укр. ббласть, білор. вббраз — укр. ббраз, білор. вбка — укр. бко, білор. вбкіс — укр.
бкис, білор. вбкрык — укр. бкрик, білор. вблава — укр. блово, білор. вбпіс — укр. бпис, білор.
вбплескі — укр. бплески, білор. вбраны — укр. браний, білор. вбсень — укр. бсіиь, білор. восць —
укр. ость, білор. вбхкаць — укр. бхати, білор. вбчны — укр. бчний, білор. завбчнік — укр. забчник,
білор. навука — укр. наука, білор. нівбдзін — укр. жбден, білор. гЗтак — укр. так, білор. гітакі —
укр. такий, білор. гЗтулькі — укр. стільки, білор. адгЗтуль — укр. звідси, білор. дагЗтуль — укр.
дбти, білор. пагйуль — укр. пбки;
б) — й: білор. ён Цон] — укр. він.
§ 25. У низці білоруських слів уживається приставний голосний і; він з’являється у словах з
початковим збігом приголосних, які починаються на м (завжди), а також на л або р (лише на
початку речення, після приголосних або розділових знаків): білор. імчаць — укр. мчати, білор.
імкнуцца — укр. прагнути, білор. ілгаць — укр. брехати, білор. ільвіца — укр. левйця, білор. пад
ільдбм — укр. під льбдом, білор. ірваць — укр. рвати та ін. Цей приставний голосний властивий
в окремих випадках також і українській мові, де внаслідок фонетичних процесів, зумовлених
занепадом редукованих голосних ь, ь, з’явилися фонетичні варіанти: ржа — іржа, ржати — іржати
і т. ін., а також діалектні форми імстйти (мстити), ірв&ти (рвати), Іржйщів (Ржйщів), Ільвів (Львів),
гідроніми північної Чернігівщини Імшана, Імшариця, Іржавець, Ільгівка.
§ 26. М’які приголосні д’ і т’ перед голосними е, і та йотованими ё, ю, я, перед м’якими
приголосними в’, м’ та в кінці слова переходять у м’які д з \ ц’ (так зване дзекання і цекання):
білор. дзвёры — укр. двёрь білор. дзвёсце — укр. двісті, білор. дзед — укр. дід, білор. дзень —
укр. день, білор. дзёщ — укр. діти, білор. дзіва — укр. диво, білор. дзёгаць — укр. дьбготь, білор.
дзюна — укр. дюна, білор. дзядзька — укр. дядько, білор. дзялянка — укр. ділянка і т. ін.
§ 27. Білоруській мові властивий губно-губний звук [у], близький до відповідного українського
звука та англійського білабіального і*, за вимовою — середній між [в] та [у]. Він трапляється
виключно в позиції після голосних перед наступним приголосним та після голосного в кінці
слова: білор. прауда — укр. правда, білор. траука — укр. травка, білор. кроу — укр. кров, білор.
здарбуе — укр. здорбв’я і т. ін.
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§ 28. У запозичених словах сполучення голосних передається таким чином:
а) -іо- в середині слова в наголошеній позиції позначається літерами іе, ьіе (біелаг, біеграф,
патрьіет, радьіела), у ненаголошеній — літерами ія, ьія (біялбгія, біяграфія, патрьіятьізм, перьіядьічньї);
б) -іа- позначається літерами ія, ьія (авіяцьія, геніяльньї, амні'стьія, матзрьіял);
в) сполучення -йо- після голосних у наголошеній позиції позначається літерою е (маер,
маеліка, раен), а в ненаголошеній — літерою я (маянЗз, маярат).
§ 29. Білоруські повні прикметники чоловічого роду однини мають закінчення -і, -ьі, чим від
різняються від відповідних українських прикметників на -ий і російських на -ьій: білор. апбшні
— укр. останній, білор. легкі — укр. легкий, білор. леташні — укр. торішній, білор. вясельї — укр.
веселий, білор. зяленьї — укр. зелений, білор. цвердьі — укр. твердий; дієприкметники чоловічого
роду однини в білоруській мові послідовно закінчуються на -ьі: вядучьі спецьіяліст, загарЗльї
твар, абстраляньї гбрад, сагнутьі палец і т. ін.
§ ЗО. Пасивні дієприкметники минулого часу, утворені від інфінітивів з кінцевим наголошеним
-аць за допомогою суфікса -ан-, зберігають наголос на цьому суфіксі: адкапаць — адкапаньї,
адламаць — адламаньї, асфальтаваць — асфальтаваньї, заснаваць — заснаваньї, пабудаваць —
пабудаваньї, паслаць — пасланьї, сапсаваць — сапсаваньї, сарваць — сарваньї (пор. укр. відкопати
— відкбпаний, відламати — відламаний, асфальтувати — асфальтбваний, заснувати — заснбваний,
побудувати — побудбваний, послати — пбсланий, зіпсувати — зіпсбваний і т. ін.).
§ 31. Білоруській мові властивий дієслівний суфікс -ва-, якому відповідає укр. -ува- (-юва-):
абдумваць «обдумувати», абменьваць «обмінювати», вьіварваць «виварювати», вьікбнваць «вико
нувати», вьікбпваць «викопувати», наведваць «відвідувати», перапісваць «переписувати», папяр^джваць «попереджувати» й т. ін.

ПРАДМОВА

Сучасная Рзспубліка Беларусь — гэта вьісокаразвітая еурапейская дзяржава, вядомая ÿ свеце
не толькі сваім даволі магутным зканамічньїм і навукова-тзхнічньїм патэнцыялам, але і багатай
духоУнай культурай, арьігінальнай мастацкай літаратурай, самабытным прафесійньїм і народным
мастацтвам. Паміж беларускім і Украінскім народамі склалася дауняя традыцыйная дружба. Нас
аб’ядноувае супольны гістарьічньї лёс, блізкасць M oÿ і культур, падобныя палітьічньїя, нацыянальныя, зканамічньїя і культурныя праблемы на усіх пстарычных этапах барацьбы за сваю
нацыянальную незалежнасць і дзяржаунасць. Таму цалкам зразумелы сталы інтарзс розных
пластоу украінскага грамадства да Беларусі. Украінскіх чытачоу цікавяць зканамічньїя, палітьічныя, літаратурньїя і агульнакультурныя справы нашых суседзяу-беларусау, ход іхняга нацыянальнага і духоУнага адраджэння. Украінцьі ÿcë больш імкнуцца чытаць у арьігінале творы Янкі
Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Уладзіміра Караткевіча, Янкі Брыля, Васіля
Быкава і многіх іншьіх пісьменнікау, багатую і разнастайную беларускую перыёдыку. Аднак
дзеля гэтага патрэбен агульнадаступны перакладны слоунік.
Прапанаваны Беларуска-украінскі слоунік у гісторьіі моуна-культурных адносін нашых
народау створаны Упершыню. Ен прызначаны для шырокага кола літаратарау, журналістаУ,
вучоных, студзнтау і ÿ c ix , хто імкнецца вывучыць беларускую мову альбо прьінамсі бліжзй і
непасрздна a3H aëM iixixa з беларускай літаратурай розных жанрау. Гэты Слоунік спатрзбіцца і
амаль 250 тысячам беларусау, для якіх Украіна стала другой Бацькаушчынай. Адарваныя ад
свайго краю, не ÿ c e яны захавалі родную мову. Аднак цяпер і у іх абуджаецца нацыянальная
свядомасць, памкненне да авалодання мацярынскай беларускай мовай.
Беларуская мова такая ж дауняя, як і усе іншьія славянскія мовы. Фарміравалася яна пасля
распаду праславянскай зтнамоунай супольнасці, пачынаючы з VII—VIII ст. н. з., на аснове
племянных дыялектау дрьігавічоу, крьівічоу і часткова радзімічау пад значным уплывам балцкага
субстрату. На працягу многіх стагоддзяу беларуская мова развівалася і абагачалася як у народ
на-гутарковай, так і у пісьмова-літаратурнай формах. Беларускі фальклор лічьіцца адным з
найбагацейшых сярод фальклорных здабыткау славянскіх народау. Сучасная беларуская літаратурная мова мае дасканалую граматычную будову, разнастайную палітру стыляу і багаты
слоУнікавьі састау. Яна не Уступає найбольш развітьім мовам свету і здольна поунасцю абслугоуваць усе сферы грамадска-палітьічнага жыцця, навукі, тзхнікі, літаратурьі, мастацтва і усёй
культуры беларускай нацьіі.
Укладанне n o ÿ H a r a Беларуска-украінскага слоуніка з ахопам усяго лексічнага багацця
беларускай мовы — справа будучьіні. Цяпер жа аутары ставілі сваей мзтай стварыць кампактны,
зручны для карыстання слоунік, які лавау бы як мага больш інфармацьіі і задавальняу бы самыя
вострыя практычныя патрзбнасці карьістальнікау пры перакладзе разнастайных тэкстау з бела
рускай мовы на украінскую. Гэты Слоунік можа быць крьініцай засваення спецьіфічнага
нацыянальнага фонду беларускай лексікі для тых, хто авалодвае беларускай мовай ва украінскіх
вышэйшых навучальных установах, па самавучыцелях або зусім самастойна. Ён зможа таксама
паслужыць і для вывучэння украінскай мовы беларускамоуньїмі чьітачамі.
Прапанаваны Слоунік адлюстроувае самыя новыя дасягненні беларускай лексікаграфіі. Ён
створаны на базе такіх беларускіх лексікафафічньїх прац: Беларуска-рускі слоунік: У 2-х т. —
Мінск: БелСЭ, 1989. — Т. 1—2; Русско-белорусский словарь: В 3-х т. — Минск: Бел. энцикло
педия им.Петруся Бровки, 1995. — Т. 1—3; Тлумачальны слоунік беларускай мовы: У 5-ці т. —
Мінск: БелСЭ, 1977 — 1984. — Т. 1—5; Слоунік беларускай мовы: Арфаграфія. Арфазпія.
Акцэнтуацыя. Словазмяненне / Пад рэд. акад. АН БССР М. В. Бірьільї. — Мінск: БелСЭ, 1987;
Лемтюгова В. П. Українсько-білоруський словник. — Мінск: Выш. школа, 1980; Грабчиков С. М.
Белорусско-русский словарь для средней школы. Изд. 2-е, перераб. — Минск: Нар. асвета, 1975;
Лепешау /. Я. Фразеалагічньї слоунік беларускай мовы: У 2-х т. — Мінск: Бел. энцыклапедыя.
— 1993. — Т. 1—2; Тлумачальны слоунік беларускай мовы / Пад рэд. чл.-кар. АН Беларусі
М. Р. Судніка і канд. філал. навук М. Н. Крыуко. — Мінск: Бел. энцыклапедыя імя Петруся
БроУкі, 1996. Ва украінскай частцы Слоуніка выкарыстаны: Словник української мови: В 11 т.
— К.: Наук, думка, 1970—1980. — Т. 1—11; Словарь української мови за ред. Б. Грінченка. —
К., 1958. — Т. 1—4; Русско-украинский словарь: В 3-х т. — Киев: Наук, думка, 1987—1988. —
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Т. 1—3; Ганич Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский словарь для средней школы / Под ред.
И. А. Варченко. — Киев: Рад. школа, 1962; Ганин Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский
словарь. Изд. 4-е. — Киев: Глав. ред. УСЭ, 1979; Російсько-український словник наукової
термінології: Суспільні науки / Уклад.: Й. Ф. Лндерш, С. А. Воробйова та ін. — К.: Наук, думка,
1994; Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина / Уклад.:
С. П. Вассер, І. 0. Дудка та ін. — К.: Наук, думка, 1996; Російсько-український словник наукової
термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / Уклад.: В. В. Гейченко,
В. М. Завірюхіна та ін. — К.: Наук, думка, 1998; Російсько-український словник / За ред. доктора
філол. наук, проф. В. В. Жайворонка. — К.: Абрис, 2003; Вирган І. О., Пилинська М. М.
Російсько-український словник сталих вислівів. — X.: Прапор, 2000 і іншьія руска-украінскія
слоунікі рознага часу; Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко,
В. О. Винник та ін. — К.: Наук, думка, 1993. — Кн. 1—2; Словник синонімів української мови:
У 2-х т. / Уклад.: А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін. — К.: Наук, думка, 1999 — 2000. —Т.1—2;
Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк та ін. —
К.: Наук, думка, 2003, самыя новыя арфаграфічньїя і тзрміналагічньїя слоунікі сучаснай украінскай літаратурнай мовы, а таксама матэрыялы лексічнай картатзкі Інстьітута украінскай мовы
НАН Украіньї.
Беларуска-украінскі слоунік уклалі: Р. П. Піутарак — прадмова, літарьі а, б, г, д, е, ё, ж, з, і,
к, о, п — паскульваць, навуковае рэдагаванне Слоуніка; А. 1. Скапненка — пераклад прадмовы на
беларускую мову, літарьі в, л, м, н, паскурчваны — паяць, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, з, ю, я.

І. Аб’ём і структура Слоуніка
§ 1. Прапанаваны Беларуска-украінскі слоунік укладзены паводле дыферэнцыяльнага прынцыпу,
г. зн. да яго уключана пераважна агульнаужывальную лексіку сучаснай беларускай літаратурнай
мовы, а таксама найбольш распаусюджаныя у беларускай літаратурнай мове размоуныя словы,
архаізмьі і дыялектызмы, якія істотна адрозніваюцца ад украінскіх адпаведнікау, а менавіта:
1) лексемы, абсалютна розныя па гукавому складу у абедзвюх мовах (гетэралексы) — як
спецьіфічна беларускія (адвячбрак, ам^ль, апбшні, жыхар, зблак, кратаць, палётак, практыкаванне,
рбстань, спагнанне, церушьіцца), так і запазычаныя (апантаны, вяндліна, дзірван, драндвёць, лёс,
накбнт, свіран, србдак і г. д.);
2) словы, што адрозніваюцца у беларускай і украінскай мовах спецьіфічньїмі суфіксамі і
прьістаукамі (абарбнца, барацьбіт, прбсьбіт, глухмёнь, вётразь, цёмрадзь, лёцейка, сірцайка,
дачухна, матухна; белар. адперазаць — укр. розперезати, белар. адсюль — укр. звідси і г. д.);
3) беларуска-украінскія міжмоуньїя амонімьі (белар. дыван «выраб з цяжкай варсістай узорыстай тканіньї, якім упрыгожваюць сцены, усцілаюць падлогу» — укр. диван «прадмет мяккай мзблі
са спінкай і падлакотнікамі для сядзення і ляжання», белар. парабкаваць «працаваць, быць
парабкам» — укр. парубкувати «быць маладым, нежанатым юнаком, мужчынам» і г. д.;
4) некаторыя беларускія паронімьі, г. зн. словы адной часціньї мовы, вельмі блізкія па
гучанню, але з розным значзннем (белар. грамадства, грамйдскасць — укр. суспільство, громад
ськість; белар. абагуліць, абагульніць — укр. усуспільнити, узагальнити; белар. абшьіука — укр.
обшйвка, облямівка; белар. абшЗука — укр. підкладка, разм. підшивка;
5) лексемы, якія у беларускай і украінскай мовах адрозніваюцца месцам націску (белар.
алёнь, вапна, віхбр, ганьба, дблата, залбза, лбпух, міта, нечувана, таварышы, унбчы, чарга, шырбка
— укр. блень, вапнб, вихор, ганьба, долотб, залоза, лопух, мет&, неч^вано, товариші, уночі, чірга,
шйроко і інш.);
6) тоесныя паводле гукавога складу і значэння словы, якія у беларускай і ва украінскай
мовах належаць да розных граматычных родау [белар. алей, медаль, цень, шынёль (усе — муж.
роду) — укр. олія, медаль, тінь, шинеля (усе — жан. роду)];
7) некаторыя беларускія лексемы, нязвычны склад якіх абумоулены не рзгулярньїмі законамі беларускай фанетьікі, а гістарьічна-зтьімалагічньїмі чьіннікамі (белар. адьісці — укр. відійти,
белар. азбранасць — укр. осяйність, белар. арбл — укр. орёл і да т. п.);
8) мнагазначныя словы, частка значэнняу якіх супадае з семантыкай адпаведных слоу ва
украінскай мове, а частка — значна адрозніваецца: вьіявіць док. 1. (показати, зробити явним,
помітним; шукаючи, знайти) вйявити; 2. (виписати з домової книги) виписати; в. кватаранта
вйписати квартиранта;
9) з мэтай захавання пэуных лексікаграфічньїх прынцыпау да Слоуніка уключана некаторыя
апорныя беларускія словы, якія не маюць істотньїх фанетьїка-арфаграфічньїх адрозненняу ад
украінскіх адпаведнікау, але вытворныя формы ад якіх адрозніваюцца настолькі, што робяць
больш цяжкай іх семантызацыю і патрабуюць перакладу.
У Слоуніку падаецца таксама значная колькасць словазлучзнняу і фразеалагічньїх зваротау,
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якія часта ужьіваюцца у беларускай мастацкай, публіцьістьічнай і навукова-папулярнай літаратурьі.
§ 2. Свядома не уключаліся у Слоунік словьі, якія не складаюць цяжкасцей для перакладу або
для семантьізацьіі якіх досьіць злементарнага азнаямлення са спецьіфічньїмі асаблівасцямі бе
ларускай графікі, фанетьікі і граматьікі:
1) словьі, абсалютна тоесньїя па напісанню і значзнню (белар. і укр. баба, брат, гблуб, іскра,
каштан, кутбк, лапа, латка, луска, меч, мбва, пбвар, пбле, пункт, рук£, сажа, сон, таблб, там, танк,
туман, хіб&, храм, чум&к, шлях, яма і да т. п.);
2) словьі, якія маюць вьіключна арфаграфічньїя адрозненні, абумоуленьїя асаблівасцямі
беларускай азбукі, або адлюстроуваюць заканамернасці беларускай фанетьічнай і граматьічнай
сістзм: аканне, яканне, дзеканне, цеканнне, паслядоуна цвердьія ш ь іп я ч ь ія і р, канчатак
прьіметнікау на -ьі, інфінітьіуньїя суфіксьі -ць, -чьі (белар. бавбуна, варбна, галава, дарбга, дзень,
ціха, жьіцце, жердка, чьірвбньї, чЗсньї, шчасце, шчбтка, шЗсць, рЗзаць, сірца, абзеляніць і г. д. —
укр. бавбвна, ворбна, голова, дорбга, день, тйхо, життя, жбрдка, червбний, ч&сний, щ&стя, щітка,
шість, різати, серце, озеленити і да т. п.);
3) словьі з павелічальньїмі і памяншальна-ласкальньїмі суфіксамі, за вьіняткам специфічна
беларускіх, якія складаюць цяжкасць падчас перакладу;
4) уласньїя іменьї, геаграфічньїя назвьі і абрзвіятурьі;
5) іншамоуньїя словьі, уласцівьія усім усходнеславянскім мовам або толькі беларускай і
украінскай мовам;
6) устарзлая дьіялектная і тзрміналагічная лексіка, якая не ужьіваецца або рздка ужьіваецца
у сучаснай беларускай літаратурнай мове.

II. Пабудова слоунікавьіх артыкулау
§ 3. Рэестравыя словы у Слоуніку размешчаны у строга алфавитным парадку. Кожны слоунікавьі
артыкул, як правіла, змяшчае адно беларускае загаловачнае слова. Аутары свядома адмовіліся
ад гнездавога прынцыпу укладання артыкулау, прьітрьімліваючьіся традыцый беларускай лексікаграфіі і забяспечваючы максімальную зручнасць у карьістанні Слоунікам. Разам у адным
артыкуле падаюцца толькі некаторыя прьіметнікі, дзеясловы незакончанага і закончанага трывання, дзеепрьіметнікі і прьіслоуі, якія маюць падвойны націск (агнявьі і агнёвы, акапаны і
акбпаны, апублікаваньї і апублікбваньї, апаудш і апбудні і да т. п.), а таксама паралельныя формы
некаторых назоунікау, дзеясловау і дзеепрьіметнікау (аглабільна і аглабіна, адлёга і адліга, аляняня
і аляюшё, ахапак і ахапка, адапхнуць і адпіхнуць, апрамяняць і апрамёньваць, адамкнёны / адамкнуты, асарамащць і асарбміць, абшнараны і абшныраны, адплысщ і адплыць, адтрасаць і адтр^сваць
і да т. п.).
Калі беларускае слова ужьіваецца толькі у пэуным словазлучзнні, то пасля такога слова
ставіцца двукроп’е, а далей пададзены адпаведны выраз і яго пераклад:
абвёсны: абвёсны лад грам, дійсний спосіб,
адыхбдак: на адыхбдак на прощання,
авбхці: а. мне леле, лелечко, ой леле, ой лелечко; гай-гай.
адум: сваім -мам яке спаде на думку; як заманеться,
ёжма; е. ёсщ поїдом (їдом, '{дьма) їсти,
жадбба: у ~бу охоче, залюбкй.
§ 4. Беларускія амонімьі, г. зн. словы з аднолькавым напісаннем, але розныя па значзнню,
даюцца асобньїмі артьїкуламі, якія абазначаюцца справа угары арабскімі лічбамі. Калі амонімьі
азначаюць розныя часціньї мовы, пры кожным з іх падаецца адпаведная фаматычная памета,
напрыклад:
палка1 імен. ж. палиця.
пйлка2 присл. палко, полум’яно...
Пры амонімах з розным месцам націску лічбавьія паметы не пададзены:
мука ж. покута, страждання с.
мука ж. борошно с.
§ 5. Словы, якія пішуцца з літарай, што абазначае прыстауны галосны, або без яе у залежнасці ад іх вакальна-кансанантнага акружзння у тзксце, пададзены у двух варыянтах — кожны
варыянт на сваім месцы па алфавіце (іржа, іржаунік, ілгаць, ільнозавбд — ржа, ржаунік, лгаць,
льнозавбд).
§ 6. Калі рзестравае беларускае слова має сінонім, які часцей ужьіваецца або стьілістьічна
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нейтральны, такое слова без рэмарак, памет і перакладу адсылаецца да сіноніма, дзе падаюцца
неабходныя паметы і даюцца украінскія адпаведнікі.
§ 7. Да беларускіх слоу і словазлучэнняу падаюцца найбольш дакладныя украінскія адпаведнікі.
Апісальньї пераклад даецца толькі тады, калі беларускае слова не мае ва украінскай мове адэкватнага адпаведніка:
аблетнік, -у ч. обл. дрова, заготовлені весною на зйму.
аблубіца ж. обл. луб’яний обруч у ручних жорнах,
апялюха ж. обл. широка тріска,
калашман ч. розм. людйна в широких штанях.
порт2 лляна (бавовняна) тканйна.
сос2, род. сбсу ч. розм. нікотйнова смола, що залишається після куріння в чубуці люльки.
Пры наяунасці двух або некалькіх украінскіх адпаведнікау беларускага адназначнага слова
яны падаюцца ад найбліжзйшага паводле значзння і найбольш распаусюджанага паводле
ужывання да далейшага паводле значзння і меней распаусюджанага. Блізкія па значзнню
украінскія адпаведнікі аддзяляюцца адзін ад аднаго коскай, больш далёюя — кропкай з коскай.
§ 8. У беларускіх мнагазначных словах кожнае значэнне вылучана у слоунікавьім артыкуле
арабскімі лічбамі, такім чынам, адпаведнікі да кожнага значзння аб’яднаны у асобныя групы і
пранумараваны. Калі ж розныя значзнні беларускага слова перакладаюцца аднолькавьімі украінскімі адпаведнікамі, падзелу на значзнні, як правіла, не робіцца.
§ 9. Пры рэестравых беларускіх назоуніках паслядоуна адзначаецца граматычны род (ч., ж.,
с.). Украінскія назоунікі-адпаведнікі маюць абазначэнне граматычнага роду толькі тады, калі ён
не супадае з родам беларускага назоуніка. Назоунікі агульнага роду вылучаны паметамі ч. і ж.
§ 10. Пры многіх беларускіх словах даюцца і некаторыя іх дадатковыя граматычныя формы, у
прьіватнасці, канчаткі роднага склону адзіночнага і множнага ліку тых назоунікау і займеннікау,
утварзнне або напісанне якіх можа складаць пэуныя цяжкасці [калі пры назоуніках мужчынскага
роду форма роднага склону не даецца, гэта значыць, што яны маюць канчаткі -а (-я)].
§ 11. Ва усіх рэестравых беларускіх словах і ва украінскіх адпаведніках пастаулены знак націску
('), за выняткам аднаскладовых слоу і слоу з літарай ё, якая заусёды абазначае націскньї галосны.
Падвойны націск у слове адзначаецца двума знакамі націску.
У складаных словах адзначана толькі асноуны націск: агароднінабульбавбдчьі, агульнамашынабудаунічьі.
У паметах і тлумачальных рзмарках націск не ставіцца.

III. Тлумачальныя рзмаркі, паметы і знакі у Слоуніку
§ 12. Для таго, каб даць паунейшую характарыстыку беларускага рзестравага слова, адзначыць
сферу яго сучаснага ужывання, а таксама паказаць адрозненне паміж украінскімі адпаведнікімі,
у Слоуніку шырока вьїкарьістоуваліся разнастайныя тлумачальныя рзмаркі, фаматычныя і стылістьічньїя паметы, якія даюцца паводле лексікаграфічньїх традыцый.
§ 13. Граматычныя паметы указваюць на належнасць слова да пзунай часціньї мовы {імен.,
прикм., числ., дієприкм., займ., присл., прийм., спол., част., виг.), на род (ч., ж., с.), лік (одн., мн.),
склон (род., дав., знах., ор., місц.), ступень параунання у прьіметніках і прыслоуях (вищ. ст.,
найвищ. ст.), трыванне (недок., док.), стан (пас.) і да т. п.
§ 14. Стьілістьічньїя паметы характарызуюць сферу ужывання слова (розм., діал., поет., заст.,
перен., спец., рідк. і інш.).
§ 15. Некаторыя паметы падкрзсліваюць спецыяльную сферу ужывання слова (бот., геол., кул.,
с.-г., техн. і да т. п.), пзуную стьілістьічную афарбоуку слова (жарт., ірон., лайл., фам., знев. і г.
д.).
§ 16. Калі узнікае патрзбнасць падаваць паралельна некалькі рэмарак, яны даюцца у такой
паслядоунасці: спачатку граматычныя, потым — стылютычныя, а пасля іх — тлумачальныя.
§ 17. У рзестравай частцы Слоуніка паметы і рзмаркі пададзены пасля беларускага слова, ва
украінскай частцы, як правіла, перад словам, якога яны тычацца:
прасла с. розм. (жердини огорожі між стовпами) діал. планйця, прясло.
Калі у беларускай частцы з двух рэестравых слоу-сінонімау або арфафафічньїх варыянтау,
змешчаных у адным слоунікавьім артыкуле, першае слова з’яуляецца нарматыуным, а другое
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мае пэунае стылклычнае ад цен не (размоунае, устарэлае, фамільярнае і да т. п.), каля яго у
круглых дужках падаецца адпаведная рэмарка, якая тычыцца толькі гэтага слова:
адп£джаны, апуджаны (розм.) відстраханий, відстрашений; наляканий, переляканий.
Такія самыя рзмаркі, пададзеныя без дужак, тычацца абодвух (ці некалькіх) слоу. Рзмарка,
пададзеная у разрадку і без дужак, тычыцца як беларускай, так і украінскай часткі слоунікавага
артыкула:
абзвбньваць недок., абзваніць док. р о з м. обдзвонювати, обдзвонйти.
аддбраны розм. віддарований, віддарений,
забаляваць док. розм. забенкетувати.
Тлумачальныя рзмаркі падаюцца у круглых дужках.
§ 18. Дзеясловы падаюцца, як правіла, у форме незакончанага (паводле традьїцьіі даецца на
першым месцы) і закончанага тривання пераважна у адным слоунікавьім артыкуле. Асобньїмі
артьїкуламі дзеясловы незакончанага і закончанага тривання падаюцца толькі тады, калі іх
семантыка не супадає (зашпоч&ць — заключыць, здарацца — зд&рыцца, зл&жваць — зл&дзіць і да
т. п.). Дзеясловы закончанага трывання у большасці выпадкау пададзены адсьілачньїмі артьїку
ламі да адпаведных дзеясловау незакончанага трывання.
Калі дзеяслоу у форме незакончанага трывання істотна не адрозніваецца ад адпаведнай
украінскай формы, а форма закончанага трывання структурна адменна або яе семантызацыя
вьіклікае якія-небудзь цяжкасці, такі дзяслоу пададзены як рэестравы толькі у форме законча
нага трывання:
абдзьмуць док. обдути,
абвбсці док. у різн. знач, обвести,
але белар. абдзімаць — укр. обдимати, обдувати, белар. абвбдзіць — укр. обвбдити паводле
прынятых у Слоуніку прынцыпау не даюцца.
У некаторых складаных словаутваральных выпадках пры рзестравым дзеяслове-інфьінітьіве
падаецца форма прошлага часу мужчынскага і жаночога роду закончанага трывання:
абвёргнуць, мин. абвёрг, -ла.
Зваротныя дзясловы на -цца (-ся) паводле беларускай лексікаграфічнай традьїцьіі даюцца
асобньїмі рзестравьімі словамі (абрысав&цца, абцяжарвацца, абтрЗсціся і г. д.).
Калі дзеясловы у беларускай і украінскай мовах адрозніваюцца спосабам кіравання, Слоунік
падає склонавыя пьітанні:
ДАПАСОУВАЦЬ (да чаго) недок. узгоджувати (з чим).
ЗГАВАРІ>ІЦЬ (кого) док. розм. домовитися (з ким).
ЗДРАДЖВАЦЬ (штоу кому-чому) недок., ЗДРАДЗІЦЬ (кому-чому) док. зраджувати, зрадити
(кого-що).
НАСЛЁДАВАЦЬ (што, кому-чому) недок. наслідувати (кого-що).
Пры дзеепрьіметніках як вытворных ад дзеяслоуных часавых форм граматычных утварзннях
паслядоуна падаюцца адсьіланні да асноунага дзеяслова рзмаркай див. ще.
§ 19. У словазлучэннях і фразеалагізмах выкарыстоуваецца тыльда (~), якая замяняе пачатковую
нязменную частку слова:
БЕЗАДХОДНЫ безвідходний; ~иая вытвбрчасць безвідходне виробнйцтво.
ВАЛОСНЫ спец. волосний; капілярний; ~ныя сасуды анат. волосні судйни.
ДАСТАТКОВЫ достатній; -выя падст&вы достатні підстави.
§ 20. 1дыёмы і фразеалагізмьі, не звязаныя з канкрэтным значзннем рзестравага слова, а таксама
некаторыя прьїказкі і прьімаукі даюцца пасля ромба [0].

IV. Некаторыя асаблшасщ беларускай фанетыю,
марфалогіі і арфаграфіі
§ 21. Беларускай мове уласцівьі змяненні галосных у пэуных пазіцьіях адносна націску, якія
паслядоуна перадаюцца на пісьме. Праз гэта шмат беларускіх слоу, якія належаць да супольнага
усходнеславянскага лексічнага фонду, і нават тыя, што утвараюць беларуска-украінскія лексічныя паралелі, часам здаюцца чужьімі і незразумельїмі. Аднак нават пасля элементарнага азнаямлення з агульньїмі асаблівасцямі беларускай фанетьікі і найбольш тьіповьімі правіламі беларускага правапісу чытач легка «расшыфроувае» нязвычныя на першы погляд лексемы, і пасля
гэтага патрэбнасць у іх перакладзе, як правіла, адпадае.
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Каб скараціць колькасць лексем, візуальнае успрыманне і семантызацыя якіх могуць
вьіклікаць некаторыя цяжкасці, падаем найбольш характэрныя асаблівасці беларускай фанетьікі
і арфафафіі.
§ 22. Змяненні галосных у залежнасці ад іх пазіцьй адносна націскнога складу у беларускай
мове такія:
а) ненаціскньї о у вьімауленні і на пісьме зменьваецца у а (так званае аканне): баразн&,
вада, валачыць, галав&, каласбк (параун. укр. борозна, вода, волочйти, голова, колосбк);
б) ненаціскньї э ва усіх словах, акрамя іншамоуньїх, таксама зменьваецца у а: р$кі — рак&,
ц5ны — цана, трясці — трасу, цЗгла — цаглша, характерны — хар&ктар;
Заувага 1. У запазычаных з неславянскіх моу словах тыпу дэлег&т, дэпут&т, рэвалюцыя,
рэзалюцыя, рэгл&мент, рэжым, рэстаран, рэфбрма, рэцЗпт, тэкстыль зканбміка, Ерэв&н,
Шзкспір і да т. п. ненаціскньї галосны э захоуваецца.
Заувага 2. У запазычаных пераважна праз рускую мову іншамоуньїх словах замест
ненаціскнога э пасля ж, р і ц вымауляецца і пішацца ы: &рышт, брызёнт, шжынёр, рьізіна,
рысбра, канцылярыя, цырымбшя і да т. п.;
в) ненаціскньї е у першым складзе перад націскам пераходзіць у я (так званае яканне):
бярбза, вярба, вялікі, вясна, зялёны, зелянёць, лясшк, мяжа (параун. укр. берёза, верба, великий,
весна, зелений, зеленіти, ліснйк, межа);
г) ва усіх іншьіх складах як перад націскам, так і пасля яго ненаціскньї е захоуваецца:
белар. беразнйк — укр. березнйк, белар. вербалбз — укр. верболіз, белар. велік&н — укр. вёлетень,
белар. веснавы — укр. веснянйй, белар. леснічйха — укр. лісничйха, белар. межавы — укр.
межовйй;
Заувага 1. У запазычаных словах з неславянскіх моу, у прьіватнасці, і ва уласных 1мёнах,
яканне не адбываецца: аперацыя, бензін, гербй, кефір, легёвда, мед&ль, метбдыка, метрб,
пербн, сезбн, спектакль, Аргенціна, Герасім, Германія, Херсбн і да т. п.
Заувага 2. У вялікай фупе дзеясловау і у некаторых іншьіх словах якання не адбываецца
праз захаванне гістарьічнага чаргавання галосных: здзёрщ — здзіраць (а не здзяраць),
запёрщ — запір&ць (а не запяр&ць), зацёрщ — заціраць (а не зацяр&ць); свет — світ&нне (а
не святанне), прывётна — прьівіт&ць (а не прывятаць) і да т. п.
§23. Галосны э абазначаецца літарай э пасля усіх цвёрдых зычных як ва уласна беларускіх
словах, так і у запазычаных незалежна ад месца націску: белар. бЗлька — укр. балка, белар.
вуздЗчка — укр. вуздёчка, белар. гітьі — укр. цей, белар. п^цкаць — укр. бруднити, белар. рЗха —
укр. луна, белар. служЗнне — укр. служіння, белар. сзнс — укр. сенс, белар. сЗрца— укр. сёрце,
белар. тзаріма — укр. теорёма, белар. тэбрыя — укр. тебрія, белар. термін — укр. тёрмш, белар.
цігла — укр. цёгла, белар. чізнуць — укр. чахнути і інш.
§ 24. Націскньї галосны о (зрэдку — у, з) у пачатку слова або пасля прзфікса у пачатку кораня
прыкрываецца прьістауньїмі зьічньїмі:
а) — в і г (ужываюцца у пачатку слова або пасля прьістаукі у пачатку кораня): белар.
вббласць — укр. бІ5ласть, белар. вббраз — укр. ббраз, белар. вбка — укр. бко, белар. вбкіс — укр.
бкис, белар. вбкрык — укр. бкрик, белар. вблава — укр. блово, белар. вбпіс — укр. бпис, белар.
вбплескі — укр. бплески, белар. вбраны — укр. браний, белар. вбсень — укр. бсінь, белар. восць —
укр. ость, белар. вбхкаць — укр. бхати, белар. вбчны — укр. бчний, белар. завбчнік — укр. забчник,
белар. навука — укр. наука, белар. нівбдзін — укр. жбден, белар. гётак — укр. так, белар. гЗтакі —
укр. такий, белар. г$тулькі — укр. стільки, белар. адгітуль — укр. звідси, белар. дап§туль — укр.
дбти, белар. пагітуль — укр. пбки;
б) — й: белар. ён Цон] — укр. він.
§ 25. У радзе беларускіх слоу ужываецца прыстауны галосны і; ён з’яуляецца у словах з пачатковым збегам зычных, якія пачынаюцца на м (заусёды), а таксама на л або р (толькі у пачатку
сказа, пасля зычных або знакау прыпынку): белар. імч&ць — укр. мч&ти, белар. імкнуцца — укр.
прагнути, белар. ілгаць — укр. брех&ти, белар. ільвіца — укр. левйця, белар. пад ільдбм — укр. під
льбдом, белар. ірв&ць — укр. рвйти і інш. Тэты прыстауны галосны уласцівьі у асобных выпадках
і украінскай мове, дзе у вьініку фанетычных працэсау, абумоуленых заняпадам рэдукаваных
галосных ь, ъ, з’явіліся фанетычныя варыянты ржа — іржа, ржйти — іржати і інш., а таксама
дыялектныя формы імстйти (мстити), ірв§ти (рв^ти), Іржйщів (Ржйщів), Ільвів (Львів), гідронімьі
пауночнай Чарнігаушчьіньї Імшйна, Імш&риця, Іржавець, Ільгівка.
§ 26. Мяккія зычныя д’ і т’ перад галосньїмі е, і і ётаваным1 ё, ю, я, перад мяккімі зьічньїмі в’,
м’ і у канцы слова пераходзяць у мяккія д з \ ц’ (так званае дзеканне і цеканне): белар. дзвёры —
укр. двёрг, белар. дзвёсце — укр. двісті, белар. дзед — укр. дід, белар. дзень — укр. день, белар.
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дзбці — укр. діти, белар. дзіва — укр. дйво, белар. дзёгаць — укр. дьбготь, белар. дзюна — укр.
дюна, белар. дзадзька — укр. дядько, белар. дзялянка — укр. ділянка і г. д.
§ 27. Беларускай мове уласцівьі губна-губны гук [у], блізкі да адпаведнага украінскага гука і
англійскага білабіяльнага w, па вымауленню — сярздні паміж [в] і [у]. Ён з’яуляецца выключна
у пазіцьіі пасля галосных перад наступным зычным і пасля галоснага у канцы слова: белар.
пр&уда — укр. правда, белар. траука — укр. травка, белар. кроу — укр. кров, белар. здарбуе —
укр. здорбв’я і да т. п.
§ 28. У запазычаных словах злучзнні галосных перадаюцца такім чынам:
а) -іо- у сярздзіне слова у націскной пазіцьіі абазначаецца літарамі ië, ыё (б1ёлаг, б1ёграф,
патрыёт, радыёла), у ненаціскной — літарамі ія, ыя (біялбгія, біяграфія, патрыятызм, перыядычны);
б) -іа- абазначаецца літарамі ія, ыя (авіяцьія, геніяльньї, амшстыя, матэрыял);
в) злучэнне -йо- пасля галосных у націскной пазіцьй абазначаецца літарай ё (маёр, маёлжа,
раён), а у ненаціскной — літарай я (маянЗз, маярат).
§ 29. Беларускія поуныя прьіметнікі мужчынскага роду адзіночнага ліку маюць канчаткі -і, -ы,
чым адрозніваюццца ад адпаведных украінскіх прьіметнікау на -ий і рускіх на -ый: белар.
апбшні — укр. останній, белар. л ё т — укр. легкий, белар. леташні — укр. торішній, белар.вясёлы —
укр. весёлий, белар. зялёны — укр. зелений, белар. цвёрды — укр. твердйй; дзеепрьіметнікі муж
чынскага роду адзіночнага ліку у беларускай мове паслядоуна заканчваюцца на -ы: вядучы
спецьіяліст, загарЗлы твар, абстраляны гбрад, сагнуты палец і г. д.
§ ЗО. Дзеепрьіметнікі прошлага часу залежнага стану, утвораныя ад інфінітьівау з канцавым
націскньїм -аць пры дапамозе суфікса -ан-, захоуваюць націск на гэтым суфіксе: адкапаць —
адкапаны, адламаць — адламаны, асфальтаваць — асфальтаваны, заснаваць — заснаваны, пабудаваць — пабудавйны, паслаць — пасл&ны, сапсаваць — сапсаваны, сарваць — сарваны (параун. укр.
відкопати — відкбпаний, відламати — відламаний, асфальтувати — асфальтбваний, заснувати —
заснбваний, побудувати — побудбваний, послати — пбсланий, зіпсувати — зіпсбваний і да т. п.).
§31. Беларускай мове уласцівьі дзеяслоуны суфікс -ва-, якому адпавядае укр. -ува- (-юва-):
белар. абдумваць — укр. обдумувати, белар. абмёньваць — укр. обмінювати, белар. выварваць —
укр. виварювати, белар. выкбнваць — укр. викбнувати, белар. выкбпваць — укр. викбпувати, белар.
навёдваць — укр. відвідувати, белар. перапісваць — укр. перепйсувати, белар. папяріджваць — укр.
попереджувати і г. д.

і
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Умовні скорочення — Умоуныя скарачзнні
ав.
анат.
антр.
археол.
архіт.
астр.
багатор.
бджільн.
без дод.
безос.
біол.
бот.
буд.
бухг.
в.
вет.
вжив.
виг.
вис.
вищ. ст.
відн.
військ.
вказ.
вст. сл.
вульг.
геогр.
геод.
геол.
гідрол.
гідротехн.
гірн.
грам.
груб.
дав., дав. в.
див.
дипл.
дит.
діал.
дієприкм.
дієприсл.
дієсл.
дод.
док.
доп.
друк.
екол.
екон.
експрес.
ел.
ент., ентом.
етн., етногр.
єдн.
ж.
жарт.
жив.
займ.
закінч, д.
залізн.
зап.
заст.
зах.

— авіація
— анатомія
— антропологія
— археологія
— архітектура
— астрономія
— багаторазова дія
— бджільництво
— без додатка
— безособове
— біологія
— ботаніка
— будівельна справа
— бухгалтерський термін
— відмінок
— ветеринарія
— вживається
— вигук
— слово високого стилю
— вищий ступінь
— відносний займенник
— військова справа
— вказівний займенник
— вставне слово (словосполучення)
— вульгарне слово
— географія
— геодезія
— геологія
— гідрологія
— гідротехніка
— гірництво
— граматика
— грубе слово (вислів)
— давальний відмінок
— дивись
— дипломатія
— дитяче слово (вислів)
— діалектне слово
— дієприкметник
— дієприслівник
— дієслово
— додаток
— доконаний вид
— допоміжний
— друкарський термін
— екологія
— економіка
— експресивне, експресивно
— електротехніка
— ентомологія
— етнографія
— єднальний (сполучник)
— жіночий рід
— жартівливе слово (вислів)
— живопис
— займенник
— закінчена дія
— залізничний термін
— заперечення
— застаріле слово (вислів)
— західноукраїнське

— авіяцьія
— анатомія
— антропологія
— археологія
— архітжтура
— астрономія
— многократное дзеянне
— пчалярства
— без дапаунення
— безасабовы
— біялогія
— батаніка
— будаунічая справа
— бухгалтарскі тзрмін
— склон
— ветэрынарыя
— ужываецца
— вьіклічнік
— слова высокага стылю
— вышэйшая ступень
— адносны займеннік
— вайсковая справа
— указальны займеннік
— пабочнае слова (словазлучэнне)
— вульгарное слова
— географія
— геадззія
— геологія
— гідрологія
— гідратзхніка
— горная справа
— граматыка
— грубое слова (выраз)
— довольны склон
— глядзі
— дыпламатыя
— дзіцячае слова (выраз)
— дыялектнае слова
— дзеепрьіметнік
— дзеепрыслоуе
— дзеяслоу
— дапауненне
— закончанае трыванне
— дапаможны
— друкарскі тзрмін
— жалогія
— жаноміка
— жспрзсіунае, жспрзсіуна
— злектратзхніка
— знтамалогія
— зтнаграфія
— спалучальны (злучнік)
— жаночы род
— жартаулівае слова (выраз)
— жыватс
— займеннік
— скончанае дзеянне
— чыгуначны тзрмін
— адмоуе
— устарзлае слова (выраз)
— заходнеукраінскае
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зб.
звор.
зменш.
зменш.-пестл.
знах., знах. в.
знач.
знев.
зоол.
імен.
ін.
інфін.
ірон.
істор.
і т. ін.
іхт.
кани,.
карт.
кіб.
кін.
кл. в.
книжн.
конд.
коротк. ф.
крав.
кул.
лайл.
лінгв.
ліс.
літ.
лог.
м.
майб. ч.
мат.
мед.
мет.
метеор.
мех.
мин. ч.
мисл.
мист.
мін.
міси,., міси,, в.
міф.
мн.
мор.
муз.
найвищ. ст.
нар. -поет.
наук.
невідм.
недок.
незак. д.
незм.
неозн.
несхв.
обл.
одн.
однокр.
означ.
ор., ор. в.
орн.
ос.
особ.

— збірне
— зворотний (стан)
— зменшувальне
— зменшувально-пестливе
— знахідний відмінок
— значення
— зневажливе
— зоологія
— іменник
— інший
— інфінітив
— іронічне
— історичний термін
— і таке інше
— іхтіологія
— канцелярське слово (вислів)
— картярський термін
— кібернетика
— кінематографія
— кличний відмінок
— книжне слово (вислів)
— кондитерське
— коротка форма (вислів)
— кравецька справа
— кулінарія
— лайливе слово (вислів)
— лінгвістика
— лісівництво
— літературознавство
— логіка
— місто
— майбутній час
— математика
— медицина
— металургія
— метеорологія
— механіка
— минулий час
— мисливський термін
— мистецтвознавство
— мінералогія
— місцевий відмінок
— міфологія
— множина
— морський термін
— музика
— найвищий ступінь
— народнопоетичне
— науковий термін
— невідмінюваний іменник
— недоконаний вид
— незакінчена дія
— незмінний
— неозначений
— несхвальне слово (вислів)
— обласне слово (вислів)
— однина
— однократна дія
— означальний, означення
— орудний відмінок
— орнітологія
— особа
— особовий

— зборнае
— зваротны (стан)
— памяншальнае
— памяншальна-ласкальнае
— вінавальньї склон
— значэнне
— зняважлівае
— заалогія
— назоунік
— іншьі
— інфінітьіу
— іранічнае
— гістарьічньї тзрмін
— і да таго падобнае
— іхтьіялогія
— канцылярскае слова (выраз)
— картачны тзрмін
— кібернетьїка
— кінематографія
— клічньї склон
— кніжнае слова (выраз)
— кандытарскае
— короткая форма (выраз)
— кравецкая справа
— кулінарьія
— лаянкавае слова (выраз)
— лтгвктыка
— лесоводства
— літаратуразнауства
— логіка
— горад
— будучы час
— матэматыка
— медыцына
— металургія
— метзаралогія
— механіка
— прошлы час
— паляушчы тзрмін
— мастацтвазнауства
— мінералогія
— месны склон
— міфологія
— множны лік
— марскі тзрмін
— музыка
— найвышэйшая ступень
— народнапаэтычнае
— навуковы тзрмін
— нескланяльны назоунік
— незакончанае трыванне
— няскончанае дзеянне
— нязменны
— неазначальны
— асуджальнае слова (выраз)
— абласное слова (выраз)
— адзточны лік
— аднакратнае дзеянне
— азначальнЫу азначэнне
— творны склон
— орнітологія
— асоба
— асабовы

21
офіц.
палеонт.
пас.
пед.
перев.
перен.
перех.
пестл.
пит.
підряди.
підсил.
поез.
поет.
полігр.
політ.
пор.
предик.
приєдн.
прийм.
прик.
прикм.
прис.
присв.
присл.
прислівн.
присудк.
прост.
протист.
прям.
психол.
Р•
радіо
рел.
риб.
рідк.
різн.
род., род. в.
розм.
с.
сад.
с.-г.
смт.
соціол.
спец.
спол.
спорт.
ствердж.
стол.
та ін.
театр.
текст.
тесл.
техн.
торг.
т. с.
ужив.
умовн.
у різн. знач.
у скл. пр.
уроч.
у сполуч.
фам.
фарм.

— офіційне слово (вислів)
— палеонтологія
— пасивний стан
— педагогіка
— переважно
— переносне (значення)
— перехідне дієслово
— пестливе
— питальний
— підрядне (речення)
— підсилювальне
— у поезії, поетичне
— поетика
— поліграфія
— політика
— порівняй
— предикативне вживання
— приєднувальний сполучник
— прийменник
— приказка
— прикметник
— присудок
— присвійний займенник
— прислів'я
— прислівник
— присудковий
— простомовне
— протиставний
— пряме значення
— психологія
— рід
— радіотехніка
— релігія
— рибальство
— рідкісне
— різний
— родовий відмінок
— розмовне
— середній рід
— садівництво
— сільськогосподарський термін
— селище міського типу
— соціологія
— спеціальне
— сполучник
— спортивний термін
— стверджувальний
— столярство
— та інше
— театральний термін
— текстильний термін
— теслярство
— техніка
— торгівля
— те саме
— уживаний
— умовний
— у різних значеннях
— у складеному присудку
— урочисто
— у сполученні
— фамільярне слово (вислів)
— фармакологія

— афіцьіяльнае слова (выраз)
— палеонтологія
— залежны стан
— педагогіка
— пераважна
— пераноснае (значэнне)
— пераходны дзеяслоу
— ласкальнае
— пытальны
— залежны (сказ)
— узмацняльнае
— у паззіі, паэтычнае
— паэтыка
— поліграфія
— палтыка
— параунай
— прэдыкатыунае ужыванне
— далучальны злучнік
— прыназоутк
— прымаука
— прьшетнік
— выказтк
— прыналежны займеннік
— прыказка
— прыслоуе
— выказшкавы
— прастамоунае
— супращуны
— прамое значэнне
— псіхалогія
— род
— радыётэхмка
— рзлігія
— рыбалоуства
— рэдкае
— розны
— родны склон
— размоунае
— ніякі род
— садоуніцтва
— сельскагаспадарчы тзрмін
— пасёлак гарадскога тыпу
— сацьіялогія
— спецыяльны
— злучнік
— спартыуны тзрмін
— сцвярджальны
— столярная справа
— і іншае
— тэатральны тзрмін
— тэкстыльны тзрмін
— цяслярская справа
— тзхніка
— гандаль
— тое самае
— які ужываецца
— умоуны
— у розных значэннях
— у састауным выказтку
— урачыста
— у спалучзнні
— фамільярнеє слова (выраз)
— фармакологія

22
фіз.
фізіол.
філос.
фін.
фолькл.
фот.
хім.
ц.-сл.
церк.
ч.
част.
чис.
числ.
шах.
шевс.
шкільн.
юр.

— фізика
— фізіологія
— філософія
— фінанси
— фольклор
— фотографія
— хімія
— церковнослов’янське
— церковне слово (вислів)
— чоловічий рід
— частка
— число
— числівник
— шаховий термін
— шевство
— слово (вислів) шкільного вжитку
— юридичний термін

— фізіка
— фізіялогія
— філософія
— фінансьі
— фольклор
— фатаграфія
— хімія
— царкоунаславянскае
— царкоунае слова (выраз)
— мужчьінскі род
— часціца
— лік
— лічзбнік
— шахматны тзрмін
— шавецтва
— школьное слова (выраз)
— юрыдычны тзрмін

Білоруська абетка — Беларуси алфавіт
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Ёё
Жж

3 з
1і
Й й
К к
Лл
М м
Н н
Оо

П п
Рр
С с
Тт
у у

уу
фф
Хх

Цц
Ч ч
Ш ш
Ы ы
Ь ь
Э э
Юю
Я я

А
А1 спол. а, але.
А2 прийм. (при вказівці на час) о, об; а дзесятай
гадзіне о десятій годйні.
АБ прийм. 1. із знах. (для позначення зближення,
зіткнення) об; машына стукнулася аб слуп машйна стукнулась об стовп; 2. змісц. (для вка
зівки на предмет думки, мови, почуття
і т. ін.) про (кого, що): лёкцыя аб кбсмасе
лекція про космос; гаварыць аб надвбр’е говорйти про погоду; 3. із знах. обл. (для по
значення певного проміжку часу) за; аб ноч за
ніч; аб дзень за день; аб суткі за добу; 4. з
місц. (при позначенні засобу харчування) пере
кладається конструкціями з ор. безприймен
никовим; жыць аб аднбй бульбе жити (харчу
ватися) самою картоплею; аб аднбй вадзё сыт
не будзеш самою водою сйтий не будеш.
АБА прийм. з місц. (у сполученнях із займ, мне,
усім, усеи, усіх) про; аба мне про мене; аба
усім про все.
АБАБАК, -бка ч. бот. бабка ж., підберезник.
АБАБЁГАЦЬ док. оббігати.
АБАБЁГЧЫ і АББЁГЧЫ див. абягаць.
АБАБІЦЬ док. оббйти, (дошками-шалівками)
обшалювати.
АБАБРАНЬІ розм. 1. обібраний; 2. очйщений,
облуплений; 3. обібраний (обкрадений). —
Див. ще абіраць.
АБАБРАЦЬ див. абіраць.
АБАБЯГАЦБ див. абягаць.
АБАВЙЗАК, -зку ч. 1. обов’язок; повйнність ж.;
правы і ~зкі грамадзян права й обов’язки гро
мадян; лічьіць сваім -зкам вважати за свій
обов’язок; вбінскі а. військова повйнність;
2. тільки мн. обов’язки; выкбнваць ~зкі дырэктара виконувати обов’язки директора.
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА с . зобов’язання; браць а.
брати зобов’язання.
АБАВЙЗВАЦЬ недок., АБАВЯЗАЦБ док. (кого)
зобов’язувати, зобов’язати.
АБАГАВІЦБ див. абагауляць.
АБАГАУЛЁННЕ с. обожнення.
АБАГАУЛЁНЫ обожнений. — Див. ще абагау
ляць. м
АБАГАУЛЙЦЦА недок. пас. обожнюватися.
АБАГАУЛЙЦБ недок., АБАГАВІЦЬ док. обо
жнювати, обожнити, обожувати, обожити.
АБАГАЧАЛЬНЬІ спец, збагачувальний.
АБАГАЧАЦЦА недок. звор., пас. збагачуватися.
АБАГАЧАЦЬ недок., АБАГАЦІЦЬ док. у різн.
знач, збагачувати, збагатити; -ціць глёбу азбтам збагатйти грунт азотом.

АБАГАЧЙННЕ с. у різн. знач, збагачення.
АБАГНАНЬІ 1. обігнаний; 2. с.-г. підгорнутий,
обгорнутий. — Див. ще абганяць.
АБАГНАЦЦА док. (від кого) розм. відігнатися;
відбйтися; ад камарбу не а. від комарів не
відігнатися.
АБАГНАЦЬ див. абганяць.
АБАГНУТЬІ у різн. знач, обігнутий. — Див. ще
абгінаць.
АБАГНУЦЬ див. абгінаць.
АБАГУЛЕННЕ с. усуспільнення.
АБАГУЛЕНЬІ усуспільнений. — Див. ще абагульваць.
АБАГУЛЬВАННЕ с. усуспільнювання.
АБАГУЛЬВАЦЬ недок., АБАГУЛІЦЬ док. усус
пільнювати, усуспільнити.
АБАГУЛЬНбННЕ с. узагальнення.
АБАГУЛЬНЕНЬІ узагальнений. — Див. ^вабагульняць.
АБАГУЛЬНЙЦЬ недок., АБАГУЛЬНЇЦЬ док.
узагальнювати, узагальнити.
АБАГУЛЬНЙЮЧЬІ узагальнюючий.
АБАДЖГАНЬІ розм. 1. покусаний (комахами)',
2. пожалений (кропивою). — Див. ще абаджгаць.
АБАДЖГАЦЦА док. розм. (кропивою) пожалйтися.
АБАДЖГАЦЬ док. розм. 1. (про комах) покуса
ти; 2. (про кропиву) пожалйти.
АБАДЗЬМУТЬІ обдутий. — Див. ще абадзьмуць.
АБАДЗЬМУЦЬ док. обдути.
а б а д н Е ц ц а безос. док. розвйднитися.
АБАДРАНЕЦ, -нца ч. розм. обідранець, обірва
нець, голодранець, босяк, волоцюга, ланець,
шарпак.
АБАДРАНКА ж . р о з м . обідранка, обірванка, го
лодранка, шарпачка.
АБАДРАНЬІ дієприкм. 1. обідраний; 2. дієприкм. подряпаний; 3. дієприкм. обчесаний,
очесаний; 4. прикм. обтріпаний, обшарпа
ний, обтіпаний. — Див ще абдзіраць.
АБАДРАЦБ див. абдзіраць.
АБАЗВАНЬІ обізваний. — Див ще абазваць.
АБАЗВАЦЦА док. розм. обізватися, відгукнути
ся, озватися.
АБАЗВАЦЬ док. обізвати.
АБАЛГАЦЬ див. абьілгаць.
АБАЛОНА ж. 1. заплава; 2. бот. заболонь.
АБАМШдЛЬІ див. абьімшЗльї.
АБАМШ ^ЦЬ див. абьімшЗць.

АБАПАЛ
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АБАПАЛ і НААБАіТАЛ 1. прислівн. обабіч, з
обох боків; а. цягнууся лес обабіч простягав
ся ліс; 2. прийм. з род. обабіч (чого); а. дарбгі
раслі ябльїні обабіч дороги росли яблуні.
АБАПЕРЦІСЯ див. апірацца.
АБАПІРАЦЦА див. апірацца.
АБАРАНАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. обороноздатність,
обороноспроможність.
АБАРАНАЗДОЛЬНЬІ обороноздатний, оборо
носпроможний.
АБАРАНАК, -нка ч. 1. конд. бублик; 2. розм.
(кермо) бублик, баранка ж.\ 0 дзі'рка ад ~нка
дірка з бублика; зарабіць на ~нкі дістатися на
бублики; хвост -нкам хвіст бубликом.
АБАРАНАЧНІК ч. розм. бублейник, буб
личник.
АБАРАНАЧНІЦА ж. розм. бублейниця, буб
личниця.
АБАРАНАЧНЬІ бубликовий, бубличний.
АБАРАНЬІ обораний.
АБАРАНЯЦЬ недок., АБАРАНІЦЬ док. 1. (від
нападу) обороняти, оборонйти, захищати,
захистйти; -няць радзіму обороняти (захи
щати) вітчйзну; -няць сад ад шкбднікау за
хищати сад від шкідників; -няць падсуднага
захищати підсудного; 2. (наполягати на пра
вильності чогось, домагаючись визнання) об
стоювати, обстояти, відстбювати, відстбяти;
-няць правьі обстоювати прав£; -няць свой
пункт гледжання обстоювати (відстбювати)
свій погляд; 3. (дисертацію, проект та ін.)
захищати; захистйти; -няць дьісерт&цьпо за
хищати дисертацію.
АБАРАЦЬ див. абвбрваць.
АБАРАЧАЛЬНАСЦЬ ж . 1. спец, (проходження
товарів, грошей через оборот) оборотність;
паскормць а. капіталу прискорити оборот
ність капіталу; 2. спец, (переміщення транс
портних засобів туди й назад) обертальність,
оборотність; а. вагбнау обертальність (обо
ротність) вагонів.
АБАРАЧАЦЦА недок. 1. фолькл. перевертати
ся; обертатися; 2. (схилятися до чогось) на
вертатися.
АБАРАЧАЦЬ недок. 1. фолькл. обертати; пере
вертати; 2. (схиляти до чогось) навертати.
АБАРАЧ^ННЕ с. 1. оберт ч.\ а. Зямлі вакбл
Сбнца оберт Землі навколо Сонця; 2. екон.
обіг ч.; грашбвае а. грошовий обіг; зняць з а.
вилучити з обігу.
АБАРВАНЬІ 1. зірваний; 2. обірваний. — Див.
ще абрмваць.
АБАРВАЦЦА док. 1. (відірватися, відділитися)
обірватися; 2. (раптом, несподівано припини
тися) урватися; обірватися; 3. (обноситися)
обшарпатися, обдертися, обідратися.
АБАРВАЦЬ див. абрьів&ць.
АБАРОНА ж . 1. оборона; захист ч.; займ&ць
-ну займати оборону; стаць на -ну стйти на
захист (на оборону); проціпав&траная (процітанкавая) а. протиповітряна (протитанкова)
оборона; а. дьіплбмнага прабкта захист дип
ломного проекту; 2. юр., спорт, захист ч.
АБАРОНЕЦ, -нца ч. політ, та ін. оборонець.
АБАРбНЦА ч. 1.у різн. знач, захиснйк; 2. (щи

АБВЁСЦ1
рий прихильник кого, чого-небудь) споборник;
речник.
АБАРОТ, -ту ч. 1. оберт; а. кбла оберт колеса;
вал рббіць дзвёсце -бтау вал робить двісті
обертів; 2. екон., залізн., с.-г. оборот; а. капі
талу оборот капіталу; а. вагбнау оборот ваго
нів; а. палявых культур оборот польовйх
культур. 0 браць (узяць) у а. брати (взяти) в
роботу.
АБАРОЧВАЦЦА недок. 1. перекидатися, пере
вертатися; 2. обертатися, повертатися, огля
датися; 3. екон. обертатися; 4. (про хід спра
ви, про обставини) обертатися, повертатися.
АБАРОЧВАЦЬ недок. перекидати, валяти, пе
ревертати.
АБАЙЛЬНАСЦЬ ж. чарівність, чарівливість,
принадність, принадливість.
АБАЙЛЬНЬІ чарівнйй, чарівлйвий, привабли
вий, принадний.
АБАЙННЕ с. чарівність ж., чарівлйвість ж.,
привабливість ж.; чари.
АББЁГЧЫ див. абабёгчы.
АББ^РСАНЬІ ,розм. обплутаний, обмотаний.
— Див. ще абоЗрсваць.
АББЙРСВАЦЬ недок., АББФРСАЦЬ док. розм.
(недбало обв'язувати) обплутувати, обплута
ти, обвивати, обвити (мотузком, шпагатом).
АББЯГАЦЬ див. абяг&ць.
АБВАЛАКАЦБ недок., АБВАЛАЧЙ док. обво
лікати, обволоктй; хмары -лаклі нёба хмари
обволоклй нёбо.
АБВАЛАЧЬІСЯ док. 1. обволоктися; 2. розм.
обійтй (з труднощами); ледзь -лбкся вакбл
балбта насйлу обійшов навколо болота.
АБВАЛЬВАЦЦА недок., АБВАЛЇЦЦА док. об
валюватися, завалюватися; обвал йтися, завалйтися.
АБВАЛЬВАЦЬ недок., АБВАЛІЦЬ док. 1. (щось)
обвалювати, обвал йти, завалювати, завал йти; 2. (когось) вал йти, валяти, звалити, по
вал йти; а. дрЗва повалити дерево.
АБВАНДРАВАЦЬ док. обмандрув&ти, об’їхати
(обходйти), мандруючи.
АБВАРВАЦЬ недок., АБВАРЬІЦЬ док. обварю
вати, обварйти; -ваць агарбдніну обварювати
овочі.
АБВАРЬІЦЦА док. обварйтися.
АБВАСТРАЦЦА недок., АБВАСТРЬІЦЦА док.
загострюватися, загостритися; хварбба ~рылася хвороба загострйлася; слых -ры^ся слух
загострився; 0 атмасфёра -рылася атмосфера
розпалйлася.
АБВАСТРАЦЬ недок., АБВАСТРЫЦЬ док. за
гострювати, загострйти; -рыць аднбсіньї загострйти стосунки.
АБВАСТРІ&ННЕ с. загострення.
АБВЁЗЦ1 док. у різн. знач. обвезтй.
АБВЁРГНУЦЬ див. абвярг&ць.
АБВЁРЧВАЦЬ / АБВЁРТАЦЬ недок. обгорта
ти, обмотувати; загортати.
АБВЁСНЫ: а. лад грам, дійсний спосіб.
АБВЁСТКА ж. оголошення, оповіщення с.;
О а. дня порядок денний.
АБВЁСЦ1 док. у різн. знач. обвестй, (рискою,
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смужкою — ще) окреслити; а. вакбл дбма обвестй навколо будйнку; а. вач&мі обвестй
очйма; 0 а. вакбл пальца обвестй (обкрутйти)
навколо пальця.
АБВЕТРАЛЬІ у різн. знач, обвітрілий.
АБВЕТРАНЬІ обвітрений. — Див. ще абв&траць.
АБВЕТРАЦЬ док. у різн. знач, обвітріти, обвіт
ритися; -ралі рукі обвітріли руки; бялізна
-рала білизна обвітріла.
а б в Е т р ь ів а ц ь недок., АБВЇЛТЬІЦЬ док. об
вітрювати, обвітрити; а. твар обвітрити облйччя.
АБВЕЧАРФЦЬ док. розм. повечоріти, посуте
ніти.
АБВбШЧАНЬІ оголошений; проголошений.
— Див. ще абвяшчаць.
АБВІНАВАУЦА ч . 1. юр. обвинувач; дзярж&уньі а. державний обвинувач; 2. викривач, ви
явник.
АБВІНАВАУЧЬІ 1. юр. обвинувальний; а. прьігавбр обвинувальний вйрок; 2. викриваль
ний; а. дакумент викривальний документ.
АБВІНАВАЦІЦЬ див. абвінавачваць.
АБВІНАВАЧАННЕ с . 1. у р і з н . з н а ч , звинува
чення; 2. викриття.
АБВІНАВАЧВАННЕ с . 1. звинувачування; 2. ви
кривання.
АБВІНАВАЧВАЦЦА недок. пас. звинувачува
тися; викриватися.
АБВІНАВАЧВАЦЬ недок., АБВІНАВАЦІЦЬ док.
1. у різн. знач, звинувачувати, звинуватити;
-ціць у крадзяжм звинуватити в крадіжці;
-ціць у злачмнстве звинуватити у злочині;
2. викривати, вйкрити; -ціць у хлусні вйкрити чию брехню, зловити кого на брехні.
АБВІНАЦЦА ( ч ь ім ) недок. звор., пас., АБВІНУЦЦА (чьім) док. обгортатися; обгорнути
ся (чим), загортатися, загорнутися (в що); об
мотуватися, обмотатися (чим).
АБВІНАЦЬ ( чьім) недок., АБВІНУЦЬ (чьім)
док. обгортати, обгорнути (чим), загортати,
загорнути (в що); обмотувати, обмотати (чим).
АБВІНУТЬІ (чьім) обгорнутий (чим), загорну
тий (у що), обмотаний (чим). — Див. ще абвінаць.
АБВОДНЬІ обвіднйй; а. канал спец, обвідний
канал.
АБВОРВАЦЬ недок., АБАРАЦЬ док. с.-г. обо
рювати, оборати.
АБВОСТРАНАСЦЬ ж. загостреність; напру
женість.
АБВОСТРАНЬІ загострений; напружений.
АБВЙНУЦЬ док. прив’янути.
АБВЯРГАЛЬНЬІ спростовний.
АБВЯРГАННЕ с . спростовування.
АБВЯРГАЦЬ недок., АБВЙРГНУЦЬ, мин. ч.
абверг, абвергла док. спростовувати, спрос
тувати; заперечувати, заперечити; -гнуць
чьно-небудзь тзбрьно спростувати чию-небудь теорію.
АБВЯРЖЗННЕ с. у різн. знач, спростування;
а. паклепу спростування наклепу; змясціць у
газеце а. вмістити в газеті спростування.

АБГЛЁДЗЕЦЦА
АБВЯРЦЁЦЬ док. обгорнути, обмотати; загор
нути.
АБВЯСЦЇЦЬ див. абвяшчаць.
АБВЙЦЬ док. 1. (про рослини) прив’янути; по
хилитися; 2. перен. (розслабитися) обм’якну
ти; 3. перен. (впасти в поганий настрій) знітйтися, понйкнути.
АБВЯШЧАЛЬНІК ч. проголошувач, проголосник.
АБВЯШЧАЦЬ недок., АБВЯСЦІЦЬ док. 1. огодотувати, оголосйти, проголошувати, проголосйти; сповіщати, сповістйти; провіща
ти, провістйти; -ціць вайну оголосйти війну;
-ціць незалежність краіньї проголосйти неза
лежність країни; і . (наперед) провіщати,
провістйти, передвіщати, передвістйти; 3. (ви
знавати ким-небудь) оголошувати, оголосй
ти, проголошувати, проголосйти; -сціць
вар’йтам оголосйти божевільним; 0 -анаф е
му (кому) накладати анафему (на кого), від
давати анафемі (кого), оголошувати анафе
му (кому).
АБВЯШЧ&ННЕ с. 1. оголошення, об’ява ж.;
проголошення; провіщення; 2. (наперед) спо
віщення [наперед], провіщення; пророкуван
ня, віщув&ння; 3. Оповістка ж., оповіщення.
АБГАБЛЕВАНЫ і АБГАБЛЯВАНЫ обструга
ний, обстружений, постружений. — Див. ще
абгаблёуваць.
АБГАБЛЕ^ВАЦЬ недок., АБГАБЛЯВАЦЬ док.
обстругувати, обстругати.
АБГАВОР, -ру ч. і АБГАВОРЫ, -ау обмова ж.,
оббріхування с.; (обл.) осуда ж.
АБГАВОРВАЦЬ і АБГАВАРВАЦЬ недок., АБГАВАРЙЦЬ док. 1. (кого-що) обговорювати;
обговорйти; -ваць пыт&нне на схбдзе обгово
рювати питання на зборах.; 2. обмовлйти;
обмовити (кого); розпускати пліткй (про ко
го, що), зводити наклеп (на кого, що); ганити,
гудити.
АБГАМТАЦЦА док. обл. обім’ятися, прим’я
тися.
АБГАНЙЛКА ж. с.-г. просапник ч.
АБГАНЯЛЬНЬІ с.-г. просапний.
АБГАНЯННЕ с. с.-г. проорювання; підгортан
ня; обгортання (картоплі).
АБГАНЙЦЬ недок., АБАГНХЦЬ док. 1. (випе
реджати) обганяти, обігнати; переганяти,
перегнати; 2. розм. (про росу, пил) змахувати,
змахнути, обмахувати, обмахнути; 3. с.-г. (кар
топлю) обгортати, обгорнути, підгортати,
підгорнути; 4. (відганяти мух, комарів) обга
няти, обігнати; 5. (кору, шкіру) дерти, обди
рати, обдерти; 6. спец, (просо та інше зерно)
шеретувати, пошеретувати.
АБГАРВАЦЬ і АБГАРАЦЬ недок., АБГАРЙЦЬ
док. обгоряти, обгоріти.
а б г а р О д ж в а ц ь недок., АБГАРАДЗЇЦЬ об
городжувати , обгородити.
АБГІНАЦЬ недок., АБАГНУЦЬ док. у різн.
знач, обгинати, обігнути, обходити, обійтй;
лес -н^у сялб дугбю ліс обігнув село дугою;
карабёль -нуу мыс корабель обійшов (обі
гнув) мис.
АБГЛЕДЗЕЦЦА див. аглёдзецца.
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АБГЛЙД, -ду ч. розм. огляд.
АБГЛЯДАННЕ с. розм. ОГЛЯД ч.
АБГЛЯДАЦЬ недок., АБГЛЕДЗЕЦЬ док. огля
дати, оглянути.
АБГНІВАЦЬ недок., АБГНІСЦІ / АБГНЇЦЬ док.
обгнивати, обгнйти.
АБГОЙСАЦЬ док. розм. обгасати.
АБГОРТАЧНЬІ обгортковий; ~ная папера ж.
обгортковий папір ч.
АБГОРТВАЦЬ недок., АБГАРНУЦЬ док. 1. об
гортати, обгорнути; 2. с.-г. (землею) обгорта
ти, обгорнути, підгортати, підгорнути; під
сипати, підсйпати; обсипати, обсипати.
АБГРУНТАВАНА прислівн. обгрунтовано.
АБГРУНТАВАНАСЦЬ ж . обгрунтованість.
АБГРУНТАВАНЬІ обгрунтований.
АБГРФБЦІ док. обгребтй; а. стог обгребтй сті
жок. — Див. ще агрЗбці.
АБГУЛЬВАЦЬ недок., АБГУЛЙЦЬ док. обіфавати; обіграти; а. у шахматьі обіфати в шахи.
АБГУЛЙНЬІ обіфаний. — Див. ще абгульваць.
АБДЗЕЛЬВАЦЬ / АБДЗЯЛЙЦЬ недок., АБДЗЯЛІЦЬ док. 1. (позбавляти) обділяти; обділйти; прьірбда -л£ла ягб прьігажбсцю при
рода обділила його вродою; 2. (давати) об
діляти, обділйти, наділяти, наділити.
АБДЗЕуБВАЦЬ недок., АБДЗЯУБАЦЬ і АБДЗЯУБЦІ док. обдзьобувати, обдзьобати,
обдзюбувати, обдзюбати; обкльовувати, об
клювати.
АБДЗІРАЛА^КА ж. прост. здйрство с., здйрщина; (розм.) драпіжка.
АБДЗІРАЛКА ж . (с.-г. машина) обдйрка.
АБДЗІРАЦЬ недок., АБАДРАЦЬ док. 1. (зніма
ти кору, оболонку, оббивку) обдирати, обдер
ти; 2. (робити подряпини) дряпати, подряпа
ти; 3. (очищати від костриці) тіпати, обтіпа
ли; 4. розм. (відбирати все, розоряти) обби
рати, обібрати; обдирати, обдерти; 0 -драць
як ліпку обдерти (облупйти) як лйпку.
АБДЗЇРСТВА с. прост. здйрство; грабіж ч.,
грабунок ч.
АБДЗЬМУХВАЦЬ недок., АБДЗЬМУХАЦЬ док.
обдувати, обдимати, обдути.
АБДЗЯУБАЦЬ і АБДЗЯ'УБЦЇ див. абдзеубваць.
АБДОРВАЦЬ недок., АБДАРЙЦЬ док. обдаро
вувати, обдарувати.
АБДЬІМАЦЬ див. абнімаць.
АБДЬІМКІ див. абнімкі.
АБДЬІМНЬІ охоплюючий; військ, -а я аперацьія праціуніка охватна операція противника.
АБЕДЗВЕ род., місц. абедзвюх, дав. аб&дзвюм,
ор. абедзвюма обйдві; стаць -вюма наг&мі ста
ти обома ногами; 0 -вюма рукамі ухапіцца
обома руками схопйтися (ухопйтися); палажмць на а. лап&ткі покласти на обйдві лопат
ки; кульгаць на а. нагі кульгати на обйдві
ногй; -вюма рук&мі падпіс&цца (пад чьш)
обома руками підписатися (під чим).
АБЕДЗЕНЬІ обідній; а. перапьінак обідня пе
рерва; а. стол обідній стіл.
АБЕЗЗАРАЖВАЦЬ недок., АБЕЗЗАРАЗІЦЬ док.
знезаражувати, знезаразити; -ваць ваду зне

АБКІДАЦЬ
заражувати воду; -ваць нас&нне знезаражува
ти насіння.
а б е з з я м Е л ь в а ц ь недок., а б е з з я м Е л і ц ь
док. збезземелювати, збезземелити.
АБЕЗНАДЗбЙВАЦЬ недок., а б е з н а д з Е і ц ь
док. позбавляти надії, позбавити надії; обез
надіювати, обезнадіяти.
АБЕСКАЛЯРОУВАННЕ с . знебарвлювання.
АБЕСКАЛЯРОУВАЦЬ недок. знебарвлювати.
АБЕЧАК, -чка ч. (обід сита, решета) обичайка
ж.
АБЖАВАНЬІ розм. обжований. — Див. ще абжбуваць.
АБЖОУВАЦЬ недок., АБЖАВАЦЬ док. обжовувати, обжувати.
АБЗА ж . (край необрізаної дошки) ребро с.
АБЗАВЯДЗЕННЕ с . і АБЗАВОДАК, -дку ч. за
ведення с.\ обзаведення с.
АБЗВОНЬВАЦЬ недок., АБЗВАНІЦЬ док. розм.
обдзвонювати, обдзвонйти.
АБІБОК ч. р о зм . лежень, ледар, гульвіса, ло
бур; тюхтій.
АБІБОЦТВА с . розм. ледарювання, байдику
вання; неробство.
АБ’ІНЬВАЦЬ недок., АБ’ЇНЕЦЬ док. укриватися (покриватися, припадати) інеєм (памо
роззю, прймороззю); укрйтися (припасти)
інеєм (памороззю, прймороззю).
АБІРАЦЬ недок АБАБРАЦЬ док. 1. (плоди
і т. ін.) оббирати, обібрати; 2. (зняти шка
ралупу, шкірку) чистити, очйстити; лупйти,
облупйти;
(обкрадати) оббирати, обібра
ти; 4. (місце та ін.) обирати; 0 -браць да ніткі
обібрати до нйтки (сорочки, останнього).
АБЇРКІ, -рак тільки мн. лушпйння с., шкірка
ж., шкаралупа ж.; відходи.
АБІРЬІЧЬІЦЬ док. розм. обчикрйжити, обчух
рати; (обстригти — ще) обмакогонити, обмакотйрити; обкраяти.
АБКАЛОЧВАЦЬ недок., АБКАЛАЦІЦЬ док.
(яблуню і т. ін.) обтрушувати, обтрусйти.
АБКАМЕЧВАЦЬ недок., АБКАМЯЧЙЦЬ док.
обминати, обім’яти; -ваць падушку обмина
ти подушку.
АБКАПВАЦЬ недок., АБКАПАЦЬ док. обкапу
вати, обкапати; закапувати, закапати.
АБКАР^ЛЬІ зашкарублий; (прям. — ще) шка
руб кйй.
АБКАР§ЦЬ док. зашкарубнути; (прям. — ще)
пошкарубіти, пошкарубнути.
АБКАТАНЬІ спец, обкатаний. — Див. ^ а б к а т ваць.
АБКАТВАЦЬ недок., АБКАТАЦЬ док. спец, об
катувати, обкатати; об’їжджати, об’їздити;
-таць машьіну обкатати машйну.
АБКВЗЦАЦЦА док. розм. забруднйтися, зама
затися; забрьохатися.
АБКВдЦАЦЬ док. розм. забруднйти, замазати,
обмазати.
АБКІДАЦЬ недок., АБКІДАЦЬ док. 1. закида
ти, закйдати, обкидати, обкйдати; (прикрити
з різних боків — ще) обкладати, обкласти;
2. (про сип) безос. розм. обкидати, обкйдати,

АБКІТОУВАЦЬ

27

обсипати; обсйпати; 3. крав, обкидати, об
кидати; обметувати, обметати.
АБКІТОУВАЦЬ н е д о к АБКІТАВАЦЬ док. за
мазувати, замазати (замазкою); (вікна замаз
кою — ще) китувати, покитувати; закитоБу
вати, закитувати.
АБКІТОУКА ж . (дія) замазування; шпаруван
ня, зашпаровування; китування с.
АБКЛЕУВАЦЬ недок., АБКЛЯВАЦЬ док. розм.
(тільки про рибу) обкльовувати, обклювати.
АБКОПВАЦЬ недок., АБКАПАЦЬ док. обкопу
вати, обкопати. — Пор. абкапваць, абкапаць.
АБКРУЖАЦЬ і АБКРУЖВАЦЬ недок., АБКРУЖЬІЦЬ док. 1. оточувати, оточйти, (про
людей — ще) обступати, обступйти; 2. (обго
роджувати чимось навколо) оточувати, ото
чйти; обводити, обвестй; 3. (обійти, об їхати
навколо чогось) обкружляти.
АБКУРАЦЬ і АБКУРФЦЬ док. (покритися га
ром, кіптявою, сажею) закурйтися, закоптйтися; (димом — ще) задимйтися.
АБКУРВАЦЦА недок. пас. обкурюватися.
АБКУРВАЦЬ недок., АБКУРЬІЦЬ док. у різн.
знач, обкурювати, обкурйти.
АБКУРОДЬІМЕЦЬ док. розм. закурйтися, закоптйтися; задимйтися.
АБКУРОДЬІМЛЕНЬІ розм. закурений, закоп
чений, задймлений.
а б к у р О д ь і м л і в а ц ь недок., АБКУРОДЬІМІЦЬ док. розм. закурювати, закурйти, за
копчувати, закоптйти, задймлювати, задимйти.
АБКУСВАЦЬ недок., АБКУСАЦЬ док. обкушу
вати, обкусати; (наробити укусів — ще) по
кусати; (про собаку, свиню і т. ін. — ще) по
рвати.
АБЛАВУХ ч. перен. лайиі. (про некмітливу, неспритну людину) лопух.
АБЛАВУХІ капловухий, клаповухий (розм.).
АБЛАДА ж. розм. 1. влада, вплив ч.; (заст.)
облада; 2. володіння с., належність, здобуток
ч.; (заст.) облада; бьщь пад чьіей-нббудзь -дай
бути в чиєму-небудь володінні; 3. оправа.
АБЛАДЖВАЦЬ недок., АБЛАДЗІЦЬ док. розм.
1. давати (дати) лад (чому); розм. облагоджу
вати, облагодити; 2. (вигідно влаштовувати)
розм. облагоджувати, облагодити; єн скбра
-дзіу гЗту справу він швйдко облагодив цю
справу.
АБЛАКОЧВАЦЦА недок., АБЛАКАЦІЦЦА док.
спиратися (обпиратися) ліктем (ліктями);
спертися (обпертися) ліктем (ліктями).
АБЛАПІЦЬ1док. розм. обхопйти лапами; (розм.)
облапити.
АБЛАПІЦЬ2 док. обл. облатати.
АБЛАПЛЕНЬІ1 обхоплений лапами; облаплений. — Див. ще аблапіць1.
АБЛАПЛЕНЬІ2 облатаний. — Див. ще абл&піць2.
АБЛАПОШВАЦЬ недок., АБЛАПОШЬІЦЬ док.
прост. обдурювати, обдурйти; (розм.) обшахровувати, обшахрувати; обдирати, обдерти;
оббирати, обібрати.
АБЛАТАШЬІЦЬ док. (свавільно позривати пло
ди, ягоди і т. ін.) обібрати, обнести; обпат
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рати; а. сад обібрати сад; а. ябльїкі обібрати
яблука.
АБЛАЧЬІНА ж. хмарйна.
АБЛАПІЧВАЦЬ недок., АБЛАШЧЬІЦЬ док. приласкати; приголубити.
АБЛЕГЧЬІ док. 1. у різн. знач, облягтй, оточй
ти, огорнути; (про одяг — ще) улйпнути; хмарьі абляглі неба хмари обляглй небо; 2. (за
хворіти) злягтй; звал йти ся.
АБЛЕДЗЕНЯВАЦЬ недок., АБЛВДЗЯНЕЦЬ док.
обмерзати, обмерзнути; братися крйгою
(льодом), узятися крйгою (льодом); (ціпені
ти) клякнути, дубіти; заклякнути, задубіти.
АБЛЕТАК, -тка ч. обл. (про тварин, рослини)
одноліток, (лише про тварин — ще) річняк.
АБЛЕТНІК, -у, ч. обл. дрова, заготовлені вес
ною на зйму.
АБЛЕТВАЦЬ і АБЛЯТАЦЬ недок. 1. (літаючи,
робити рух по колу) облітати; 2. ав. облітати,
облітувати (літак).
АБЛЕТАЦЬ і АБЛЯТАЦЬ недок., АБЛЯЦбЦЬ
док. (літаючи, побувати в різних місцях) об
літати; (навколо чогось) облетіти; (про листя
з дерев) опасти, осйпатися; -т&ць усе астравьі
облітати всі островй; чутка -цела увесь гбрад
чутка облетіла все місто; лі'сце -цела лйстя
опало (осйпалося).
АБЛІВАХА ж. розм. ожеледь, ожеледиця.
АБЛЇПКА: у -ку в обтяжку.
АБЛІЦАВАНЬІ облицьований, обличкований.
— Див. ще абліцбуваць.
АБЛІЦОУВАЦЬ недок., АБЛІЦАВАЦЬ док. буд.
облицьовувати, облицювати; обличковува
ти, обличкувати; заличковувати, заличкува
ти.
АБЛЇЧВАЦЬ недок., АБЛІЧЬІЦЬ док. 1. (дава
ти менше, ніж належить) обдурювати, обду
рйти; обраховувати, обрахувати; 2. розм. (ви
значити кількість, обсяг, вартість і т. ін. чо
го-небудь підрахунком) обраховувати, обраху
вати.
АБЛОГАлс. 1. військ, облога; 2. с.-г. переліг ч.,
обліг ч.; 3. мисл. облягання с., облога; обла
ва; а. мядзведзя облягання (облога) ведмедя.
АБЛОГАВЬІ 1. військ, облоговий; 2. с.-г. пере
логовий.
АБЛОЖНЬІ1. с.-г. перелоговий; цалінньїя і -ньія
землі цілйнні та перелогові землі; 2. (тривалий,
затяжний) обліжнйй, обложнйй; а. дождж
обліжнйй дощ.
АБЛОКІ мн. хмари.
АБЛОНЬ ж. обл. заплава.
АБЛУБІЦА ж . обл. луб’янйй обруч у ручнйх
жорнах.
АБЛУЗВАЦЬ недок., АБЛУЗАЦЬ док. облущу
вати, облущити.
АБЛЬІГВАЦЬ недок., АБЛЬІГАЦЬ док. розм.
обнйзувати, обнизати.
АБЛЬГГВАЦЬ недок. прям., перен., АБЛЬГГАЦЬ
док. обплутувати, обплутати; -ваць дрбтам
обплутувати дротом; -таць ч&рамі обплутати
чарами.
АБЛЮБАВАНЬІ уподобаний; облюбований.
— Див. ще аблюббуваць.
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АБЛЮБОУВАЦЬ недок., АБЛЮБАВАЦБ док.
уподобати (док.), облюбовувати, облюбувати.
АБЛДЦРЬІ тільки мн. обл. нарйтники (у хомуті).
АБМАКР&ЛЬІ намоклий; мокрий.
АБМАКРЇЩЬ док. намокнути; обмокнути.
а б м а л Е у в а ц ь недок., АБМАЛЯВАЦЬ док.
обмальовувати; обмалювати.
АБМАЛЯВАНЬІ обмальований. — Див. ще абмалеуваць.
АБМАНВАЦЬ недок., АБМАНУЦЬ док. обл. об
манювати, обманути; обдурювати, обдурйти;
ошукувати, ошукати.
АБМАНУТЬІ обманутий, обдурений, ошука
ний. — Див ще абм&нваць.
АБМАРАЖФННЕ с. обмороження.
АБМАРАНЬІ розм. прям., перен. забруднений,
обмазаний. — Див. ще абмараць.
АБМАРАЦЬ док. розм. прям., перен. забрудни
ти, обмазати.
АБМАРАЧЬІЦЦА док. запаморочитися.
АБМАРАЧЙННЕ с. розм. запаморочення.
АБМАРОЧВАЦЬ недок., АБМАРАЧЙЦЬ / АБМАРОЧЬІЦЬ док. розм. обморочувати, об
морочити.
АБМАТАНЬІ обмотаний. — Див. ще абмбтваць.
АБМАТАЦЬ див. абмбтваць.
АБМЕЖАВАЛЬНІК ч. техн. обмежник, обме
жувач.
АБМЕЖАВАЛЬНЬІ обмежувальний, обмежний.
АБМЕЖАВАНА обмежено.
АБМЕЖАВАНАСЦЬ ж . обмеженість.
АБМЕЖАВАННЕ с . 1. обмеження; (незак. д. —
ще) обмежування; 2. обмежування.
АБМЕЖАВАНЬІ і АБМЯЖОВАНЬІ дієприкм.
1. обмежений; 2. обмежований; 3. у знач,
прикм. обмежений; -ньія србдкі обмежені кош
ти; а. чалавбк обмежена людина. — Див. ще
абмяжбуваць.
АБМЕЖАВАЦЦА див. абмяжбувацца.
АБМЕЖАВАЦЬ див. абмяжбуваць.
АБМбН, -ну, ч. у різн. знач, обмін; а. таварау
обмін товарів; а. думкамі обмін думками; а.
рЗчьівау фізіол. обмін речовйн.
АБМбР, -ру, ч. у різн. знач, обмір; а. жьілплбшчьі обмір житлоплощі; а. пакупніка обмір
покупця.
а б м Е р в а ц ь недок., а б м Е р а ц ь док. у різн.
знач, обмірювати, обміряти; обмірити; -ваць
уч&стак обмірювати ділянку; -раць пакупніка
обміряти покупця.
АБМЕРКАВАННЕ с . обговорення; обміркову
вання, обдумування.
АБМЕРКАВАНЬІ обговорений; обміркований,
обдуманий. — Див. ще абмяркбуваць.
АБМЕРКАВАЦЬ див. абмяркбуваць.
АБМбШВАЦЬ недок., АБМЯШАЦЬ док. розм.
(корм) мастйти, помастйти, присмачувати,
присмачити.
АБМЇН, -у, ч. розм. обгін; ехаць у а. їхати наввйпередки.
АБМОТВАЦЬ недок., АБМАТАЦЬ док. у різн.
знач, обмотувати, обмотати; ~т&ць галаву
ручнікбм обмотати голову рушником; -таць
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шалік вакбл шмі обмотати шарф (шалик)
навколо шйї.
АБМУЛЬВАЦЬ недок., АБМУЛЯЦЬ док. на
мулювати, намулити.
АБМУНДЗІРАВАНЬІ обмундирований. — Див.
ще абмундзірбуваць.
АБМУНДЗІРОУВАЦЦА недок. звор., пас., АБМУНДЗІРАВАЦЦА док. обмундировуватися,
обмундируватися.
АБМУНДЗІРОУВАЦЬ недок., АБМУНДЗІРАВАЦЬ док. обмундирбвувати; обмундирува
ти.
АБМУРАВАНЬІ буд. обмурований. — Див. ще
абмурбуваць
АБМУРО^ВАЦЬ недок., АБМУРАВАЦЬ док.
буд. обмуровувати, обмурувати; (багато що,
усе) пообмуровувати.
АБМУСОЛАК ч. розм. заяложений залишок (чо
го); недогризок, ВЙфИЗОК.
АБМЯЖОВАНЬІ див. абмежав&ньї.
АБМЯЖОУВАЦЦА недок., АБМЕЖАВАЦЦА
док. обмежуватися, обмежитися; ~в&цца карбткай прамбвай обмежитися корбткою про
мовою; на п&ршьі раз -валіся вьімбвай на пер
ший раз обмежилися доганою.
АБМЯЖОУВАЦЬ недок., АБМЕЖАВАЦЬ док.
1. (установлювати певні межі) обмежувати,
обмежити; ~в&ць у правах обмежити в пра
вах; ~в&ць прамбуцу рзгл&ментам обмежити
промовця регламентом; ~в&ць г&вдаль обме
жити торгівлю; 2. (установлювати рубежі ме
жуванням) обмежовувати, обмежувати.
АБМЯРКОУВАЦЬ недок., АБМЕРКАВАЦЬ док.
обговорювати, обговорйти; обдумувати, об
думати.
а б м я р ц в Є ц ь док. омертвіти, змертвіти.
АБМЯТАЦЬ недок., АБМЕСЦІ док. обмітати,
обместй; (багато, усе) пообмітати; ~сці сцбньі обместй стіни; ~сці валенкі обместй ва
лянки (валянці).
АБМЯШАНЬІ (про корм худобі) помащений,
присмачений. — Див. ще абмбшваць.
АБМЯШАЦЬ див. абмбшваць.
АБНАВІЦЕЛЬ ч. обновник.
АБНАДЖАНЬІ розм. принаджений. — Див. ще
абн&джваць.
АБНАДЖВАЦЬ недок., АБНАДЗІЦЬ док. розм.
принаджувати, принадити.
АБНАДЗЕЙВАЦЬ недок., а б н а д з Е і ц ь док.
подавати надію, подати надію; запевняти,
запевнити.
АБНАСЕНЬВАННЕ / АБНАСбНЕННЕ с . с.-г.
засівання, засів ч.
АБНАСЕНЬВАЦЬ недок., АБНАСЕНІЦЬ док.
с.-г. засівати і засіювати, засіяти, (багато,
усе) позасівати і позасіювати.
АБНАУлЕННЕ с. обновлення.
АБНЕМАГАЦЬ, АБНЕМАГЧЬІ див. абнядужваць, абнядфкаць.
АБНІМАЦЬ і АБДЬІМАЦЬ недок., АБНЙЦЬ
док. 1. (брати в обійми) обіймати, обійняти;
-няць сябра обійнйти друга; 2. перен. охоп
лювати, охопйти, обіймати, обійняти; огор
тати, огорнути; -няць пбзіркам навакблле
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осягнути (охопйти) поглядом околицю; пбльімя ~лб дом полум’я охопйло (обхопйло,
пойняло, обійняло, огорнуло) будйнок (бу
дівлю).
АБНЇМКІ і АБДЬІМКІ тільки мн. обійми; 0 у
~ку в обнімку (розм.)\ з распрасцертьімі -камі
з розкрйтими обіймами.
АБНОЖКА ж. бджільн. обніж, обніжжя с.
АБНОЖКІ тільки мн. (вид вовни) обніжки.
АБНОСІЦЬ недок., АБН£СЦІ док. 1. обноси
ти, обнестй; (парканом — ще) обгороджува
ти, обгородйти, (багато, усе) пообгороджу
вати; (кам'яною стіною) обмуровувати, об
мурувати; 2. (обходячи, пригощати) обноси
ти, обнестй; 3. (пропускати при пригощанні)
минати, минути; проминати, проминути.
АБНЯДОЛЕНЬІ знедолений.
АБНЯДОЛІЦЬ док. знедолити.
АБНЯДУЖВАЦЬ і АБНЕМАГАЦЬ недок., АБНЯДУЖАЦЬ і АБНЕМАГЧЬІ док. слабіти і
слабнути, ослабіти і ослабнути, підупадати,
підупасти [на силах, на силі] знесйлюватися,
знесилитися.
АБНЯМОЖАНЬІ знесйлений. — Див. ще абнемагаць.
АБНЯСЛАУЛІВАЦЬ і АБНЕСПЛУЛЯЦЬ недок.,
АБНЯСЛАВІЦЬ док. (кого-що) знеславлюва
ти, знеславити; ославляти і ославлювати, ос
лавити; ганьбйти, зганьбйти; паплюжити,
спаплюжити; -віць сумленнага чалавека зне
славити (ославити, зганьбйти, спаплюжити)
чесну людйну.
АБОДВА, род., місц. аббдвух, дав. аббдвум, ор.
аббдвума обйдва; а. хлбпчьікі обйдва хлопчи
ки; а. акньї обйдва вікна.
АБОЕ род. абаіх обоє; а. дзяцбй обоє дітей; а.
цялят обоє телят.
АБОЗНЯ ж. повітка.
АБОї тільки мн. шпалери.
АБОРА1 ж . (мотузок у постолах) волока.
АБОРА2 ж . обора.
АБОРКА1 ж . вірьовочка, шворка, шпагатина;
мотузок ч., мотузка.
АБОРКА2 ж . оборка, шлярка.
АБОРКА3 ж . друк, обклад ч.; оборка; тзкст у
~ку текст в оборку.
АБОЧНЬІ узбічний; ~ная сцежка узбічна стежка.
АБПАЛЬВАЛЬНЬІ техн. випалювальний; ~ная
печ випалювальна піч.
АБПХЛЬНЬІ техн. випалювальний; -ньія раббтьі випалювальні роботи.
АБШЛОУВАЦЬ див. апілбуваць.
АБПЛбСЦІ див. аплятаць.
АБПЛЬІСЦІ і АБПЛЬІЦЬ док. обпливтй і обплистй; а. вбстрау обпливтй (обплистй) ос
трів; а. на лбдцьі вбзера обпливтй (обплистй)
човном озеро.
АБПЬІРСКВАЦЬ див. апйрскваць.
АБПЯЧЬІ див. апячм.
АБРАБАВАЦЬ док. пограбувати, ограбувати.
АБРАЗ, -за. ч. 1. (зображення святого) образ,
ікона ж.; 2. (зовнішній вигляд, тип, харак
тер) образ.

АБРЬІЗГАЦЬ
АБРАЗАНЬІ прикм. рел. обрізаний. — Див. ще
абразаць.
АБРАЗАЦЬ і АБРЙЗВАЦЬ недок., АБРАЗАЦЬ
док. 1. у різн. знач, обрізувати і обрізати, об
різати; (волосся, вовну — ще) обстригати і ос
тригати; обстрйгти і острйгти; (відсікати —
ще) обтинати, обтяти; 2. рел. обрізати, обрі
зати; 3. перен. обрізати, обрізати; перерива
ти, перервати; осаджувати, осадйти; 0 -заць
крмльї (кому) підрізати (обрізати, підтяти,
підбйти, зламати) крйла (кому).
АБРАННЕ див. вьібр&нне.
АБРАННІК див. вьібр&ннік.
АБРАНЬІ / ВЬІБРАНЬІ обраний.
АБРАУНО^ВАЦЦА недок., АБРАУНАВАЦЦА
док. звор. обрівнюватися, обрівнятися.
АБРАУНО^ВАЦЬ недок., АБРАУНАВАЦЬ док.
обрівнювати, обрівняти.
АБРАХМАНЕНЬІ приручений, упокорений. —
Див. ще абрахм&ніць.
АБРАХМАНІЦЬ док. приручйти, упокорити.
АБРОЖАК, -жка ч. обл. нашййник; ошййник.
АБРОК1, -ку ч. істор. оброк, подача ж.
АБРОК2, -ку ч. корм для коней (переважно овес).
АБРОЦЕВЬІ вуздечковий.
АБРОЦЬ / ВОБРАЦЬ ж. вузда, вуздечка; гнуз
дечка; (без вудил) оброть, обротька.
АБРОШ АНЬІ1. зрошений, орошений; скроп
лений; 2. (від роси) зарошений, оброшений.
— Див. ще абрбшваць.
АБРОШВАЦЬ недок., АБРАСІЦЬ док. 1. зро
шувати, зросйти, орошати, оросйти; 2. (ро
сою) зарошувати, заросйти, оброшувати, обросйти.
АБРУС ч. скатерка ж., скатірка ж., скатертйна
ж.,, скатерть ж.; (діал.) обрус.
АБРУСНЬІ і АБРУСАВЬІ скатерковий.
АБРУШВАЦЬ недок., АБРУШЬІЦЬ док. 1. за
валювати, завал йти, обвалювати, обвал йти,
розвалювати, розвалйти; руйнувати, зруйну
вати; 2. перен. спрямовувати, спрямувати; об
рушувати, обрушити; -шьіць агбнь на вбрага
спрямувати (обрушити) вогонь на вброга.
АБРУШВАЦЦА недок., АБРУШЬІЦЦА док.
завалюватися, завалйтися, обвалюватися, об
вал йтися, розвалюватися, розвалитися; (на
кого, що) нападати, напасти; накидатися, накйнутися; (про турботи, нещастя) звалюва
тися (падати), звал йти ся (упасти).
АБРЬІВАЦЬ недок., АБАРВАЦЬ док. 1. обри
вати, обірвати; зривати, позривати; 2. (зму
шувати замовкнути) обривати, обірвати; осмйкувати, осмикнути; 3. (різко припиняти,
класти край) обривати, обірвати; куля -в&ла
жьщце куля обірвала життя; 4. прост. (зароб
ляти) уривати, увірвати.
АБРЬІДВАЦЬ недок., АБРЬЩАЦЬ / АБРЙДЗЕЦЬ, АБРЙДНУЦЬ док. набридати, на
бриднути, обридати, обрйднути; осоружити
ся, остогйдіти, остогйднути; 0 ~дау як гбркая
рЗдзька прик. остогйд (остогйдів), аж у пе
чінках сидйть; обрйд (остогйд) гірше від пе
ченої редьки (як собаці редька).
АБРЬІЗГАЦЬ недок., АБРЙЗГНУЦЬ док. (про
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молоко) прокисати, прокйснути; (обл.) квасніти, проквасніти.
АБРЙЗГЛЬІ (про молоко) скислий; (розм.) прокйслий.
АБРЬІНАЦЦА недок., АБРЙНУЦЦА док. розм.
звалюватися, звал йтися, завалюватися, завалйтися, обвалюватися, обвалйтися; 2. перен.
навалюватися, навал йтися; нападати, напас
ти; накидатися, накйнутися (про турботи,
нещастя) звалюватися, звалитися; падати,
упасти.
АБРЬІНАЦЬ недок., АБРЙНУЦЬ док. 1. зва
лювати, звалйти, обвалювати, обвалйти, об
рушувати, обрушити; 2. перен. обрушувати,
обрушити; навалювати, навалйти.
АБРЙНДАНЬІ прост. забрйзканий, заляпаний;
обляпаний; забовтаний, забрьоханий, задри
паний. — Див. ще абрмндаць.
АБРЬІНДАЦЦА док. прост. забрйзкатися, за
ляпатися; обляпатися; забовтатися, забрьо
хатися.
АБРЙНДАЦЬ док. прост. забрйзкати, заляпа
ти, обляпати, забовтати, забрьохати.
АБРЙНУТЬІ звалений, обвалений, обрушений.
— Див. ще абрьін&ць.
АБРЙС, -су ч. обрис.
АБРЬІСАВАНЬІ окреслений, змальований; об
рисований. — Див. ще абрьісбуваць.
АБРЬІСАВАЦЦА док. вймалюватися, окресли
тися.
АБРЬІСОУВАЦЬ недок., АБРЬІСАВАЦЬ док.
1. (обводити рискою) обкреслювати, обкрес
лити; обрисовувати, обрисувати; 2. перен.
(описувати, зображувати, давати характе
ристику) змальовувати, змалювати, обма
льовувати, обмалювати; обрисовувати, обри
сувати.
АБРЙСНЬІ абрисний.
АБСАЧЙЦЬ док. розм. обдивитися, оглянути;
вйстежити, вйсліДити.
АБСЕВАК ч. 1. (пропуск у посіві) обсів; на а. на
насіння; 2. тільки мн. абсеукі, -сеукау і -севак послід, вйсівки.
АБСЙКЧЬІ див. абсякаць.
АБСЇВЕРАНЬІ розм. обвітрений.
АБСЇВЕРАЦЬ док. розм. обвітрити, обвітритися.
АБСКАКАНЬІ обскаканий; вйпереджений. —
Див. ще абскакваць.
АБСКАКВАЦЬ недок., АБСКАКАЦЬ док. у різн.
знач, обскакувати, обскакати.
АБСКАРДЖВАЦЦА недок. пас. оскаржувати
ся.
АБСКАРДЖВАЦЬ недок., АБСКАРДЗІЦЬ док.
оскаржувати, оскаржити.
АБСКЛЮДАВАНЬІ і АСКЛЮДАВАНЬІ тесл.
обтесаний. — Див. ще абсклюдбуваць.
АБСКЛЮДОУВАЦЬ і АСКЛЮДОУВАЦЬ не
док., АБСКЛЮДАВАЦЬ і АСКЛЮДАВАЦЬ
док. тесл. обтесувати, обтесати.
АБСЛЇЗГАНЬІ розм. слизькйй, обгладжений.
— Див. ще абслізгваць.
АБСЛІЗГВАЦЬ недок., АБСЛІЗГАЦЬ док. розм.
робйти (зробити) гладким (гладеньким),
слизькйм.
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АБСЛУГОВЬІ обслуговуючий; а. персанал об
слуга; обслуговий персонал.
АБСМЁЙВАЦЬ недок., АБСМЯЯЦЬ док. осмі
ювати, осміяти; обсміювати, обсміяти; ви
сміювати, вйсміяти.
АБСМЯЙННЕ с. осміяння.
АБСМЯЙНЫ осміяний, обсміяний, вйсміяний.
— Див. ще абсмёйваць.
АБСТАЛЁУВАЦЦА недок., АБСТАЛЯВАЦЦА
док. 1. (придбати в житло меблі) заводити
меблі (обстанову), омебльовуватися, омеб
люватися; 2. розм. див. асталёувацца, асталявацца.
АБСТАЛЯВАННЕ с . 1. у різн знач, устаткуван
ня, обладнання, оснащення; 2. (умеблюван
ня) обстановка ж., обстанова ж.
АБСТАЛЯВАНЬІ 1. обладнаний, оснащений;
2. умебльований, устаткований. — Див. ще
абсталёувацца.
АБСТРАЛЙНЫ обстріляний. — Див. ще абстрЗльваць.
АБСТРУГАНЬІ обструганий. — Див. ще абстругваць.
АБСТРУГВАЦЬ недок., АБСТРУГАЦЬ док. 1. об
стругувати, обстругати; -гаць бервянб обстру
гати колоду, деревину; 2. обл. (картоплю
і т. ін.) чйстити, обчйстити (почйстити).
АБСТРФЛ, -лу, ч. обстріл; 0 узяць пад а. узяти
під обстріл.
АБСТР&ЛЬВАЦЬ недок., АБСТРАЛЯЦЬ док.
обстрілювати; обстріляти.
АБСЙГ, -гу, ч. 1. простір, обшир; широчінь
ж.; 2. перен. галузь ж., сфера ж.; а. вёдау
галузь знань.
АБСЯКАЦЬ і АСЯКАЦЬ недок., АБСЯЧЙ і
АСЯЧЙ, АБСЁКЧЫ і АСЁКЧЫ док. 1. (від
діляти сучки, бадилля і т. ін.) обрубувати, об
рубати; обсікати, обсікти; 2. перен. (різко зу
пиняти, переривати кого-небудь) обривати,
обірвати; відрізати; присаджувати, присадйти.
АБТАПТАНЬІ обтоптаний. — Див. ще абтбптваць.
АБТОПТВАЦЬ недок., АБТАПТАЦЬ док. 1. об
топтувати, обтоптати, -таць зямлю вакбл
слупа обтоптати землю навколо стовпа;
2. (ущільнювати, топчучи ногами) утоптува
ти, утоптати; притоптувати, притоптати; -таць
сена^утоптати сіно.
АБТ0УКВАЦБ і АБТОУКАЦЬ недок., АБТАУЧ Й док. розм. (у ступі) шеретувати, пошере
тувати.
АБТРАПАНЫ 1. обтріпаний, обшарпаний;
2. обтіпаний. — Див. ще атрЗпваць.
АБТРАПАЦЬ док. 1. (зробити непридатним)
обтріпати, обшарпати; 2. (очистити) струсйти, обтрусйти; а. пыл струсйти пил (по
рох); 3. (льон, коноплі) вйтіпати.
АБТРАСАЦЦА див. атрасацца.
АБТРАСАЦЬ див. атрасаць.
АБТРЙСВАЦЦА див. атрасацца.
АБТРФСВАЦЬ див. атрасаць.
АБТР&СЕНЫ див. атрЗсены.
АБТРЙСЦІ див. атрЗсці.
АБТРЙСЦІСЯ див. атрЗсціся.
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а б т ь ін к О у в а ц ь див. атьінкбуваць.
АБУДЖАЦЦА недок., АБУДЗЇЦЦА док. 1. (від
сну) прокидатися, прокйнутися; просипати
ся, проснутися; пробуджуватися, пробуди
тися; 2. перен. прокидатися, прокинутися;
пробуджуватися, пробудйтися; просипатися,
проснутися; -дзілася жаданне наведаць радзімьі край пробудйлося бажання відвідати рід
ний край; -дзіуся лес вяснбй прокйнувся ліс
весною.
АБУДЖАЦЬ недок., АБУДЗЇЦЬ док. 1. розм.
будити, збудйти, розбуджувати, розбудйти;
2. перен. збуджувати, збудйти; пробуджува
ти, пробудйти; викликати, вйкликати; -дзіць
цікавасць да чаго-нббудзь пробудйти (вйкли
кати) інтерес до чого-небудь; 3. перен. (роби
ти активним) пробуджувати, пробудйти; роз
буджувати, розбудйти.
АБУДЖФННЕ с. у різн. знач, пробудження.
АБУРАЛЬНАСЦЬ ж . обурливість.
АБУРАЛЬНЬІ обурливий; зухвалий.
АБУРАНЬІ1 1. дієприкм. обурений; 2. прикм. обу
рений, сповнений обурення. — Див. ще абураць.
АБУРАНЬІ2 розм. завалений, обвалений; роз
валений. — Див. ще абурваць.
АБУРАЦЦА недок., АБУРЬІЦЦА (кім-чьт, на
каго-што і без дап.) обурюватися (ким-чим,
на кого-що і без дод.).
АБУРАЦЬ недок., АБУРЬІЦЬ док. обурювати,
обурити; ягб слбвьі -рилі мяне його слова
обурили мене.
АБУРАЮЧЬІ обурливий.
АБУРВАННЕ с. розм. завалювання, обвалюван
ня, розвалювання.
АБУРВАЦЦА недок., АБУРЬІЦЦА док. розм.
завалюватися, завалитися; обвалюватися, обвалйтися; розвалюватися, розвалйтися, падати,
упасти; столь -рьілася стеля завалйлася.
АБУРВАЦЬ недок., АБУРЬІЦЬ док. розм. зава
лювати, завал йти; обвалювати, обвал йти; роз
валювати, розвал йти; -рмць сцяну обвал йти
(завалйти) стіну.
АБУРФННЕ с. обурення.
АБУТАК, -тку ч. взуття с.
АБУТКОВЬІ взуттєвий; а. магазін взуттєвий
магазйн; -вая прамьіслбвасць взуттєва про
мисловість.
АБУТНІК ч. спец, взуттьовйк.
АБУТНІЦА ж. спец, взуттьовйчка.
АБУЦЦА док. взутися.
АБУЦЬ док. взути; обути; 0 а. у лапці обути
(озути) в постолй (лапті).
АБХВОСТВАЦЬ недок., АБХВАСТАЦЬ док. розм.
обхвйськувати, обхвйськати; обхльостувати,
обхльостати; обхльоскувати, обхльоскати.
АБХІНАЦЦА див. ахінацца.
АБХІНУЦЦА див. ахінацца.
АБХІНАЦЬ див. ахінаць.
АБХІНУЦЬ див. ахінаць.
АБХІНУТЬІ див. ахінутьі.
АБХОДНЬІ1. військ, обхіднйй; а. рух обхіднйй
рух; 2. (круговий) обхіднйй; об’їзнйй, круж-
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нйй; а. шлях кружнйй (обхіднйй, об’їзнйй)
шлях; а. ліст обхіднйй листок.
АБХОПЛІВАЦЬ недок., АБХАПЇЦЬ док. охоп
лювати, охопйти, обхоплювати обхопйти;
обіймати, обійняти; обнімати, обняти. —
Пор. ахапляць.
АБЦАЛАВАНЬІ обцілований. — Див. ще абцалаваць.
АБЦАЛАВАЦЬ док. обцілувати.
АБЦАС ч. підбор; каблук; 0 трымаць (быць) пад
-сам тримати (бути) під каблуком.
АБЦАСАВЫ підборовий, каблуковий.
АБЦЕРАБІЦЬ див. абцярЗбліваць.
АБЦЕРУШ ЙЦЦА док. звор.у пас. обтрусйтися,
обтріпатися. — Пор. ацерушыцца.
АБЦЕРУШЬІЦЬ див. абцярушваць.
АБЦІНАК, -нка ч. обрубок (дерева — звичайно)
оцупок; обрізок.
АБЦУГЇ, -гбу тільки мн. кліщі (перев. про інстумент — ще) обценьки; щйпці; 0 -гамі не
вьіцягнуць обценьками не вйтягнути; трапіць
у а. потрапити в лабети; трымаць у -гах три
мати в лабетах.
АБЦЯЖАРАНАСЦЬ / АЦЯЖАРАНАСЦЬ ж . о б 
тяженість.
АБЦЯЖАРАНЫ і АЦЯЖАРАНЫ у різн. знач.
обтяжений.
АБЦЯЖАРВАЦЦА недок., АБЦЯЖАРЫЦЦА
док. прям., перен. обтяжувати себе, обтяжити
себе; (перевантажуватися обл. — ще) обнатужуватися, обнатужитися; обтяжуватися, обтяжитися
АБЦЯЖАРВАЦЬ і АЦЯЖАРВАЦЬ недок., АБЦЯЖАРЬІЦЬ / АЦЯЖАРЬІЦЬ док. прям., пе
рен. обтяжувати, обтяжити; (перевантажува
ти обл. — ще) обнатужувати, обнатужити.
АБЦЯКАЛЬНЫ обтічний.
АБЦЯРУШВАЦЬ недок., АБЦЕРУШ ЬІЦЬ і
АБЦЕРУСЇЦЬ док. 1. обтрушувати, обтрусйти; 2. обсипати, обсйпати, осипати, осйпати; запорошувати, запорошйти; 3. (коло
ски, стрючки) обминати, обім’яти.
АБЦЯРЭБЛЕНЫ / АЦЯРЙБЛЕНЫ очищений;
обрубаний, обрізаний. — Див. ще абцярЗбліваць.
АБЦЯРдБЛІВАЦЦА / АЦЯР^БЛІВАЦЦА недок. пас. очищатися; обрубуватися, обрізати
ся; об’їдати ся.
АБЦЯРдБЛІВАЦЬ / АІШР^БЛІВАЦЬ недок.,
АБЦЕРАБІЦЬ / АЦЕРАБЇЦЬ док. 1. (звіль
няти від чого-небудь) очищати, очйстити;
-біць ствол ад сукбу очйстити стовбур від
сучків; -біць буракі очйстити бурякй; 2. (усу
вати) обрубувати, обрубати; обрізувати, об
різати, обрізати; -біць сукі обрубати сучкй;
3. розм. об’їдати, об’їсти.
АБЧАРЦЇЦЬ док. обкреслити.
АБЧАСАНЫ1 і АБЧЙСАНЫ1 спец, очесаний,
обчесаний. — Див. ще абчэсваць1.
АБЧАСАНЫ2 і АБЧАСАНЫ2 тесл. обтесаний,
стесаний. — Див. ще абчдсваць2.
АБЧАСАЦЬ1 див. абчэсваць1.
АБЧАСАЦЬ2 див. абчэсваць2.
АБЧЙСВАЦЬ' недок., АБЧАСАЦЬ док. (чисти
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ти чесанням) обчісувати, обчесати, очісува
ти, очесати; ~саць лен обчесати льон.
АБЧ^СВАЦЬ2 недок., АБЧАСАЦЬ док. тесл.
обтісувати, обтесати, отісувати, отесати; -саць
дбшкі обтесати дошкй.
АБШАР, -ру ч. і АБШАРЬІНА ж . простір, об
шир; (степів, полів і т. ін. — ще) розлоги;
~рьі ст$пау степові простори (обшири, роз
логи).
АБШАРНІК ч. поміщик.
АБШАРНІЦА ж. поміщиця.
АБШАРНІЦКІ п о м і щ и ц ь к и й .
АБШАРПАНЕЦ, -нца ч. обідранець, обірва
нець, голодранець; шарпак, обшарпанець, ла
нець; торботряс.
АБШАРПАНЬІ розм. обідраний, обірваний,
обшарпаний; обтріпаний. — Див. ще абшарпваць.
АБШАРПАЦЬ див. абш&рпваць.
АБІІі АРПВАЦЦА недок. звор., пас., АБШАРПАЦЦА док. розм. обдиратися, обдертися,
обідратися, обірватися; обшарпуватися, об
шарпатися, обтріпуватися, обтріпатися.
АБШАРПВАЦЬ недок., АБШАРПАЦЬ док. розм.
обдирати, обдерти, обідрати, обірвати; обшар
пувати, обшарпати, обтріпувати, обтріпати.
АБШАРЬІНА див. абшар.
АБШМАЛЬЦАВАНЬІ див. зашмальцаваньї.
АБШМУЛЬВАЦЦА недок. пас., АБШМУЛЯЦЦА док. розм. стиратися, стертися; вичовгуватися, вйчовгатися; (про ногу і т. ін.)
намулюватися, намулитися; натиратися, на
тертися.
АБШМУЛЬВАЦЬ недок., АБШМУЛЯЦЬ док.
розм. 1. стирати, стерти; вичовгувати, вйчовгати; -ляць рЗмень вйчовгати ремінь; 2. (ногу
і т. ін.) намулювати, намулити, натирати,
натерти, стирати, стерти.
АБШМУЛЯНЬІ розм. 1. стертий, витертий,
вйчовганий; 2. намулений, стертий. — Див.
ще абшмульваць.
АБШНАРАНЬІ і АБШНЬІРАНЬІ розм. обнйшпорений, обшуканий. — Див. ще абшнарваць.
АБШНАРВАЦЬ / АБШ НЙРВАЦЬ недок., АБШНАРЬІЦЬ і АБШНЬІРЬІЦЬ док. розм.
нйшпорити; обнйшпорювати, винйшпорювати, вйнишпорити, обнйшпорити; обшукати.
АБШУКАНЬІ обшуканий. — Див. ще абшукваць.
АБШУКВАЦЬ недок., АБШУКАЦЬ док. обшу
кувати, обшукати; (робити трусу кого — ще)
трусйти, потрусйти; обнйшпорювати, об
нйшпорити.
АБШЬІВАНКА ж . дощаний човен (на відміну
від видовбаного з суцільного стовбура дерева).
АБШЬІВАНЬІ обшивнйй; обшйтий.
АБШЬІУКА ж. обшйвка; облямівка.
АБШ^УКА ж. (в одязі) підкладка; (розм.) підшйвка.
АБЬІ-АДКУЛЬ прислівн. абизвідки.
АБЬІ-ДЗЕ прислівн. абйде, будь-де.
АБЬІДЗЕНШЧЬІНА ж. розм. щоденщина, по
всякденщина, буденщина.
АБЬІ-КАЛІ прислівн. абйколи, будь-коли.
АБЬІКЛАСЦЬ ж. звйчність, звичайність.
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АБЙКЛЬІ звичний; повсякчасний, постійний.
АБЬІ-К0ЛЬКІ займ. скільки-нббудь.
АБЬІ-КУДЬІ прислівн. абйкуди; кудй-нббудь.
АБЬІЛГАНЬІ оббрбханий, обмовлений.
АБЬІЛГАЦЬ /АБАЛГАЦЬ док. розм. оббреха
ти, звести нйклеп; обмовити.
А БЬІМ Ш Й Ц Ь і АМШ ЬІЦЬ док. (колоди в зру
бі) переютсти мохом; (щілини) позатикати
мохом.
АБЬІМ Ш дЛЬІ і АБАМШ дЛЬІ, АМШАЛЬІ,
АМ Ш ЗЛЬІ замшілий, укргітий мохом.
АБЬІМ Ш дЦЬ і АБАМШдЦЬ, АМ Ш ^Ц Ь док.
замшіти, укрйтися мохом.
АБЬІРАЦЦА і АБЬІРАЦЬ док. обл. звйкнути,
призвичаїтися.
АБЬІРЖАВ£ЦЬ док. заржавіти, заіржавіти.
АБЬІСЦЇ див. абьіхбдзіць.
АБЬІСЦІСЯ див. абьіхбдзіцца.
АББІХ0ДАК, -дку і АББІХ0Д, -ду ч. (щоденні
потреби) ужйток; (дрібне домашнє майно) ма
натки, манаття; пожитки; (ужиток, викорис
тання) обіг; пусцГць у а. пустйти в обіг (в
оборот); 0 на népuiu а. на népiuy noTpé6y, на
пбрший час, на перший раз.
АБЬІХОДЖАННЕ с. поводження; (уміння ко
ристуватися чим) поводження (з чим), оруду
вання (чим); далікіїтнае а. ввічливе поводжен
ня; умблае а. з прьіладамі вьітобрчасці уміле
поводження зі знаряддями виробництва; умі
ле орудування знаряддями виробництва.
АБЬІХОДЗІЦЦА недок., АБЬІСЦІСЯ док. 1. у
різн. знач, обходитися, обійтися; (ставитися
певним чином до кого) поводитися, noeécraся; (вимагати певних затрат, коштів) кош
тувати, обходитися, обійтися; (минати без не
приємних наслідків) минати, минути; обходи
тися, обійтйся; -сціся без памбчніка обійтися
без помічника; ëH дрЗнна -шбуся з жанчйнай
він norâHo повівся з жінкою; будауніцтва дбрага -шлбся будівнйцтво дорого коштувало
(обійшлося); ycë -шлбся дббра усе минуло
(обійшлося) щаслйво; 0 абйдзецца так обі
йдеться так; -сці'ся жартамі відбутися жарта
ми; -сціся у капбйку влетіти в копійку.
2. (користуватися чим) поводитися (з чим),
орудувати (чим)\ ëH yMée -хбдзіцца з інструмбнтам він уміє поводитися з (уміє орудува
ти) інструмбнтом.
АББІХОДЗІЦЬ недок., АББІСЦІ док. 1. у різн.
знач, обходити, обійтй, оминати, оминути;
(у розмові, викладі) уникати, уникнути, ухи
лятися, ухилйтися; оминати, оминути, об
минати, обминути, обходити, обійти; ~сщ вбзера обійтй озеро; нбльга ~сці гЗтага питання
не можна унйкнути (оминути) цього питан
ня; гЗтьіх падрабязнасцей не абйдзеш цих по
дробиць не унйкнеш (не оминбш); від цих
подробиць не ухйлишся; 2. (хвилювати, ці
кавити) обходити; г$та мян£ м&ла -хбдзіць
це MeHé мало обходить; 0 за вярст^ ~сці обій
тй десятою дорогою; ~сц( маучаннем збути
мовчанням, замовчати, промовчати.
АББІХ0ДКАВБІ (для постійного вжитку) роз
хожий.
АБЬІХОДЛІВАСЦЬ ж. ввічливість, привітність.
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АБЬІХОДЛІВЬІ ввічливий, привітний.
АБЬіЯКАВА прислівн. байдуже, байдужно, бай
дужо.
АБЬіЯКАВАСЦЬ ж. байдужість, байдужність.
АБЬІЙКАВЬІ байдужий, байдужний; а. пбгляд
байдужий (байдужний) пбгляд.
АБ&ЛТУХ ч. обл. лайиі. телепень, недотепа, ду
рень.
АБЯГАЦЬ і АБАБЯГАЦЬ недок., АББбГЧЬІ і
АБАБЕГЧЬІ док. 1. (навколо чого) оббігати,
оббігти; 2. (обминати кого під час бігу) випе
реджати, вйпередити, обганяти, обігнати.
а б я з в Е ч в а ц ь недок., а б я з в Е ч ь і ц ь док. ка
лічити, покалічити; скалічувати, скалічити;
нівечити, знівечити (понівечити).
АБЯЗВОДЖВАЦЬ недок., АБЯЗВОДЗІЦЬ док.
зневоднювати, зневоднити, збезводнювати,
збезводнити.
АБЯЗГУЧАНЬІ збеззвучений. — Див. ще абязгучваць.
АБЯЗГУЧВАЦЬ недок., АБЯЗГУЧЬІЦЬ док.
збеззвучувати, збеззвучити.
АБЯЗЛЇЧВАЦЬ недок., АБЯЗЛІЧЬІЦЬ док. зне
особлювати, знеособити.
АБЯСКОЛЕРВАЦЬ недок., АБЯСКОЛЕРЬІЦЬ
док. прям., перен. знебарвлювати, знебарвити.
АБЯССЗНШАНЬІ позбавлений значення (зміс
ту, сенсу, глузду). — Див. ще абяссЗншваць.
АБЯССФНШВАЦЦА недок. звор., пас., АБЯССЙНСІЦЦА док. втрачати значення (зміст,
сенс, глузд), втратити значення (зміст, сенс,
глузд).
АБЯСС&НШВАЦЬ недок., АБЯССФНСІЦЬ док.
позбавляти значення (змісту, сенсу, глузду),
позбавити значення (змісту, сенсу, глузду).
АБЯСТЛУШЧВАЦЦА недок. звор., пас., АБЯСТЛУСЦІЦЦА док. знежйрюватися, знежи
ритися.
АБЯСТЛУШЧВАЦЬ недок., АБЯСТЛУСЦІЦЬ
док. знежйрювати, знежирити.
АВАДЗбНЬ, -дня ч. зоол. гедзь; овід, род. овода.
а в а д н Е в ь і оводовий.
АВАЛОДАННЕ с. опанування, оволодіння; (за
хоплення) здобуття.
АВАЛОДВАЦЬ недок., АВАЛОДАЦЬ док. у різн.
знач, опановувати, опанувати; оволодівати,
оволодіти; (брати, взяти — ще) здобувати,
здобути; -даць маемасцю оволодіти майном;
0 -даць саббй опанувати себе, оволодіти со
бою.
АВАНТУРЬІСТЬІЧНЬІ авантюристйчний.
АВЕЧКА ж . 1. вівця; 2. перен. вівця, овечка;
0 аблудная (блудная) а. заблудна (заблукана)
вівця; прьпцдвацца ~кай прикидатися овечкою.
АВЕЧКАГАДОВЕЦ, -дбуца ч. вівчар.
АВЕЧКАГАДОУЛЯ ж. вівчарство с.
АВЕЧКАГАДОУЧЬІ вівчарський.
АВІЯЗДЬІМКА ж. (незак. дія) авіазнімання с.
АВІЯЗЛУЧФННЕ с. авіаз’єднання.
а в ія п а д а р О ж ж а с. авіаподорож ж.
АВІЯСУВЯЗЬ ж. авіазв’язок ч.
АВОХЦІ: а. мне леле, лелечко, ой леле, ой ле
лечко; гай-гай.

АГАБЛЙУВАЦЬ недок., АГАБЛЯВАЦЬ док. об
стругувати, обстругати.
АГАВОРВАЦЬ недок., АГАВАРЬІЦЬ док. за
стерігати, застерегтй; робйти застереження,
зробити застереження; домовлятися, домо
витися (про що).
АГАВОРКА ж. 1. (пояснювальне зауваження) за
стереження’, 2. (обмовка) помилка на слові.
АГАРОДНІНА і ГАРОДНІНА ж . зб. городина,
овочі.
АГАРОДНІНАБУЛЬБАВОДЧЬІ овочекартоплярський.
АГАРОДНІНАКАНСбРВАВЬІ овочеконсервний.
а г а р о д н ін а п е р а п р а ц О у ч ь і овочепере
робний.
АГАРОДНІНАРФЗКА ж. овочерізка.
АГАРОДНІНАСУШЬІЛКА ж. (апарат) овочесушарка; (приміщення) овочесушарня.
АГАРОДНІНАСХОВІШЧА с. сховище для го
родини; овочесховище.
АГАРОДНІННЬІ і ГАРОДНІННЬІ овочевий,
го роди нн и й; ~ная база овочева база.
АГАРОДНІЦТВА і г а р О д н і ц т в а с. город
н иц тво, ОВОЧІВНЙЦТВО.

АГАРОіПВАЦЬ недок., а г а р О ш ь іц ь док. розм.
приголомшувати, приголомшити; (розм.) оше
лешувати, ошелешити.
АГАТКІ, -так, одн. агатка ж. бот. котячі лапки.
АГЕНЬЧЬІК, -ку ч. зменш. 1. у різн. знач, вог
ник; заіскришся гарЗзлівьія ~кі у вачах забли
щали бешкетні вогники в очах; 2. (невелике
вогнище) вогник, багаття, (обл.) ватра; 3. (під
несення, захоплення) перен. запал; працав&ць з
~кам працювати з запалом (з захопленням,
з вогником); 0 зайсщ на а. зайтй на вогник.
АГЛАБЕЛЬНЬІ голобельний; 0 ~ная крьггьїка
голобельна крйтика.
АГЛАБІЛЬНА с. і АГЛАБЇНА ж. (у гарбі) по
лудрабок ч., полудрабки.
АГЛАМФЗДАНЬІ прост. 1. ошуканий, обдуре
ний, обманутий. 2. (недбало зроблений) сту
лений, зліплений.
АГЛАМ&ЗДВАЦЬ недок., АГЛАМ^ЗДАЦЬ док.
прост. ошукувати, ошукати; обдурювати,
обдурити; обманювати, обманути; 2. (недба
ло обрубувати) обцкжувати, обцюкати;
3. (недбало майстрювати) стулйти, зліпити;
зляпати.
АГЛЕДЗЕЦЦА і АБГЛЙДЗЕЦЦА док. 1. (навколо себе) оглянутися, (розм.) огледітися; а.
па баках оглянутися по боках; 2. (звикнути)
[трохи] роздивитися, призвичаїтися; а. на нбвьім мбсцьі призвичаїтися на новому місці;
3. спохватйтися, схаменутися, оглядітися;
опам’ятатися; нарЗшце єн -дзеуся нарбшті
він спохватйвся (схаменувся).
АГЛЕДЗЕЦЬ док. 1. оглянути; (розм.) огледіти;
а. пакбй оглянути кімнату; а. хвбрага огля
нути хворого; 2. (упорядкувати, підновити)
дати лад, довестй до ладу; а. хату на зіму д£ти
лад у хаті на зйму.
АГЛЙДЗІНЬІ, -дзін тільки мн. оглядини.
АГЛЙД, -ду ч. у різн. знач, огляд; а. войск огляд
військ; медицйнскі а. м є д й ч н и й огляд; а.
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маст&цкай самадзейнасці огляд художньої са
модіяльності; крытычны а. критйчний огляд.
АГЛЯДАЛЬНІК Ч. оглядач.
АГЛЯДАЛЬНЬІ оглядовий; оглядальний.
АГЛЯДАННЕ с. 1. огляд ч.\ 2. (упорядкування)
наведення ладу, доведення до ладу.
АГЛЙДНАСЦЬ ж. обачність, обережність.
АГЛЙДНЫ оглядовий; а. артикул оглядова
стаття.
АГЛЙДЧЫВА прислівн. обачно, обачливо; обе
режно.
АГЛЙДЧЬІВАСЦЬ ж. обачність, обачливість,
обережність.
АГЛЙДЧЫВЫ обачний, обачливий; обережний.
АГЛЙДЧЫК ч. спец, оглядач; оглядальник; а.
вагбнау оглядач вагонів.
АГНЇСТЬІ вогнйстий; вогненний, вогнянйй;
полум'яний, палкйй; а. шар сбнца вогнйста
куля сонця; ~тыя слбвы палкі слова.
а г н Щ а ж. лампада.
АГНЯВЬІ і АГНЁВЫ у різн. знач, вогневий,
вогньовйй; ~вая крбпка військ, вогнева (вог
ньова) точка; ~вая пазіцьія вогнева (вогньо
ва) позйція; -выя србдкі вогневі засоби.
АГНЯЦВЁТ, -ту ч. бот. брат-і-сестра, перестріч.
АГОЙТАЦЦА / АГОУТАЦЦА док. розм. оговтатися; призвичаїтися.
АГОРАНЫ (здобутий з великими труднощами,
важкою працею) загорьований. — Див. ще
агбрваць.
АГОРВАЦЬ недок., а г О р а ц ь док. (здобувати
з великими труднощами, важкою працею) за
горьовувати, загорювати.
АГРАМАДЖАННЕ і АГРАМАДЖВАННЕ С.
усуспільнення, (незак. д. — ще) усуспільню
вання.
АГРАМЕРАПРЫЁМСТВЫ, -вау, одн. а грамерапрыёмства с. афозаходи.
АГРАФКА ж . р о з м . (англійська) шпилька.
а г р О м н і с т ь і розм. величезний; (розм.) здо
ровенний, здоровезний.
АГРФБЦІ док. 1. (гребучи, усунути зайве) обгребтй; 2. прост, (дістати багато чого-небудь)
загребтй, захопйти, загарбати.
АГРЭСТ, -ту ч. бот. агрус.
АГРФСТАВЬІ афусовий.
АГРФХ ч . прям., перен. офіх.
АГУЛАМ прислівн. 1. (усі зразу, все відразу) огу
лом, загалом, гуртом; (розм.) гамузом; 2. (не
конкретно) огульно.
АГУЛЬНААДУКАЦІЇЙНЬІ загальноосвітній.
АГУЛЬНАГАРАДСЙ загальноміськйй.
АГУЛЬНАГАСПАДАРЧЬІ загал ьногос подарс ький.
АГУЛЬНАКАРЬІСНЬІ загальнокорисний.
АГУЛЬНАЛГГАРАТУРНЬІ загальнолітературний.
АГУЛЬНАМАШЫНАБУДАУШЧЫ загальномашинобудівнйй.
АГУЛЬНАПРЫЗНАНЫ загальновизнаний.
АГУЛЬНАПРЫНЯТЫ загальнопрййнятий; (у
вживанні) загальновжйваний; звичайний.
АГУЛЬНАСЦЬ ж. спільність; а. інтар&ау спіль
ність інтересів; а. пазщый спільність позйцій.
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АГУЛЬНАУЖЬІВАЛЬНАСЦЬ і АГУЛЬНАУЖЬІТНАСЦЬ ж. загальновживаність.
АГУЛЬНАУЖЬІВАЛЬНЬІ і а г у л ь н а у ж ь і т НЬІ загальновжйваний.
АГУЛЬНАУСХОДНЕСЛАВЙНСКІ спільносхід
нослов’янський, загальносхіднослов’янський.
а г у л ь н а ц Ю р к с и загальнотюркський; спільнотюркський.
АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧЬІ загальнолюдськйй, все
людський.
АГУЛЬНАШКОЛЬНЬІ загальношкільнйй.
АГУЛЬНЬІ 1. у різн. знач, загальний; ~ная адукацьія загальна освіта; а. сход загальні збори;
~нае правіла загальне правило; а. падрахунак
загальний підсумок; -ньія питанні навукі за
гальні питання науки; 2. спільний; а. знаемм
спільний знайомий; а. рйнак с п і л ь н и й рйнок; знайсці ~ную мбву знайтй спільну мову;
прьівесці да -нага назбуніка звестй до спіль
ного знаменника.
АГУЛЬШЧЬІНА ж. розм. несхв. схематйчність,
неконкретність.
АГУРОК, -рка ч. огірок.
АГУЧАНЬІ спец, (кіно) озвучений. — Див. ще
агучваць.
АГУЧВАННЕ с. спец, (кіно) озвучування.
АГУЧВАЦЬ недок., АГУЧЙЦЬ док. спец, (кіно)
озвучувати, озвучити.
АДАБРАНЬІ відібраний. — Див. ще адабраць.
АДАБРАЦЬ1 док. у різн. знач, відібрати; (вибра
ти з однакових передметів) підібрати; руку
-рала руку відібрало.
АДАБРАЦЬ2 недок. схвалювати; а. прапанбву
схвалювати пропозйцію.
АДАБР^ННЕ с . схвалення, (незак. д. — ще)
схвалювання.
АДАГНАНЬІ відігнаний. — Див. ще адагн&ць.
АДАГНАЦЬ док. у різн. знач, відігнати.
АДАГНУТЬІ відігнутий. — Див. ще адагнуць.
АДАГНУЦЬ док. відігнути; а. цвік відігнути цвях.
АДАГРАВАЦЬ недок., АДАГР§ЦЬ док. прям.,
перен. відігрівати, відіфіти.
АДАГРФЦЦА док. відіфітися; а. каля печкі відіфітися біля груби (фубки).
АДАДЗЬМУЦЬ див. аддзімаць.
АДАДРАНЬІ віддертий. — Див. ще ададраць.
АДАДРАЦЦА док. віддертися; відірватися; паднбскі -раліся підметки відірвалися (віддер
лися).
АДАДРАЦЬ док. віддерти, здерти; відірвати; а.
кусбк паперьі відірвати клапоть паперу; а. дбшку
відірвати (віддерти) дошку; а. кару здерти кору.
АДАЗВАЦІІД док. див. адзмв&цца.
АДАЗВАЦЬ док. див. адзмв&ць.
АДАМАУ: -мава галава адамова голова; а. ябльік адамове яблуко.
АДАМКНЕНЬІ і АДАМКНУТЬІ відімкнений,
відімкнутий.
АДАПТАВАЦЬ док. і недок. адаптувати.
АДАПХНУТЬІ і АДПЇХНУТЬІ відштовхнутий,
відіпхнутий; відтручений. — Див. ще адпіхваць.
АДАПХНУЦЦА док. відштовхнутися, відіпхну
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тися; а. бусакбм ад берага відштовхнутися
багром від берега.
АДАПХНУЦЬ і АДПІХНУЦЬ див. адпіхваць.
АДАРАНЬІ і АДВОРАНЬІ відораний. — Див.
ще адворваць.
АДАРАЦЬ1 див. адворваць.
АДАРАЦЬ2 недок., АДАРЬІЦЬ док. прям., перен.
обдаровувати, обдарувати; наділяти, наділйти.
АДАРВАНА прислівн. відірвано.
АДАРВАНАСЦЬ ж . відірваність.
АДАРВАННЕ с . відторгнення, відрйв ч.
АДАРВАНЬІ відірваний, обірваний.
АДАРВАЦЦА див. адрьівацца.
АДАРОНАСЦЬ див. адбранасць.
АДАРОНЬІ див. адбраньї 2.
АДАРФАВАНЬІ с.-г. відвіяний. — Див. ще адарфбуваць.
АДАРФОУВАЦЬ недок., АДДРФАВАЦЬ док. с.-г.
(віялкою) відвіювати, відвівати; відвіяти.
АДАСАБЛбННЕ с. 1. відокремленния (незак д.
— ще) відокремлювання; 2. грам, відокрем
лення; а. даданьїх членау сказа відокремлен
ня другорядних членів речення.
АДАСАБЛЙЦЦА недок. звор., пас., АДАСОБІЦЦА док. відокремлюватися, відокреми
тися.
АДАСАБЛЙЦЬ недок., а д а с О б і ц ь док. у різн.
знач, відокремлювати, відокремити.
АДАСЛАНЬІ відісланий. — Див. ще адсмлаць.
АДАСЛАЦЬ див. адсьілаць.
АДАСОБЛЕНАСЦЬ ж. у різн. знач, відокрем
леність.
АДАХВОЧАНЬІ віднаджений, знеохочений. —
Див. ще адахвочваць.
АДАХВОЧВАЦЦА недок. звор., пас., АДАХВОЦІЦЦА док. віднаджуватися, віднадитися;
знеохочуватися, знеохотитися; (розм.) відва
джуватися, відвадитися.
АДАХВОЧВАЦЬ недок., АДАХВОЦІЦЬ док.
віднаджувати, віднадити; знеохочувати, зне
охотити; (розм.) відваджувати, відвадити.
АДБАЛБАТАЦЦА док. розм. відговоритися, відбалакатися.
АДБАЛЯВАЦЬ док. у різн. знач. розм. відбенкетувати.
АДБАРСАНЬІ розм. втягнутий (про волоки в ли
чаках). — Див. ще адбарсаць.
АДБАРСАЦЬ див. адбЗрсваць.
АДБбГЧЬІ і АДБбГЧЬІСЯ док. відбігти; -чьі
на сто метрау відбігти на сто метрів; -чьіся на
некалькі крбкау відбігти на декілька кроків.
АДБЛЬІТВАЦЬ недок., АДБЛЙТАЦЬ док. від
плутувати, відплутати.
АДБРАДЗЇЦЬ1 див. адбрбджваць.
АДБРАДЗІЦЬ2 док. (про пиво і т. ін.) відшуму
вати, перебродйти.
АДБРАКАВАНЬІ спец, відбракований. — Див.
ще адбракбуваць.
АДБРАКОУВАЦЬ недок., АДБРАКАВАЦЬ док.
спец, відбраковувати, відбракувати.
АДБРОДЖАНЬІ відмежований (прокладанням
сліду по траві). — Див. ще адбрбджваць.

АДВІЛЬВАЦЬ
АДБРОДЖВАЦЬ недок., АДБРАДЗІЦЬ док. (про
водити межу на сіножаті) відмежовувати, про
кладаючи слід; відмежувати, проклавши слід.
АДБЬІВАЦЦА недок., АДБЬІЦЦА док. відбува
тися, відбутися, статися; перагавбрм -в&юцца
переговори відбуваються; лекцьія не -лася
лекція не відбулася; -лбся нешта нечаканае
сталося щось несподіване.
АДБАРСАНЬІ розм. розплутаний, відплутаний.
— Див ще адбЗрсваць2.
АДБАРСАЦЬ док. розм. розплутати, відплутати.
а д б Ф р с в а ц ь 1недок., АДБАРСАЦЬ док. розм.
витягувати (вйтягнути) волоку з вушка ли
чаків (постолів).
АДБФРСВАЦЬ2 недок., АДБАРСАЦЬ док. розплутувати, розплутати, відплутувати, відплу
тати.
АДВАНДРОУВАЦЬ недок., АДВАНДРАВАЦЬ
док. 1. відкочовувати, відкочувати; 2. док. відмандрувати, скінчйти подорож.
АДВАРОТ, -ту ч. 1. (в одязі, взутті) закот, вйлога ж.', 2. зворот; напіс&ць на -це написати
на звороті; глядзі на -це дивйсь на звороті.
АДВАРОТНЬІ 1. зворотний; а. бок зворотний
бік; -нае развіцце зворотний розвиток; раскласці у -ньім парадку розкласти в зворотно
му порядку; 2. (який повертається назад) по
воротний; а. цягшк поворотний поїзд; 3. (не
схожий, не сумісний) протилежний; а. сзнс
протилежне значення, протилежний зміст;
4. (мат.) обернений; -ная прапбрцьія обер
нена пропорція; а. лік обернене число 0 у
-ньім випадку У протйвному разі; а. бок медаля зворотний бік медалі.
АДВАЯВАНЬІ відвойований. — Див. ще адваяваць.
АДВАЯВАЦЬ док. у різн. знач, відвоювати; а.
свае дабрб відвоювати своє майно; трьі гадьі
-валі три роки відвоювали.
АДВЇДЗІНЬІ тільки мн. відвідини; прьшсці (прьіехаць) у а. навідати, відвідати.
АДВЕДКІ див. вбдведьі.
АДВЕЗЦІ док. відвезтй.
АДВЙЖУ прислівн. відвічно (одвічно), спокон
віку, з давніх-давен.
АДВЕСЦІ док. 1. у різн. знач, відвести; 2. (не
погодитися з чим) відхилйти; а. кандидатуру
в ід х и л й т и кандидатуру; а. абвінавачанне від
хилйти (відкйнути) звинувачення; 3. (пере
шкодити здійсненню чого) відвернути; а. бяду
відвернути лйхо; 4. (дати) приділйти, нада
ти; вйділити; а. кватіру надати квартйру; 0 а.
вбчьі відвестй очі; а. душу розважити (відвес
ти) душу.
АДВбЧНА прислівн. відвічно, одвічно, спокон
віку, споконвічно.
АДВЕЧНАСЦЬ ж. одвічність, споконвічність,
предковічність.
АДВЙЧНЬІ одвічний, споконвічний, предко
вічний.
АДВІЛЬВАННЕ с. розм. огинання, ухиляння,
ухйлення.
АДВІЛЬВАЦЬ недок., АДВІЛЬНУЦЬ док. ухи
лятися, ухил йти ся; відкручуватися, відкрутйтися, (лише недок.) огинатися.
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ДДВІНАЦЦА недок., АДВІНУЦЦА і АДВІХНУЦЦА док. відлучатися, відлучйтися (на ко
роткий час, розм.) відвильнути.
АДВІТАЛЬНЬІ прощальний.
АДВІТАННЕ с. прощання.
АДВҐГВАЦЦА недок., АДВІТАЦЦА док. про
щатися, попрощатися.
АДВОБРАЖАННЕ с . ф іл о с . відображення; тзбрьія ~ння теорія відображення.
АДВОЛЬНА прислівн. довільно.
АДВОЛЬНАСЦЬ ж. довільність.
АДВОЛЬНЬІ довільний.
АДВОРАНЬІ див. адараньї.
АДВОРВАЦЬ недок., АДАРАЦЬ док. с.-г. 1. (пра
цювати певний час на оранці, відділяти бороз
ною, відробляти оранкою) відорювати, від
орати; 2. (орати наново невдалий посів) пере
орювати, переор&ти, заорювати, заорати.
АДВЯЧОРАК, -рка ч. надвечір’я с.
АДВЯЧОРКАВЬІ надвечірній.
АДВЯЧОРКАМ прислівн. надвечір, (розм.) надвечорй.
АДГАБЛЕУВАЦЬ недок., АДГАБЛЯВАЦЬ док.
відстругувати, відстругати.
АДГАБЛЯВАНЬІ і а д г а б л Е в а н ь і відструга
ний. — Див. ще адгаблеуваць.
АДГАВОРВАЦЬ недок., АДГАВАРЙЦЬ док.
відговорювати, відговорйти; відмовляти, від
мовити; відраджувати, відрадити.
АДГАВОРКА ж. відмовка.
АДГАВОРЬІ, -pay, одн. адгавбр ч. умовляння;
не слухаць ніякіх -pay не слухати ніяких умо
влянь.
АДГАДАВАНЬІ і АДГАДОВАНЬІ 1. відпуще
ний, запущений; І. відгодований, угодова
ний. — Див. ще адгадбуваць.
АДГАДЗІЦЬ див. адгбджваць.
АДГАДОУ ВАДЬ недок., АДГАДАВАЦЬ док.
1. відпускати, відпустйти; запускати, запустйти; ~в&ць кбсьі запустйти коси; ~в&ць бараду відпустйти (запустйти) бороду. 2. виго
довувати, вйгодувати; угодовувати, угодува
ти; -ваць кабана відгодовувати (угодовувати)
кабана.
АДГАКАЦЬ док. розм. 1. відслужйти, тяжко
відпрацювати; 2. вибудувати, побудувати; збу
дувати; а. дом. вйбудувати дім.
АДГАЛЕКАЦЬ док. відгукати, від кричати.
АДГАЛІНАВАННЕ і АДГАЛІНЕННЕ с. 1. від
галуження; 2. залізн. вітка.
АДГАЛІНАВАНЬІ відгалужений.
АДГАЛІНО^ВАЦЦА недок., АДГАЛІНАВАЦЦА док. відгалужуватися, відгалузитися; (бот.)
відбруньковуватися, відбрунькуватися.
АДГАЛІНОУВАЦЬ недок., ДДГАЛІНАВАЦЬ док.
відгалужувати, відгалузити.
АДГАР^ЗАВАЦЬ / АДГАР^ЗІЦЬ док. розм. передуріти.
АДГЛЬІНАЦЬ недок., АДГЛЬІНУЦЬ док. розм.
надпивати, надпйти; відпивати, відпйти.
АДГОДА ж. віддяка.
АДГОДЖВАЦЬ недок., АДГАДЗЇЦЬ док. розм.
віддячувати, віддячити, дякувати, подякувати.

АДЗ ЁЖА
АДГОР’Е с. відріг ч., віднога ж.
АДГР&БЦІ док. (сіно і т. ін.) відгребтй.
АДГУЧАЦЬ док. відзвучати, відлунати.
АДГЙТУЛЬ прислівн. у різн. знач, звідси, звід
сіля; ён паёхау а. він поїхав звідси; а. неда
лёка да гбрада звідси недалеко до міста.
АДДАДЗЕНЬІ відданий.
АДЦАЛЁННЕ с. 1. (дія) віддаляння; 2. віддаль
ж., віддалення, відстань ж.
АДДАНА прислівн. віддано, вірно; (дуже сильно
— ще) палко; а. служьіць нарбду віддано служйти народові; а. любіць радзіму палко любйти вітчйзну.
АДДАНАСЦЬ (кому-чому) ж. тільки одн. відда
ність (кому-чому)', а. навуцы відданість науці.
АДДАННЕ с. 1. віддання; а. пад суд віддання
до суду (під суд); а. чЗсці військ, віддання
честі.
АДДАНЬІ (каму-чаму) відданий (кому-чому).
АДДЗЁЛ ч. у різн. знач, відділ; а. гістбрьіі відділ
історії; а. кадрау відділ кадрів; тэхш'чны а.
технічний відділ; а. сацыяльнага забеспячЗння відділ соціального забезпечення; бібліяграфічньї а. бібліографічний відділ.
АДДЗЁУБВАЦЬ недок., АДДЗЯУБАЦЬ і АДд з я у б ц і док. 1. відкльовувати, відклювати;
2. віддовбувати, віддовбати; аддзяубщ кавалак лёду віддовбати шматок льоду.
АДЦЗІМАЦЦА недок. звор., пас. 1. (ставати
опуклим) віддуватися, віддиматися; 2. (важ
ко дихати) віддихатися, віддйхуватися.
АДДЗІМАЦЬ недок., АДАДЗЬМУЦЬ док. 1. від
дувати, віддимати, віддути; -дзьмуць пбпел
віддути попіл; 2. (важко дихати) віддихати,
віддйхувати.
АДДЗЬМУХВАЦЬ недок., АДЦЗЬМУХАЦЬ док.
віддмухувати, віддмухати.
АДЦЗЯЛЁННЕ с 1. (дія) відділення, відділян
ня, відокремлення; 2. (підрозділ установи, під
приємства) відділ ч., відділок ч., (пошти, бан
ку — ще) філія ж.; а. міліцьіі відділ міліції, а.
чьігункі відділок залізнйці; а. банка відділ
(філія) банку; 3. (відокремлена частина при
міщення, шафи, вагона і т. ін.) відділ ч.;
4. (частина концерту, театральної вистави)
відділ ч.; ДР)т6е а. канцЗрта другий відділ кон
церту; 5. (військовий підрозділ, частина взво
ду) рій ч., відділення; камандзір ~ння командйр рою (відділення).
АДДЗЯУБАНЫ відкльований; віддовбаний. —
Див. ще аддзёубваць.
АДДОРАНЫ розм. віддарований, віддарений.
— Див. ще аддбрваць.
АДДОРВАЦЬ недок., АДДАРЬІЦЬ док. розм. від
даровувати, віддарувати.
АДЦУХА і АДДЬІХА ж. розм. (короткий відпо
чинок) передйх ч. передйшка.
АДЦЬІМНЬІ якйй (що) відділяється.
АДДЬІХВАЦЦА недок., АДДЬІХАЦЦА док. від
сапуватися, відсапатися.
АДЖГІР, -р* і ДЖГІР ч. (іхт.) йорж.
АДЖЬІН, -ну ч. відробіток жнивуванням.
АДЗЁЖА ж. одяг ч., одёжа, убирання с., убір
ч.; (поез.) шати.
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АДЗЁЖНЫ одежний.
АДЗЁЖЫНА ж. розм. одёжйна.
АДЗЁННЕ с. одяг ч.; цёплае а. теплий одяг; цывільнае а. цивільний одяг; (церк.) облачения.
АДЗЁРЖАЦЦА док. розм. 1. устояти, удбржатися (на ногах); 2. затрйматися.
АДЗЁТАК, -тку ч. розм. одяг.
АДЗЁР род. адру ч. мед. кір.
АДЗЁРНЫ мед. коровий; -нае захвбрванне ко
рове захворювання.
АДЗЇМАК, -мку ч. весняний заморозок.
АДЗІН, род. аднагб; у різн. знач. одйн; а.-адзінюткі одйн-однісінький; адна (тблькі) назва
сама (лише) назва; за а. прысест за одним
прйсідом (разом, заходом); а. смех сміх та й
годі; астацца у аднбй кашулі лишитися в са
мій сорочці.
АДЗІНА прислівн. єдино, а. магчымы спбсаб
єдйно можлйвий спосіб.
АДЗІНАКІ розм. однаковий, такйй самий.
АДЗІНКА ж. у різн. знач, одинйця; адміністрацыйная а. адміністратйвна одинйця; баявая
а. бойова одинйця; грашбвая а. грошова оди
нйця; а. вымярЗння одинйця вйміру; паставіць вучню -ку поставити учневі одинйцю.
АДЗ(НКАВЬІ одинйчний; (окремий, рідкісний
— ще) поодинокий; -выя вьшадкі поодинокі
вйпадки.
АДЗЇНСТВА с. у різн. знач, єдність ж.; фразеалагічнае а. фразеологічна єдність; а. процілёгласцей філос. єдність протилежностей.
АДЗШЫ у різн. знач, єдйний; а. сын єдйний
син; (розм.) одинак, одинець; а. план дзёянняу єдйний план дій; а. фронт єдйний фронт.
АДЗІНіОТКІ розм. самісінький, однісінький;
0 адзін-а. а) (зовсім самітний) однйм-одйн;
б) (тільки один) одйн-єдйний.
АД31ХАЦЁЦЬ док. відблйскати, відблискотіти;
відблищати.
АДЗІЧ&ЛАСЦЬ ж. здичавілість.
АД31Ч&ЛЫ здичавілий.
АДЗІЧЙННЕ с . здичавіння, здичіння.
АДЗІЧФЦЬ док. здичавіти, здичіти; (стати від
людним) знелюдіти.
АДЗНАКА ж . 1. (мітка, знак) позначка; від
знака; рабіць ~кі на дрЗвах робйти позначки
на деревах; 2. (прикмета) ознака; не паказваць адзнак жыцця не виявляти ознак життя;
3. (бал) оцінка; атрымаць выдатную -ку одер
жати відмінну оцінку; 4. (заслуга, відзначена
нагородою) відзнака; дыплбм з -кай диплом
з відзнакою; 5. (основа передбачення чогось)
ознака, прикмета; гЗта кёпская а. це погана
ознака (прикмета).
АЦЗЫВАЦЦА недок., АДАЗВАЦЦА док. 1. (від
повідати на поклик) відкликатися, відклйкнутися, віді^куватися, відгукнутися, відзива
тися, відізватися, озиватися, озватися; -звацца на чый-нёбудь гблас відклйкнутися
(відгукнутися) на чий-небудь голос; 2. (вислов
лювати думку про щось) відзиватися (відгу
куватися), відізватися (відгукнутися); давати
(дати) відзив (відгук); -звацца аб дьісертацьіі
відізватися (відгукнутися) про дисертацію;
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3. (звучати у відповідь на якийсь звук, удар)
відбиватися, відбйтися, відлунювати, відлу
нати; р$ха -звалася у лбсе луна відбилася в
лісі; 4. (викликати собою якесь почуття,
відчуття) відгукуватися,
відгукнутися;
смерць паЗта -звалася вялікім бблем у н&шьіх сЗрцах смерть поета відгукнулася велйким болем у наших серцях; 5. (давати
відчути себе) позначатися, позначитися;
нервбвае узрушЗнне -звалася на здарбуі нер
вове збудження (зворушення) позначилося
на здоров’ї.
АДЗЬІВАЦЬ недок., АДАЗВАЦЬ док. у різн. знач.
відкликати, відклйкати; -зваць уобк відклйкати вбік; -зв&ць пасла відклйкати посла.
АДКАЗ1, -зу ч. 1. у різн. знач, відповідь ж.\ пи
танні і -зьі питання і відповіді; а. на пісьмб
відповідь на лист; ухіліцца ад -зу ухилйтися
від відповіді; 2. відповідальність ж.; бьіць у
адказе за што-небудзь відповідати за щось;
несці а. відповідати; нестй відповідальність.
АДКАЗ2: да -зу до краю, ущерть; до відказу
(відмови); (розм.) по саме нікуди.
АДКАЗВАЦЬ недок., АДКАЗАЦЬ док. 1. у різн.
знач, відповідати, відповістй; заць на пьгганне
відповістй на питання; ~з&ць за учьшак відпо
вістй за вчйнок; 2. (заповідати) відписувати,
відписати; єн -зау сьшу частку гаспадаркі він
відписав сйнові частйну господарства.
АДКАЗНА прислівн. відповідально.
АДКАЗНАСЦЬ ж . відповідальність; 0 на сваю
а. на свою відповідальність; на свій страх і
рйзик; браць а. брати відповідальність.
АДКАЗНЬІ відповідальний; а. рздактар відпо
відальний редактор.
АДКАЗЧЬІК ч . юр. відповідач.
АДКАПАНЬІ 1. відкопаний, вйкопаний; 2. перен. розм. відшуканий. — Див. ще адкбпваць.
АДКАПАЦЬ див. адкбпваць.
АДКІДЬІ, -дау тільки мн. покидьки, покидь;
(перен. — ще) потолоч ж:, яма для -да^ яма
для покидьків (покиді); а. грамадства по
кидьки (потолоч) суспільства.
АДКІПАЦЬ недок., АДКІПбЦЬ док. 1. (при кип ’ятінні — про молоко) скипатися, скипіти ся;
вурдитися, звурдитися; 2. перен. перекіпати,
перекипіти; -пела злосць перекипіла злість.
АДКЛАД, -ду ч. зволікання с., відкладання с.;
справа не церпіць -ду справа не терпить зво
лікання, зі справою не можна зволікати; 0 а.
не ідзб на лад присл. відклад не йде на лад.
АДКОПВАЦЬ недок., АДКАПАЦЬ док. 1. (добувати із землі) відкопувати, відкопати, ви
копувати, викопати; док. (закінчити копан
ня) відкопати; я свае -п&у я своє відкопав;
3. док. (спрацюватися в процесі копання) одкопати (відкопати); гЗта лап&та свае -пала
ця лопата своє одкопйла (відкопала); 4. пе
рен. розм. відшукувати, відшукати, відкопу
вати, відкопати; яму удалбся -п&ць у архіве
цікавьі рукапіс йому вдалося відшукати (від
копати) цікавий рукопис.
АДКРАДАЦЬ недок., АДКРАСЦІ док. розм. ви
крадати, вй красти.
АДКРАДЗЕНЬІ розм. вйкрадений, украдений.
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АДКРАСО^ВАЦЬ недо/с., АДКРАСАВАЦЬ док.
прям., перен. відцвітати, відцвістй; (про зла
ки) відкрасбвуватися, відкрасуватися; яна
ужо -вала вона вже відцвіла; жьіта -вала жи
то відкрасувалося.
АДКРЙТА прислівн. відверто, щйро; відкрйто;
а. прызнаць сваё памылш відверто (щйро) вйзнати свої помйлки.
АДКРЙТАСЦЬ ж. відвертість, щйрість.
АДКРЙТЫ 1. дієприкм. відкрйтий; (про час
тини тіла — ще) оголений; 2. прикм. прямйй, відвертий, щирий; а. чалавек відверта
(щйра) людйна; 3. явний, неприхований;
-тая варбжасць явна (відверта) ворожість;
4. прикм. (не закритий) відкрйтий; -тае галасаванне відкрите голосування; -тае мбра
відкрйте море, -тае пыт&нне відкрйте питан
ня; а. урбк відкрйтий урок; а. склад лінгв.
відкрйтий склад; 0 пад -тым нёбом просто
нёба; з -тьімі вач&мі (рабіць што) свідомо
(робити що)\ з -тай душбй зі щйрою душёю;
з -тым сырцам зі щйрим сёрцем.
АДКРЫЦЦЁ с. відкриття.
АДКУЛЬ прислівн. 1. звідки, звідкіля; а. ты
щзёш? звщки ти йдеш? а. ты рбдам? звідки
ти родом? 2. у знач, сполучного слова звідки;
ён вярнууся туды, адкуль прыёхау він повер
нувся тудй, звідки приїхав; 0 а. я ведаю звід
ки я знаю; хіба (чи) я знаю?
АДЛЁГА і АДЛЇГА ж. відлйга.
АДЛЁГЛАСЦЬ ж. 1. відстань, віддаль; 2. (да
лечінь) віддалення с., віддаль; на -сці відаць
была нёйкая будйніна на віддалі вйдно було
якусь будівлю; 0 трымаць на -ці (каго) три
мати на віддаленні (віддалі, відстані) (кого).
АДЛЁГЧЫ док. відляггй, відійтй; боль -лёг
біль відліг (відійшбв); злбсць -лягла злість
відлягла (відійшла); марбз -лёг мороз відліг;
0 -ляглб ад сЗрца відлягло (відійшло) від сёрця; полёгшало на серці.
АДЛЁЖНЫ / АДЛІЖНЬІ відлйговий (рідк.)\
учбра быу а. дзень учора була відлйга.
АДЛ1ТАВАНЫ заст. техн. відпаяний. — Див.
ще адлітбуваць.
АДЛІТОУВАЦЬ недок., АДЛІТАВАЦЬ док. відпаювати, відпаяти.
АДЛЇЧВАЦЬ / АДЛІЧАЦЬ недок., АДЛГЧЙЦЬ
док. 1. відлічувати, відлічйти; відраховувати,
відрахувати; -чыць сто крбкау відлічйти (від
рахувати) сто кроків; 2. (утримати) вйрахувати, відрахувати; -чыць з зарплаты дзвёсце
рублёу вйрахувати із зарплати двісті рублів.
АДЛІЧФННЕ с. відрахування.
АДЛОЖЫСТЫ розм. ПОЛОГИЙ, ПОЛОЖИСТИЙ,
розлогий.
АДЛЮСТРАВАННЕ с. урізн. знач, відображен
ня; тэбрыя -ння філос. теорія відображення.
АДЛЮСТРАВАНЬІ відображений. — Див. ще
адлюстрбуваць.
АДЛЮСТРОВАК ч . відбйток, відображення с.
АДЛЮСТРОУВАІЩА недок., АДЛЮСГРАВАЦЦА док. 1. (на дзеркальній поверхні) віддзер
калюватися, віддзеркалитися, відбиватися
відбйтися; 2. (у художньому творі та ін.)

АДМОВІЦЦА
відображуватися і відображатися, відобразйтися.
АДИЮСТРОУВАЦЬ недок., АДЛЮСТРАВАЦЬ
док. 1. (на дзеркальній поверхні) віддзеркалю
вати, віддзеркалити, відбивати, відбйти; 2. (у
художньому творі та ін.) відображувати і від
ображати, відобразйти.
АДЛЯЖАЦЬ док. у різн. знач, відлежати; про
лежати; -жау тьідзень у бальніцьі пролежав
тйждень у лікарні; а. нагу відлежати ногу.
АДМАЛЯВАНЬІ і а д м а л Е в а н ь і розм. 1. роз
мальований; 2. пофарбований, помальова
ний. — Див. ще адмаляваць.
АДМАЛЯВАЦЬ док. (олією, фарбами) 1. розма
лювати, намалювати; 2. (покрити фарбою)
пофарбувати, помалювати.
АДМАУЛЕННЕ с. 1. (дія) відмова ж.; 2. (дія)
заперечення с.; відмагання с.\ закбн а. -ння
філос. закбн заперечення заперечення.
АДМАУЛЙЦЦА недок., АДМОВІЦЦА (ад наго) док. 1. відмовлятися, відмовитися; ~мбвіцца ад нбвай пасадьі відмовитися від нової
посади; -мбвіцца ад падарунка відмовитися
від подарунка; 2. (від рідних, знайомих) зректйся (кого-чого), відректйся від (кого, чого),
відцуратися (кого, чого)', -мбвіцца ад сваіх
рбднмх зректйся (відректйся від) своїх рід
них; 3. (від слів, обіцянок) відмовитися, зрек
тйся; -мбвіцца ад сваіх паказанняу відмови
тися від своїх свідчень; зректйся своїх свід
чень.
АДМАУЛЙЦЬ недок., АДМОВІЦЬ док. 1. урізн.
знач, відмовляти, відмовити; 2. заперечува
ти, заперечити; нельга -ляць ісціньї не можна
заперечувати істину; -ляць існаванне жьіцця
на іншьіх планетах заперечувати існування
життя на інших планетах.
АДМАЦАВАЛЬНЬІ відкріпний; а. талбн відкріпнйй талбн.
АДМАЦАВАНЬІ відкріплений. — Див. ще адмацбуваць.
АДМАЦОУВАЦЦА недок., АДМАЦАВАЦЦА
док. у різн. знач, відкріплюватися і відкріп
лятися, відкріпйтися.
АДМАЦО^ВАЦЬ недок., АДМАЦАВАЦЬ док.
у різн. знач, відкріплювати і відкріпляти, відкріпйти.
АДМЕЖАВАНЬІ прям., перен. відмежований.
— Див. ще адмежаваць.
АДМЕЖАВАЦЬ док. прям., перен. відмежувати;
а. зямельньї участак відмежувати земельну ді
лянку; а. адну з’яву ад другбй відмежувати
одне явище від іншого.
АДМЕЛЬ див. вбдмель.
АДМЕННАСЦЬ ж. відмінність.
АДМЕННЬІ (несхожий) відмінний; особлйвий.
АДМЕТА ж. розм. прикмета; ознака.
АДМЕТНАСЦЬ ж . прикметність, відмітність.
АДМЕТНЬІ відмінний, своєрідний; приміт
ний; неповторний.
а д м Е ц і н а ж. відзнака; мітка, знак ч.; (у тва
рин — ще) пляма.
АДМОВА ж. відмовлення с., відмова ж.
АДМОВІЦЦА див. адмауляцца.
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АДМОТВАЦЬ н е д о к АДМАТАЦЬ док. відмо
тувати, відмотати; -таць бінт відмотати бинт;
~тай мне крьіху нітак відмотай мені трохи
ниток.
АДМОУЕ с . грам, заперечення.
АДМОУНА прислівн. негатйвно; несхвально,
заперечливо.
АДМОУНАСЦЬ ж . 1.у р із и . з н а ч , негатйвність, заперечність; 2. від’ємність.
АДМОУНЬІ 1. у різн. знач, негатйвний; не
схвальний; а. адказ негатйвна відповідь; а.
вбдзьіу негатйвний відзив (відгук); 2. грам.
заперечний; а. займеннік заперечний зай
менник; 3. мат. від’ємний; а. лік від’ємне
число; 4. фіз. негатйвний; а. пблюс негатйв
ний полюс; а. злектрьічньї зарад негатйвний
електрйчний заряд.
АДМЬІСЛОВАСЦЬ ж. особлйвість, своєрід
ність, неповторність.
АДМЬІСЛОВЬІ особлйвий, своєрідний, не
звичайний; спеціальний; чудовий, відмін
ний; а. інструмент особлйвий (спеціальний)
інструмент; а. танцбр своєрідний танцівнйк;
-вьія прьісмакі спеціальні прйсмаки; а.
спецьіяліст чудовий спеціаліст.
АДНААКТОВЬІ одноактний, на одну дію; ~вая
п’єса одноактна п’єса, п’єса на одну дію.
АДНАБАКОВА однобічно; односторонньо.
АДНАБАКОВЬІ односторонній; однобічний; а.
дьіван односторонній кйлим; а. плеурьгг одно
сторонній плеврит, -ковая радьіетзлефбнная
сувязь односторонній радіотелефонний зв’я
зок; -кбвае вьіхаванне однобічне виховання;
-ковае развіцце однобічний розвиток.
АДНАВІЦЕЛЬ, -лю ч. (речовина) відновник.
АДНАВОР: у а. сеяць сіяти на полі, зораному
одйн раз.
АДНАВОСЕВЬІ одновісний; одноосьовйй.
АДНАВЯСКОВЕЦ, -кбуца ч. односелець, од
носільчанин.
АДНАВЯСКОУКА ж. односельчанка, одно
сільчанка.
АДНАГУЧНЬІ однозвучний.
АДНАДЗЙНКА ж. 1. зоол. одноденка; поденка;
2. розм. одноденка.
АДНАКАРФННЬІ однокорінний.
АДНАКІ розм. однаковий.
АДНАКОЛАВЬІ одноколісний.
АДНАЛбТАК, -тка ч. одноліток (про тварин
розм. — ще) річняк.
АДНАМЬІСНЬІ однодумний.
АДНАПАВЯРХОВЬІ одноповерховий.
а д н а п а к а Ев ь і однокімнатний.
АДНАУЛбННЕ с. 1. відновлення; 2. понов
лення.
АДНАУЛбНЧЬІ в і д н о в н и й ; відбудовний.
АДНАУЛЙЦЬ недок., АДНАВЇЦЬ док. 1. у різн.
знач, відновлювати і відновляти, відновйти;
-ляць свае здарбуе відновлювати своє здо
ров’я; -віць у памяці перен. відновйти в пам’
яті; 2. відбудовувати, відбудувати; -ляць разбураную гаспадарку відбудовувати зруйнова
не господарство; 3. поновлювати, поновйти;
-віць на пасадзе поновйти на посаді.

АДНЯЦЬ
АДНЁКУЛЬ і ЗНЁКУЛЬ прислівн. звідкись,
звідкілясь, звідкільсь.
АДНЁСЦ1 док. 1. у різн. знач, віднестй; а. кнігу
у бібліятЗку віднестй книжку в бібліотеку; а.
плот ад дарбгі віднестй тин від дороги; гістбрьікі -елі падзёю да X стагбдцзя історики віднеслй подію до X століття (сторіччя); вьідаткі
а. на ягб рахунак вйтрати віднестй на його
рахунок; ї . (призначити на інший час) від
класти; перенестй; а. на заутра відкласти на
завтра; а. экзамены на вбсень перенестй ек
замени на осінь.
АДНІМАЕМАЕ імен. мат. від’ємник.
АДНО 1. род. аднагб числ. с. одне (одно);
2. прислівн. лише, тільки; тільки й того, що;
ён жа а. глянуу він же тільки глянув; шпакі
каля дарбгі цЗлы дзень а. крычаць шпакй біля
дороги цілий день лише кричать; ты а. не
хадзі нікудьі ти тільки не ходй нікуди; 3. спол.
тільки; (з часткою ж) проте, однак, (розм.)
одначе; так зажывём, а. трым&йся! так зажи
вемо, тільки тримайся! ён увесь час маучау,
а. ківау галавбй він весь час мовчав, тільки
кивав головою; мне раней здавалася, што ва
ша жбнка чарнявая, а. ж яна бландзінка мені
раніше здавалося, що ваша дружйна чорня
ва, одначе ж вона блондйнка; 4. част. розм.
(несподівано) раптом, ураз; як раптом; зне
нацька; гляджу — а. ж зноу паваліу снег див
люсь — як раптом знову посипав сніг.
АДНОЙЧЫ прислівн. одйн раз, раз, одного ра
зу; якось.
АДНОЛЬКАВА прислівн. однаково.
АДНОЛЬКАВЫ однаковий; гакйй самий.
АДНОСІНЬІ тільки мн. 1. (до кого-чого) став
лення с.; дббрыя а. да дзяцёй добре ставлення
до дітей; 2. відношення с., стосунок ч.\ при
четність ж.; ён мае некатбрыя а. да гётага
мерапрыёмства він має деяке відношення до
цього заходу; він деякою мірою причетний
до цього заходу; у п§тых ~нах щодо цього,
відносно цього; 3. (спілкування, зв'язки) від
носини; (про особисті приватні зв'язки між
людьми — ще) стосунки; быць у блізкіх ~нах
бути в близьких відносинах (стосунках); вытвбрчыя а. виробнйчі відносини; сябрбускія
а. дружні стосунки; дыпламатычныя а. дипломатйчні відносини (стосунки, взаємини);
4. мат. відношення; ва усіх ~нах з усякого
погляду, з усіх поглядів; у -нах да... стосовно
до.., щодо.., відносно...
АДНОСІЦЦА недок. 1. (до кого — чого) стави
тися; 2. (входити до складу, розряду чого-небудь) належати; а. да ліку пакрыуджаных на
лежати до числа скривджених; 3. (мати сто
сунок до кого-чого) стосуватися, обходити,
належати; г£та да мянё не а. це мене не сто
сується (не обходить) ; 4. мат. відноситися;
дзёвяць а. да трох, як тры да аднагб дев’ять
відноситься до трьох, як три до одного.
АДНЯСЁННЕ с. 1. віднесення; 2. перенесення.
АДНЙТЫ у різн. знач, віднятий. — Див. ще адняць.
АДНЙЦЬ док. 1. прийняти, забрати; а. лбекі ад
сцяны прийняти (забрати) драбйну від стінй;
2. відлучйти; відібрати; а. дзіця ад грудзёй
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відлучйти дитйну; ~лб мбву відібрало мову;
3. мат. (що від чого); ад дваццаці а. шЗсць від
двадцята відняти шість; 4. (час, зусилля) за
йняти, забрати; 5. (ампутувати) розм. відрі
зати; яму ~нялі нагу йому відрізали ногу.
АДОБРАНЬІ схвалений. — Див. ще адббрьшаць.
АДбБРЬІВАЦЬ недок., АДбБРЬІЦЬ док. схва
лювати; схвалйти; камісія -рьіла інжьінбрскія
разлікі комісія схвалйла інженерські розра
хунки.
АДОЛЕННЕ с. подолання, перемагання; до
лання.
АДОЛЬВАЦЬ недок., АДОЛЕЦЬ док. 1. (у бо
ротьбі) долати, подолйти; перемагати, перемогтй, -лець вбрага здолати (подолати, по
дужати, звоювати, перемогтй) ворога; 2. перен. долати; упоратися, подолати; єн ~леу
матзм&тьпсу він упорався з математикою (по
долав математику); 3. перен. пересйлювати,
перемагати; пересйлити, перемогти; -лець
сябб пересйлити себе (самого); 4. перен.
(охоплювати, огортати) брати, узяти; змага
ти, змогтй, знемагати, знемогтй; налягати,
налягтй; мянб -леу сон мене взяв (знеміг)
сон; 5. перен. розм. (дошкуляти, позбавляти
спокою) мучити, замучити; мухі -лелі мухи
замучили.
АДОНАК, -нка ч. с.-г. підстіжжя с., стожище с.
АДОРАНАСЦЬ і АДАРОНАСЦЬ ж . обдарова
ність; талановитість.
АДОРАНЬІ 1. дієприкм. прям., перен. обдарова
ний; 2. прикм. обдарований; талановйтий.
АДОРВАННЕ с. обдаровування; наділяння.
АДОРВАЦЦА' недок. пас. обдаровуватися, ода
ровуватися, наділятися.
АДОРВАЦЦА2 недок. звор., пас. відорюватися.
АДОРВАЦЬ1недок. прям., перен. обдаровувати,
одаровувати; наділяти.
АДОРВАЦЬ2 недок., АДАРАЦЬ док. відорюва
ти, відорати.
АДПАЛІРАВАНЬІ відполірований; пополіро
ваний. — Див. ще адпалірбуваць.
АДПАЛІРОУВАЦЬ недок., АДПАЛІРАВАЦЬ док.
відполіровувати, відполірувати.
АДПАЛОХАЦЬ док. відстрахати, відстрашйти;
налякати.
АДПАЛЬІМНбЦЬ док. (про зірницю, світанок)
відполум’яніти, відпалахкотіти.
АДПАС, -су ч. с.-г. вйпас, вйгул.
АДПАСВАЦЦА недок., АДПАСВІЦЦА док. ви
пасатися і випасуватися, вйпастися; вигулю
ватися, вйгулятися.
АДПАСВАЦЬ недок., АДПАСВІЦЬ док. 1. (ху
добу) випасати і випасувати, вйпасти; 2. (від
робляти пасінням) відпасати, відпасти.
АДПАСВЕНЬІ 1. вйпасений, вйгуляний; 2. (від
роблений пасінням) відпасений. — Див. ще адп&сваць.
АДПАЧНУЦЬ і АДПАЧЙЦЬ док. відпочйти.
АДПАЧЙН, -ну ч. відпочйнок, спочйнок, спочйн.
АДПАЧЙНАК, -нку ч. 1. відпочйнок, спочй
нок, спочйн; 2. відпустка ж . чаргбвьі а. чер
гова відпустка.

АДПЕРАЗАЦЬ див. адпяразваць.
АДПЕТАВАЦЬ док. прост. в ід г о р ю в а т и ,

в ід б і-

д у в а т и ; в ід м у ч и т и с я .

АДПІЛАВАНЬІ в і д п й л я н и й . — Див. ще адпілбуваць.
АДПІЛОУВАЦЬ недок., АДПІЛАВАЦЬ док. в ід п й л ю в а т и , в ід п и л я т и .

АДПЇХВАЦЬ і АДПІХАЦЬ недок., АДАПХНУЦЬ і АДПІХНУЦЬ док. в ід п и х а т и , в ід і
пхнути
і в ід п и х н у т и , в ід ш т о в х у в а т и , в ід 
ш т о в х н у т и ; -нуць лбдку ад берага в ід ш т о в х н у 
т и (в ід п и х н у т и ) ч о в е н в ід б е р е г а ; єн -нуу мяне
і вьійшау в ін в ід ш т о в х н у в м е н е і в й й ш о в .
АДПЛЕСЦІ док. в ід п л е с т й .
АДПЛЬІСЦІ і АДПЛЙЦЬ док. в ід п л и в т й .
АДПЛЙСЦІСЯ і АДПЛЙЦЦА док. розм. (пли
вучи, віддалитися) в ід п л и в т й ; я -лмуся на пяцьдзебгг метрау я в ід п л й в н а п ’я т д е с я т м ет р ів .
АДПОМШЧВАЦЬ недок., АДПОМСЦІЦЬ док.
м с т й т и с я і п о м щ а т и с я , п о м с т й т и с я ; в ід і
м щ а т и , в ід ім с т й т и ; -сціць вбрагу п о м с т й т и с я
н а в о р о г о в і; в ід ім с т й т и в о р о г у .
ч. в ід с іч ж .; даць знішчальньї а.
д а т и н и щ ів н у в ід с іч .
АДПРАСАВАНЬІ1 в ід п р а с о в а н и й . — Див ще ад-
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прасбуваць1.
АДПРАСАВАНЬІ2 в ід п р е с о в а н и й . — Див. ще
адпрасбуваць2.
АДПРАСОУВАЦЬ1недок., АДПРАСАВАЦЬ док.
(праскою) в ід п р а с о в у в а т и , в ід п р а с у в а т и .
АДПРАСОУВАЦЬ2 недок., АДПРАСАВАЦЬ док.
(пресом) в ід п р е с о в у в а т и , в ід п р е с у в а т и .
АДПРАУлЕННЕ с. в ід п р а в л е н н я .
АДПРФГЧЬІ док. (коней) в ід п р я г т й , в й п р я г т и .
АДПРФЖАНЬІ в ід п р я г н у т и й , в й п р я г н е н и й . —
Див. ще адпрігчьі.
АДПР^ЧВАЦЬ недок., АДПРЙЧЬІЦЬ док. розм.
у с у в а т и , у с у н у т и ; з в іл ь н я т и , з в іл ь н й т и ; в ід 
с т о р о н я т и , в ід с т о р о н й т и ; д а в а т и (д а т и ) в ід с іч .
АДПУДЖАНЬІ, АДПУЖАНЬІ (розм.) в ід с т р а 
х а н и й , в ід с т р а ш е н и й ; н а л я к а н и й , п е р е л я к а 
н и й . — Див. ще адпуджваць.

АДПУДЖВАННЕ с. прям., перен. і АДПУЖВАННЕ с. розм. в ід с т р а ш у в а н н я ; л я к а н н я .
АДПУДЖВАЦЦА і АДПУЖВАЦЦА (розм.) не
док. пас. в ід с т р а ш у в а т и с я ; л я к а т и с я .
АДПУДЖВАЦЬ / АДПУЖВАЦЬ (розм.) недок.,
АДПУДЗІЦЬ прям., перен. і АДПУЖАЦЬ док.
розм. в ід с т р а ш у в а т и , в ід с т р а ш й т и і в ід с т р а х а 
т и ; л я к а т и ; н а л я к а т и і п е р е л я к а т и ; (розм.) в ід 
ж а х н у т и ; -дзіць птушак н а л я к а т и п т а х ів .
АДПУЖНУЦЬ док. однокр. розм. в ід с т р а ш й т и ;
налякати.

АДПУШЧЇШНЕ с. заст. в ід п у щ е н н я ; а. грахбу
в ід п у щ е н н я г р іх ів ; 0 казел -ння розм. ц а п в ід б у в а й л о ; х л о п ч и к д л я б и г г я .

АДПЬІРСКВАЦЬ недок., ^УЩЙРСНУЦЬ док.
однокр. в ід б р й з к у в а т и , в ід б р й з н у т и .
АДПЯРАЗВАЦЬ недок., АДПЕРАЗАЦЬ док.
(ремінь, пояс) р о з п е р і з у в а т и , р о з п е р е з а т и .
АДРАДЖАЛЬНЬІ в і д н о в н и й ; ж и в о д а й н и й , ж и в 
л ю щ и й , ж и в л ю ч и й ; ц іл ю щ и й .

АДРАДЖАЦЦА недок., АДРАДЗЇЦЦА док. 1. (від
новлюватися) в ід р о д ж у в а т и с я , в ід р о д й т и с я ; у
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нбвьіх умбвах сельская гаспадарка хутка -дзілася у новйх умбвах сільське господарство
швйдко відродилося; 2. (ставати знову
життєздатним) відроджуватися, відродйтися, оживати, ожйти.
АДРАДЖАЦЬ недок., АДРАДЗЇЦЬ док. 1. (від
будовувати зруйноване) відроджувати, відродйти; відновлювати, відновйти; 2. (повертати
до нормального стану, відновлювати силу) від
роджувати, відродйти; оживляти, оживйти.
АДРАДЖФННЕ с. 1. відродження, відновлен
ня; 2. відродження, воскрешення.
АДРАМАНТАВАНЬІ відремонтований. — Див.
ще адрамантав&ць.
АДРАМАНТАВАЦЬ док. відремонтувати; по
лагодити.
АДРАНАК, -нку ч. обл. 1. ранок; 2. ранкове па
гіння корів.
АДРАНЦВЕЛЬІ див. здранцвельї.
АДРАНЦВЙННЕ див. здранцвенне.
АДРАНЦВЕЦЬ див. здранцвець.
АДРАС ч. 1. адреса ж.; даць не дакладньї а.
дати не точну адресу; зварбтнм а. зворотна
адреса; звяртацца не па -су звертатися не
тудй, кудй слід (не до того, до кого слід);
0 сказаць у а. кагб сказати на адресу чию
(кого); 2. (письмове вітання) адрес; віншавальньї а. вітальний адрес.
АДРАЧЬІСЯ док. у різн. знач, зректйся, відректйся; відцуратися; (від своїх слів, свідчень —
ще) відмогтйся, відмовитися, заперечити; а.
ад прастбла зректйся престолу.
АДРАЧ^ННЕ с. у різн. знач, зречення (кого-чого), відречення (від кого-чого); (від своїх слів,
свідчень — ще) відмагання, відмова ж.
АДРАЧЙНЕЦ, -нца ч. відступник; недовірок.
АДРОДДЗЕ с . знев. (лихе потомство) поріддя,
відріддя.
АДРУЗЛЬІ 1. в’ялий, прив’ялий, зів’ялий плюс
клий; 2. перен. кволий, в’ялий.
АДРУЗНУЦЬ док. розм. 1. прив’янути, зі
в’янути; стати в’ялим, зробйтися в’ялим;
2. перен. стати (зробйтися) кволим.
АДРЬІВАДЦА недок., АДАРВАЦЦА док. у різн.
знач, відриватися, відірватися, обриватися,
обірватися; уриватися, урватися; у палітб
-рвауся гузік у пальто відірвався ґудзик; фі
ранка -рвалася фіранка відірвалася; самалет
-рвауся ад зямлі літак відірвався від землі; ад
кнігі нельга -рвацца від кнйжки не можна
відірватися; -рвацца ад нарбда відірватися від
народу; 0 сірца -рвалася серце обірвалося.
АДРЬІНА ж. (холодна будівля для зберігання сі
на, с.-г. реманенту) сіннйк ч.; клуня; (діал.)
підря.
АДРЗПЕТАВАНЬІ мор. повторений. — Див. ще
адрзпетаваць.
АДРЗПЕТАВАЦЬ док. мор. повторйти [сигнал].
АДРЗПЕЦЇРАВАНЬІ відрепетйруваний.
АДРЗПЕЦЇРАВАЦЬ док. відрепетйрувати; кінчйти (скінчйти) репетйрувати.
АДСКР&БЦІ док. відскребтй, відшкребтй.
АДСУТНІЧАЦЬ недок. бути відсутнім, не бути;

АДУЖАЦЬ
а. на занятках бути відсутнім (не бути) на
заняттях.
АДСЦЁБАНЫ і АДСЦЯБАНЫ відстьобаний,
відшмаганий; вйбатожений, відбатожений.
АДСЦЁБАДЬ і АДСЦЯБАЦЬ док. відстьобати,
відшмагати; (батогом — ще) вйбатожити,
відбатожити.
АДСЫЛАЦЬ недок., АДАСЛАЦЬ док. у різн. знач.
відсилати, відіслати; -слаць пісьмб відіслати
листа; -слаць чытача да папярЗдняга нумара
часбпіса відіслати читача до попереднього
номера часопису (журналу).
АДСЮЛЬ прислівн. у різн. знач, звідси, звідсіля,
звідсіль; а. недалёка да вёсю звідси недалеко
до села; а. зрабіце вьівад звідси (з цього) зро
біть вйсновок; 0 ні а. ні адтуль де не взявся
(взялася, взялося); а. дасюль від цього до
цього; а. гбрача, адтуль ббляча прик. звідси
жарко, звідти парко.
АДСЯБЙЦІНА ж. розм. жарт, відсеббньки;
власна вйгадка; додавання від сёбе.
АДСЯЧФННЕ с. відсікання, (закінч, д.) відсі
чення; відтинання; 0 даць галаву на а. дати
свою (собі) голову відрубати (відтяти).
АДТАПЬІРВАЦЬ недок., АДТАПЬІРЬІЦЬ док.
відстовбурчувати, відстовбурчити; (багато,
усе) повідстовбурчувати; настовбурчувати,
настовбурчити; (багато, усе) понастовбурчу
вати; відставляти, відставити; випинати, вйпнути; (губи розм. — ще) копйлити і відкопйлювати; відкопйлити.
АДТАРЖ&ННЕ с. мед. відторгнення.
АДТАРГАЦЬ недок., АДТОРГНУЦЬ док. мед.
відторгати, відторгнути.
АДТАТУРЧЬІЦЬ док. обл. відстовбурчити; вйпнути і вйп’ясти.
АДТОПТВАЦЬ недок., АДТАПТАЦЬ док. від
топтувати, відтоптати.
АДТРАСАЦЬ і АЦТР^СВАЦЬ недок., АДТР^СЦІ
док. 1. (відділяти, струшуючи) обтрушувати,
обтрусйти, струшувати, струсйти; -сці гразь
з палітб струсйти грязь (бруд) з пальта;
2. (пошкоджувати тряскою) відтрясати, відтрястй; -сці сабе усё нутрб на калёсах відтрястй собі всі нутрощі (все нутро, печінкй)
на возі.
АДТРдСЦІ див. адтрасаць.
АДТУЛЬ прислівн. звідти.
АДТЭРМ1НАВАННЕ с. відстрочка ж.
АДТЭРМ1НАВАНЫ 1. відстрочений, відкла
дений; 2. продовжений. — Див. ще адтзрмінбуваць
АДТЭРМШОУВАЦЬ недок., АДГЭРМШАВАЦЬ
док. 1. (на пізніший термін) відстрочувати,
відстрочити; відкладати, відкласти; -ваць
выпуск кнігі відстрочити (відкласти) вйпуск
кнйжки; 2. продовжити (термін); -ваць камандзірбуку продовжити відрядження; - в&ць
прбпуск продовжити перепустку.
АДУЖВАЦЬ недок., АДУЖАЦЬ док. розм. (одер
жувати перемогу) подужувати, подужати;
осйлювати, осйлити; долати, подолати (здо
лати); брати (узяти) гору (над ким-чим); зма
гати, змогтй.
АДУЖАЦЬ і АДУЖЙЦЬ док. одужати; подуж
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чати; поздоровшати (поздоровішати, поздо
ровіти); зміцніти.
АДУКАВАНАСЦЬ ж. освіченість.
АДУКАВАНЫ освічений.
АДУКАЦЙЙНЫ освітній; а. цэнз освітній ценз.
АДУКАЦЫЯ ж. освіта; агульная а. загальна
освіта; юрьіст па -цьіі юрйст за освітою.
АДУКОУВАЦЦА недок., АДУКАВАЦЦА док.
здобувати (здобути) освіту; навчатися, навчйтися, вйвчитися.
АДУКОУВАЦЬ недок., АДУКАВАЦЬ док. осві
чувати, освітйти; навчати, навчйти; (рідше)
просвіщати, просвітйти.
АД&ЛАВАТЫ див. азызлы.
АДУМ: сваім -мам як спаде на думку; як за
манеться.
АДУСЮЛЬ прислівн. звідусіль, звідусюди; (розм.)
з усіх усюд.
АДУХАТВАР&ННЕ див. адухаулённе.
АДУХАУЛЁННЕ с. 1. (дія) одухотворення, запа
лювання 2. (духовне піднесення) натхнення.
АДУШАУЛЁННЕ с. 1. (дія) одушевляння, оду
шевления; 2. (стан) запал ч., захват ч.; під
несення; натхнення.
АДУШАУЛЁНАСЦЬ ж. натхненність, одухо
твореність; піднесеність.
АДУШАУЛЁНЫ 1. дієприкм. одушевлений, оду
хотворений; ожйвлений, запалений, захоп
лений, збуджений, натхнёний; 2. прикм. живйй; 3. грам, живйй; а. назбунік іменник —
назва живої істоти. — Див. ще адуша^ляць.
АДУШАУЛЙЦЬ недок., АДУШАВІЦЬ док.
1. (наділяти властивостями живої істоти)
одушевляти, одушевйти, одухотворяти, одухотворйти; оживляти, оживйти; 2. (надава
ти душевної сили) надихати, надихнути; за
палювати, запалйти, захоплювати, захопйти;
збуджувати, збудйти; оживляти, оживйти.
АДХ1ЛЁННЕ с. відхилення, відхил ч.
АДХІЛЙЦЬ недок., АДХІЛІЦЬ док. 1. у різн.
знач, відхиляти, відхил йти; 2. перен. відвер
тати, відвернути; -ліць бяду відвернути лйхо.
АДХІНАЦЦА недок., АДХІНУЦЦА док. 1. від
хилятися, відхилйтися, відхитнутися; -нуцца
ад акна відхилйтися од вікна; ён -нууся ад
сцяньї він відхитнувся від стіни; 2. тільки док.,
перен. (відмовитися, відцуратися, відректися
від кого) відвернутися, відкйнутися; сябры
-нуліся ад ягб друзі відвернулися (відкйнулися) від нього; 3. перен. розм. відлучатися, відлучйтися (на короткий час); -нуцца на хвілінку
з дбму відлучйтися на хвилйну з дому.
АДХІНАЦЬ недок., АДХІНУЦЬ док. відхиляти,
відхил йти; відгортати, відгорнути; відводи
ти, відвестй; -нуць крысб відгорнути полу.
АДХІНУТЬІ і АДХІНЕНЬІ відхйлений; відгор
нутий, відведений. — Див. ще адхінаць.
АДХІСНУЦЦА див. адхі'ствацца.
АДХІСНУЦЬ док. 1. відхил йти; а. маятнік відхилйти маятник; 2. (викликати неприязнь)
відштовхнути; ягб павбдзіньї -нулі сябрбу йо
го поведінка відштовхнула друзів.
АДХЇСТВАЦЦА недок., АДХІСНУЦЦА док.
1. відхилятися, відхилйтися; маятнік -нууся
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маятник відхилйвся; 2. док. (різко відхилити
ся) відхитнутися; ад нечаканасці єн -нууся від
несподіванки він відхитнувся; 3. док. перен.
відсахнутися, відкйнутися; сябрьі -нуліся ад
ягб друзі відсахнулися (відкйнулися) від нього.
АДХОН, -ну ч., АДХОННЕ с. 1. залізн. укіс;
пусці'ць пад а. пустйти під укіс; 2. (похила
поверхня) схил; пологість ж.; (гори, горба) ко
согір.
АДХОНІСТА і АДХОННА прислівн. полого, по
ложисто; спадисто.
АДХОНІСТЬІ / АДХОННЬІ пологий, положис
тий; розлогий; спадистий.
АДЦбННЕ с. прям., перен. відтінок ч.
АДЦЬІРАВАНЬІ заштопаний.
АДЦЬІРАВАЦЬ док. заштопати.
АДЦЬІРЬІКАЦЬ док. розм. відцвірінькати, відцвіркотіти.
АДЦЙГНЕНАСЦЬ ж. абстрактність.
АДЦЯГНбННЕ с. (дія) відвернення (незак. д.
— ще) відвертання; відтягнення; а. увагі від
вернення (відвертання) уваги; 2. філос. абст
ракція ж., абстрагування.
АДЦЙГНЕНЬІ 1. відтягнутий, відтягнений;
2. філос. абстрактний; -нае паняцце абст
рактне поняття; а. лік абстрактне число; а.
вббраз абстрактний образ.
АДЦЯГНУТЬІ у різн. знач, відтягнутий, відтяг
нений.
АДЦЯСНбННЕ с. відтйснення, відтіснення (не
зак. д. — ще) відтаскування, відтискання,
відтісняння.
а д ц я с н Е н ь і відтйснутий, відтіснений; по
тіснений.
АДЦЙЦЬ док. відрубати, відтяти і відітнути.
АДЦЯЧЬІ док. відтектй; стектй.
АДЧАЙ. -чаю ч. відчай, розпач; розпука ж.
АДЧАЙНЬІ 1. (повний відчаю) розпачливий,
відчайдушний, несамовйтий, шалений; а.
крьік розпачливий (несамовйтий, нестям
ний, шалений) крик; 2. (нерозсудливо сміли
вий) відчайдушний, шалений; завзятий, за
пеклий; небезпечний, ризикований; -ная
думка відчайдушна (шалена) думка; -а я адвага шалена (нестямна) відвага.
АДЧУЖЇШНЕ с. у різн. знач, відчуження; а.
уласнасці відчуження власності; узаемнае а.
взаємне відчуження, взаємна відчуженість;
паласа -ння залізн. смуга відчуження.
АДЧЬІКІЛЬГАЦЬ док. розм. відшкандибати, відшкутильгати.
АДЧЬІНЕНЬІ 1. відкрйтий, відчйнений; 2. від
коркований, відкупорений; 3. (театр, шко
ла) відкрйтий; 0 дзень -неньїх дзвярій день
відкрйтих дверей; прьі -неньїх дзвярах при
відчйнених (при відкрйтих) дверях; ламацца
(біцца, стукаць) у -неньїя дзверьі ломйтися у
відчйнені (відкрйті) двері.
АДЧЬІНЙЦЦА недок., АДЧЬІНЇЦЦА док. 1. (про
двері, вікно, скриньку і т. ін.) відчинятися,
відчинйтися; відкриватися, відкрйтися; 2. від
чинятися, відкриватися, відкупорюватися;
кансервьі нешта не -няюцца консерви щось
не відкриваються; 3. (про початок зборів, за
сідання і т. ін.) відкриватися, відкрйтися;
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4. (стати доступним, можливим) відкрива
тися, відкрйтися; перад ім -ніуся новьі свет
перед ним відкрйвся новйй світ.
АДЧЬІНЙЦЬ недок., АДЧЬІНІЦЬ док. 1. (про
двері, вікно, скриньку і т. ін.) відчиняти, відчинйти; відкривати, відкрйти; 2. (щільно за
крите) від порю вати, відкупорити, відкор
ковувати, відкоркувати; відкривати, відкрйти;
3. (збори, засідання) відкривати, відкрйти; 0 а.
дзверьі перад кім відчинйти двері для кого.
АДЧФПНАЕ с. відчіпне; даць -нага дати від
чіпного.
АДШКУМАТАЦЬ док. прост. недбало (наспіх)
віддерти.
АДШТАБНАВАНЬІ і АДШТАПАВАНЬІ шевс.,
крав, вйстрочений; прошитий. — Див. ще адштабнаваць
АДШТАБНАВАЦЬ /АДШТАПАВАЦЬ док. шевс.,
крав, вйстрочити; прошйти.
АДШТАПАВАНЬІ див. адштабнаваньї.
АДШТАПАВАЦЬ див. адштабнаваць.
АДШТУКАВХНЬІ оброблений, опоряджений;
вйкінчений, оздоблений.
АДШТУКАВАЦЬ док. розм. 1. (надати закінче
ного вигляду) опорядйти; вйкінчити, обладна
ти; 2. оздобити, прикрасити, розмалювати.
АДШТУРХВАННЕ і АДШТУРХОУВАННЕ с.
прям., перен. відштовхування; відпихання; відтручування.
АДШТУРХВАЦЦА / АДШТУРХОУВАЦЦА не
док. звор., пас., АДШТУРХНУЦЦА док. прям.,
перен. відштовхуватися, відштовхнутися; від
пихатися, відіпхнутися; -нуцца ад берага від
штовхнутися від берега.
АДШТУРХВАЦЬ і АДШТУРХО^ВАЦЬ недок.,
АДШТУРХНУЦЬ док. прям., перен. відштов
хувати, відштовхнути; відпихати, відіпхнути;
відтручувати і відтручати, відтрутити; яна са
злбсцю -нула ягб вона зі злістю (з люттю)
відштовхнула (відіпхнула) його; твае учьінкі
-нулі мяне твої вчйнки відштовхнули мене.
АДШТУРХНУТЬІ прям., перен. відштовхну
тий; відіпхнутий; відтручений. — Див. ще адштурхваць.
АДШУНУЦЬ док. обл. відрйнути, відлинути;
відхлйнути.
АДШЧЬІКВАЦЦА розм. і АДШЧЬІПВАЦЦА
недок. пас. відщйпуватися.
АДШЧЬІКВАЦЬ і АДШЧЬІПВАЦЬ недок.,
АДШЧЬІКНУЦЬ і АДШЧЬІПНУЦЬ док.
відщйпувати, відщипнути.
АДЬІМбННЬІ лінгв. відіменний.
АДЬІСТАР прислівн. обл. точнісінько, достоту,
достеменно; слово в слово; вйкапаний; сьін
а. бацька син — вйкапаний батько.
АДЬІСЦЇ док. у різн. знач, відійтй; а у бок відійтй в бік; дбуга хварЗу, але адьішбу довго
хворів, але відійшов; дзверьі адьішлі на два
сантиметри двері відійшли на два сантимет
ри; 0 а. у нябьіт відійтй (пітй) в небуття
(в безвість); а. у мінулае відійтй в минуле
(в непам’ять);
АДЬІХОД, -ду ч. у різн. знач, відхід; а. пбезда
відхід поїзда; а. ад тзбрьіі відхід від теорії.
АДЬІХОДАК: на а. на прощання.

АЗДОБІНА
АДЬІХОДЛІВАСЦЬ ж. відхідливість.
АДІХОДЛІВЬІ відхідливий; -вае сЗрца відхід
ливе серце.
А£Р, -ру ч. бот. лепеха ж., татарське зілля;
аїр, аєр.
АЙРНЬІ і АЕРАВЬІ лепеховий; аїровий, аєровий.
АЖАНЇЦЦА (з кім) док. одружйтися (з ким).
АЖАНЇЦЬ (з кім) док. одружити (з ким).
АЖНО част., спол. розм. аж.
АЖЬІЖАЛЬНІК ч . спец, зріджувач.
АЖЬЩЦЕУЛЕНЬІ здійснений; втілений.
АЖЬІЦЦЯВІМЬІ здійсненний.
АЖЬІЦЦЯВІЦЦА див. ажьіццяуляцца.
АЖЬІЦЦЯУЛЙЦЦА недок. звор., пас., АЖЬІЦЦЯВІЦЦА док. здійснюватися, здійснйтися,
втілюватися, втілитися; справджуватися,
справдитися.
АЖЬІЦЦЯУЛЯЦЬ недок., АЖЬІЦЦЯВІЦЬ док.
здійснювати, здійснйти; втілювати, втілити;
справджувати, справдити; виконувати, вйконати.
АЗАГАЛОУЛІВАЦЬ недок., АЗАГАЛОВІЦЬ док.
озаглавлювати, озаглавити; давати заголо
вок, дати заголовок; називати, назвати.
АЗАЛЕЦЬ док. обл. змерзнути, одубіти, зако
цюбнути.
АЗАРАЦЦА недок. звор., пас., АЗАРЬІЦЦА док.
прям., перен. осяватися, осяятися; освітлюва
тися, освітйтися; пбле -рьілася праменямі сбнца поле осяялось сонячним промінням; твар
-рьіуся усмешкай облйччя (лицб) освітилося
усмішкою.
АЗАРАЦЬ недок., АЗАРЙЦЬ док. прям., перен.
осявати, осяяти; освітлювати, освітйти; са
лют -рйу гбрад салют осяяв місто; ягб -рила
думка йому сяйнула [в голові] думка.
АЗГЛбЛЬІ обл. змерзлий, замерзлий, задубі
лий.
АЗГЛЕЦЬ док. обл. змерзнути, замерзнути, за
клякнути, задубіти.
АЗДАБЛбННЕ с. 1. (дія) прикрашання, оздоб
лювання, оздоблення; опоряджування;
2. (предмет) прикраса, окраса; оздоблення,
оздоба; елачнае а. ялинкова прикраса; ляпнбе а. ліпна оздоба (прикраса).
АЗДАБЛЙЦЬ недок., АЗДОБІЦЬ док. прикра
шати, прикрасити; оздоблювати, оздобити;
(квітами — ще) заквітчувати, уквітчувати,
уквітчати; (зеленню — ще) замаювати, зама
їти; -дббіць пакбй кветками прикрасити кім
нату квітами, уквітчати кімнату.
АЗДАРАВбЦЬ док. розм. поправитися, вйдужати, одужати, очуняти.
АЗДАРАУЛбННЕ с. оздоровлення.
АЗДАРАУЛбНЧЬІ оздоровчий; -чьія мерапрьіемствьі оздоровчі заходи.
АЗЛ\РАУЛЙЦЦА недок. звор., пас., АЗДАРАВІЦЦА док. оздоровлюватися й оздоровля
тися, оздоровйтися.
АЗДАРАУЛЙЦЬ недок., АЗДАРАВІЦЬ док. оздо
ровлювати й оздоровляти, оздоровйти.
АЗДОБІНА ж . прост. ірон. телепень ч., бовдур
ч.; вйродок ч.
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АЗЕРНЬІ озерний.
АЗЕРЬІ мн. озбра.
АЗЛАБЛЕННЕ с . 1. (дія) розлючення (незак. д.
— ще) розлючування; 2. (стан) розлючення,
злість ж.; злоба ж.; сказаць з -леннем сказа
ти зі злістю (розлючено, розлютйвшись, зі
злобою).
АЗМРОЧАНАСЦЬ ж. затьмареність, потьмареність; засмученість; похмурість.
АЗМРОЧАНЬІ затьмарений, потьмарений; за
смучений; похмурий.
АЗМРОЧВАННЕ с . затьмарювання, потьмарю
вання; засмучування.
АЗМРОЧВАЦЦА недок. звор., пас., АЗМРОЧЬІЦЦА док. затьмарюватися, затьмарити
ся; потьмарюватися, потьмаритися, засмучу
ватися, засмутйтися.
АЗМРОЧВАЦЬ недок., АЗМРОЧЬІЦЬ док. за
тьмарювати, затьмарити; потьмарювати, по
тьмарити, засмучувати, засмутйти; вбчар -чьіу
нбба вечір потьмарив небо; вайн& -чьіла дзяцінства війн£ затьмарила (потьмарила) дитйнство.
АЗНАЧ&ННЕ с. 1. вйзначення; дефініція ж:,
2. грам, означення; дапасав&нае а. узгоджене
означення.
АЗНАЯМЛЙННЕ с. ознайомлення; (незак. д.
— ще) ознайомлювання.
АЗНАЯМЛЕНЧЬІ ознайомлювальний.
АЗНАЯМЛЙЦЦА недок. звор., пас. ознайом
люватися, обізнав£тися.
АЗНАЯМЛЙЦЬ недок. ознайомлювати, знайо
мити.
АЗОРАНАСЦЬ ж . осяйність.
АЗОРАНЬІ прям., перен. осяяний, освітлений;
(промінням) опромінений. —Див. ще азар4ць.
АЗЬІЗАЦЬ недок., АЗЬІЗНУЦЬ док. брезкнути,
обрезкнути; запливати (запливтй) жиром;
набрякати, набрякнути.
АЗЬІЗЛАСЦЬ ж. брезклість, забрезклість; на
бряклість; одутлість.
АЗЬІЗЛЬІ і АДУЛАВАТЬІ (обл.) брезклий, на
бряклий; одутлий.
АЗЯБЛЬІ який (що) змерз; змерзлий; який
(що) захолов, захололий.
АЗЙБНУЦЬ док. змерзнути, захолонути; захолодйтися.
АЗЯРОД і п я р й п л а т (обл) ч. (пристосування
для сушіння снопів) вішало с.
АЗЯРОДЗІЦЬ недок. розвішувати на вішалі снопй для досушування.
АЙЦ£Ц, род. айц& ч. церк. отець; 0 духбуньї а.
духовний отець.
АЙЧЙМ ч. вітчйм.
АЙЧЬІНА ж. вітчйзна, батьківщина.
АЙЧЙННЬІ вітчизнйний.
АКАЗВАЦЦА1недок., АКАЗАЦЦА док. 1. вияв
лятися, вйявитися, опинятися, опинйтися;
потрапляти, потрапити; єн ~з&уся знаемьім
він вйявився знайомим; ~з&цца у небяспбцьі
опинйтися в небезпеці.
АКАЗВАЦЦА2 недок., АКАЗАЦЦА док. 1. (го
ворити щось) подавати (подати) голос, від
зиватися, відізватися, відгукуватися, відгук

АКРАУКАВЬІ
нутися, відкликатися, відклйкнутися; (із за
переченням — ще) не обмовитися (не прохо
питися) [жодним, ні єдйним] словом; не зга
дати; нехта ~з£уся з другбга пакбя хтось по
дав голос з другої кімнати; 2. док. (видати
свою присутність) вйявити себе; вйкрити се
бе; (повторитися) нагадати про себе; з’явйтися знов.
АКАЗВАЦЬ недок., АКАЗАЦЬ док. 1. робйти,
зробйти, подавати, подати; справляти, спра
вити; -заць дапамбгу подати допомогу; ~з&ць
паслугу зробйти послугу; -заць уплму зробй
ти (справити) вплив; -заць супраціулбнне
вчинйти опір; 2. виявляти, вйявити; ~з&ць
давер’е вйявити довір’я (довіру).
АКАЛЕЦЬ док. 1. змерзнути, замерзнути, захо
лонути; одубіти; заклякнути околіти; 2. здох
нути, пропасти, одубіти; околіти.
АКАЛЇЧНАСНЬІ грам, обставинний.
АКАЛІЧНАСЦЬ ж. 1. обставина; вйсветліць усе
-ці справи з’ясувати всі обставини справи;
жьщцевмя -ці життєві обставини; 2. грам.
обставина; а. месца обставина місця.
АКАЛЇЧНЬІ див. навакбльньї.
АКАНЇЦА ж. віконниця.
АКАПЦАВАЦЬ док. застовпити.
АКАРЬІЦЬ див. акорв£ць.
а к Е н ц а С. зменш, віконце.
АКІДАЦЬ недок., АКЇНУЦЬ док. 1. оглядати,
оглянути; -нуць вбкам обвестй оком; 2. (за
лишати без догляду) закидати, закинути; за
лишати, залйшити; занедбувати, занедбати;
занехаювати, занехаяти.
АКІЙН ч. прям., перен. океан.
АКІЙНСКІ океанський; а. парахбд океанський
пароплав.
АКНО, мн. вбкньї с. у різн. знач, вікно; у пакбі
два акнм у кімнаті двоє вікон; а. паміж вбблакамі вікно між хмарами; а. у балбце вікно
(вікнйна) на болоті.
АКОЛІЧНЬІ навколишній, довколишній.
АКОПВАЦЬ недок., АКАПАЦЬ док. обкопува
ти, обкопати.
АКОРАНЬІ обкорований. — Див. ще акбрваць.
АКОРВАЦЬ недок., АКАРЬІЦЬ док. (очищати
від кори) обкоровувати і корувати, обкорувати; -рьіць дрЗва обкорувати дерево.
АКОР’Е с. зб. розм. клапті корй.
а к О р ь ін а ж. розм. клапоть корй.
АКОСАК ч. стара, спрацьована коса.
АКРАВАК, род. акраука ч. прям., перен. кла
поть. обрізок; шматок.
АКРАЙ прийм. з род. розм. край; а. лесу край
лісу.
АКРАМЙ прийм. з род. крім; 0 а. тагб крім того.
а к р а п л Е н н е с . окроплення, (незак. д. — ще)
окроплювання.
АКРАПЛЙЦЬ недок., АКРАПЇЦЬ док. окроп
ляти і окроплювати, окропйти; кропйти, по
кропити, скроплювати, скропйти.
АКРАСА ж . розм. 1. окраса, прикраса; оздоба;
2. скором ч., жир ч. (яким заправляють страву).
АКРАУКАВ ЬІ клаптевий, клаптиковий; шматковйй.
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АКРУГА ж. 1. округ **., округа; вабнная а. вій
ськовий округ; нацьіян&льная а. національ
ний округ; вмбарчая а. вйборчий округ, вйборча округа; 2. округа, околиця.
АКРУГЛбННЕ с. прям., перен. округлення,
округлювання, закруглення.
АКРУГОВЬІ окружнйй; ~вая камі'сія окружна
комісія.
АКРУЖАЦЬ недок., АКРУЖЬІЦЬ док. 1. ото
чувати, оточйти; обступати, обступйти; (бра
ти в облогу — ще) облягати, облягти; (перен.)
оточувати, оточйти; -ж нць ув&гай оточйти
увагою; 2. (обгороджувати ним) обводити,
обвестй; -жаць гбрад валом обводити місто
валом.
АКРУЖНЬІ окружнйй; ~ная чьігунка окружна
залізнйця.
АКРУЖЇШНЕ с . у різн. знач, оточення; вмрвацца з ~ння вйрватися з оточення; літаратурнае а. літературне оточення; благбе а. по
гане оточення.
АКРУТНЬІ 1. свавільний, жорстокий; а. чалавек свавільна (жорстока) людйна; 2. тяжкйй,
безвйхідний; ~нае станбвішча безвйхідне (без
порадне) становище.
АКРІ>ІДЬІ: кармщца -дамі (бідувати, погано
харчуватися) їсти біду; їсти сухйй хліб.
АКЛЬІЙЛЬІ 1. який оклйгав, одужав (після
хвороби)', (про рослини) ожйлий, якйй ожйв;
2. перен. якйй піднісся духом.
АКРЬІЯЦЬ док. 1. оклйгати, поправитися, оду
жати; заспокоїтися; (про рослини) ожйти; а.
пасля хварббьі одужати (оклйгати) після хво
роби; а. пасля пажару заспокоїтися (оговта
тися) після пожежі; пасля дажджу расліньї
-ялі після дощу рослйни ожилй; 2. перен.
ожйти душею, піднестйся духом.
АКСАМЇТКА ж. бот. чорнобрйвець ч.
АКСАМІТКІ, -так, одн. аксамітка ж. бот. чорнобрйвці.
АКСАМІТНІК, -ку ч. бот. щирйця ж., щирець.
АКУНАЦЬ недок., АКУНУЦЬ док. занурювати,
занурити; устромляти, устромйти; умочати,
умочити.
АКУНУТЬІ занурений; устромлений; умоче
ний. — Див. ще акунаць.
АКУНУЦЦА док. прям., перен. пірнути, упір
нути; порйнути; зануритися; 0 а. з галавой
порйнути (пірнути) з головою.
АКУНЬ, -ня ч. іхт. окунь.
АКУРАТ прислівн. розм. точнісінько, достоту;
достеменно; якраз, саме.
АКУРВАЦЬ недок., АКУРЙЦЬ док. обкурюва
ти, обкурйти.
АКУЧНІК ч. с.-г. підгортальник.
АКУЧВАЦЬ недок., АКУЧЬІЦЬ док. 1. с.-г.
підгортати, обгортати; -ваць бульбу підгор
тати (обгортати) картоплю; 2. оточувати, ото
чйти; обступати, обступйти; обліплювати,
обліпйти; пчбльї -чьілі ябльїню бджоли обліпйли яблуню; дзеці -чмлі бацьку діти обступйли батька.
АЛЕ1спол. але, та, проте, одн£к; ужб вбсень, а.
дні стаяць цепльїя уже осінь, але дні стоять
теплі.

АМЯЛУШКА
АЛЕ2 1. част, ствердж. так; г§та пр&уда? — А.
це правда? — Так; 2. част. підсип, (у сполу
ченні з часткою «ж» і наступним «і») ну; а.
ж і надвбр’е! ну й погода! ну вже ж і погода!
а. ж і пяч$ ну й печё ж!
АЛЁЮТАСЦЬ ж. оліїстість.
АЛЁ1СТЫ оліїстий.
АЛЁЙ, род. алёю ч. олія ж.; какбсавы а. коко
сова олія; канаплйны а. конбпляна (сім’яна)
олія; дра^лйны а. олйва ж.
АЛЕНЕГАДО^ЛЯ ж. оленярство с.
АЛЕНЕГАДОУЧЬІ оленярський.
АЛЁН1НА ж. оленйна.
АЛЁН1ХА ж. оленйця.
АЛЁНЬ ч. олень.
АЛЕНЯВОД ч. оленяр.
АЛЕНЯНЙ / АЛЕНЯНЁ, -нйці с. оленя, -няти,
пестл. оленятко.
АЛЁШН1К -ку, і АЛЬХОУНІК, АЛЬШАНІК,
АЛЬШ ЗуНҐК ч . в і л ь ш н я к , вільшйна ж.
АЛЁШЫНА і АЛЬШЬІНА ж. вільха; (дереви
на) вільшйна.
АЛЁС, -су ч. обл. болото с.
АЛОВАК, род. албука ч. олівець.
АЛОЙНЫ див. альясавы.
АЛОУКАВЫ олівцевий.
АЛЬБО спол. розм. або.
АЛЬВАС див. альйс.
АЛЬФА-ПРАМЯНІ, -нёу, одн. альфа-прамёнь
ч. фіз. ільфа-прбмені^ (зб.) альфа-проміння.
АЛЬФА-РАДЫЁАКТЫУНЫ фіз. £льфа-радіоактйвний.
АЛЬФА-РАСПАД, -ду ч. фіз. альфа-рбзпад.
АЛЬХОУНІК ч. див. алёиппк.
АЛЬШАНІК ч. див. алёиппк.
АЛЬШЬІНА ж. див. алёшына.
АЛЬШЙУНІК ч. див. алёшшк.
АЛЬЙНС, -су ч. альянс.
АЛЬЙС, -су і АЛЬВАС, -су ч. 1. бот. алое с.,
столітник ч.\ 2. форм, сабур.
АЛЬЙСАВЬІ і АЛОЙНЫ бот. фарм. албєвий.
АМАЛАДЖдННЕ с. омолодження.
АМАЛОДЖВАЦЬ недок., АМАЛАДЗІЦЬ док.
омолоджувати, омолодйти.
АМАЛЬ прислівн. майже; мало не, трохи не;
(розм.) слйве; а. кілаграм м£йже (трохи не)
кілограм.
Ам а н / А м ін амінь.
АМБАРАС, -су ч. розм. клопіт, турбота ж.\ наштб мне ліпші а.? нащо мені зайвий клопіт?
АМБОН ч . церк. амвон; (зах.) казальниця.
АМЁЦЦЕ зб. с., АМЁЦ1 тільки мн., АЦІРА ж.
с.-г. послід; відвійки, згонини.
АМШАЛЬІ див. абымшЗлы.
АМШАНІК див. імш&нік.
АМШАРА див. імш&ра.
АМШАРЫНА див. імшара.
АМШ ЬІЦЬ див. абымшыць.
АМ Ш ^ЛЫ див. абымшЗлы.
А М Ш дЦЬ див. абымшыць.
АМЙГЛЫ обл. зів’ялий (без води у спеку).
АМЯЛУШКА ж. орн. омелюх ч.
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АНДАРАК ч. заст. плахта ж.
АНЕЛ ч. прям., перен. ангел.
АНЕЛАК, -лка, ч. зменш, ангелок.
а н Е л ь с к і прям., перен. ангельський.
АНЕРЬІ: з усімі -рамі жарт. заст. з усіма онерами (з усім, що належить; з усіма деталями).
АНЇ 1. прислівн. нітрохи, анітрохи, аж ніяк,
аніскільки; гЗта яму а. не перашкадж&е це
йому анітрохи (аж ніяк, аніскільки) не зава
жає; 2. прислівн. розм. (лише при запереченні)
геть, чйсто, зовсім; а. нічбга не ведае геть
зовсім нічого не знає.
АНІЗВАННЯ прислівн. розм. зовсім, ніскільки.
АНТЬІПРЬІГОННЬІ /АНТЬІПРЬІГОННІЦКІ
антикріпоснйцький.
АНУЧА ж. 1. ганчірка, (розм.) шматйна, шмат
ка, шмата; перен. (про безвольну, безхарактер
ну людину) ганчірка; (розм.) квач ч.; 2. онуча.
АНУЧНІК ч. ганчірник; (діал ) онучник, онучкар.
АНУЧНЬІ 1. (зроблений з ганчірок) ганчірко
вий; 2. онучний.
АПАВЯДАННЕ с. 1. розповідь ж., оповідь ж.;
2. (жанр) оповідання.
АПАВЯШЧАЛЬНІК ч. 1. театр, істор. вісник,
віщун; 2. провісник.
АПАВЯШЧЙННЕ с. 1. повідомлення, опові
щення; 2. провіщення; проголошення, ого
лошення.
АПАД, -ду ч. 1. (дія) опадання с.; обпадання
с., облітання с.; 2. зб. (плоди, зірвані вітром,
негодою) падалиця ж ., падалка ж.
АПАДАК, -дка ч. падалиця ж.
АПАДКАВ ЬІ метеор, опадовий.
АПАДКІ, -кау 1. тільки мн. метеор, опади; 2. па
далиця ж ., падалка ж.
АПАЗНАВАЛЬНЬІ розпізнавальний; ~ньія знакі
розпізнавальні знаки.
АПАЗНАНЬІ упізнаний; розпізнаний.
АПАЗНАЦЬ док. пізнати, упізнати; розпізна
ти; а. мясцбвасць розпізнати місцевість; а.
забітага упізнати забйтого (вбитого).
АПАЗНЕННЕ с. запізнювання, спізнювання.
АПАЛАНЬІ провіяний.
АПАЛАЦЬ док. (очистити від полови) провіяти.
АПАЛУШКІ, -шак тільки мн. ночовки (для ві
яння зерна в домашніх умовах).
АПАМЯТАЦЦА док. опам’ятатися; отямитися.
АПАНТАНА прислівн. шалено, люто, розлюче
но, несамовито, (розм.) осатаніло, оскажені
ло, знавісніло.
АПАНТАНАСЦЬ ж. одержймість; шаленство
с., шаленість; несамовйтість, оскаженіння с.
АПАНТАНЬІ 1. прикм. одержймий; шалений,
несамовйтий, нестямний; скажений; 2. у
знач. імен, одержймий.
АПАНУРАЦЬ док. розм. стати понурим, по
хмурим.
АПАРНЙ ж. спец, парйльня.
АПАРЬІНА ж. розм. (у болоті) вікно с.
АПАСАЦЦА недок. побоюватися.
АПАСКА ж . розм. п о б о ю в а н н я с., о с т р а х ч.\ з
~кай з п о б о ю в а н н я м , з о с т р а х о м .

АПЛЮХВАЦЬ
АПАСРОДКАВАНА прислівн. філос. опосеред
ковано, опосереднено.
АПАСРОДКАВАНАСЦЬ ж . філос. опосередкованість, опосередненість.
АПАСРОДКАВАНЬІ філос. опосередкований,
опосереднений.
АПАСРОДКАВАЦЬ док. і недок. філос. опосе
редковувати, опосередкувати; опосереднюва
ти, опосереднити.
АПАУДНЯ / АПАУДНЇ див. апбудня.
АПАУНОЧЬІ див. апбуначьі.
АПАШКІ див. наапашкі.
АПАИіФНЬ, -шня ч. істор. опашень.
АПЕЛЯТЬІУНЬІ лінгв. апелятйвний.
АПЕЛЯЦЬІЙНЬІ апеляційний.
АПбНЬКА Ж . опеньок Ч.
АПЕРАДЖАЛЬНЬІ випереджувальний; а. рост
легкай прамьіслбвасці випереджувальне зрос
тання легкої промисловості.
АПЕРАДЖАЦЬ див. апярЗджваць.
АПЕРАТЙУНЬІ у різн. знач, оператйвний; ~нае
умяшанне оператйвне втручання; ~ная група
оперативна група, ~нае кірауніцтва опера
тйвне керівнйцтво.
АПЕРАЦЬІЙНЬІ у різн. знач, операційний; а.
стол операційний стіл; а. аддзел операцій
ний відділ.
а п Е ч а к , -чка ч. (кам ’яний або глиняний підму
рок печі) опічок.
АПЕК, -ку ч. опік.
а п Е к а в ь і опіковий.
АПІЛАВАНЬІ / АПІЛОВАНЬІ обпйляний. —
Див. ще апілбуваць.
АПІЛОУВАЦЬ і АБПІЛОУВАЦЬ недок., АПІЛАВАЦЬ док. обпйлювати, обпиляти.
АПІРАЦЦА / АБАПІРАЦЦА недок., АБАПЕРЦІСЯ док. 1. обпиратися, обпертися, опира
тися, опертися; спертися; а. на палку опира
тися на палицю; 2. перен. (мати підтримку)
спиратися, опиратися.
АПЇРЬІШЧА с. розм. опора ж.; опертя (розм.).
АПІСАЛЬНАСЦЬ ж. описовість.
АПІСАННЕ с . у різн. знач, опис ч.; геаграфічнае
а. мясцбвасці географічний опис місцевості.
АПЛАДНЕННЕ с. біол. запліднення; пггучнае
а. штучне запліднення.
АПЛАДНЙЦЦА недок., АПЛАДНЇЦЦА док. звор.,
пас. біол. запліднюватися, запліднитися.
АПЛАДНЙЦЬ недок., АПЛАДНЇЦЬ док. біол.
запліднювати, запліднйти.
АПЛЕСЦІ див. аплятаць.
АПЛЕУВАЦЬ недок., АПЛЯВАЦЬ док. прям.,
перен. обпльовувати, обплювати; (перен. —
ще) опльовувати, оплювати.
АПЛЇК ч. обл. гаплйк.
АПЛЇЧКА ж . обл. петелька (для гаплика).
АПЛЮХВАЦЦА недок. звор., пас., АПЛЮХАЦЦА док. розм. оббрйзкуватися, оббрйзкатися; обляпуватися, обляпатися; обхлюпу
ватися, обхлюпатися; обливатися, облйтися.
АПЛЮХВАЦЬ недок., АПЛЮХАЦЬ док. розм.
оббрйзкувати, оббрйзкати; обляпувати, об
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ляпати; обхлюпувати, обхлюпати; обливати,
облйти.
АГІЛЯ ВУХА ж. прям., перен. розм. ляпас ч., лящ
ч., помордас ч., полйчник ч.
АПЛЯВУШЬІЦЬ док. розм. дати ляпаса (ляща,
помордаса, полйчника).
АПЛЯТАЦЬ і АПЛЁТАЦЬ недок., АПЛЁСЦ1 /
АБПЛЁСЦ1 док. 1. обплітати (щось чимось),
обплестй; -сці бутлю салбмай обплестй бу
тель (сулію) соломою; 2. перен. прост, обду
рювати, обдурйти; обшахровувати, обшахру
вати; ошукувати, ошукати; 3. прост, жарт,
(їсти) уминати, ум’яти; трощйти, строщйти;
укладати, укласти.
АПОВЕСЦЬ ж. 1. (жанр) повість; 2. опові
дання с.; розповідь, оповідь.
АПОЛАК, -лка ч. обапіл, обаполок.
АПОЛЕЦ ч. обл. полоть (півтуші свинячого сала).
АПОРАК, -рка ч. одн., а п О р к і мн. шкарбан,
шкарбанй, капець, капці.
АПОУДНЯ і а п О у д н і, розм. АПАУДНЙ і
АПАУДНЇ прислівн. опівдні, (рідк.) опівдня.
АПОУЗЕНЬ, -зня ч. геол. зсув.
АПОУНАЧЬІ і а п а у н О ч ы прислівн. ОПІВНОЧІ.
АПОШНІ у різн. знач, останній; а. у чарзе остан
ній у черзі; -нія паведамленні останні вісті;
О адыгрываць не -нюю рблю відігравати не
останню роль; а. з магікан останній з могі
кан; да -няй крбплі крьіві до останньої краплі
крові; па -няму слову тЗхнікі за останнім сло
вом техніки; а. крык мбды останній крик мо
ди; аддаць а. доуг віддати останню шану; да
-няга дыхания до останнього подиху; -няя
спіца у каляснщы остання спйця в колесі;
пёршы і а. раз перший і останній раз.
АПОШНЯЕ імен, останнє; узяць а. узяти остан
нє; 0 змагацца да -няга боротися до остан
нього (до останку).
АПРАМЁНЬВАЦЦА недок. звор., пас., АПРАМЁН1ЦЦА док. опромінюватися, опроміни
тися.
АПРАМЁНЬВАЦЬ недок., АПРАМЁНЩЬ док.
опромінювати, опромінити.
АПРАМЁТНАЯ імен. ж. пекло с.
АПРАМЁТНЫ кромішній; -ная цёмрадзь не
проглядна (безпросвітна, кромішня) пітьма
(темрява).
АПРАМЯНЁННЕ с. опромінення (незак. д. —
ще) опромінювання.
АПРАМЯНЙЛЬНІК ч. опромінювач.
АПРАМЯНЙЦЬ недок. опромінювати.
АПРАНАННЕ с. одягання.
АПРАНАХА ж. прост, одежина.
АПРАНАЦЦА недок., АПРАНУЦЦА док. одя
гатися, одягнутися.
АПРАНАЦЬ недок., АПРАНУЦЬ док. 1. (кого,
що) одягати, одягнути, надягати, надягнути,
убирати, убрати; (переважно у святковий
одяг) наряджати, нарядйти; 2. (ким, у що)
убирати, убрати; -лі у мядзвёжае футра уб
рали у ведмежу (ведмедячу) шубу.
АПРАНЕНЫ / АПРАНУТЫ одягнений, одяг
нутий, надягнений, убраний; 0 а. з ігблачкі

о д я г н е н и й з г о л о ч к и (я к л я л е ч к а ); у б р а н и й ,
я к н а в е с іл л я . — Див. ще апранаць.
АПРАСНЕННЕ с о п р іс н е н н я ; (незак. д. — ще)
о п р іс н ю в а н н я .

АПРАСНЙЛЬНІК ч. спец, опріснювач.
АПРАСНЙЛЬНЬІ опріснювальний.
АПРАСНЙЦЬ і АПРЙСНІВАЦЬ недок., АПР$СНІЦЬ док. о п р іс н я т и і о п р іс н ю в а т и , о п р і с 
нити.

АПРАСТАНЬІ обл. з в і л ь н е н и й ; в й з в о л е н и й ,
о п р о с т а н и й ; (прост.) с п о р о ж н е н и й , в й п о р о ж н е н и й . — Див. ще апрастаць.
АПРАСТАЦЦА див. апрбствацца.
АПРАСТАЦЬ див. апрбстваць.
АПРАСЦЇЦЬ док. с п р о с т и т и .
АПРАТАНЬІ о ч й щ е н и й , п р и б р а н и й . — Див. ще
апратваць.
АПРАТВАЦЬ недок., АПРАТАЦЬ док. о ч и щ а 
ти, очй сти ти, обм ивати, обм йти; прибирати,
прибрати.

АПРАТКА див. вбпратка.
АПРАТЗСТАВАННЕ с. юр., фін. о п р о т е с т у в а н н я .
АПРАТЗСТАВАНЬІ юр., фін. о п р о т е с т о в а н и й .
— Див. ще апратзстбуваць.
АПРАТЗСГОУВАЦЬ недок., АПРАТЗСТАВАЦЬ
док. юр., фін. о п р о т е с т о в у в а т и , о п р о т е с т у в а т и .
АПРАУДАЛЬНЬІ в и п р а в д у в а л ь н и й , в и п р а в д 
н и й ; а. прьігавбр в и п р а в д у в а л ь н и й в й р о к
( п р й с у д ) ; а. дакумент в и п р а в д н и й д о к у м е н т .
АПРАУДВАЦЬ недок., АПРАУДАЦЬ док. у різн.
знач, в и п р а в д у в а т и , в й п р а в д а т и ; (надії, чекан
ня і т. ін. — звичайно) с п р а в д ж у в а т и , с п р а в 
д и т и ; -даць падсуднага о п р а в д а т и п ід с у д н о г о ;
-даць расхбдьі в й п р а в д а т и в и т р а т и ; -дань
чьіе-неоудзь надзеі с п р а в д й т и ч и ї- н е б у д ь н а д ії.
АПРАЦАВАНЬІ 1. о б р о б л е н и й ; 2. о п р а ц ь о в а 
н и й . — Див. ще апрацбуваць.
АПРАЦОУВАЦЬ недок., АПРАЦАВАЦЬ док.
1 . о б р о б л я т и , о б р о б й т и ; -ваць дзталь о б р о б й т и д е т а л ь ; -ваць кіслатбй о б р о б й т и к и с л о 
т о ю ; -ваць рану о б р о б й т и р а н у ; -ваць трьщцаць гектарау зямлі о б р о б й т и т р й д ц я т ь г е к 
т а р ів з е м л і; (ідеологічно) о б р о б л я т и , о б р о б й 
т и ; -ваць насельніцтва о б р о б й т и н а с е л е н н я ;
2. о п р а ц ь о в у в а т и , о п р а ц ю в а т и ; -ваць навукбвую тіму о п р а ц ю в а т и н а у к о в у т е м у ; -ваць
праграм^ дзеяння о п р а ц ю в а т и п р о г р а м у д ії.
АПРАЦОУКА ж. 1. о б р о б к а , о б р о б л е н н я с.,
(незак. д. — ще) о б р о б л я н н я с., (землі — зви
чайно) о б р о б і т о к ч.\ 2. о п р а ц ю в а н н я с.;
0 браць (узяць) у -цбуку б р а т и ( в з я т и ) в р о 
боту.

АПРАЦОУЧЬІ

1. дієприкм. о б р о б л я ю ч и й , о б 
р о б л ю ю ч и й ; 2. у знач, прикм. о б р о б н и й ; а.
цзх о б р о б н и й ц е х ; -чая прамьіслбвасць о б 
р о б н а п р о м и с л о в іс т ь ; 3. спец, о п о р я д ж у в а л ь 
н и й , о з д о б л ю в а л ь н и й ; -чьія раббтьі о з д о б 
лю вальні роботи .
АПРАЦОУШ ЧЬІКч спец. 1 . о б р о б н и к , о б 
р обл ю в ач ; 2 . о зд о б л ю в а ч .
АПРАЦОУШЧЬІЦА ж. спец. 1. о б р о б н и ц я , о б 
роблю вачк а; 2. оздобл ю в ач к а.
АПРАЧА і АПРОЧ прийм. з род. в. к р ім , о п р іч ,
о к р ім .
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АПРАШ ЧЗННЕ с. спрощення.
АПРОСТВАННЕ с . обл. звільнення, спорож
нення.
АПРОСГВАЦЦА недок., АПРАСГАЦЦА док. обл.
звільнятися, звільнйтися, визволятися, виз
волитися; спорожнюватися, спорожнитися,
випорожнятися, випорожнитися.
АПРОСТВАЦЬ недок., АПРАСТАЦЬ док. обл.
звільняти, звільнйти, визволяти, вйзволити;
спорожнювати, спорожнйти, випорожнюва
ти, вйпорожнити; ~т&ць рукі звільнйти руки;
~т&ць тбрбу спорожнйти торбу.
АПРУЦЯНЁЛЫ закляклий, задубілий, одубі
лий, замерзлий. — Див. ще апруцянёць.
АПРУЦЯНЕЦЬ док. заклякнути, задубіти, оду
біти, задерев’яніти, замерзнути.
АПРЫКРАЦЬ док. розм. огйднути, обрйднути,
набрйднути; остогйднути, обісіти, остобісі
ти, насточортіти.
АПРФГЧЫСЯ док. прост. 1. сконати; здохну
ти (від чогось надмірного)\ 2. обпйтися, об’їс
тися.
АПРдСНІВАЦЬ недок., АПРЙСНІЦЬ док. опріснювати, опріснйти.
АПТЕКА ж. аптека; 0 як у аптЗцы жарт, як в
аптеці; як бар&н у аптЗцы як баран в аптеці.
АПТЗКАКІРАУНЇЦТВА с. аптекоуправління.
АПУКА ж. заст. опука (народна командна гра
в м ’яча).
АПУСКЛ1ВЫ 1. неохайний, нечепурнйй; (розм.)
задрйпаний; (обл.) нечупарний; 2. занедба
ний, занехаяний.
АПУСТАШАЦЬ / АПУСТОШВАЦЬ недок.,
АПУСТОШЫЦЬ док. спустошувати; спус
тошити; спорожнювати, спорожнйти; (руй
нувати — ще) плюндрувати, сплюндрувати;
(багато, усе) поплюндрувати.
АПУСТАПіФННЕ с. спустошення.
АПУСТО Ш ВАННЕ с. спустошування.
АПУХА ж. 1. (з хутра) опушка, облямівка;
2. тесл. обл. обшйвка.
АПУШКА ж. (хутряна обшивка) опушка, об
лямівка.
АПУШЫНА ж. дошка біля кр£ю д£ху, стріхи.
АШ ЛіІЬІЦЬ док. безос. розм. (живіт) здути,
роздути, надути, (розм.) обдути.
АПУШ ЙЦЬ док. (обшити хутром) опушйти.
АПЫЛЁННЕ с. бот. запйлення; перакрыжаванае а. перехрёсне запйлення.
АПЬШІЦЬ див. апыльваць, апыляць.
АПЫЛКОУВАЦЬ див. апылйць.
АПЙЛЬВАЛЬНІК ч. с.-г. обпйлювач, обпйльник.
АПЙЛЬВАННЕ с. с.-г. обпйлення, обпйлювання.
АПЙЛЬВАЦЦА недок. пас. с.-г. обпйлюватися.
АПЫЛЬВАЦЬ недок., АПЬІЛІЦЬ док. с.-г. обпйлювати, обпилйти.
АПЬІЛЯЛЬНІК ч. 1. бот. запйльник; 2. с.-г.
обпйлювач, обпйльник.
А П ЬШ ІЦ Ь і АПЫЛКОУВАЦЬ недок., АПЫЛ ІЦЬ і АПЬІЛКАВАЦЬ док. бот. запйлювати, запилйти.
АПЫНАЦЦА недок., АПЫНУЦЦА док. опи

нятися, опинйтися; 0 душа у пятках -нулася
душа опинйлася в п’ятах; а. за ббртам опи
нйтися за бортом.
АПЙРСКВАЦЬ і АБПЙРСКВАЦЬ недок.,
АПЙРСКАЦЬ док., АПЙРСНУЦЬ (однокр.)
оббрйзкувати, оббрйзкати; (рідк.) обпрйскувати, обпрйскати; (краплями — ще) окропля
ти, окроплювати, кропйти, окропйти.
АПЬІТАЛЬНІК ч. питальник, запитальник.
АПЫТАЛЬНЫ о п и т н й й , д о п и т н й й ; а. ліст о п и т н й й ли ст.

АПЫТАННЕ і АПЙТВАННЕ с. опит ч., (незак.
д. — ще) опйтування; допит ч., (незак. д. —
ще) допйтування.
АПЫТАНЫ опйтаний; допйтаний. — Див. ще
апытваць.
АПЙТВАЦЬ недок., АПЫТАЦЬ док. 1. (збира
ти відповіді) опйтувати, опитати; (робити до
пит) допйтувати, допитати; 2. (знаходити,
питаючи) напйтувати, напитати; ~т£ць кватЗру напитати квартйру.
АПЭЦКАНЫ розм. забруднений, замазаний,
замурзаний, обмурзаний; замазуре ний; забрьо
ханий. — Див ще апЗцкаць.
АПдЦКАЦЦА док. розм. забруднйтися, зама
затися, замурзатися, обмурзатися; замазуритися; забрьохатися.
АПЗЦКАЦЬ док. розм. забруднйти, замазати,
замурзати, обмурзати; замазурити; забрьоха
ти.
АПЯВАЛЬНІК ч . поет, оспівувач.
АПЯВАЦЬ недок., АПЁЦЬ док. поет, о с п і в у 
в а т и , о с п ів й т и .

АПЯЛЮХА ж. обл. широка тріска.
АПЯРАЗВАЦЦА недок. звор., пас., АПЕРАЗАЦЦА док. оперізуватися, оперезатися, підпері
зуватися, підперезатися.
АПЯРАЗВАЦЬ недок., АПЕРАЗАЦЬ док.
1. (поясом) оперізувати, оперезати, підпері
зувати, підперезати; 2. док. перен. прост,
(ударити) уперіщити, оперіщити; оперезати,
уперезати.
АПЯРФДЖАННЕ с. 1. прям., перен. вйпередження; (розм.) обгін ч.\ 2. поперёдження,
перестерёження, передбачення.
АПЯРФДЖАНЫ 1. прям., перен. вйпереджений,
обігнаний; 2. поперёджений, уперёджений;
вйпереджений; передбачений. — Див. ще
апяріджваць.
АПЯРФДЖВАННЕ с. 1. (дія) випереджання,
вйпередження, обгін ч.\ 2. поперёджування,
поперёдження; передбачення.
АПЯРЭДЖВАЦЬ і АПЕРАДЖАЦЬ недок.,
АПЯРЭДЗЩЬ док. 1. прям., перен. випере
джати, вйпередити, обганяти, обігнати, пере
ганяти, перегнати; ён ягб лёгка -дзіу він його
лёгко вйпередив (обігнав, перегнав); -дзіць у
вучббе вйпередити (обігнати, перегнати) у на
вчанні; -дзіць уразвіцщ вйпередити в розвит
ку; 2. випереджати, вйпередити, передбачати,
передбачити; -дзіць падзбі передбачити (вйпе
редити, поперёдити) події.
АПЯЧЙ /А БП Я Ч Й док. прям., перен. обпектй;
апякла руку прасам обпекла руку праскою.
АПЯЧЙСЯ док. 1. обпектйся, опектйся; обпа
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ритися, обшпаритися; 2. пожал йтися (кро
пивою); 3. перен. обпектися; 0 апёкшыся малакбм, і ваду студзіш (присл.) опечешся на
молоці, то й на воду будеш дмухать.
АРАБІНА див. рабіна.
АРАБІНАВЬІ див. рабшавы.
АРАНЫ дієприкм., прикм. браний.
АРАТЫ і АРАТАи ч . плугатар, орач; (заст.)
ратай; хлібороб.
АРАШАЛЬНІК ч . спец, зрошувач.
АРАШАЛЬНЬІ спец, зрошувальний; а. канап
зрошувальний канал.
а р а ш а ц ь недок., АРАСЇЦЬ док. зрошувати,
зросйти.
АРАШ&ННЕ с. зрошення; (незак. д. — ще) зро
шування.
АРГАНІЗАВАНА прислівн. організовано.
АРГАНІЗАВАНАСЦЬ ж . організованість.
АРГАНІЗАВАННЕ с . (дія) організація.
АРГАН13АВАНЫ / АРГАНІЗОВАНЬІ органі
зований. — Див. ще арганізбуваць.
АРГАНІЗО^ВАЦЬ недок., АРГАН ІЗАВАЦЬ док.
організовувати, організувати; ~в&ць вбчар
організувати (влаштувати) вечір.
АРГУМЕНТАВАНА прислівн. аргументбвано.
АРГУМЕНТАВАНАСЦЬ ж . аргументованість.
АРГУМЕНТАВАЦЬ док. і недок. аргументувати.
АРЖАНІШЧА див. іржьшіча.
АРЖАНЫ і ІРЖАНЬІ жйтній; а. хлеб жйтній
хліб; 0 ~ная каша сам& сябё хваліць присл.
фечана каша сама себе хвалить.
АРНАМЕНТ, -ту ч. орнамент.
АРНАМЕНТАВАНЬІ орнаментований. — Див.
ще арнаментаваць.
АРНАМЕНТАВАЦЬ док. і недок. орнаментувати.
АРОЛ, род. арла, ч. у різн. знач. орёл; г$ты чалавёк сапра^дны а. ця людина справжній
орёл; а. ці рЗшка орёл чи рёшка; двухгалбвы
а. двоголовий орёл.
АРОННІК ч . бот. (Arum L.) юпщинёць.
АРТЫКУЛ ч. у різн. знач, стаття ж.\ навукбвы
а. наукова стаття; надрукав&ць а. у часбпісе
надрукувати статтю в часописі (журналі).
АРТЙКУЛЬНЫ статёйний.
АРУД ч. обл. засік; (обл.) засіка ж.
АРФА1 ж . муз. арфа.
Арфа2 ж. с.-г. віялка.
АРФАВАЛЬШЧЬІК ч. с.-г. віяльник.
АРФАВАЛЫИЧЫЦА ж. с.-г. віяльниця.
АРФАВАННЕ с . в і я н н я .
АРФАВАНЫ в і я н и й . — Див. ще арфав&ць.
АРФАВАЦЬ недок. віяти.
АРХІБЇСКУП і АРЦЬІБЇСКУП ч. церк. архієпйскоп (католицький).
АРХІБЇСКУПСКІ церк. архієпйскопський.
АРХІВАЗАХАВАННЕ с . архівозберіг&ння.
АРХІВАСХОВІШЧА с. архівосховище.
АРЫЕНТАВАЦЦА док. і недок. орієнтуватися.
АРЬІЕНТАВАЦЬ док. і недок. прям., перен. орієн
тувати.
АРЬІЕНЦЇР ч. орієнтир.
АРЫЕНЦ1Р0ВАЧНЫ прям., перен. 1. (який
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служить для орієнтування) орієнтувальний;
а. палет ав. орієнтувальний політ; 2. (при
близний, попередній) орієнтовний; -ньія д&ньія орієнтовні дані.
АРЬІШТ, -ту ч. у різн. знач, арешт; дам&шні а.
домашній арешт.
АРЬІШТАВАНЬІ заарештований, арештований;
(розм.) забраний.
АРЬІШТАВАЦЬ див. арьіштбуваць.
АРЬІШТАНТ ч . заст. арештант; в’язень; 0 нагавармць сбрак ббчак арьішт&нтау наговорйти
сім мішків фечйної вовни.
АРЬІШТАНЦКІ арештантський.
АРЬІШТНЬІ арешти ий.
АРЬІШТОУВАЦЬ недок., АРЬІШТАВАЦЬ док.
заарештоувати, заарештувати, арештовувати,
арештувати; (розм.) забирати, забрати.
АРЗЛІ тільки мн. гойдалка ж ( з а с т . ) орелі
(одн. орель і ореля).
АР^ХАЖА ж. орн. горішанка.
АРЙШНІК, -ку, ч. (чагарник) ліщйна ж., горі
шина ж., горішник ч.
АРАіііЬІНА / ГАРЙШЬІНА ж. 1. ліщйна, го
рішина; 2. (деревина) горіх ч.%горішина.
АСАВЇК, -ка ч. бот. обл. красноголовець; (рідк.)
підосйчник.
АСАДА1 ж . нас&дка ж., н£сад ч. а. сякбрьі на
садка сокири.
АСАДА2 ж . військ, облога.
АСАДАК, -дку ч. у різн. знач, осад; (рідк.) оса
док; вад& дал& а. вода дала осад; на души
заст&уся непрьібмньї а. на душі залйшився не
приємний осад.
АСАДЖВАЦЬ1 недок., АСАДЗЇЦЬ док. 1. (на
дівати на держак) насаджувати, насадйти;
прикріплювати, прикріпйти; -дзщь сякбру
насадйти сокиру; 2. (вставляти в оправу)
оправляти, оправити; обрамовувати, обра
мувати; -дзіць партрЗт обрамувати портрет;
3. (ставити одвірки в двері, лутки у вікна)
вставляти, вставити.
АСАДЖВАЦЬ2 недок., АСАДЗЇЦЬ док. (примушувати різко зупинитися, вгамувати надмірне
захоплення, втрату почуття міри і т. ін.)
осуджувати, осадити; присаджувати, присадйти; давати відсіч, д£ти відсіч; ~дзіць рой
пчол осадити рій; -дзіць бурньїя пармвьі ркдасці осадити бурхлйві пориви радощів; (ру
шати назад) подавати (подати) назад; -дзі
наз&д! подай назад!
АСАДЖВАЦЬ3 недок., АСАДЗЇЦЬ док. військ.
облягати, обложйти; облягтй; -дзіць кріпасць
облягтй фортецю.
АСАДЖВАЦЬ4 недок., АСАДЗЇЦЬ док. хім. (роз
чин) осаджувати, осадйти.
АСАЛОДА ж. насолода.
АСАЛОДКАВЬІ солодкавий, солодкуватий.
АСАРОМІЦЦА і АСАРАМАЦЇЦЦА (розм.) док.
осоромитися, набратися сорому; зганьбйти
себе.
АСАРбміЦЬ і АСАРАМАЦІЦЬ (розм.) док.
осоромити, завдати сорому; зганьбйти.
АСАЧІ>ІЦЬ див. асбчваць.
АСВА ж . зоол. о с £ .

АСВАЄННЕ
а с в а й ш е с.

освоєн н я;
є н н я н о в о ї т е х н ік и .
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АСВЕЖАВАНЬІ розібраний, розчйнений (про
тушу тварини). — Див. ще асвежав&ць.
АСВЕЖАВАЦЬ див. свежаваць.
АСВбР ч. обл. (у колодязі) журавель, звід.
АСВЇНЬІ осйний, осячий.
АСВОЙТВАЦЦА недок., АСВОЙТАЦЦА док.
(у незнайомому середовищі) о с в о ю в а т и с я ,
о с в о їт и с я ; п р и з в и ч а ю в а т и с я ,
оговтуватися, оговтати ся.

п р и з в и ч а їт и с я ;

АСВЯЖ&ННЕ с. освіження; відсвіження.
АСВЯТЛЕННЕ с. 1. (дія) о с в іт л е н н я (незак. д.
— ще) о с в іт л ю в а н н я ; а. кватЗрьі о с в іт л е н н я
квартйри;
2 . (світло) о с в іт л е н н я ,
с в іт л о ;
злектрмчнае а. е л е к т р й ч н е о с в іт л е н н я ( с в іт 
л о ) ; дзеннае а. д е н н е с в іт л о ; 3. перен. (пояс
нення, детальний розгляд чогось) в й с в іт л е н н я ;
дакладнае а. падзей д е т а л ь н е в й с в іт л е н н я п о 
д ій ; 4. спец, п р о я с н е н н я , о с в іт л е н н я ; а. сбку
о с в іт л е н н я ( п р о я с н е н н я ) с о к у ; а. участка л£су п р о я с н е н н я д іл я н к и л іс у .
АСВЯТЛЙЛЬНАСЦЬ ж. освітлювальність.
АСВЯТЛЙЛЬНІК ч. 1. (людина) спец, о с в іт л ю 
в ач ; 2 . с в іт й л ь н и к .

АСВЯТЛЙЛЬНЬІ освітлювальний.
АСВЯТЛЙЦЦА недок., АСВЯТЛЇЦЦА док.
1. прям. о с в іт л ю в а т и с я , о с в іт й т и с я ; 2 . перен.
в и с в іт л ю в а т и с я , в й с в іт л и т и с я ; 3. спец, о с в і 
т л ю в а т и с я , о с в іт л и т и с я ; п р о я с н ю в а т и с я , п р о ясн й ти ся .

АСВЯТЛЙЦЬ недок., АСВЯТЛІЦЬ док. 1. прям.
о с в іт л ю в а т и , о с в іт й т и ; лямпа ~л£ла пакбй
л а м п а о с в іт й л а к ім н а т у ; -лі'ць твар ліхтари
кам о с в іт и т и о б л й ч ч я л іх т а р и к о м ; 2 . перен.
в и с в іт л ю в а т и , в й с в іт л и т и ; -ліць пьітанне в й с в іт л й т и п и т а н н я ; 3. спец, (робити прозорим)
п р о я сн я т и і п р о я сн ю в а т и , п р о я с н й т и , о с в і
т л ю в а т и , о с в іт л й т и .

АСВЯЦЇЦЦА док. прям., перен. о с в іт й т и с я ,
о с я я т и с я ; вуліца -цілася агнем в у л и ц я о с в і тй л ася (о ся я л а ся ) в о гн ем .

АСВЯЦЇЦЬ док. 1 . прям. о с в іт й т и , о с я я т и ;
агеньчьік разагнау цемень і ~ціу дрЗвьі в о г н и к
р о з іг н а в т е м р я в у й о с в іт й в д е р е в а ; усмешка
-ціла сурбвьі твар у с м іш к а о с я я л а с у в о р е о б 
л й ч ч я ; 2. перен. в й с в іт л и т и ; ~цщь міжнарбдньія падз&і в й с в іт л и т и м іж н а р о д н і п о д ії.
АСВЯЧАЦЦА недок. пас. церк., перен. освячу
ватися.
АСВЯЧАЦЬ недок., АСВЯЦЇЦЬ док. церк., пе
рен. с в я т й т и , о с в я ч у в а т и , о с в я т й т и .
АСВЯЧОНЬІ / СВЯЧОНЬІ, с в я н ц О н ь ї церк.,
перен. с в я ч е н и й , о с в я ч е н и й .
АСВЯЧФННЕ с. церк. освячення.
АСбКЧЬІ див. асячьі.
АСбКЧЬІСЯ див. асячмся.
АСбЛІЦА ж. обл. околиця.
АСЬЛІШЧА с. обл. с а д й б а ; о с е л я ; (заст.) с е л й т ь б а ; п р и т у л о к ч.
АСбЦЕВЬІ і ВОСЕЦЕВЬІ (який у стодолі, клу
ні) с т о д о л ь н и й .
АСЙЦЬ і ВОСЕЦЬ (розм.) ж. к л у н я , с т о д о л а ;
с н о п о с у ш а р к а ; (рідк.) о в й н ч., (обл.) о с и т ь .

АСЛУПАВАНЬІ
АСЇЛАК, -лка ч. 1. фолькл. богатйр; 2. (фізично
сильна людина) силач.
АСІЛКАВЬІ богатйрський.
АСІНА ж. осйка, осйчина.
АСЇНАВЬІ осйковий; 0 дрьіжаць, як а. ліст трем
тіти (дрижати), як осйковий лист (листок);
забіць а. кол вбйти (забити) осйковий кілок.
АСІННІК, -ку ч. зб. осичняк, осйчина ж.
АСЇНЬІ осйний, осячий; 0 ~нае гняздб осйне
(осяче) гніздо (кубло).
АСКАБАЛАК, -лка ч. розм. цурка ж., цурпалок,
цурупалок.
АСКАЛЕПАК, -пка ч. обл. осколок, відламок,
уламок.
АСКбПАК, -пка ч. обл. тріска ж.; відламок,
уламок.
АСКІРЗАЦЦА недок., АСКІРЗНУЦЦА (однокр.)
док. обл. (грубо відповідати) огризатися, ог
ризнутися; відгризатися, відгризнутися.
АСКЛЙЛЬІ обл. змерзлий, замерзлий, пере
мерзлий, закляклий, захололий, задубілий,
закоцюблий.
АСКЛЕЦЬ док. обл. змерзнути, замерзнути, пе
ремерзнути, заклякнути, захолонути, задубі
ти, закоцюбнути.
АСКЛІЗЛЬІ ослйзлий.
АСКЛЮДАВАНЬІ див. абсклюдаваньї.
АСКЛЮДОУВАЦЬ див. абсклюдбуваць.
АСКРЙБЦІ док. обскребтй, обшкребтй, об
шкрябати.
АСКР^БЦІСЯ док. (про моркву і т. ін.) обскребтйся, обшкребтйся, обшкрябатися.
АСКУБАННЕ / АСКУБВАННЕ с. обскубуван
ня, обпатрювання; патрання.
АСКУБАЦЦА і АСКУБВАЦЦА недок. пас. об
скубуватися, обпатрюватися; обсмйкуватися.
АСКУБАЦЬ і АСКУБВАЦЬ недок., АСКУБЦІ
док. 1. обскубувати, обскубти; обпатрювати,
патрати, обпатрати, попатрати; 2. обсмйкувати, обсмйкати; ~бці воз з сенам обсмйкати
віз із сіном.
АСКУБЦІ див. аскубаць.
АСЛАБАНбННЕ с . розм. звільнення; вйвільнення.
АСЛАБАНЙЦЦА недок. звор., пас. АСЛАБАНЇЦЦА док. розм. 1. звільнятися, звільнйтися; увільнятися, увільнйтися; вивільнятися,
вйвільнитися; кватЗра -нілася квартйру звіль
нено, квартйра звільнйлася; 2. позбувати
ся, позбутися; -Н іцца ад клбпатау позбутися
турбот.
АСЛАБАНЙЦЬ недок., АСЛАБАНЇЦЬ док. розм.
1. звільняти, звільнйти; -ні'ць вядрб звільнйти відро; -ніць пляцбуку звільнйти майдан
чик; 2. визволяти, вйзволити; -ні'ць ваеннапалбннмх в й з в о л и т и ( з в і л ь н й т и ) військово
полонених; ~нщь гбрад вйзволити (звільнй
ти) місто; 3. звільнйти, увільнйти; -ніць ад
заведвання к&федрай увільнйти (звільнйти)
від завідування кафедрою; ~нщь па уласнаму
жаданню звільнйти (увільнйти) за власним
бажанням.
АСЛУПАВАНЬІ розм. остовпований, застовпований. — Див. ще аслупбртіаць.
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АСЛУПО^ВАЦЬ недок., АСЛУПАВАЦЬ док.
розм. позначати стовпами (стовпчиками);
(розм.) застовпити.
АСЛУПЯНЙЛЬІ розм. остовпілий; охололий.
АСЛУПЯНбННЕ с. остовпіння.
АСЛУПЯНЕЦЬ док. остовпіти.
АСЛЯПЛбННЕ с. прям., перен. осліплення; за
сліплення.
АСЛЯПЛЙЛЬНА прислівн. прям.у перен. сліпу
че, сліпучо.
АСЛЯПЛЙЛЬНАСЦЬ ж. прям., перен. сліпу
чість.
АСЛЯПЛЙЛЬНЬІ прям.у перен. сліпучий.
АСЛЯПЛЙЦЦА недок. звор., пас., АСЛЯПІЦЦА док. засліплюватися, засліпйтися; осліп
люватися, (рідк.) осліплятися, осліпйтися.
АСЛЯПЛЙЦЬ недок., АСЛЯПІЦЬ док. прям.у
перен. осліплювати, осліпйти; засліплювати,
засліпйти.
АСМАГЛЬІ і АСМЙГЛЬІ посмаглий, засмаг
лий.
АСМАГНУЦЬ / АСМЙГНУЦЬ док. (від спеки,
спраги) посмагнути, засмагнути, запектися;
вусньї -нулі уста (губи) засмагли (запеклйся,
позапікалися, присмагли, посмагли); на уст&
(на губи) впала (лягла) смага.
АСМАЛАК, -лка н. (обгоріле поліно) головешка ж.
АСМУТЛЬІ 1. смуглявий, смуглий, смаглявий,
смаглий; -льія шчбкі смугляві (смагляві) що
ки; 2. імлйстий, млйстий, туманний; -лає
неба імлйсте (туманне) небо.
АСМУЖАНЬІ 1. дієприкм. пройнятий, обгорнений імлою; 2. дієприкм. обпалений, обвіт
рений; 3. прикм. туманний, імлйстий; по
темнілий; -нае неба туманне (імлйсте) небо;
4. прикм. обпалений (сонцем), обвітрений;
засмаглий. — Див. ще асмужьїць.
АСМУЖЬІЦЬ док. 1. пройняти, затягнути млою
(туманом, інеєм і т. ін.)\ 2. (зробити смуг
лим) обпалйти, обпектй сонцем; обвітрити.
АСМЙГЛЬІ див. асмагльї.
АСМЙГНУЦЬ див. асмагнуць.
АСМЯЙНЬІ осміяний, обсміяний; вйсміяний.
— Див. ще асмяяць.
АСМЯЙЦЬ док. обсміяти, осміяти; вйсміяти.
АСНАВАНЬІ 1. текст, оснований; 2. тесл. за
кладений; 3. перен. побудований; обгрунто
ваний. — Див. ще аснбуваць.
АСНАЧ, -ча ч. заст. сплавнйк (лісу), плотар.
АСНАЧЬІЦЬ недок. заст. займатися сплавом
лісу; бути плотарем.
АСНАШЧЇШНЕ с. у різн. знач, оснащення; нбвае а. армії нове оснащення армії; а. прамьісловасці перадавой тіхнікай оснащення про
мисловості передовою технікою.
АСНОУВАЦЬ недок., АСНАВАЦЬ док. 1. текст,
(робити з пряжі основу) основувати, оснува
ти; 2. тесл. (починати будівництво) заклада
ти, закласти; -ваць падмурак закласти підму
рок; 3. перен. (класти початок, створити)
засновувати, заснувати; (робити на основі чо
гось) будувати, побудувати (на чому), обгрун
товувати, обґрунтувати (чим).
АСНОУНАЕ імен. с. основне.

АСТАТАК
АСНОУНЬІ1 основнйй; а. закбн основнйй за
кон; —ныя адзнакі основні ознаки; -ныя
србдкі вьітвбрчасці основні засоби виробнйцтва; а. капітал основнйй капітал; 0 у -ным в
основному.
АСНОУНЬІ2 текст., хім. основний.
АСОБАСНЬІ особйстісний.
АСОБНА прислівн. окремо, осібно, нарізно; від
рубно; жьщь а. ад бацькбу жйти окремо від
батьків; жити з батьками нарізно; дом стаіць
а. дім стоїть окремо (осібно); трым&цца а. ад
1НШЫХ триматися осібно (окремо) від інших.
АСОБНЫ у різн. знач, окремий; зразумёць -ныя
слбвы зрозуміти окремі слова; а. пакбй окре
ма кімната; а. ход у к^хню окремий хід на
кухню; -нае дрЗва окреме дерево.
АСОБЫ 1. (спеціальний) особлйвий; а. атрад
особлйвий загін; а. аддзёл особлйвий відділ;
2. (відмінний від інших) окремий; -ая думка
окрема думка.
АСОВЫ обл. осйковий.
АСОЧАНЫ розм. вйстежений, вйсліджений. —
Див. ще асбчваць.
АСОЧВАННЕ с. розм. вистежування, висліджу
вання.
АСОЧВАЦЬ недок., АСАЧЬІЦЬ док. розм. ви
стежувати, вистежити, висліджувати, вйслідити.
АСОЧКА ж. розм. облава; вистежування с., ви
сліджування с.
АСПРЭЧВАЦЦА недок. пас. заперечуватися; спе
речатися (за щось).
АСПРФЧВАЦЬ недок., АСПРЭЧЫЦЬ док. 1. заперёчувати, заперечити; -ваць думку дакладчыка заперечувати думку доповідача; 2. (до
биватися, домагатися чогось) сперечатися;
змагатися; ён -вае у мянё г$та пр&ва він спе
речається зі мною за це пр£во; -ваць званне
чэмшёна змагатися за звання чемпіона.
АСТАВАЦЦА недок., АСТАЦЦА док. 1. у різн.
знач, залишатися, залишйтися; лишатися, лишйтися; (рідше) зоставатися, зостатися; -вацца начаваць у сваякбу залишатися (лишатися,
зоставатися) ночувати у родичів; да гбрада
-лбся шламётрау шЗсць до міста лишйлося
(залишйлося) кілометрів шість; ~&цца удавбй
лишйтися (залишйтися) вдовою; 2. (виявля
тися ззаду) відставати, відстати; ян& -алася і
ішла адна вона відстала і йшла сама (одна);
0 і слёду не асталбся і слід захолонув (захолов,
застиг, прохолов); -&цца з нбсам залишйтися
(лишйтися) з носом; (жарт.) піймати (спій
мати) облизня; -ацца у аднбй кашулі зостатися
(лишйтися) в самій сорочці.
АСТАЛЁУВАЦЦА і АБСТАЛЁУВАЦЦА недок.,
АСГАЛЯВАЦЦА і АБСГАЛЯВАІЩА док. розм.
улаштовуватися, улаштуватися (на роботу,
на квартиру і т. ін.)\ поселятися, поселйти
ся; розташовуватися, розташуватися.
АСТАННЕ с . прощання; 0 на астанні на про
щання. — Пор. развітанне.
АСТАРКАВАТАСЦЬ ж . обл. старкувбтість.
АСТАРКАВАТЫ обл. старкуватий; (розм.) остар
куватий; (обл.) бабкуватий.
АСТАТАК, -тку ч. 1. залишок, лйшок; -ткі тка-
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ніньі лишок тканйни; 2. тільки мн. (те, що
лишилося) рештки; залишки; 3. (остання час
тина чогось) решта ж., останок; а. дня решта
дня; а. жьіцця решта (останок) життя; 0 на а.
на останок; на ~тку на останку.
АСТАТКАВЬІ у різн. знач, залишковий; ~вая
дзфарм&цмя цел фіз. залишкова деформація
тіл.
АСТАТНІ1. решта ж.\ інший; а. тав&р яшч5 не
пастушу решта товару ще не надійшла; 2. розм.
останній; ~няя булка хлбба остання хлібйна.
АСТАТНЯЕ імен. 1. решта ж.; (усе) інше; вазьмі кблькі патрЗбна, а а. пакінь візьми скільки
треба, а решту залишй (лишй); 2. (єдине, не
значне, що лишилося) останнє; не бярм -няга
не берй останнього; ббднм ~нім падзеліцца
бідний останнім поділиться.
АСТАЧА ж . 1. решта ж ., залишок ч:, 2. м а т .
остача ж .
АСТОЙ ч. важке почуття (після хвилювання, пе
реживання).
АСТОЙВАЦЦА недок. (про рідину) устоювати
ся, відстоюватися.
АСТОЙЛІВАСЦЬ ж. мор. остійність.
АСТОЙЛІВЬІ мор. остійний.
АСТОЯ ж. (у мості) паля.
АСТОЯЦЦА док. 1. (про рідину) устоятися;
2. устояти (на ногах).
АСТРАЖЬІНЬІ тільки мн. обл. пристосування
для сушіння гороху, вйки і т. ін.
АСТУДЖВАЦЦА недок., АСТУДЗЇЦЦА док.
звор., пас. остуджуватися, остудитися; охоло
джуватися, охолодитися; холонути, охолонути.
АСТУДЖВАЦЬ недок., АСТУДЗЇЦЬ док. прям.,
перен. остуджувати, остудйти; охолоджувати,
охолодйти; а. ваду остудйти (охолодйти) во
ду; дрінньї рзперіу&р ~дз(у публіку поганий
репертуар охолодив публіку.
АСУДЖАЛЬНЬІ осудливий, осудний; а. пбзірк
осудливий погляд.
АСУДЖАНАСЦЬ ж. приреченість; засудже
ність, рокованість.
АСУДЖАНЬІ1. засуджений, осуджений; 2. при
речений, засуджений. — Див. ще асуджваць.
АСУДЖАЦЬ недок., АСУДЗЇЦЬ док. (виявляти
негативне ставлення) осуджувати, осудйти.
АСУДЖВАЦЬ недок., АСУДЗЇЦЬ док. 1. (ви
знавати винним) засуджувати, засудити;
2. (прирікати на щось) засуджувати, засудйти; осуджувати, осудйти; 3. (визнавати пога
ним, ганебним) осуджувати, суд йти, осудйти,
засуджувати, засудйти.
АСУДЖЗННЕ с. (визнання винним) засуджен
ня; 2. (приречення на щось) засудження, осуд
ження; 3. (рЬке несхвалення) осудження, осуд ч.
АСУШАК, -піка ч. (шматок, окраєць сухого хлі
ба) діал. осушок.
АСУШАЛЬНЬІ осушувальний, осушнйй; а.
кан&л осушувальний (осушнйй) кан&л; ~ная
сістЗма осушувальна (осушна) система.
АСУШФННЕ с. осушення; (незак. д. — ще)
осушування.
АСУіПВАЦЬ і АСУШАЦЬ недок., АСУШ ЙЦЬ
док. у різн. знач, осушувати, осушйти, вису
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шувати, вйсушити; -ваць балбта осушувати
(висушувати) болото; -шыць вбчы осушйти
(обсушйти, вйсушити) очі; -шыць слёзы ко
му осушйти (обсушйти, вйсушити) сльози ко
му, -шыць да дн£ осушйти (вйпити) до дна.
АСЦА ж . обл. слина.
АСЦЁ зб. с. остюкй мн.
АСЦЯПАЦЬ док. розм. оббйти (пил з одягу
і т. ін.).
АСЦЯРОГА ж . обережність; осторога, острах
ч.\ побоювання с.; з -рбгаю з острахом (з по
боюванням).
АСЦЯРОЖНА прислівн. обережно, обачно, обач
ливо.
АСЦЯРОЖНАСЦЬ ж. обережність, обачність,
обачливість.
АСЦЯРОЖНЬІ обережний; сторожкий; обач
ний; (розм.) бачний.
АСЬМЇНА ж. заст. осьмйна, восьмйна.
АСЭНСАВАНА прислівн. свідомо.
АСЭНСАВАНАСЦЬ ж. свідомість, усвідомленість; розумність.
АСЭНСАВАННЕ с. усвідомлення; (рідк.) осмйслення.
АСЭНСАВАНЫ і АСЭНСОВАНЫ прикм. сві
домий. усвідомлений; розумний.
АСЭНСОУВАЦЦА недок. усвідомлюватися, ро
зумітися: (рідк.) осмйслюватися.
АСЭНСОУВАЦЬ недок., АСЭНСАВАЦЬ док.
усвідомлювати, усвідомити; розуміти, зрозу
міти; (рідк.) осмйслювати, осмйслити; -ваць
сваё станбвішча усвідомити (зрозуміти) своє
становище.
АСЯДЛАНЬІ осідланий. — Див. ще асадл&ць.
АСЯДЛАЦЬ док. прям., перен. осідлати.
АСЯКАЦЬ див. абсякаць.
АСЯЛОК, -лка ч. 1. брусок; брус; 2. перен.
пробний камінь.
АСЯНЙЦЬ недок., АСЯНЇЦЬ док. (про думку
і т. ін.) осявати, осяяти, сяйнути; з’являти
ся, з’явйтися, яе -ніла нбвая думка її осяяла
нова думка; у неї сяйнула нова думка.
АСЯРОДАК, -дка ч. 1. серцевйна ж., стрйжень;
а. карандаша серцевйна (стрйжень) олівця;
2. (центральна, середня частина) середина
ж., центр; осередок; а. сенажаці середина
сінокосу; а. культуры осередок культури;
3. техн. осердя с.; 4. середовище с.
АСЯРОДАЧНЬІ серцевйнний, стрижневий.
АСЯРОДДЗЕ с . 1. у р і з н . з н а ч , середовище; навакбльнае а. довкілля, навколишнє середо
вище; 2. (група людей) коло; оточення; у
-дцзі сябрбу серед друзів; в оточенні друзів,
у дружньому колі.
АСЯЦЁР род. асятр& і АСЁТР ч. іхт. осетер.
АСЯЧЬІ і АСЁКЧЫ див. асяігіць.
АСЯЧЙСЯ і (рідше) АСЁКЧЫСЯ док. 1. (про
зброю) дати осічку; 2. (раптово, зненацька при
пинити якусь дію, запнутися) розм. осіктйся.
АТАБУНІЦЦА док. спец. рідк. зібратися в табун.
АТАБУНІЦЬ док. спец. рідк. зігнати в табун.
а т а й б а в А ц ц а див. атаубавацца.
АТАЙМАВАЦЦА док. затйхнути, заспокоїтися.
— Див. ще утаймавацца.
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АТАКАВАНЫ атакований. — Див. ще атакбуваць.
АТАКОУВАЦЬ недок., АТАКАВАЦЬ док. військ.,
перен. атакувати (недок. і док.).
АТАУБАВАЦЦА і АТАЙБАВАЦЦА док. влаштуватися, розмістйтися; отаборитися.
АТАЯСАМІЦЬ див. атбесніць.
АТАЯСАМЛЕНЫ див. атбеснены.
АТАЯСАМЛІВАННЕ див. атаяснённе.
АТАЯСАМЛІВАЦЦА див. атаяснйцца.
АТАЯСАМЛІВАЦЬ див. атаясняць.
АТАЯСНЁННЕ / АТАЯСАМЛІВАННЕ (книжн.)
с. ототожнення, (незак. д. — ще) ототожню
вання.
АТАЯСНЙЦЦА і АТАЯСАМЛІВАЦЦА (книжн.)
недок. пас. ототожнюватися.
АТАЯСНЙЦЬ і АТАЯСАМЛІВАЦЬ (книжн.)
недок. ототожнювати.
АТЛУМЛЕНЫ розм. одурманений. — Див. ще
атлумляць.
АТЛУМЛЙЦЬ недок., АТЛУМЇЦЬ док. розм.
дурманити і одурманювати, одурманити; за
дурманювати, задурманити; запаморочувати,
запаморочити; задурювати, задурйти.
АТЛУСЦЁЛАСЦЬ ж. ожирілість.
АТЛУСЦЁЛЫ ожирілий, якйй (що) ожирів.
АТЛУСЦЁННЕ с. ожиріння; а. сЗрца мед. ожи
ріння серця.
АТЛУСЦЁЦЬ док. ожиріти.
АТОЕСНЕНЫ і АТАЯСАМЛЕНЫ (книжн.)
ототожнений.
АТОЕСНІЦЬ і АТАЯСАМІЦЬ (книжн.) док.
ототожнити.
АТОЖЫЛАК, -лка ч. 1. бот. (молодий паро
сток рослини) пагін, пагонець; паросток, па
рость ж.; 2. геол. (відгалуження рудоносної
жили) віджилок; 3. перен. нащадок.
АТОПКІ, одн. атбпак ч. (зношені черевики, чо
боти) шкарбанй, шкарбунй; (зменш.-пестл.)
шкарбанці.
АТОСА ж. (у возі) отеса, отоса.
а т р а д ч. 1. загін; партьізанскі а. партизансь
кий загін; геолагаразвёдачны а. геологорозві
дувальний загін; (заст.) вйправа ж.; 2. зоол.
ряд; а. членістанбгіх ряд членистоногих.
АТРАДНЫ загінний, загоновий.
АТРАМАНТ ч . з а с т . атрамент, чорнйло с.
АТРАПАНЬІ вйтіпаний. — Див. ще атрапаць.
АТРАПАЦЦА док. 1. (про льон, коноплі) вйтіпатися, обтіпатися; 2. (очиститися від пилу,
крихот і т. ін.) обтрусйтися; обтріпатися. —
Див. ще атрЗпвацца.
АТРАПАЦЬ див. атрЗпваць.
АТРАСАЦЦА / АБТРАСАЦЦА, АТР^СВАЦЦА
недок. звор., пас., АТР&СЦІСЯ / АБТР^СЦІСЯ док. обтрушуватися, обтрусйтися. — Пор.
атрЗпвацца.
АТРАСАЦЬ / АБТРАСАЦЬ, АБТР&СВАЦЬ,
АТРФСВАЦЬ недок., АТР^СЦІ і АБТРЙСЦІ
док. обтрушувати, обтрусйти, обтріпувати, об
тріпати; -сці пыл обтрусйти (обтріпати) пил;
-сці усе ябльїкі обтрусйти всі яблука; 0 ~сці
рукі перен. умйти руки. — Пор. атрЗпваць.
АТРУПЯНЁЛЫ розм. остовпілий.

АТУЛЕНЫ
АТРУПЯНбЦЬ док. розм. остовпіти.
АТРУСЇЦЦА док. (про кролицю) народ йти кро
ленят.
АТРУСКІ тільки мн. обл. (непотрібні рештки)
покидьки.
АТРУЧАНЬІ прям., перен. отруєний. — Див. ще
атручваць.
АТРУЧВАННЕ с. (дія) прям., перен. отруєння;
(незак. д. — ще) отруювання.
АТРУЧВАЦЦА недок., АТРУЦІЦЦА док. звор.,
пас. отруюватися, отруїтися.
АТРУЧВАЦЬ недок., АХРУЦІЦЬ док. прям., пе
рен. отруювати, отруїти.
АТРУЧ^ННЕ с. прям., перен. отруєння.
АТРЬІМАЛЬНІК ч. одержувач; а. пісьма одер
жувач (адресат) листа.
АТРЬІМАЛЬНІЦА ж . одержувачка.
АТРЬІМАННЕ с . 1.одержування, одержання,
отрймання; діставання, дістання, відбиран
ня, відібрання; 2. здобування, здобуття; діс
тавання, дістання; набування, набуття; дмсерт&цьія на ~ння вучбнай ступені дисертація
на здобуття наукового ступеня. — Пор. атрймліваць.
АТРЬІМАНЬІ 1. одержаний, отрйманий; діс
таний; відібраний; 2. здобутий; дістаний;
набутий.
АТРЬІМАЦЦА див. атрммлівацца.
АТРЬІМАЦЬ див. атрймліваць.
АТРЬІМЛІВАЦЦА і АТРЬІМОУВАЦЦА недок.,
АТРЬІМАЦЦА док. 1. в и х о д и т и , в й й т и ; -ма
лася асбчка вийшла осічка; 2. ставати ся, ста
тися -м&лася непаразумбнне сталося непоро
зуміння.
АТРЬІМЛІВАДЬ / АТРЬІМОУВАЦЬ недок., АТРЬІМАЦЬ док. 1. у різн. знач, одержувати,
одержати, отрймувати, отрймати, діставати,
дістати; -маць адказ одержати (дістати) від
повідь; -маць узнагарбду одержати нагороду;
-м&ць кватЗру одержати квартйру; 2. здобу
вати, здобути, діставати, дістати; набувати,
набути; -маць кармсць здобути (дістати) ко
ристь; -м&ць ганарбвае зв&нне дістати почес
не звання; -м&ць па заслугах дістати по за
слузі; -м&ць па шмі дістати ляпаса.
АТРдПВ^ЩЦА недок. звор., пас. обтрушувати
ся, обтріпуватися; (рідк.) отрясатися. — Див.
ще атрап&цца. — Пор. атрасацца.
АТРФПВАЦЬ недок., АТРАПАЦЬ док. 1. (про
льон, коноплі) тіпати, обтіпувати, потіпати,
обтіпати; 2. (очищати від снігу, пилу, крихот
і т. ін.) обтрушувати, обтрусйти, струшува
ти, струсйти, обтріпувати, обтріпати.
АТРФП’Е зб. с. 1. (рештки від обробки льону,
конопель) пачоси; клоччя; 2. (старий, зноше
ний одяг) розм. дрантя, лахміття; лахи, рам’я;
3. перен. покидьки (мн.).
АТРФСЕНЬІ і АБТРФСЕНЬІ обтрушений, стру
шений. — Див. ще атрас&ць.
АТРЙСЦІ і АБТР&СЦІ див. атрас&ць.
АТРЙСЦІСЯ і АБТР&СЦІСЯ док. обтрусйти
ся, обтріпатися.
АТУЛЕНЬІ 1. укрйтий, покрйтий, накрйтий,
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укутаний, угорнутий, закутаний, обгорну
тий; 2. перен. оточений. — Див. ще атульваць.
АТУЛЇЦЦА див. атульвацца.
АТУЛЬВАЦЦА / АТУЛЙЦЦА недок. звор., пас.,
АТУЛЇЦЦА док. 1. укриватися, укрйтися, по
криватися, покрйтися, накриватися, накрйтися; укутуватися, укутатися, закутуватися,
закутатися, обкутуватися, обкутатися; огор
татися, огорнутися, угортатися, угорнутися;
-ліцца хусткай закутатися (укутатися) хуст
кою; 2. перен. укутуватися, укутатися, огор
татися, огорнутися, обволікатися, обволоктйся, оповиватися (туманом, димом і т. ін.),
оповйтися; даліна -лілася туманам долйна
оповйлася туманом.
АТУЛІЦЬ див. атульваць.
АТУЛЬВАЦЬ і АТУЛЙЦЬ недок., АТУЛІЦЬ док.
1. укривати, укрйти, покривати, покрити,
накривати, накрйти; укутувати, укутати, за
кутувати, закутати, обкутувати, обкутати;
огортати, огорнути, обгортати, обгорнути,
угортати, угорнути; ~лщь нбгі пледам закута
ти (укутати, огорнути) ноги пледом; 2. перен.
укутувати, укутати, огортати, огорнути, об
волікати, обволоктй, оповивати (імлою, ди
мом, туманом, хмарами), оповйти; 3. перен.
док. (створювати обстановку) оточйти; -ліць
ласкай оточйти ласкою; -лі'ць шчьірьім каханнем оточйти щйрим коханням.
АТУХАЦЬ недок., АТУХНУЦЬ док. гаснути,
загасати, згасати, згаснути, погасати, погас
нути, (про багато) позгасати; тухнути, поту
хати, потухнути, затухати, затухнути; прига
сати, пригаснути; притухати, притухнути.
АТУШАНЬІ розм. пригашений.
АТУШЬІЦЬ док. пригасйти, погасйти, загасйти; (рідк.) притушйти, потушйти.
АТЬІНКАВАНЬІ / АТЬІНКОВАНЬІ потинько
ваний, оштукатурений. — Див. ще атьінкбуваць.
АТЬІНКОУВАЦЦА недок. пас. тинькуватися,
оштукатурюватися.
АТЬІНКОУВАЦЬ і а б т ь ін к О У в а ц ь недок.,
АТЬІНКАВАЦЬ і АБТЬІНКАВАЦЬ док. тинь
кувати, потинькувати; штукатурити, ошту
катурити, поштукатурити.
АТЬІНКОУКА ж . ( д і я ) тинькування с.; штука
турення с., штукатурка.
АТЬІНКОУШЧЬІК ч. тинькар; штукатур.
АТЬІНКОУШЧЬІЦА ж. тинькарка; штукатур
ниця.
АТЬІНКАВАНЬІ геод. обвішений, вйтичений.
— Див. ще атьічкбуваць.
АТЬІЧКОУБАННЕ с . геод. обвішення, витйчування.
АТЬІЧКОУВАЦЦА недок. пас. геод. обвішува
тися, витйчуватися.
АТЬІЧКОУВАЦЬ недок., АТЬІЧКАВАЦЬ док.
геод. обвішувати, обвішйти, витичувати, вйтичити; -ваць уч&стак зямлі обвішйти (вйтичити) ділянку землі.
АТЗСТАВАНЬІ і АТЗСТОВАНЬІ атестований.
— Див. ще атзстбуваць.
АТЗСТАЦЬІЙНЬІ атестаційний.

АТЗСТОУВАЦЬ недок., АТЗСТАВАЦЬ док. і
недок. атестовувати, атестувати.
АУСКЖ, -ку ч. бот. вівсюг.
АУСЮКОВЬІ вівсюговий.
АУСЙНІК ч. 1. зоол. одноденка ж., одноднівка
ж.; поденка ж.\ 2. обл. вівсяник (вівсяний
млинець).
АУСЙНІЦА ж. бот. кострйця, типчак ч.
АУСЙНІШЧА с. вівсище.
АУТАБРАНЯВІК, -невіка ч. військ, бронемашйна, автоброньовйк, автопанце(и)рник.
АУТАВЬІМЯРАЛЬНЬІ автовимірювальний; а.
прьіббр автовимірювальний прйлад.
АУТАГАСПАДАРКА ж . автогосподарство с.
АУТАГРУЗАВЙ автовантажний.
АУТАГРУЗЧЬІК ч. техн. автонавантажувач.
АУТАЗАВОДСКІ і АУТАЗАВАДСКЇ автозаводСЬКЙЙ.

АУТАКРАМА ж . автокрамнйця.
АУТАМАТЬІЗАВАНЬІ автоматизований.
АУТАМАТЬІЗАВАЦЬ док. і недок. автоматизу
вати.
АУТАПАІЛКА ж. с.-г. автонапувалка.
АУТАПЕРАСОУНЬІ автопересувнйй.
АУТАРУХАВЇК, -ка ч. автодвигун.
АУТАРЬІЗАВАНЬІ і АУТАРЬІЗОВАНЬІ авто
ризований.
АУТАРЬІЗАВАЦЬ док. і недок. авторизувати.
АУТАСАМАЗВАЛ ч . автосамоскйд.
АУТАСУМЕСЬ ж. техн. автосуміш, автосумішка.
АУТОРАК, -рка ч. вівторок.
АУТОРКАВЬІ вівторковий.
АУЦАБЬІК, -ка ч. зоол. вівцебйк.
АФАРБАВАНЬІ 1. пофарбований; 2. перен. за
барвлений. — Див. ще афарббуваць.
АФАРБО^ВАЦЬ недок., АФАРБАВАЦЬ док.
1. фарбувати, пофарбувати; 2. (надавати певно
го кольору, відтінку) забарвлювати, забарвити.
АФАРМЛЕННЕ с . оформлення; (незак. д. —
ще) оформлювання, оформляння; мастацкае
а. художнє оформлення; святбчнае а. гбрада
святкове оформлення міста.
АФАРМЛбНЧЬІ оформлювальний; ~чае мастацтва оформлювальне мистецтво.
АХАВАЛЬНІК ч. охоронець.
АХАВАЛЬНІЦА ж . охоронниця.
АХАВАЛЬНЬІ охоронний.
АХАВАНЬІ /АХОВАНЬІ 1. охоронений; збере
жений; 2. захйщений. — Див. ще ахбуваць.
АХАВАЦЬ див. ахбуваць.
АХАЙВАННЕ с . (від бруду) очищення; очйстка
ж.' прибирання.
АХАЙВАЦЦА недок. пас. (від бруду) очищатися.
АХАЙВАЦЬ недок., АХАЯЦЬ док. (від бруду)
очищати, очйстити; прибирати, прибрати.
АХАЛАДЖАЛЬНІК ч. техн. охолодник, охоло
джувач.
а х а л а д ж а л ь н ь і 1. хім. охолоднйй, охоло
джувальний; остуднйй; -ньія сумесі охолодні
суміші; 2. (освіжний) прохолодний; а. напітак прохолодний напій.
АХАЛАДЖЗННЕ с. прям., перен. охолодження.
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АХАЛАДЗЁЦЬ і АХАЛОДАЦЬ док. 1. (стати
холодним) охолонути, прохолонути; 2. перен.
(стати байдужим) збайдужіти, збайдужніти.
АХАЛАДЗІЦЦА див. ахалбджвацца.
АХАЛОДЖВАЦЦА недок., АХАЛАДЗІЦЦА док.
1. прям., перен. (ставати холодним) охолоджу
ватися, охолодйтися, остуджуватися, остудйтися; охолоняти, охолонути, остигати, остйгнути; 2. (освіжатися на повітрі) прохоло
джуватися, прохолодйтися.
АХАЛОДЖВАЦЬ недок., АХАЛАДЗІЦЬ док.
1. (робити холоднішим) охолоджувати, охолодйти, остуджувати, остудйти; 2. перен. охо
лоджувати, охолодйти; разлука -дзіла пачуццё розлука охолодйла почуття.
АХАЛОДЖВАННЕ с. охолоджування.
АХАПАК, -пка ч. оберемок; а. саломы обере
мок соломи.
АХАПЛЙЦЬ недок., АХАПІЦЬ док. 1. охоплю
вати, охопйти, обхоплювати, обхопйти; ~тць
рукамі ствол дрЗва обхопйти руками стовбур
дерева; 2. перен. (про почуття, сон і т. ін.)
охоплювати, охопити, обхоплювати, обхо
пйти; огортати, огорнути; поймати, пойня
ти; (поглядом — ще) окидати, окйнути (зо
ром, поглядом, очйма); страх ~шу мянё страх
охопйв (узяв, пойняв) мене; усіх ~піу сон усіх
огорнув (охопйв, обійняв) сон; 3. перен. (ро
зуміти, засвоювати) осягати, осягнути (ро
зумом), розуміти, зрозуміти; 4. військ, охоп
лювати; ~пщь правы фланг праціуніка охопй
ти правий фланг протйвника (ворога). —
Пор. абхбпліваць, ахбпліваць.
АХАРАКТАРЫЗАВАНЫ схарактеризований,
охарактеризований. — Див. ще ахарактарызаваць.
АХАРАКТАРЬІЗАВАЦЬ док. схарактеризувати,
охарактеризувати.
АХАРОШВАННЕ с . розм. чепуріння, причепу
рювання, прихорошування.
АХАРОШВАЦЦА недок., АХАРАШЬІЦЦА док.
розм. чепурйтися, причепурюватися, причепурйтися; хорошйтися, прихорошуватися, прихорошйтися.
АХАРОШВАЦЬ недок., АХАРАШЬІЦЬ док. розм.
чепурйти, причепурювати, причепурйти;
прихорошувати, хорошйти, прихорошйти.
АХВОТА ж. (схильність, прагнення) бажання,
охота, (розм. — ще) хіть; 0 у -ту охоче, за
любки, з охотою, скільки хочеш; адбщь -ту
відбйти охоту, знеохотити; а. горш за нявблю
присл. охота гірше неволі.
АХВОТНА прислівн. охоче, залюбкй, з дорогою
душёю, табё я а. памагу тобі я охоче (залюб
кй) допоможу; тобі я допоможу з дорогою
душею.
АХВОТНАСЦЬ ж. охочість.
АХВОТНІК ч. охочий, охотник; ласий (на що,
до чого)', аматор; ён вялікі а. да кніг він дуже
охочий до книг, він велйкий охотник до
книг; а. да музьікі охочий до музики, аматор
музики.
АХВОТНІЦА ж. охоча, охотниця; ласа (на що,
до чого); аматорка.

АХІНАЦЬ
АХВОТНЬІ розм. 1. охочий; 2. піддатливий,
згідливий, зговірливий.
АХВОЧЬІ 1. охочий (до чого), ласий, жадібний
(на що); 2. дбайлйвий, ретельний, старанний.
АХВЙРА ж. у різн. знач, жертва; (рідк.) офіра;
~рьі вайньї жертви війнй; а. асяродцзя жертва
середовища; навука патрабуе ахвяр наука по
требує жертв; 0 прьін&сці У ~ру принестй в
жертву; пасці -рай чаго впасти жертвою чого.
АХВЯРАВАЛЬНІК ч. жертводавець, (рідк.) жертвуватель, офіровник.
АХВЯРАВАЛЬНІЦА ж. жертводавиця, (рідк.)
жертвувателька, офіровниця.
АХВЯРАВАННЕ с . 1. (дія) пожертвування, (рідк.)
офірування; 2. (дарунок) пожертва ж., по
жертвування, (рідк.) офіра ж.
АХВЯРАВАНЬІ і АХВЯРОВАНЬІ пожертвува
ний, принесений у жертву. — Див. ще ахвярбуваць.
АХВЯРАВАЦЦА док. дати обітницю.
а х в я р а д а у ц л ч. жертводавець, жертвуватель,
(рідк.) офіровник.
АХВЯРАПРЬІНАШЇШНЕ с. жертвування, жер
твопринесення, (рідк.) офірування; жертва ж.
АХВЙРНА прислівн. жертовно.
АХВЙРНАСЦЬ ж. жертовність.
АХВЙРНІК ч. церк. жертовник.
АХВЙРНЬІ жертовний, (рідк.) офірний; 0 а.
казел цап-відбувайло; хлопчик для биття.
АХВЯРОУВАЦЬ недок., АХВЯРАВАЦЬ док.
жертвувати, пожертвувати; (рідк.) офірувати
(недок. і док.)', 0 -ваць саббй пожертвувати
(офірувати) собою.
АХІНАННЕ с . 1. укривання, покривання, на
кривання; обкутування, окутування, закуту
вання, укутування; обгортання; 2. перен.
огортання, обгортання, загортання; опови
вання; повивання, обкутування, укутування,
окутування.
АХІНАЦЦА /АБХІНАЦЦА недок., АХІНУЦЦА
і АБХІНУЦЦА док. 1. укриватися, укрйтися,
покриватися, покрйтися, накриватися, накрйтися; обкутуватися, обкутатися, окутува
тися, окутатися, закутуватися, закутатися,
укутуватися, укутатися; обгортатися, обгор
нутися; 2. перен. огортатися, огорнутися, об
гортатися, обгорнутися, загортатися, загор
нутися; оповиватися, оповйтися, повивати
ся, повйтися; обкутуватися, обкутатися, уку
туватися, укутатися, окутуватися, окутатися;
даліна -нулася туманам долйна огорнулася
(оповилася) туманом.
АХІНАЦЬ і АБХІНАЦЬ недок., АХІНУЦЬ і АБХІНУЦЬ док. 1. укривати, укрйти, покрива
ти, покрйти; обкутувати, обкутати, окутува
ти, окутати, закутувати, закутати, укутувати,
укутати; обгортати, обгорнути; -нуць плечьі
хусткай вкрити (обкутати, окутати) плечі
хусткою; 2. перен. огортати, огорнути, об
гортати, обгорнути, оповивати, оповйти, по
вивати, повйти, овіювати, овіяти; (рідше)
обкутувати, обкутати, укутувати, укутати,
окутувати, окутати; ноч -нула зямлю ніч
огорнула землю; 3. (створити обстановку)
оточйти; -нуць ласкай оточйти ласкою.

АХІНУТЬІ
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АХІНУТЬІ і АБХІНУТЬІ 1. укрйтий, покрйтий; обкутаний, окутаний, закутаний, укута
ний, обгорнутий; 2. перен. огорнений, огор
нутий, загорнений, загорнутий; оповйтий,
повйтий; обкутаний, укутаний, окутаний; а.
тайнай оповитий (повйтий) таємнйцею. —
Див. ще ахінаць.
АХІНУЦЬ див. ахінаць.
АХЛЫНУЦЬ док. 1. обхлюпати; 2. перен. огор
нути, опанувати, заполонйти.
АХМІСТРЬІНЯ ж. заст. домоправйтелька, еко
номка, управйтелька.
АХОВА ж. 1. охорона; а. здарбуя охорона здо
ров’я; а. пбмнікау охорона пам’ятбк; 2. за
хист ч.; а. правбу грамадзян захист прав ф о мадян; 3. (загін) охорона; вартаунічая а. сто
рожова охорона.
АХОДАЦЬ док. розм. упоратися, завершити (що),
покінчити (з ким, ним).
АХОП, -ну н. 1. (дія) охоплення с. (незак. д. —
ще) охоплювання с.; 2. військ, охват; а. фл&нгау працівника охват флйнгів протйвника
(ворога); 3. техн. обхват; стальны а. трубы
стальний обхват трубй.
АХОПЛІВАЦЬ недок. 1. охоплювати; обіймати,
обнімати; зббрнік ~вае усё напісанае гасьмённікам збірка охоплює все, що написав пись
менник; 2. (розуміти) осягати; а. рбзумам ося
гати розумом. — Пор. абхбпліваць, ахаплйць.
АХОПНЫ спец, охватний; а. рух військ, охватний рух.
АХОУВАННЕ с. 1. охорона ж.; 2. оберігання,
охорона ж.; захист н.
АХОУВАЦЦА недок. пас. охоронятися, обері
гатися; захищатися.
АХОУВАЦЬ недок., АХАВАЦЬ док. 1. [вжива
ти заходів (безпеки)] охороняти, охоронйти;
стерегтй; -ваць склад охороняти склад;
2. (уберігати від чогось шкідливого, запобіга
ти неприємностям) оберігати, оберегтй, за
хищати, захистити; охороняти, стерегтй; -ваць
лясы ад паж&ру оберігати ліси від пожежі;
-ваць ад сбнца захищати від сонця; -ваць
здарбуе охороняти здоров’я.
а х О у н а с ц ь ж. охоронність.
АХОУНІК н. 1. (вартовий, сторож) охорон
ник, охоронець; 2. (посадова особа в біблотеках, музеях) хоронйтель, хранйтель; 3 . заст.
ірон. охоронець, наглядач, доглядач.
АХОУНІЦА ж. 1. охоронниця; 2. хоронйтелька, хранйтелька; 3. заст. ірон. охоронниця,
наглядачка, доглядачка.
АХОУНЫ 1. охоронний, запобіжний; -ная грймата охоронна фймота; 2. захисний; -ныя
акуляры захисні окуляри; -ная афарббука
зоол. захисне забарвлення; -ныя србдкі техн.
захисні засоби.
АХРАПАК, -пка н. обл. качан.
АХРАП’Е зб. с. бадйлля; бурячйння; картоплйння; качанй.
АХРЬІСЦЇЦЦА док. охрестйтися.
АХРЬІСЦЇЦЬ док. у різн. знан. охрестйти.
АХРЫШЧАНЫ у різн. знан. охрещений. — Див.
ще ахрьісціць.
АХУТАНЫ 1. обкутаний, укутаний, закутаний;

АЦЫНКАВАНЫ
2. перен. огорнутий, обгорнутий, загорнутий;
оповйтий, повйтий. — Див. ще ахутваць.
АХУТВАЦЦА недок., АХУТАЦЦА док. 1. обку
туватися, обкутатися; укутуватися, укутати
ся; закутуватися, закутатися; 2. перен. огор
татися, огорнутися; обгортатися, обгорнути
ся; оповиватися, оповйтися; повиватися, повйтися; загортатися, загорнутися; гарызбнт
-тауся дымкай обрій оповйвся (огорнувся,
обгорнувся, повйвся) серпанком.
АХУТВАЦЬ недок., АХУТАЦЬ док. 1. обкуту
вати, обкутати; укутувати, укутати; закутува
ти, закутати; 2. перен. огортати, огорнути;
обгортати, обгорнути; оповивати, оповйти;
повивати, повити; ноч -тала зямлю густбй
цёмрай ніч повила (оповила, огорнула) зёмлю густою тёмрявою (пітьмою); дым -тау
дрЗвы дим огорнув (оповйв) дерёва.
АЦАЛЁЛЫ розм. якйй (що вцілів); уцілілий;
зберёжений.
АЦАЛЁЦЬ док. розм. уціліти; зберегтйся.
АЦВЕРАЖАЦЦА недок. звор., пас. протверёжуватися, витверёжуватися; тверезіти.
АЦВЕРАЖАЦЬ недок., АЦВЕРАЗЇЦЬ док. прям.,
перен. протверёжувати, протверёзити, витверёжувати, вйтверезити; тверезити, отверёзити.
АЦВЕРАЖЗННЕ с. прям., перен. протверёження, вйтвереження; (незак. д. — ще) протверёжування, витверёжування.
АЦВЕРАЗЁЛЫ прям., перен. протверёжений,
вйтвережений, отверезілий.
АЦВЕРАЗЁЦЬ док. протверезйтися, вйтверезитися, отверезіти.
АЦВЕРАЗІЦЦА / АЦВЯРОЗЩЦА док. прям.,
перен. протверёзитися, вйтверезитися, по
тверезіти.
АЦВЯРОЖАНЫ прям., перен. протверёжений,
вйтвережений. — Див. ще ацверажаць.
АЦЕРАБІЦЦА док. обтруситися; позбутися (чо
гось), відчепйтися (від чогось).
АЦЕРАБЇЦЬ див. абцерабіць 1, 2.
АЦЁРПЕЦЦА док. звйкнути, терпіти.
АЦЕРУШЬІЦЦА див. ацярушвацца.
АЦЕРУШЬІЦЬ див. ацярушваць.
АЦЁСЛ1ВЫ 1. (про хліб) глевкйй, глевтяк;
2. (про людину) нерозвйнений, придуркува
тий; 3. (перен.) несвіжий, пом’ятий.
АЦІРА див. амёцце.
АЦІРАЦЦА недок. прост, знев. тёртися, отиратися; вёштатися, тинятися; а. каля началь
ства тёртися біля начальства; а. каля магазіна
вёштатися біля крамнйці.
АЦІРАЦЬ недок. обтирати; 0 а. бакі вёштатися,
тинятися; байдикувати; а. халадкі (куткі) бйти байдики, ледарювати; огинатися, ухиля
тися (від роботи).
АЦІХАЦЬ недок., АЦЇХНУЦЬ док. розм. утихомйрюватися, утихомйритися, затихати, затйхнути, стихати, стйхнути; ущухати, ущух
нути.
А Ц ІШ дЦ Ь док. притйхнути, стйхнути; угаму
ватися.
АЦЫНКАВАНЫ оцинкований, цинкований. —
Див. ще ацынкбуваць.
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АЦЬІНКОУВАЦЬ недок., АЦЬІНКЛВАЦЬ док.
оцинковувати, оцинкувати.
АЦЯЖАРАНАСЦЬ див. абцяжаранасць.
АЦЯЖАРАНЬІ див. абцяжараньї.
АЦЯЖАРВАЦЬ див. абцяжарваць.
АЦЯНЕНЬІ отінений; затінений. — Див. ще
ацяняць.
АЦЯНЙЦЦА недок. пас. отінюватися, отіняти
ся; затінюватися, затінятися.
АЦНЙЦЬ недок., АЦЯНЇЦЬ док. отінювати,
отінйти; затінювати, затінйти.
АЦЯПЛЕННЕ с. 1. опілення, (незак. д. — ще)
опалювання; 2. утеплення, (незак. д. — ще)
утеплювання; 3. (система нагрівання) опален
ня; вадзянбе а. водяне опалення; цзнтр&льнае
а. центральне опалення.
АЦЯПЛЯЛЬНІК ч. спец, утеплювач.
АЦЯПЛЙЛЬНЬІ 1. опалювальний; 2. утеплю
вальний.
АЦЯПЛЙЦЦА недок. пас. 1. опалюватися;
2. утеплюватися.
АЦЯПЛЙЦЬ недок., АЦЯПЛІЦЬ док. 1. (нагрі
вати) опалювати, опалити; -лйць памяшканне опалювати приміщення; 2. (зробити теп
лим) утеплювати, утеплйти; -ліць дзверьі
утеплйти двері.
АЦЯРОБКІ див. пацярббкі.
АЦЯРУШАНЬІ 1. обтрушений; 2. обсйпаний;
запорошений. — Див. ще ацярушваць.
АЦЯРУШВАЦЦА недок. звор., пас., АЦЕРУш й ц ц а обтрушуватися, обтрусйтися; (від
снігу, пилу) обсипатися, обсйпатися.
АЦЯРУШВАЦЬ недок., АЦЕРУШ ЙЦЬ док.
1. обтрушувати, обтрусйти; 2. обсипати, обсйпати; -шмць мукой обсйпати борошном.
— Пор. абцярушваць
АЦЯР^БЛЕНЬІ див. абцярЗбленьї.
АЦЯРЙБЛІВАЦЦА див. абцярЗблівацца.
АЦЯРдБЛІВАЦЬ див. абцярЗбліваць 1, 2.
АЦЯЧЙ док. 1. (опухнути) набрйкнути; нбгі
ацяклі ноги набрякли; 2. (зробитися одут
лим) заплисти, запливти; твар ацек обличчя
запливло.
АЧАГ, -га ч. у різн. знач, вогнище с.; осередок;
а. тбпкі вогнище топки; а. асветьі вогнище
(осередок) освіти; сям&йньї а. домашнє (родйнне) вогнище; домівка.
АЧАГОВЬІ вогнищевий.
АЧАЛАВЕЧАНЬІ олюднений. — Див. ще ачалав&чваць.
АЧАЛАВбЧАННЕ с. олюднення.
АЧАЛАВбЧВАННЕ с. олюднювання, олюднення.
АЧАЛАВЕЧВАЦЦА недок. звор., пас., АЧАЛАв Є ч ь іц ц а док. олюднюватися, олюднитися.
АЧАЛАВЙЧВАЦЬ недок., АЧАЛАВЕЧЬІЦЬ док.
олюднювати, олюднити.
АЧАМЯР&ЛЬІ розм. який (що) огид; огйдний,
огидливий, обрйдливий, остогйдлий.
АЧАМЯРЗЦЬ док. розм. огиднути, обриднути,
набрйднути, остогйднути, остогидіти.
АЧАПЛбННЕ с. 1 . (дія) оточення; (незак. дія
— ще) оточування; 2. (група, загін озброєних
людей, які оточили щось) охоронний загін,
загородний загін.

АЧ$СВАЦЬ
АЧАПЛЙЦЦА недок. пас. оточуватися.
АЧАПЛЙЦЬ недок., АЧАПЇЦЬ док. оточувати,
оточйти.
АЧАРАВАНЬІ зачарований.
АЧАРАВАЦЬ док. зачарувати.
АЧАРНЙННЕ с. очорнення, обмовлення, (не
зак. д. — ще) обмовлювання.
АЧАРНЇЦЬ док. 1. (пофарбувати в чорний ко
лір) очорнйти; пофарбувати чорним; 2. перен. (звести наклеп) очорнйти, обмовити, огу
дити; оббрехати.
АЧАСАНЬІ1спец, обчесаний, очесаний. — Див.
ще ачЗсваць1.
АЧАСАНЬІ2 тесл. обтесаний, отбсаний. — Див.
ще ач&ваць2.
АЧАСАЦЦА1 док. спец, обчесатися, очесатися.
АЧАСАЦЦА2 док. тесл. обтесатися, отесатися.
АЧАСАЦЬ1 див. ачЗсваць1АЧАСАЦЬ2 див. ачЗсваць2.
АЧАХНУЦЬ док. 1. (втратити тепло) прочах
ти, прочахнути; 2. перен. (заспокоїтися, вга
муватися) прочахнути, прочахти; улягтйся,
вщухнути; 3. (про полум \я) ослабнути, послаб
шати.
АЧКАВАЦЬ недок. сад. очкувати.
АЧМУРАНЬІ обдурений, одурений. — Див. ще
ачмур&ць.
АЧМУРАЦЬ недок., АЧМ УРЙЦЬ док. розм.
одурманювати, одурманити, задурманюва
ти, задурманити; запаморочувати, запаморо
чити; обдурювати, обдурйти, одурювати, одурйти; пошивати (пошйти) в дурні.
АЧМУР&ЛЬІ одурілий, очманілий, отетерілий.
АЧМ УР^ННЕ с. розм. одур ч., запаморочення;
очманіння, одуріння.
АЧМУРАЦЬ док. розм. одуріти, очманіти; оте
теріти.
АЧМУЦЇЦЬ док. обдурйти, одурйти; пошйти
в дурні.
АЧНУЦЦА див. ачьін&цца.
АЧОМАЦЦА док. розм. оговтатися.
АЧОС, -у ч. і АЧОСКІ, АЧ$СКІ, -кау (тільки
мн ) текст, пачоси, пачіскй.
АЧОСКАВЬІ / АЧЙСКАВЬІ пачосовий.
АЧУВАЦЦА недок., АЧУЦЦА док. 1. отямлюватися, отямитися, опам’ятовуватися, опам’я
татися; приходити (прийтй) до пйм’яті;
2. відгукуватися, відгукнутися; подавати (по
дати) голос, почуватися, почутися; 3. проки
датися, прокйнутися; виявлятися, вйявитися; бацькбускае сЗрца -лася батьківське сер
це прокйнулось; 4.(про хворого) одужувати,
одужати; очунювати, очуняти; 5. опинятися,
опинйтися.
АЧЬІНАЦЦА недок., АЧНУЦЦА док. 1. проки
датися, прокйнутися, просипатися, проспа
тися, просинатися, проснутися; 2. опритом
нювати, опритомніти, отямлюватися, отями
тися, опам’ятовуватися, опам’ятатися.
АЧ&П ч. (верхня колода в стіні будівлі, на яку
ставлять крокви) ощеп.
АЧ^СВАЦЬ1 недок., АЧАСАЦЬ1 док. спец, об
чісувати, обчесати, очісувати, очесати.

АЧЗСВАЦЬ

БАБЬІЛЬСТВА

58

АЧ^СВАЦЬ2 недок., АЧАСАЦЬ2 док. тесл. об
тісувати, обтесати, отісувати, отесати.
АЧФСКАВЬІ див. ачбскавьі.
АЧЙСКІ див. ачбс.
АШАЛАМАНЇЦЦА і АШАЛАМЇЦЦА док. розгубйтися; здивуватися; вразитися, приголом
шитися; дйвом здивуватися.
АШАЛАМАНЇЦЬ і АШАЛАМЇЦЬ док, приго
ломшити, зворушйти, уразйти; здивувати.
АШАЛАМЛЕННЕ с . приголомшення; (розм.)
ошелешення.
АШАЛАМЛЙЛЬНА присл. приголомшливо; ра
зюче.
АШАЛАМЛЙЛЬНЬІ приголомшливий; разючий.
АШАЛАМЛЙЦЬ недок., АШАЛАМЇЦЬ док. при
голомшувати, приголомшити; вражати, вразйти; зворушувати, зворушйти; дивувати,
здивувати.
АШАЛЕВАНЬІ див. ашаляваньї.
АШАЛЕУВАЦЦА недок. пас. (обшиватися ша
лівкою) шалюватися.
АШАЛЕУВАЦЬ недок., АШАЛЯВАЦЬ док. ша
лювати. пошалювати.
АШАЛЕуКА ж . шалівка; а. сцен шалівка стін;
а. стблі шалівка стелі.
АШАЛОМЛЕНЬІ приголомшений; (розм.) оше
лешений; тороплений; вражений; збентеже
ний. — Див. ще ашаламляць.
АШАЛЬМАВАЦЬ док. зганьбйти, ославити.
АШАЛЬМАВАНЬІ зганьблений, ославлений. —
Див. ще ашальмаваць.
АШАЛЯВАНЬЇ / АШАЛЕВАНЬІ пошальований.
— Див. ще ашалеуваць.
АШАТРАВАНЬІ / АШАТРОВАНЬІ обдертий,
(діал.) обшуганий. — Див. ще ашатраваць.
АШАТРАВАЦЬ док. (обчистити зерно від лузги)
обдерти, (діал.) обшугати.
АШКЛЕНЬІ засклений. — Див. ще ашкліць.
АШКЛЇЦЬ док. засклйти, посклити.
АШКЛЯН&ПЬІ і АШКЛбЛЬІ я к й й ( щ о ) о с 
к л я н і в , о с к л я н іл и й .

АШКЛЯН£ЦЬ і АШКЛЕЦЬ док. оскляніти.
АШМОЦЦЕ с. зб. розм. АШМОТКІ, -ау; одн.
ашмбтак, -тка ч. лахміття; шмаття; клапті;
хабоття.
АШУКА ж. одурення с., шахрайство с., дурйсвітство с.; ошука.

АШУКАНЬІ ошуканий. — Див. ще ашукваць.
АШУКВАЦЬ недок., АШУКАЦЬ док. ошукува
ти, ошукати.
АШУШКАЦЦА док. обл. закутатися, затушку
ватися.
АШЧАДА ж . (дія) зберігання с., збереження с.,
заощаджування с., заощадження с.
АШЧАДАК, -дку ч. розм. заощадження с.
АШЧАДЖАННЕ с . (ощадливе витрачання) збе
рігання, заощаджування.
АШЧАДЖАЦЦА недок. 1. бути ощадливим,
обачно витрачати; економити; 2. пас. збері
гатися, берегтйся; економно витрачатися.
АШЧАДЖАЦЬ недок. 1. економно, бережно
витрачати; зберігати; 2. (ставитися дбайли
во) берегтй, зберігати; (перен.) пильнувати,
охороняти; а. сон дзіцяці пильнувати (охоро
няти) сон дитйни.
АШЧАПЕРЬЩЬ і АШЧАРЙПІЦЬ (каго-што)
док. розм. (міцно) обхопйти, (міцно) обійня
ти; дзіця ~рьіла маці за шьно дитя обхопйло
(обняло) матір за шйю.
АШЧАПЇЦЬ док. обійняти.
АШ Ч^ПАК, -пка, ч. розм. осколок, шматок,
кусок, черепок.
АШЧФР, -ру ч. оскал; вйскал, вйщир.
АШ Ч^РАНЬІ вискалений, вйщирений.
АШ ЧЗРВАЦЦА недок., А Ш Ч^РЬІЦЦА док.
1. скалитися, вискалюватися, вйскалитися,
вищирятися, ощирятися, ощйритися, виш
кірятися, вйшкіритися, ошкіритися.
АШЧ&РВАЦЬ недок., АШЧФРЬІЦЬ док. ска
лити, вискалювати, вискалити; вишкіряти,
вищиряти, вйщирити; ощиряти, ощйрити,
ошкірити.
АШФСТАК, -тка ч. обл. жердка ж.
АЗРААПЙРСКВАЛЬНІК ч. аерооббрйзкувач.
АЗРАЗДЙМАК, -мка ч. аерознімок.
АЗРАЗД ЬІМАЧН ЬІ аерознімальний.
АЗРАЗДЙМКА ж. аерознімання с., аерофото
графування с.
АЗРАРАЗВЇ1ДКА ж. аеророзвідка.
АЗРАФОТАЗДЙМАК, -мка ч. аерофотознімок.
АЗРАФОТАЗДЙМКА ж. аерофотознімання
с., аерофотофафування с.

Б
БАБОК, -бку ч. бот. (болотяна рослина) бобівнйк.
БАБОУНІК, -ку, ч. 1. бот. бобівнйк; 2. бобовйння с.; 3. бот. бобчук, степовйй миг
даль.
БАБУХ виг. бух, бубух, бебех.

БАБЬІЛЕУ бурлацький, бурлаків; -лева хата
бурлакова хата.
БАБЙЛЬ, -ля ч. бурлака, нетяга.
БАБЙЛЬКА і БАБЙЛКА ж. бурлачка.
БАБЙЛЬСКІ розм. бурлацький.
БАБЬІЛЬСТВА с. розм. бурлакування.
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БАВА / БАУКА ж. розм. забава, утіха; гулянка,
гульня; бавлення с.
БАВАУНАВОД ч. бавовняр.
БАВАУНАВОДСТВА с. бавовництво.
БАВАУНАВОДЧЫ с.-г. бавовницький.
БАВАУНАРОБ ч . бавовняр.
БАВАУНЇЦА зб. ж. бавовняні ниткй.
БАВАУНЇЧНЬІ бавовняний.
БАВАУНЙНКА ж. розм. бавовняна тканина.
БАВЕННЕ / БАУЛЕННЕ с. гуляння, розвага
ж.; б. часу коротання часу.
БАВОУНА ж . с.-г. бавовна.
БАВОУНААЧЫШЧАЛЬНЫ бавовноочйснйй.
БАВОУНАВЫ бавовняний.
БАВОУНАНАРЫХТОУКА ж. бавовнозаготівля.
бавоунанары хтО учы
бавовнозаготівёльний.
б а в о у н а н а р ы х т О у ш ч ы к бавовнозаготівник, бавовнозагствёльник.
БАВОУНАПРАДЗЁННЕ с. бавовнопрядіння.
БАВОУНАПРАДЗЇЛЬНЬІ бавовнопрядйльний.
БАВОУНАПРАДЗІЛЬШЧЬІЦА бавовнопрядйльниця^.
БАВОУНАУБОРКА ж . бавовнозбирання.
БАГАТКІ, одн. багатка ж. обл. молочай ч.
БАГАТНІК див. багач2.
БАГАТУХА див. багач2.
БАГАЧ1, -ча ч. багач, багатій, багатйр; (розм.
заст.) дука.
БАГАЧ2, -ча ч. і БАГАТНІК ч., БАГАТУХА ж.
рел. (стародавне білоруське хліборобське свято
21 вересня після закінчення жнив) Різдво
Пресвятої Богородиці (Друга Пречйста).
БАГНА ж. 1. драговина, драгва, мочар »/., мо
чарі мн., трясовина; болото с.\ 2. перен. бо
лото с.; б. мяшчанства міщанське болото.
БАГНАВЬІ розм. болотний, болотяний.
БАГНОУКА ж . бот. водянка.
БАГОУКА ж . ент. обл. сонечко с.
БАГРА ж . (пурпурова барва) багрёць ч., багрянець ч.
БАГУН, -ну ч. і БАГУННІК, -ку зб. ч. бот.
багно с.
БАГУНОВБІ багновий.
БАДАЙ 1. част. бодай, щоб; б. ты прап&у! бо
дай (щоб) ти пропав (щез)!; 2. вст. сл. ма
буть; може, можлйво; б. (што) будзе дождж
мабуть (може, можливо), буде дощ; 3. прислівн. прост, майже; слйве; мало не, трохи
не; б. аднблькавыя кнігі майже однакові кнйги; б. тьідзень прайшбу, як ён прыёхау мало
не (майже) тиждень минув, як він приїхав.
БАДАННЕ с . биття, буцання, буцкання.
БАДАНУЦБ док. однокр. ударити, буцнути.
БАДАЦЦА і БАСЦЇСЯ недок. бйтися, буцатися, буцкатися.
БАДАЦЬ і БАСЦЇ недок. бйти, буцати, буцкати.
БАДЗЙГА1 ж. зоол. (прісноводна губка) бодяга.
БАДЗЙГА2 і БАДЗЙКА ч. і ж. розм. (про чоло
віка) бродяга, волоцюга; бурлака, блукач;
(про жінку) бродяга, блукачка, бурлачка.
БАДЗЙЖНІЦКІ бродяжницький.

БАЛАБОНКА
БАДЗЙЖНІЦТВА с. бродяжництво, бурлаку
вання; блукання, швёндяння, вёштання.
БАДЗЙЖНЫ бродяжний; бурлацький, блукацький; мандрівний.
БАДЗЙК, -ку ч. бот. будяк.
БАДЗЙКА див. бадзйга2.
БАДЗЯКАВАЦБ недок. розм. бродяжити, бур
лакувати, блукати; волочйтися; швёндяти,
вёштатися, тинятися.
БАДЗЙННЕ с. розм. 1. бродяжництво; бурла
кування, блукання, мандрування, мандри;
поневіряння; 2. тиняння, вёштання, швён
дяння.
БАДЗЙЦЦА недок. розм. 1. брод йти, бродяжи
ти, блукати, бурлакувати, мандрувати, поне
вірятися, тинятися; 2. (без діла) тинятися,
вёштатися, сновигати, блукати, швёндяти,
никати без роботи; 0 бадзяцца па свёце бродйти (блукати, никати, швёндяти, вёштати
ся, тинятися) по світу.
БАДЛІВЬІ битлйвий, якйй (що) б’ється (буцається, буцкається, колеться рогами); 0 ~вай
карбве Бог рог не даё присл. колй б свині
роги, усіх поколола б; дай Боже свині роги,
усіх поколола б; не дай Боже свині роги —
всіх людёй поколе; якбй свині крйла, вона
й нёбо зрйла б; не дав Бог жабі хвоста, а то
б усю траву потолочила.
БАДНЙК ч. обл. корч (від зваленого у воду дерева).
БАД1>ІЛЬ, -ля ч. (про суху рослину) бадилйна
ж., билинка ж., стеблйнка ж.
БАЖБА ж . божіння с.
БАЗІЛЇК, -ку ч. бот. васйлькй; (про одну квіт
ку) васильок.
БАЗЇРАВАЦЦА недок. у різн. знач, базуватися.
БАЙ-БАЙ виг. дит. 1. спатки, спатоньки; 2. (при
спів) люлі, люлі-люлі, люлі-люлечки, люлілюленьки, люлечки-люлі, люленьки-люлі.
БАЙБУС і Б^Й БУ С ч . прост, і несхв. здоровйло, здоровань.
БАЙДА ж . обл. (великий) рибальський човен.
БАЙДАН ч. обл. пустйр, пустка ж.; пасовйще с.
БАКАВАЯ: на -вую розм. на боковёньку.
БАКАВЇНА ж. 1. узбіччя с.; край ч.\ бік ч.\
2. (туші) бік ч.\ 3. (у санях) крило с., бйло с.;
4. (у возі) обл. полудрабок ч.
БАКАВУШКА ж. розм. ванькйр ч., ванькйрчик
ч.\ (житлова прибудова) обл. прйхатень ч.,
прйхаток ч.
БАКАВЬІ боковйй, бічнйй; -вая павёрхня мат.
бічна повёрхня.
БАКАС, -са ч. орн. бекас, баранчик, баранёць;
вівчарик.
БАЛАБЁШКА ж. розм. головка; (рідк.) набал
дашник ч.
БАЛАБОЛКА розм. 1. ж. брязкальце с., бряз
кало с. (дзвіночок — ще) калатальце с.\ 2. ч. і
ж. перен. знев. балабон ч., талалай */., тала
лайко ч., талалайка ж.
БАЛАБОН ч. розм. 1. бубонёць, балабончик,
брязкало с.\ і . перен. балакун, базіка, базіка
ло, торохтій, талалай.
БАЛАБОНКА ж. розм. балакуха, базіка, базі
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кало, щебетуха, цокотуха, лепетуха, торох
тійка, талалайка, пащекуха.
БАЛАБОНСТВА с. розм. базікання, балаканйна
ж.; балакання, балачки; (прост.) патякання.
БАЛАБУШКА ж . обл. колоббк */., буханець ч.
БАЛАГОЛ і БІНДЗЮ ЖНІК (обл.) ч. заст. візнйк, балагула, ломовйк.
БАЛАГОЛЬНЬІ заст. візницький; б. прбмьісел
візнйцтво, візникування.
БАЛАГОЛЬСКІ заст. візнйцький, візників; балагульський.
БАЛАГОЛЬСТВА с. заст. візнйцтво; балагульство.
БАЛАЗЕ спол. розм. добре що, добре що хоч,
гаразд що; тим більше що; бярй, б. даюць
берй, добре що дають; хав&йцеся, б. тум&н
ховайтеся, добре що туман.
БАЛАКА ч . і ж. розм. баляндрасиик, базіка,
базікало; жартівнйк, жартун; баляндр£сниця, жартівнйця, жартунка.
БАЛАУНІК, -к4 ч. розм. пустун, шйбеник.
б а л а У н їц а ж. розм. пустунка, пустуха.
БАЛАУНЙ балуваний; розбещений; пустотлйвий.
БАЛАЦЙНІК, -ка ч. зоол. п’явушник.
БАЛАЦЙНКА ж. розм. болото с.; заболочене
місце.
БАЛАЧЙНА ж. обл. 1. болото с., болітце с.;
2. хмарка, хмарйнка.
БАЛБАТАННЕ с .розм. 1. базікання, балаканй
на ж., балакання, балачкй; (прост.) патякан
ня; 2. булькання, булькотання, булькотіння,
клекотання, клекотіння.
БАЛБАТАЦЬ недок. розм. 1. базікати, торочи
ти, молоти, теревенити, ляпати, торохтіти;
2. (говорити дурниці) базікати, плескати, вар
някати, патякати, пащекувати; 3. (говорити
голосно, але нерозбірливо) лопотати, лопотіти;
варнякати, верзякати; -ббча, як іццнк лопо
тать, як індйк; 4. (про воду і т. ін.) булькати,
булькотіти, булькотати, клекотіти, клекотати.
БАЛБАТЛІВАСЦЬ ж. балакучість, балаклйвість.
БАЛБАТЛІВЬІ балакучий, балаклйвий, (розм.)
язикатий.
БАЛБАТНУЦЬ док. однокр. бовкнути, ляпнути
(язиком).
БАЛБАТНЙ ж. розм. 1. (дія) базікання, бала
канйна, балачка, патякання, торохтіння;
2. (пусті, порожні) балачкй, теревені, дурнйці, нісенітниці.
БАЛБАТУН, -н& ч. розм. 1. балакун, базіка, ба
зікало, щебетун, бовкало, лепетун, торохтій,
талалай; 2. (балакучий веселун) баляндрасник,
базіка, жартун, жартівнйк; 3. (вигадник) бре
хунець, пліткар.
БАЛБАТУХА ж. розм. 1. балакуха, базіка, ба
зікало, щебетуха, цокотуха, лепетуха, торох
тійка, талалайка, ляскотуха; 2. (вигадниця)
брехуха, пліткарка.
БАЛБАТУШКА ж. розм. балакушка, щебетуш
ка, цокотушка.
БАЛДЙК, -ка ч. лайл. тблепень, йолоп, бевзь,
бовдур.

БАМБАРДЗІРАВАЦЬ
БАЛЁСНА прислівн. обл. 1. хвороблйво; 2. бо
лісно, болюче.
БАЛЁСНАСЦЬ ж. обл. 1. хвороблйвість, хйрість, хйрність, хирлявість, хйрявість; 2. бо
лісність, болючість.
БАЛЁСНЫ обл. 1. хвороблйвий, хйрий, хирля
вий, хйрний, хйрявий; 2. болісний, болючий.
БАЛЁЯ ж. (широка посудина для прання білизни)
балія.
БАЛОНЬ ж. розм. оболонь.
БАЛОТНІК, -ку ч. бот. вирйнниця ж.
БАЛОТНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. виринницеві.
БАЛОТНІЦА ж. бот. ситняг ч., (рідше) ситняк ч.
БАЛЦКІ балтський; б. субстрат балтський суб
страт.
БАЛЬ, род. б&лю ч. 1. (вечір з танцями) бал;
2. (званий обід) банкет, учта ж.; 0 скбнчан
баль розм. та й край! та й годі! амба!
БАЛЬЗАМІН ч. і БАЛЬЗАМІНА ж. бот. розрйв-трава ж., бальзамін ч.
БАЛЬЗАМІРАВАННЕ с. бальзамування.
БАЛЬЗАМІРАВАНЬІ бальзамований.
БАЛЬЗАМІРАВАЦЦА недок. пас. бальзамува
тися.
БАЛЬЗАМІРАВАЦЬ недок. бальзамувати.
БАЛЬЗАМІРОВАЧНЬІ бальзамувальний.
БАЛЬЗАМІРОУКА ж . бальзамування.
БАЛЬЗАМІРОУШЧЬІК ч . бальзамувальник.
БАЛЬЗАМІРОУіНЧЬІЦА ж . бальзамувальниця.
БАЛЬНІЦА ж. лікарня.
БАЛЬНЇЧНЬІ лікарняний; б. ліст лікарняний
листок, листок непрацездатності.
БАЛЬШАК, -ка ч. бйтий шлях; (діал.) гостйнець.
БАЛЬШУН, -на ч. 1. старший (хлопець у роди
ні'), підліток; 2. розм. (більший на зріст) велйкий; (розм. — ще) здоровий; дорослий.
БАЛЬНІ УХА ж. 1. старша (серед дітей у роди
ні), (розм. — ще) піддівок; 2. розм. велйка,
доросла.
БАЛїОЧА прислівн. 1. боляче; б. выцяць рук^
боляче забйти руку; 2. хвороблйво, бблісно,
болюче; ён б. успрымае крытыку він хвороб
лйво (бблісно) сприймає крйтику; 3. у знач,
безос. реч. боляче, болйть; прйкро, уразлйво;
мне б. за ягб мені боляче (прйкро) за нього.
БАЛЮЧАСЦЬ ж. болісність, болючість.
БАЛіОЧЬІ 1. (пошкоджений хворобою, поранен
ням) хворий; б. п&лец хворий палець; 2. прям.,
перен. хвороблйвий, болісний; (про душевні
переживання — ще) болісний, болючий, не
стерпний; -чая апер&цыя болісна операція;
-чыя успаміньї болібчі (болісні) спогади;
3. перен. хворий; болючий; 0 -чае мёсца хво
ре місце; -чае пытанне болюче питання.
БАЛЯВАННЕ с . бенкетування.
БАЛЯВАЦЬ недок. бенкетувати.
БАМБАРДЗІРАВАННЕ с . бомбардування.
БАМБАРДЗІРАВАНЬІ бомбардований. — Див.
ще бамбардзіраваць.
БАМБАРДЗІРАВАЦЦА недок. пас. бомбарду
ватися.
БАМБАРДЗІРАВАЦЬ недок. прям., перен. бом
бардувати.
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БАМБАРД31РОВАЧНЫ бомбардувальний.
БАМБАРДЗІРОУКА ж . бомбардування с.
БАМБАРДЗІРОУШЧЬІК ч. бомбардувальник.
БАМБЁЖКА ж. розм. бомбування.
БАМБЇЗА ч. розм. знев. здоровань, здоровило.
БАЙДАРКА ж . розм. бондарство с., бондарю
вання с.
БАНДАРНІЧАЦЬ і БАНДАРЫЦЬ недок. розм.
бондарювати.
БАНЬКА ж. (кільце для прикріплення коси до
косовища) розм. наперсток с.
БАРАДАУНІК, -ку ч. бот. празелень ж., боро
давник.
БАРАН1, -на 1. ч. (тварина) баран; 2. обл. (птах)
бекас, баранчик, вівчарик; 3. лайл. бар£н;
0 уперціся як б. упертися як баран; як б. на
нбвыя варбты (глядзець) як баран на нові во
рота (дивйтися, вйрячитися); як б. у аптЗцы
як баран в аптеці.
БАРАН2, -на ч. стоя, струг.
БАРАНАВАЛОК ч. обл. боронувальник, волочйльник.
БАРАНАВАЦЬ недок. 1. боронувати, волочйти; 2. (залишати борозну) борознйти; жердка
-вала зямлю жердйна борознйла землю;
0 баранаваць нагамі (ледве, насйлу) ноги во
лочити.
БАРАНКОВЫ смушковий, смушевий; ~вая
шапка смушева (смушкова) шапка.
БАРАНОВЫ баранячий; б. лой баранячий лій.
БАРАНОК, -нка ч. (хутро) смушок, смух.
БАРАНОУ баранячий; 0 сагнуць (скрущць) у б.
рог скрутйти в баранячий ріг.
БАРАЦЬБЇТ, -ті ч. (за що) борець; поборник
(чого).
БАРАЦЬБЇТКА ж. (за що) борець; поборниця
(чого).
БАРВА ж . багрець ч., бафянець ч.
БАРВАВАТЫ бафянйстий.
БАРВАВАЦЬ недок. бафянйти, червонйти.
БАРВАВЁЦЬ і БАРВОВЕЦЬ, БАРВЯНЇЦЦА
недок. бафовіти, бафяніти; червоніти.
БАРВЁНАК, -нку ч. бот. барвінок.
БАРВІСТЬІ і БАРВЯНЦОВЫ бафянйстий.
БАРВОВАСЦЬ і БАРВЙНАСЦЬ ж. бафйність,
багровість.
БАРВОВЫ і БАРВЙНЫ багряний, бафовий;
(розм.) буряковий.
БАРВЙНАСЦЬ див. барвбвасць.
БАРВЯНЁЦ ч. і БАРВЯШЦА ж. багрянець,
багрець.
БАРВЙНІЦА див. барвянёц.
БАРВЯНЁЦЬ недок. бафяніти, бафовіти.
БАРВЙНІЦЦА див. барвавёць.
БАРВЯНЦОВЫ див. барвСсты.
БАРВЙНЫ див. барвбвы.
БАРЗДЖЗЙ прислівн. вищ. ст. обл. швидше,
хуткіше, (діал.) борзіше.
БАРКУН, -ну ч. бот. буркун.
БАРКУНОВЫ буркуновий.
БАРСАЦЬ недок. розм. протягувати волоку у
вушка постолів.

БАЦЬКОУСКІ
БАРХАТНЫ: б&рхатны сеэбн оксамйтовий (оксамйтний, рідко — бархатний) сезон.
БАРШЧЙУНІК, -ку ч. бот. борщівнйк.
БАСАНОЖ прислівн. 1. босоніж; бёгаць б. біга
ти босоніж (босим, ббсими ногами); 2. розм.
на босоніж; аб^ць чаравікі басанбж взути черевйки на босоніж (на босу ногу).
БАСАТА і БАСОТА зб. ж. лайл. голодранці,
босячня.
БАС(ЦЛА, -лы ч. прост, басйло, басйще.
БАСОТА див. басатб.
БАСТА виг. розм. годі, край, амба; досить; (рідк.)
баста; сказ&у, і б.! сказав, і годі! (і квит!).
БАСТАВАЦЬ недок. прям., перен. страйкувати,
(рідше) бастувати.
БАСТУЮЧЫ 1. дієприкм. страйкуючий; 2. у знач,
імен, страйкар; србдкі для ~чых кошти (засо
би) для страйкарів.
БАСЦІ див. бад&ць.
БАСЦІСЯ див. бадацца.
БАСФТЛЯ ж. муз. розм. басоля.
БАТЛЁЕЧН1К і БАТЛЁЙШЧЫК ч. театр, істор. (учасник вертепного спектаклю) вертеп
ник, батлёйник; райошник.
БАТЛЁЕЧНЫ див. бйтлёйкавы.
БАТЛЁЙКА ж. театр, істор. вертеп ч., батлёйка ж.: райок ч.
БАТЛЁЙКАВЫ і БАТЛЁЕЧНЫ театр, істор.
вертепний; батлёйковий; райковий.
БАТЛЁЙШЧЫК див. батлёечшк.
БАУКА див. б&ва.
БАУЛЕННЕ див. б&венне.
БАУТУН, -на ч. (безплідне яйце) розбовток,
бовтун, бовтюк.
БАУтУХА ж . розм. (пійло) бовтанка; (рідка не
смачна страва) баландй.
БАУтУШКА ж . розм. (яєчня) бовтанка.
БАХАНЁЦ, -нца див. баханка.
БАХАНКА ж . і БАХАНЁЦ (розм.) ч. хлібйна;
буханка; (кругла) палянйця.
БАХІЛЬІ, -лау одн. бахіпа (саморобні гумові галоші на валянки) чуні, (одн.) чуня ж.
БАХМАТЬІ пйшний, розкішний; розложистий.
БАХУР ч. прост, обл. карапуз, опецьок; телесик.
БАХЧА ж . баштан ч.
БАХЧАВОД ч. баштанник.
БАХЧАВОДНЫ баштанницький.
БАХЧАВОДСТВА с. баштанництво.
БАХЧАВЬІ баштанний, баштановий.
БАЦ, -ца ч. зоол. обл. пацюк.
БАЦВІННЕ с. 1. гйчка ж., бурячйння; 2. кул.
юшка з бурячйння; холоднйк; холодний
борщ.
БАЦНУЦЬ док. і однокр. розм. бахнути, гепну
ти, тарахнути.
БАЦЬКАУСКІ (який належить або властивий
батькові) батьківський, (поет.) отчий, бать
ків, (розм.) татів; б. харахтар батьківська вда
ча; ~кая сядзіба батьківська садиба; ~кая спйдчына батьківська спадщина.
БАЦЬКОУСКІ (який складається з батьків) бать
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ківський; б. камітЗт батьківський комітет; 6.
сход батьківські збори.
БАЦЮХНА ч. І. (у звертанні) батеньку, батеч
ку; 2. розм. фам. голубе, батеньку, батечку;
О~ны (маё)! батечки! батечку мій! матінко моя!
(при переляку) ой лйшенько (мені)! (ой) леле!
БАЦЙН, -ні ч. обл. чорногуз, лелека, бусол.

БАЧЛ1ВЫ пронйкливий, допйтливий.
БАЧНА розм. у знач, безос. прис. вйдно; адг$туль усё дббра б. звідси все добре вйдно.
БАЧНАСЦЬ ж . 1. (можливість бачити) вйдимість; 2. (зовнішня подібність, яка робить об
манливе враження) подоба, (рідше) види
мість; б. высакарбдства подоба (вйдимість)
шляхетності; 0 г§та тблькі б. це тільки так
здається.

БАЧНЬІ 1. вйдимий; явний; 2. зрймий.
БАЧУРКА ж. розм. (маленька бочка) бочечка.
БАЯЗДОЛЬНАСЦЬ ж. боєздатність.
БАЯЗДОЛЬНЬІ боєздатний.
БАЙРЫШН1ЦА ж. ент. (метелик) білан жил
куватий, (рідше) бояришниця.
БЁГЛА прислівн. 1. побіжно, нашвидку; 2. вільно.
БЁГЛАСЦЬ ж. 1. побіжність, поверховість;
2. вільність, швйдкість.
БЁГЛЫ 1. істор. збіглий, утёклий; б. прыгбнны

кріп£к-утікйч, збіглий (утеклий) кріпйк; 2. по
біжний, поверховий; б. агляд побіжний (по
верховий) огляд; б. пбзірк побіжний погляд;
3. швидкий; 0 б. агбнь військ . швидкий во
гонь; 4. вільний, швидкйй; -лае чытанне
вільне читання; 5. грам, випаднйй; б. галбсны випаднйй голоснйй.
БЁГМА присл. обл. бігом, бігцем; 0 б. бёгчы
бігом бігти.
БЁГЧЫ недок. у різн. знач, бігти; 0 б. без аглядкі
бігти не оглядаючись; б. з усіх ног бігти що
духу (щосйли, СКІЛЬКИ є сили, скільки духу,
чимдуж); б. за вачьіма бігти світ за очі; б. як
на пажар бігти як на пожежу.
БЕДАЧЙНА ч. і ж. розм. бідолаха, неборака,
сірома, сіромаха.
БЁДСТВА с. лйхо, біда ж ., нещастя; стьіхійнае
б. стихійне лйхо.

БЕЗАБАРОННА прислівн. беззахйсно.
БЕЗАБАРОННАСЦЬ ж . беззахйсність, (рідше)
безборбнність, безоборбнність.

БЕЗАБАРОННЬІ беззахйсний, (рідше) безбо
ронний, безоборонний.

БЕЗАБЛЇЧНА прислівн. невйразно.
БЕЗАБЛЇЧНАСЦЬ ж. невйразність, безлйкість.
БЕЗАБЛІЧНЬІ невйразний, безлйкий.
БЕЗАГАВОРАЧНА прислівн. беззастережно, без
застережень.

БЕЗАГАВОРАЧНАСЦЬ ж . беззастережність.
БЕЗАГАВОРАЧНЬІ беззастережний.
БЕЗАДГАВОРАЧНА прислівн. беззаперечно;
(розм.) не перечачи, без заперёченння.
БЕЗАДГАВОРАЧНАСЦЬ ж . беззаперечність,
безсуперечність.
БЕЗАДГАВОРАЧНЬІ беззаперечний, безсупе
речний.
БЕЗАДКАЗНА1 прислівн. безвідповідально.
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БЕЗАДКАЗНА2 прислівн. безвідмовно.
БЕЗАДКАЗНА3 прислівн. беззаперечно; безмовно,
безголосо; безсловесно, покірно; сумйрно.
БЕЗАДКАЗНАСЦЬ1 ж . безвідповідальність.
БЕЗАДКАЗНАСЦЬ2 ж . безвідмовність.
БЕЗАДКАЗНАСЦЬ3 ж. [безмовна] покірність
(покора); сумйрність.
БЕЗАДКАЗНЬІ1у різн. знач, безвідповідальний;
б. учмнак безвідповідальний вчйнок; -ная
балбатня безвідповідальна балакай йна; -ная
асбба безвідповідальна особа.
БЕЗАДКАЗНЬІ2безвідмовний; -ная раббта матбра безвідмовна робота двигуна.
БЕЗАДКАЗНЬІ3 1. (покірний) безсловесний, без
мовний; покірний; сумйрний; -ная істбта
безсловесна (безмовна, покірна) істбта;
2. без відповіді, без відгуку; -нае пісьмб лист
без відповіді.
БЕЗАДКЛАДНА прислівн. невідкладно.
БЕЗАДКЛАДНАСЦЬ ж . невідкладність.
БЕЗАДКЛАДНЬІ невідкладний.
БЕЗАДМО^НА прислівн. беззаперечно, безсу
перечно.
БЕЗАДМОУНАСЦЬ ж . беззаперечність, без
суперечність.
БЕЗАДМОУНЬІ беззаперечний, безсуперечний;
нае вьїкананне загаду беззаперечне (безсупе
речне) виконання наказу.
БЕЗАДНОСНА прислівн. безвідносно.
БЕЗАДНОСНАСЦЬ ж. безвідносність.
БЕЗАДНОСНЬІ безвідносний.
БЕЗАДРЙУНА прислівн. безвідрйвно.
БЕЗАДРЙУНАСЦЬ ж. безвідрйвність.
БЕЗАДРЙУНЬІ безвідрйвний.
БЕЗАДХОДНЬІ безвідходний; -ная вьггвбрчасць
безвідходне виробийцтво.
БЕЗАСКОЛАЧНЬІ безосколковий; -нае шкло
безосколкове скло.
БЕЗБАЦЬКОУСТВА с . розм. 1. сирітство; без
доглядність ж.; 2. (який не має батька) без
батченко ч.\ (сирота — ще) сирота ч. і ж.,
сиротйна ч. і ж.
БЕЗБЯЛКОВЬІ безбілковий.
БЕЗБЯРдЖЖА с. безбережжя; безмежність ж.
БЕЗБЯР&ЖНАСЦЬ ж. безбережність, без
крайність, безкрай ч.
БЕЗБЯРдЖНЬІ безбережний, безберегий; (без
межний — ще) безкраїй, безкрайній, (поез.)
неокраїй; неоглядний.
БЕЗВЬІКАЗНІКАВЬІ грам, безприсудковий.
БЕЗВЬІНІКОВА прислівн. безрезультатно.
БЕЗВЬІНІКОВАСЦЬ ж. безрезультатність.
БЕЗВЬІНІКОВЬІ безрезультатний.
БЕЗВЬІХОДНА прислівн. безвйхідно; безпо
радно.
БЕЗВЬІХОДНАСЦЬ ж. безвйхідність; безпо
радність.
БЕЗВЬІХОДНЬІ 1. безвйхідний; безпорадний;
-нае станбвішча безвихідне (безпорадне) ста
новище; безвйхідь; 2. важкйй, тяжкйй; без
надійний; безпросвітний; -нмя думкі важкі
думкй; -ная журба тяжка (безпросвітна) журба.
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БЕЛАШЗРСНЬІ

БЕЗЗВАРОТНАСЦЬ ж. безповоротність, не
поворотність.
БЕЗЗВАРОТНЬІ 1. (втрачений назавжди) без
поворотний, неповоротний; ~нае мінулае без
поворотне минуле; 2. (який не підлягає повер
ненню) безповоротний; ~ная пазьїка безпово
ротна позика (позичка).
БЕЗЛІЧНЬІ незліченний, незчисленний.
БЕЗЛЮДЬ ж. розм. безлюддя с.
БЕЗМАЕМАСНЬІ безмайновий.
БЕЗМАЙНТКАВЬІ і БЕЗМАЯНТКОВЬІ істор.
безмаєтний; б. дваранш безмаєтний дворянйн.
БЕЗНАГЛДДНА прислівн. бездоглядно.
БЕЗНАГЛЙДНАСЦЬ ж. бездоглядність; дзіцячая б. дитяча бездоглядність.
БЕЗНАГЛЙДНЬІ бездоглядний.
БЕЗНАЗОУНЬІ безіменний; ~нае вбзера без
іменне озеро.
БЕЗНАСЕНКА ж . сад. безсім’янка.
БЕЗНАЙУНЬІ фін. безготівковий, безгрошовйй,
безгрошевий; б. разлі'к безготівковий розра
хунок.
БЕЗРАБОЦЦЕ с. неробство, ледарство; (розм.)
гультяйство.
БЕЗРАЗВАЖНА прислівн. безрозсудно, нерозбездакорньї.
судно, нерозсудливо, нерозважливо, нероз
БЕЗДАКОРНЬЇ 1. бездоганний; -ньія павбдзіважно; безглуздо.
ньі бездоганна поведінка; 2. безвадний; без
доганний, чесний; ~ная праца бездоганна БЕЗРАЗВАЖНАСЦЬ ж . безрозсудність, нерозсудність, нерозсудливість, нерозважність, не
(чесна) праця.
розважливість; безумство с., безумність; без
БЕЗДАНЬ ж . і БЯЗДОННЕ с. 1. безодня ж.,
глуздість.
провалля с., прірва ж.; 2. (велика кількість) сйла-силенна, безліч; 3. перен. (глибока розбіж БЕЗРАЗВАЖНЬІ нерозсудливий, нерозважли
вий, безрозсудний, нерозсудний; б. учьінак
ність) безодня; прірва; 0 б. прамудрасці скарббезрозсудний (нерозсудний, нерозважливий,
нйця (сйла-силенна) розуму (премудрості).
нерозсудливий) вчйнок.
БЕЗДАПАМОЖНА прислівн. безпорадно, без
БЕЗУВАЖНА і БЕЗУВАЖЛІВА (розм.) прислівн.
помічно.
байдуже, байдужно.
БЕЗДАПАМОЖНАСЦЬ ж. безпорадність, без
БЕЗУВАЖНАСЦЬ і БЕЗУВАЖЛІВАСЦЬ (розм.)
помічність; безсйлля с.
ж. байдужість, байдужність.
БЕЗДАПАМОЖНЬІ і БЯЗРАДНЬІ безпорад
БЕЗУВАЖНЬІ і БЕЗУВАЖЛІВЬІ (розм.) бай
ний, безпомічний; (перен.) жалюгідний.
дужий, байдужний.
БЕЗДАР ч . і ж. розм. бездарність, бездара, не
БЕЗУДЗЕЛЬНА прислівн. байдуже, байдужно.
здара, нездарисько.
БЕЗДАРАЖ ж. 1. бездоріжжя с.\ 2. (пора, коли БЕЗУДЗЕЛЬНАСП) ж . байдужість, байдужність.
дороги стають непроїжджими) бездоріжжя БЕЗУДЗЕЛЬНЬІ байдужий, байдужний.
с.\ (рідк.) розтань, розталь, розквась, роз- БЕЗУЛАДДЗЕ с. безвладдя, безуряддя.
каль; асенняя б. осіннє бездоріжжя (осіння БЕЗУЛАДНА прислівн. безвладно.
розквась); веснавая б. весняне бездоріжжя; БЕЗУЛАДНЬІ безвладний.
розтань, розталь.
БЕЛАБРЬІСЬІ розм. білявий.
БЕЗЗАГАННА прислівн. 1. бездоганно; 2. відмін БЕЛАВОКІ білоокий.
но; чудово; досконало; 3. бездоганно; чесно.
БЕЛАВОЧКА ж. іхт., орн. білозірка.
БЕЗЗАГАННАСЦЬ ж . бездоганність.
б е л а г а р т а в А л ь н ь і мет. біложаровйй.
БЕЗЗАГАННЬІ 1. (якісний, без недоліків) без БЕЛАКАПЙТНІК, -ку ч. бот. кремена ж.; (обл.)
доганний; ~ная раббта бездоганна робота
білокопйтник.
(праця); 2. (досконалий) бездоганний, відмін БЕЛАКУДРАНІК, -ку ч. бот. м’яточник, глуха
ний, чудовий; -ньія паводзіньї бездоганна по
кропива.
ведінка; 3. чесний, безвадний, непофішний.
БЕЛАКУРЬІ
білявий.
БЕЗЗАПАВЕТНА прислівн. беззавітно, самовід
БЕЛАІіЕРЬІ (який має біле пір'я, оперення) бі
дано.
лоперий.
БЕЗЗАПАВЕТНАСЦЬ ж . беззавітність, само
БЕЛА-РУЖОВЬІ біло-рожевий.
відданість.
БЕЛАСЦЕННЬІ білостінний.
БЕЗЗАПАВЕТНЬІ беззавітний, самовідданий.
БЕЗЗВАРОТНА прислівн. 1. безповоротно, не БЕЛАТА ж . розм. білість, білизна.
поворотно; 2. (без повернення) без вороття. — БЕЛАТВАРЬІ білолйций, біловйдий.
БЕЛАШЗРСНЬІ білошерстий.
Див. ще беззварбтньї.

БЕЗГАЛОССЕ с. розм. безмовність ж н і м а
тйша, німотність ж., німота ж.
БЕЗГАСПАДАРЛІВА прислівн. безгосподарно.
БЕЗГАСПАДАРЛІВАСЦЬ ж . безгосподарність.
БЕЗГАСПАДАРЛІВЬІ безгосподарний.
БЕЗГАСПАДАРНЬІ 1. (який не має господаря)
безгосподарний, (юр.) вйморочний; 2. (безла
ду в господарстві) безгосподарний.
БЕЗГУСТОУНА прислівн. без смаку.
БЕЗГУСТОУНАСЦЬ і БЯЗГУСЦІЦА ж . не
смак */., безсмак ч.
БЕЗГУСТОУНЬІ (без художнього смаку) позбав
лений смаку, без смаку.
БЕЗГУСТОУШЧЬІНА ж . розм. несмак ч.у без
смак ч.
БЕЗДАГЛЙДНАСЦЬ ж. бездоглядність.
БЕЗДАГЛЯДНЬІ бездоглядний; ~ная жьівела
бездоглядна худоба.
БЕЗДАЖДЖОУЕ с . розм. бездощів’я; суша ж.,
суш ж.
БЕЗДАКОРНА прислівн. 1. бездоганно; 2. безвадно, бездоганно, чесно.
БЕЗДАКОРНАСЦЬ ж . 1. бездоганність; 2. безвадність, бездоганність, чесність. — Див. ще
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БЁЛЕНЕЧК1 зменш.-пестл. білісінький.
БЁЛЕНБК1 біленький; 0 любіце нас чбрненькімі, а ббленькімі нас усякі паліббіць любіть нас
чорненькими, а біленькими нас будь-хто по
любить.
БЁЛ1ВА с. розм. побілка ж., побіл ч.\ білення
с., біління с.\ (вапном — ще) вапнування.
БЁЛЛЕ зб. с. обл. білйзна ж.
БЕЛЬ ж. білість, білизна.
БЁЛЬМЫ, -мау тільки мн. груб, прост, (очі)
банькй, балухи, сліпаки.
БЕНЗАЗАБЕСПЯЧФННЕ с. бензопостачання.
БЕНЗАЗАПРАВАЧНАЯ імен, бензозаправна.
БЕНЗАЗАПРАВАЧНЬІ бензозаправний.
БЕНЗАЗАПРАУШЧЬІК ч . бензозаправник.
БЕНЗАЗАПРАУШЧЬІЦА ж . бензозаправниця.
БЕНЗАПРАВОД ч. бензопровід.
БЕНЗІН, -ну Ч. бензйн.
БЕРАГЧЙ недок. у різн. знач берегтй; 0 б. як
зранку вбка берегтй як зінйцю ока.
БЕРАГЧЙСЯ недок. 1. (бути обережним) бе
ре гтйся; б. ад прастуды бере гтйся простуди;
2. пас. берегтйся.
БЕРАЗАК див. бярЗзнік.
БЕРВЯНО с.умн. бярвёны і БЯРНО (обл.) с., мн.
бёрны прям., перен. колода ж., деревина ж.
БЕСКАНЦОВЫ див. бяскбнцы.
БЕСКАСЦЁВЫ безкостий, безкістковий.
БЕСКАШТАРЙСНЫ фін. безкошторисний.
БЕСКВАТФРНЬІ безквартирний.
БЕСКІСЛАРОДНЬІ безкиснёвий.
БЕСКЛАПОТНА прислівн. безтурботно, без
журно.
БЕСКЛАПОТНАСЦЬ ж. безтурботність; недба
лість.
БЕСКЛАПОТНЬІ безтурботний, безклопітний,
безжурний; недбалий.
БЕСПАДМАННЬІ безобманний.
БЕСПАКАРАНА прислівн. безкарно.
БЕСПАКАРАНАСЦЬ ж . безкарність.
БЕСПАКАРАНЬІ безкарний.
БЕСПАРТОЧНІК ч. розм. безштанько, голо
штанько, голоштан, голоштанець, голодра
нець.
БЕСПАРТОЧНЬІ розм. безштаний, голоштаний.
БЕСПАСАЖНІЦА ж. заст. безпосажна, безприданна.
БЕСПАСПЯХОВА прислівн. невдало; даремно,
марно; (рідк.) безуспішно.
БЕСПАСПЯХОВАСЦЬ ж. невдалість; дарем
ність, марність, надаремність; (рідк.) безуспіш
ність.
БЕСПАСПЯХОВЬІ невдалий; даремний, мар
ний, надаремний; (рідк.) безуспішний.
БЕСПАТОЛЬНЬІ невтішний, нещаслйвий, не
щасний; убогий; самітний, самотній.
БЕСПЕРАМЁННА прислівн. неодмінно, обо
в’язково, конче, доконче, доконечно.
БЕСПЕРАМЁННЫ неодмінний, обов’язковий,
доконечний.
БЕСПЕРАПЙНКУ і БЕСПЕРАПЙННА при
слівн. безперервно, безупинно, невпинно, без
упйну, безугавно, безперестанно.
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БЕСПЕРАПЙННАСЦЬ ж. безперервність, безупйнність, невпйнність, неспйнність, безугав
ність.
БЕСПЕРАПЙННЬІ безперервний, безупйнний,
невпинний, неспинний, ненастанний, без
угавний.
БЕСПРАЦОУЕ с. безробіття.
БЕСПРАЦОУНАЯ імен, безробітна.
БЕСПРАЦбУНЬІ 1. прикм. безробітний; 2. у
знач. імен, безробітний.
БЕСПРЬІБЬГГКОВА прислівн. неприбутково,
безприбутково.
БЕСПРЬІБЬІТКОВАСЦЬ ж. неприбутковість,
безприбутковість.
БЕСПРЬІБЬІТКОВЬІ неприбутковий, безпри
бутковий.
БЕСПРЬІНАЗОУНІКАВЬІ грам, безприймен
никовий.
БЕСПРЬІПЙНАЧНЬІ безупйнний, неспйнний,
невпйнний, безперервний; без зупйнок; б.
пералет переліт без зупйнок.
БЕСПЯЛЕСТКАВЬІЯ бот. безпелюсткові.
БЕСПЯРФЧНА прислівн. беззаперечно, безсу
перечно, безперечно; беззастережно.
БЕСПЯРФЧНАСЦЬ ж. беззаперечність, без
суперечність, безперечність; беззастереж
ність.
БЕСПЯРФЧНЬІ беззаперечний, безсуперечний;
беззастережний.
БбССАНЬ ж. розм. безсоння с., нічниці (мн.),
(рідк.) безсонниця.
БЕССМЯРОТНАСЦЬ ж . безсмертя с., безсмерт
ність, невмирущість; (поез.) несмертельність.
БЕССМЯРОТНЬІ безсмертний; невмирущий;
(поез.) несмертельний, несмбртний; ~ная
сл&ва безсмертна (невмируща) слава.
БЕССПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ж . беззвітність
БЕССПРАВАЗДАЧНЬІ (безконтрольний) без
звітний.
БЕССУБ’бКТНЬІ: б. сказ грам, безсуб’єктне
речення.
БбСТАЛАЧ ж. розм. 1. безлад ч., безлаадя с.,
розгардіяш ч.\ 2. (про людину) нетямущий,
дурний; (розм.) безголовий, непутящий.
БЕСХАЦІНЕЦ, -нца ч. розм. бурлак, бурлака,
бездбмок, бездомник, безпритульний, без
хатник, безхатько, безхатченко.
БЕСХАЦІНКА ж. розм. бурлачка, бездомниця,
безпритульна.
БЄСЦіШЬ: за б. розм. (купити, продати) за
безцінь (за безцінок).
БЕСЦЕНЯВЙ безтіньовий.
БЕСЧАЛАВбЧНА прислівн. не по-людському,
не по-людськи, нелюдяно; жорстоко, люто.
БЕСЧАЛАВЙЧНАСЦЬ ж. нелюдськість, нелюдя
ність; жорстокість, [звіряча] лютість.
БЕСЧАЛАВбЧНЬІ нелюдський, нелюдяний;
жорстокий, лютий.
БЗІК ч. розм. 1. род. бзіку дивина ж., дивацтво
с.; химера ж.; 2. род. бзіка (про людину) ди
вак; чудна (дйвна) людйна.
БЗІКАВАТЬІ розм. дивакуватий; дивацький.
БЗЬІК див. бзйканне.
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БЗЫКАННЕ / БЗЫНКАННЕ с., БЗЫК, род.
бзыку ч. дзижчання с., гудіння с., бриніння с.
БЗЫКАЦЬ / БЗЫНКАЦЬ недок. розм. дзижча
ти, дзйкати, дзинчати, дзвинчйти, дзиготіти,
дзикотіти; густй, бриніти.
БЗЫКНУЦЬ док. й однокр. задзижчати, дзйзнути, дзйнкнути.
БІБІКІ: біць б. бйти байдики, байдикувати; за
йматися дурнйцями.
БІБУЛА ж. 1. обл. промокальний папір; (розм.)
промокашка, вймочка; 2. істор. політ, лис
тівка, метелик ч.
Б1ЁЛАГ ч. біолог.
БІЗУН, -на ч. батіг, пуга ж., гарапник, (рідк.)
арапник; 0 гблы як б. голий як бубон (як
мйша); усьіпаць -нбу дати батога.
БІНДЗЮЖНІК див. балагбл.
БІРУЛЬКА ж. 1. брелок ч.\ 2. дерев’яна за
стібка; 3. бирюлька; 0 гуляць у ~кі займатися
дурнйцями.
БІРУЛЬКАВЬІ брелковий.
БГГКОМ: б. набітьі повнісінький, повний-повнісінький, напхом напханий; переповнений
[ущерть].
БІЦЮГ, -га ч. битюг, битюк, возовйк.
БІЯЛОГІЯ ж. біологія.
БІЯСУВЯЗЬ ж. біозв’язок ч.
БЛАГА розм. 1. прислівн. погано, зле, кепсько;
паскудно; адчуваць сябё б. почувати себе по
гано (зле, кепсько); 2. у знач, безос. прис. по
гано, недобре, негаразд; яму стала б. йому
стало погано (недобре); 3. у знач. прис. по
гано, недобре; б., што вы так мнбга курыце
погано, що ви так багато палите.
БЛАГЇ 1. поганий, кепський, недобрий, пас
кудний; -гбе надвбр’е погана погода, негода;
б. характар погана (кепська) вдача; б. уплыу
поганий вплив; б. настрбй поганий (кеп
ський) настрій; б. учьінак паскудний вчйнок;
2. хвороблйвий, хворовйтий, слабйй, неду
жий, нездоровий; хйрний, хиренний, хирля
вий, хйрявий; б. вьігляд хвороблйвий вйгляд;
б. клімат нездоровий клімат; 0 -гбе вбка лихе
око; на б. канёц у найгіршому разі; не кажучы
-гбга слбва нічого не кажучи, тйшком-нйшком; леїтш б. мір, як дббрая сварка присл. краще
поганий мир, ніж добра сварка; поганий мир
кращий від доброї сварки.
БЛАГОЕ імен, погане, кепське, недобре.
БЛАЖЗЦЬ недок. 1. худнути, марніти; 2. ста
вати поганим, кепським; псуватися.
БЛАЗАН, -зна і БЛАЗЕН, -зна ч. розм. 1. бла
зень; клоун; 2. розм. знев. хлопчйсько, моло
косос.
БЛАЗНЇЦА ж. розм. 1. блазнйха; 2. розм. знев.
дівчйсько.
БЛАЗНОТА ж. розм. знев. 1. хлопчйсько, мо
локосос; 2. зб. знев. (про дітей) малеча, дріб
нота.
БЛАЗНЮК, -ка ч. розм. знев. хлопчйсько, мо
локосос.
БЛАКЇРАВАННЕ с. у різн. знач, блокування.
БЛАКІРАВАНЬІ дієприм., прикм. блокований;
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-ная пёшка шах. блокований пішак. — Див.
ще блакіраваць.

БЛАКІРАВАЦЦА 1. недок. і док. політ. (всту
пати, вступити в блок) блокуватися; 2. не
док. пас. блокуватися.
БЛАКІРАВАЦЬ недок. і док. у різн. знач, бло
кувати.
б л а к ір О в а ч н ь і залізн. блокувальний.
БЛАКІРОУКА ж . док. у різн. знач, блокування.
БЛАКЇТ, -ту ч. блакйть ж., голубінь ж.
БЛАКЇТНА-ШФРЬІ сіро-блакйтний.
БЛАКІТНІЦА ж. орн. блакйтна (голуба) синйця.
БЛЕДНАТВАРЫ блідолйций.
БЛЁКАТ, -ту ч. бот. блекота ж.; О -ту наёуся
прост, груб, блекотй наївся.
БЛЕКАТАВЫ блекотй, з блекотй.
БЛІЖдЙ прислівн. вищ. ст. блйжче; 0 б. да
справы блйжче до діла.
БЛІЖдЙШЬІ прикм. 1. вищ. ст. блйжчий; іх
аднбсіньї сталі -шьімі їхні стосунки стали
блйжчими; 2. найвищ. ст. найблйжчий, якнайблйжчий, щонайблйжчий; абслбдавалі
-шыя населения пункты обстежили найблйжчі
населені пункти; у б. час найблйжчим часом;
-шая задача найблйжче завдання.
БЛІЖдЦЬ недок. розм. наближатися.
БЛІЗІР: для (дзёля) блізіру про людське око,
щоб відвестй очі.
БЛІЗІЦЦА недок. наближатися, надходити; б.
вбсень наближається (надходить) осінь.
БЛ13КАР0ДНАСНЫ близькоспоріднений.
БЛ13НЁ с. близня.
БЛІЗНІЦА ж. близнючка.
БЛЇЗУ прийм. розм. 1. біля; б. р$чкі біля річки;
2. майже.
БЛІЗіОТКА прислівн. зменш.-пестл. близесенько.
БЛІН, род. бліна ч. млинець; 0 пячы як бліньї
пекти як млинці; разбіцца у б. з шкури вйлізти; кров з носа; пёршы б. камякбм перша
чарка колом; перший бублик глевкий; перші
котй за плотй.
БЛ1НЁЦ, -нца ч. млинець.
БЛЇННЬІ і БЛІНОВЬІ млинцевий.
БЛІШЧАК, -ку ч. мін. (складова частина назв
деяких мінералів) блиск; жалёзны б. залізний
блиск; свінцбвьі б. свинцевий блиск.
БЛ1ШЧАСГЫ блискучий; лискучий, лиснючий.
БЛЫТАНА прислівн. плутано.
БЛЙТАНАСЦЬ ж. плутаність.
БЛЬІТАНІК ч. розм. плутаник.
БЛЬІТАНІНА ж. плутанйна; (розм.) плутанйця, плутанка.
БЛЙТАННЕ с. плутання.
БЛЫТАНЫ плутаний; б. след плутаний слід.
БЛЬІТАЦЦА недок. 1. плутатися, сплутувати
ся; 2. сплутуватися, змішуватися; 3. плута
тися; 4. пас. плутатися; сплутуватися; змішу
ватися; вплутуватися; 0 б. пад наг&мі плута
тися під ногами.
БЛЙТАЦЬ недок. 1. плутати, сплутувати; б.
ніткі плутати (сплутувати) ниткй; 2. (про по
няття) сплутувати, (розм.) змішувати, міша
ти; б. два паняцці сплутувати (плутати) двоє
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понять (два поняття); 3. (говорити, розпові
дати неточно) плутати; не -тайце, гаварьще
яснёй не плутайте, говоріть ясніше; 4. (зби
вати з пантелику) плутати, збивати; ён мянё
бльїтае він мене плутає (збиває); 5. (втягати
в щось, усупереч бажанню) вплутувати, вмі
шувати, замішувати; не -тайце мянё у п§ту
справу не вплутуйте мене в цю справу;
6. (помилятися, не впізнавати) плутати; яны
так падббны, што іх заусёды блытаюць вони
так подібні, що їх зйвждй плутають; 0 б. сляды плутати (заплутувати) слідй.
БЛЫХА ж. блоха.
БЛЫШЙНЫ блошйний, блошачий.
БЛЮЗНА ж. текст, підплетина.
БЛЮЗНЕННЕ с. 1. блюзнірство; 2. марення,
маячня ж.
БЛЮЗНЁРЫЦЬ недок. блюзнйти.
БЛЮЗ НІЦЦА недок. розм. ввижатися, привйджуватися.
БЛЮЗНІЦЬ недок. 1. блюзнйти; 2. марити, маячйти.
БЛЮЩЧЬІК, -ку ч. бот. розхідник, котяча м’ята.
БЛЯДЙ обл. блідйй.
БЛЯСК, род. блйску ч. 1. блиск, зблиск; (гля
нець — ще) лиск; начмсціць ббты да ~ку начйстити чоботи до блйску (лйску); 2. заграва
ж., відблиск; б. паж&ру заграва пожежі; б.
сбнечных прамянёу відблиск сонячних про
менів (сонячного проміння); 3. перен. блиск,
пйшність, пишнота; б. убр&ння пйшність уб
рання (убору); б. таленту блиск таланту; 0 з
~кам блискуче, чудово; ва усім -ку в усій
красі (пишноті), з усією пйшністю.
БЛЯЙННЕ с. бекання; мекання, мекёкання;
помекування.
БЛЯЯЦЬ недок. бекати; мекати, мекекати; по
мекувати.
БОБАЧКА ж. зменш. 1. горошйнка; 2. (кругла
грудочка) балабушечка, галочка; 3. (цяточка
на тканині) горошйнка; 4. ч. і ж. пестл. (про
дитину) крйхіточка.
БОБКА ж . 1. (зерно) біб ч., бобок ч.\ горошйн
ка; 2. (кругла грудка) балабушка, галка;
з. (цятка на тканині) горошйна; 4. ч. і ж.
пестл. (про дитину) крйхітка, крйхіточка.
БОГПОМАЧ виг. (ввічливе побажання успіху)
Бог на поміч! Боже поможй (помагай)!
БОЙКА1 ж. (для сколочування масла) масло
робка, маснйчка.
БОЙКА2 ж. бійка.
БОЙКА3 прислівн. жваво, моторно; метко,
спрйтно.
БОЙКАСЦБ ж. жвавість, моторність; меткість,
спрйтність.
БОиКІ у різн. знач, жвавий, моторний; меткйй, спрйтний; б. хлбпец жвавий (моторний)
хлопець; б на язык меткйй (гострий, швидкйй) на язйк (на мову); ~кае мёсца людне
місце; ~кая гавбрка жвава розмова; 0 ~кае
пярб метке (гостре) перо.
БОЛЕЙ прислівн. вищ. ст. більше; ішлі б. лесам
ішлй більше (переважно) лісом; б. за (як)
дзвёсце більше двохсот, понад двісті; 0 сама б.
найбільше, найбільш, більш за все, над усе;

далей-бблей дедалі більше; де далі, то більше;
далей у лес — б. дроу присл. далі в ліс — більше

труску; далі в ліс — більше дров.

БОЛЕСУЦІШАЛЬНБІ болезаспокійливий; б.
србдак болезаспокійливий засіб.

БОЛЬКА ж . (рана) вйразка; болячка.
БОЛБШЬІ 1. прикм. вищ. ст. більший;
2. прикм. старший; б. брат старший брат;
-ШЫЯ дзёщ старші діти; 3. у знач. імен. розм.
старший; б. у сям’ї старший у родйні; 0 з
-шага здебільшого; для ~шай важнасці для

більшої вагй.

б О м а 1 ж. важіль ч., підойма; підвага.
БОМА2 ж . спец, (перемичка на річці із зв уя заних
колод) заплав ч., заплавень ч.
ж . обл. бубонець ч.; (діал.)
балабон ч., балабончик ч.
БОРЗДА прислівн. швйдко, моторно, метко;

БОМА3 і БОМКА

спрйтно; прудко, хутко.

БОРЗДАСЦЬ ж. швйдкість, моторність; мет
кість; спрйтність; прудкість, хуткість.

БОРЗДЗЕНБКА прислівн. швиденько, хутенько.
БОРЗДЬІ1. швидкйй, жвавий, моторний, меткйй;

спрйтний; прудкйй, хуткйй; 2. (про коня)
баскйй, прудкйй; бйстрий; (рідк.) борзий.
БОСКАЦЬ ж . божественність.
БОСКІ 1. божественний; 2. божий.
БОТ1 ч. чобіт; скураныя ббты шкіряні чоботи;
тав&р на ббты взуттєвий товар; 0 быць пад
ббтам бути під чоботом (під черевйком, під
п’ятою); дурны, як бот дурнйй, як баран (як
чобіт); два ббты — пара (розм.) обоє рябоє;
два чоботи — пара.
БОТ2 ч. мор. бот.
БОТЫ одн. бот ч. 1. чоботи; 2. (гумові, фетро
ві) боти; 0 б.-скарахбды фолькл. чоботи-ско
роходи.
БОУДЗІЛА ч. і ж. розм. лайл. йолоп, бевзь,
бовдур; довбня ж.
БОХАН ч . хліб, хлібйна лс., бухан, буханець,
буханка ж.

БОЦІК1 ч . (взуття) чобіток, ботик.
БОЦІК2 ч. зменш, мор. ботик.
БРАВ&РКА ж. [короткий] кожушок.
БРАДНІК, -ка і БРФДЗЕНЬ ч. риб. волок.
Б РАЗ ГАЛКА див. бразгбтка.
БРХЗГАННЕ с. бряжчання, брязкотіння.
БРАЗГАТ, -ту ч. брязк, брязкіт.
БРАЗГАТХННЕ с. розм. деренчання, бряжчання.
БРАЗГАТАЦБ і БРАЗГАЦЁЦБ недок. розм. де
ренчати, бряжчати, брязкотіти.

БРАЗГАТЛ ЇВБІ деренчлйвий, деренькучий;
брязкітлйвий, брязкучий.

БРАЗГАУКА див. бразгбтка.
БРАЗГАЦЁЦБ див. бразгатаць.
БРАЗГАЦЦА недок. розм. стукати; б. у дзвёры
стукати в двері.

БРАЗГАЦЬ недок. брязкати, бряжчати, дзвяка
ти; б. ведрамі дзвякати (брязкати) відрами;
б. ключамі бряжчати, (брязкати, дзвякати) клю
чами; б. жалёзам брязкати залізом; б. дзвярамі фюкати дверйма; 0 б. збрбяй брязкати
зброєю.
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БРАЗГОТКА і БРАЗГАЛКА (розм.), БРАЗГАУКА (розм.) ж. брязкальце с., брязкало с., бряз
кітка.
БРАЗГУЧЬІ розм. деренчлйвий, деренькучий.
БРАЗДЖАННЕ с. деренчання; деренькотання,
деренькотіння.
БРАЗДЖАЦЬ недок. деренчати; шьібьі б. шиб
ки деренчать.
БРАНЗАЛЕТ ч . браслет.
БРАНЗАЛЕТКА ж . браслетка (розм.).
БРАНЇРАВАННЕ с. (закріплювання кого-що за
ким-чим) бронювання.
БРАНЇРАВАННЕ с. (покривання бронею) бро
нювання, панцерування і панцирування.
БРАНЇРАВАНЬІ (закріплений за ким-чим) бро
ньований. — Див. ще браніраваць.
БРАНЇРАВАНЬІ (облицьований бронею) броньо
ваний, панцерований і панцирований. —
Див. ще браніраваць.
БРАНІРАВАЦЦА недок. пас. бронюватися.
БРАНІРАВАЦЦА недок. пас. бронюватися, панцеруватися і панцируватися.
БРАНІРАВАЦЬ недок. (закріплювати кого-що
за ким-чим) бронювати; б. спецнялістау бро
нювати спеціалістів.
БРАНІРАВАЦЬ недок. (облицьовувати бронею)
бронювати, панцерувати, панцирувати.
БРАНЯВЇК род. браневіка ч. військ, броньовйк,
панцерник і панцирник.
БРАНЯНОСЕЦ, -сца ч. військ., зоол. панцер
ник і панцирник; броненосець.
БРАНЯНОСНЬІ військ, панцерний і панцир
ний; броненосний.
БРАНЯПОЕЗД ч . і БРОНЕЦЯГНЇК ч . панцер
ник і панцирник, панцерний (панцирний)
поїзд, бронепоїзд.
БРАТКАВЬІ фіалковий.
БРАТКАВЬІЯ, - в ь і х імен. мн. бот. фіалкові.
БРАТКІ тільки м н . бот. 1. (польові квіти) браті-сестра, перестріч */.; фіалка триколірна,
братки; 2. (садові квіти) братки.
БРАТОУКА і БРАТАУКА ж . бот. брат-і-сестра, перестріч ч.
БРАТУХНА ч . пестл. братик, братунь.
БРАЦЕНІК ч . обл. двоюрідний брат, (рідко) рід
ний брат.
БРОВАР ч. в й н н и ц я ж., г у р а л ь н я ж.; заст.
в и н о к у р н я ж.
БРОВАРНЬІ вйнницький, винокурний.
БРОВАРШЧЬІК ч . в й н н и к , г у р а л ь н и к ; в и н о к у р .
БРОНЕЦЙГНІК див. браняпбезд.
БРОСНЕВЬІ плісеневий.
БРОСНЕЦЬ недок. (прорідину) пліснявіти; цвістй, зацвітати.
БРОСНЯ ж . (на рідині) пліснява; цвіль.
БРУДЗІЦЦА недок. звор. пас. бруднйтися, ма
затися.
БРУДЗІЦЬ недок. 1. (робити брудним) бруднйти, мазати; 2. (засипати сміттям) смітйти;
б. у пакбі смітйти в кімнаті.
БРУДНЬІ у різн. знач, бруднйй; -ньія рукі бруд
ні руки; ~ная бялізна брудна білйзна; б. учмнак бруднйй вчйнок.

будараж ы ць

БРУЖМЕЛЕВЫ жймолостевий.
БРУЖМЁЛЕВЫЯ імен. мн. бот. жймолостеві.
БРУЖМЕЛЬ, -лю ч. жймолость ж., деревнйк.
БРУЇСТЬІ струмистий.
БРУЇЦЦА і БРУЇЦЬ недок. струмувати, стру
міти, струменіти, струм йтися, струмйти; ле
літи; хвилюватися.
БРУЇЦЬ див. бруіцца.
БРУН!ЭЛЬКА ж. бот. суховершки.
БРУХАНОГІЯ імен. мн. зоол. черевоногі.
БРУЧКА ж . с.-г. бруква.
БРУЧКАВЫ бруквяний.
БРУЧКОУНІК, -ку ч. бруквйння с.
БРУШКА с. анат. 1. зменш.-пестл. черевце,
пузце; 2. (у комах) черевце.
БРУШНАТЫФ03НЫ мед. черевнотифозний.
БРУШНЬІ черевнйй; б. тыф мед. черевнйй тиф.
БРУШЙНА ж. анат. очеревина, очерев’я с.
БРУШЙННЫ анат. очеревинний.
БРУЙ, род. бруї ж. розм. струмінь ч.\ цівка.
БРЫВАТЫ і БРЫВАСТЫ бровастий, броватий.
БРЫВО с., мн. брбвы брова ж.; О не у б., а у
вбка як в око вліпйв; у самісіньке око.
БРЫВЯНЙ брівний.,
БРЫДА ж. розм. і БРЙДАСЦЬ ж. обл. 1. бридота, гидота; 2. розм. (огидна істота) мерзо
та, гидота, паскуда, погань, нікчема.
БРЙДАСЦЬ див. брыда.
БРЙДКІ бридкйй, гидкйй, огйдний; поганий,
ганебний.
БРЬЩЧдЦЬ недок. поганіти, поганішати, (розм.)
мйршавіти.
БРЬІЗГЛЇНА ж. бот. бруслйна.
БРЬІЗГЛЇНАВЬІ бруслйновий.
БРЬІЗГЛЇНАВЬІЯ імен. мн. бот. бруслйнові.
БРЫЛЬ род. брыля ч. І. (у кашкеті) козирок;
2. розм. перен. (невеликий навіс над ворітьми,
дверима) дашок, козирок; 3. обл. (головний
убір з широкими полями) бриль.
БРЙНДАЦЬ недок. обл. тинятися; вештатися,
сновигати, блукати.
БРЬІНЙЦЬ недок. у різн. знач, набухати, на
брякати; бубнявіти.
БРЭДЗЕНЬ див. браднік.
БРдДНІК, -ка, (про деревину) -ку ч. бот. вер
боліз, козяча верба.
БРЇШЗЛІ, одн. брЗнзаль ч. обл. торочки, кйтиці
(у хустці, скатерті).
БРЭХ, род. бр$ху ч. гавкання с., гавкіт; (розм.
— ще) брехання с.
БРЭШ ж. 1. пролом «/., вйлом ч.\ б. у сцянё
пролом у стіні; 2. перен. збйток ч., прорйв ч.\
б. у бюдж^це прорйв у бюджеті; 0 прабіць б.
завдати збйтків.
БУГАЙНІК, -ку ч. обл. (кущі буяхів) буяшник,
лохйнник.
БУДАН, -на ч. курінь; будка ж., халабуда ж.,
ятка ж.; (обл.) катрага; 0 з мшым рай і у буданё
з милим рай і в курені (абй милий по мені).
БУДАРАЖЬІЦЦА недок. звор., пас. хвилювати
ся, розбурхуватися; турбуватися.
БУДАРАЖЫЦЬ недок. викликати хвилюван
ня, хвилювати, розбурхувати; турбувати.
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БУДАУНЇЧЬІ будівельний, будівнйй; ~чьія матзрьіяльї будівельні матеріали; б. сезбн буді
вельний (будівнйй) сезон; б. раббтн будівель
ні роботи.
БУДЗЕ у знач, прислівн. розм. годі, досить.
БУДПЛЯЦОУКА ж. будмайданчик ч.
БУДУЧАЕ імен. с. прийдешнє, майбутнє, май
бутті.
БУДУЧЬІ 1. прикм. майбутній, прийдешній,
наступний; б. час грам, майбутній час; 2. дієприсл. бувши, будучи (ким, чим), як (хто, що).
БУДУЧЬІНЯ ж . у різн. знач, майбутність, при
йдешність, будучина, майбуття с., будучність.
БУЗА1 ж. 1. (рештки рідини разом з осадом)
оденки; гухца; на дне ббчкі адн& буз& заста
лася на дні бочки самі оденки лишилися;
2. (напій) буза; 3. (відклади на дні водоймищ)
мул ч.\ сапропель.
БУЗА2 ж. розм. (скандал) бешкет ч., (вульг.) буза.
БУЗАВАННЕ с. розм. рвання, зношування, об
шарпування.
БУЗАВАЦЦА недок. пас. розм. рватися, бруднйтися, зношуватися.
БУЗАВАЦЬ недок. розм. рвати, бруднйти, не
берегтй, зношувати; б. адзбнне рвати (не бе
регти, бруднйти) одяг.
БУЗАЦЕР ч. розм. груб, бешкетник; (розм.) за
дирака, задерйка, задерій; скандаліст.
БУЗАЦЕРКА ж . розм. груб, бешкетниця; (розм.)
задирака, задерйка.
БУЗАЦЕРСКІ розм. груб, бешкетний.
БУЗАЦЕРСТВА с . розм. груб, бешкет ч.у беш
кетування, бешкетництво.
БУЗІЦЬ недок. розм. груб, бешкетувати.
БУЙНА прислівн. 1. крупно; б. піс&ць писати
велйкими літерами; 2. буйно, пйшно, роз
кішно; дорідно.
БУЙНА... (перша частина складних слів) велико...
БУЙНАБЛОКАВЬІ і БУЙНАБЛОЧНЬІ буд.
великоблоковий, великоблочний.
БУЙНАГАБАРЬІТНЬІ великогабарйтний.
БУЙНАЗЯРНЇСТЬІ фубозернйстий, крупнозернйстий.
БУЙНАКАЛІБЕРНЬІ великокаліберний.
БУЙНАЛЇСТЬІ буйнолйстий, великолйстий.
БУЙНАМАШТАБНЬІ великомасштабний.
БУЙНАМОЛАТЬІ крупномелений.
БУЙНАПАМЕРНЬІ великорозмірний.
БУЙНАПАНЕЛЬНЬІ буд. великопанельний.
БУЙНАПЛОДНЬІ с.-г. великоплідний.
БУЙНАСЕРЬІЙНЬІ великосерійний, крупносерійний.
БУЙНАСЦЬ ж . 1. крупність; 2. буйність, пиш
ність, розкішність; дорідність.
БУЙНАТВАРЬІ крупнолйций.
БУЙНАФАРМАТНЬІ великоформатний.
БУЙНЕЙШЬІ прикм. 1. вищ. ст. більший; круп
ніший; 2. найвищ. ст. найбільший; найкруп
ніший; найвидатніший; б. вучбньї най видат
ніший учений.
БУЙНЙЦЬ недок. розм. більшати.
БУЙНЬІ 1. буйний, неспокійний, невгамовний,
свавільний, нестрймний; зухвалий; 2. буйний,
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велйкий (антонім — малйй), нестрймний; б.
вёцер буйний вітер; б. павбдка велйка повінь.
БУЙНЙ 1. велйкий, (рідше) крупний (антонім
— дрібний); (великий за значенням — ще) видатнйй; ~ная буржуазія велйка буржуазія; ~ная
рагатая жывёла велйка рогата худоба; ~ная
перамбга велйка перемога; б. вучбньї видат
ний (велйкий) учений; б. пясбк велйкий (фубий, крупний) пісок; 2. буйний, пйшний,
розкішний; дорідний; ~ныя крбплі расы буй
ні краплі росй; ~ная зеляніна буйна (пйшна,
розкішна) зелень; б. ураджай щедрий (дорід
ний) урожай.
БУЙНЇЦЦА недок. привертати увагу, виділя
тися своєю буйністю.
БУКТА ж . обл. вирва (у річці), яма, вир ч.
БУЛАВЁШКА ж. 1. головка; (рідко) набалдаш
ник ч.\ гуля; 2. перен. лайл. йолоп ч., бевзь
ч., бовдур ч.\ 3. перен. прост, знев. макіфа,
довбешка.
БУЛАУКА ж . 1. (ударна) палиця з головкою
(набалдашником); 2. бот. пуп’янок (бутон)
латаття (водяної лілії); 0 выменяць кій на ~ку
проміняти палицю на мйлицю (шйло на
швайку).
БУЛАУЙІК, -ку ч. зб. лйстя латаття.
БУЛДАВЁШКА ж. 1. (на палиці) головка; (рід
ко) набалдашник ч.\ 2. (потовщення на стриж
ні, стовбурі) стовщення с.; ґуля.
БУЛЕН, -ну ч. 1. бульйон; 2. картопляна юш
ка, картоплянка ж.
БУЛЕННЬІ бульйонний, бульйоновий.
БУЛЬБА ж. 1. картопля; (обл.) бульба, бара
боля; б. у мундзірах картопля в кожушках
(мундйрах); 2. (танець) бульба.
БУЛЬБААПРАЦОУЧЬІ картоплеобробний.
БУЛЬБАВОД ч. с.-г. картопляр.
БУЛЬБАВОДСТВА с. с.-г. картоплярство.
б у л ь б а н а р ь іх т О у к а ж. картоплезаготівля.
б у л ь б а п а с а д а ч н ы с.-г. картоплесадйльний.
БУЛЬБАСАДЖАЛКА ж . с.-г. картоплесаджалка.
БУЛЬБАУбОРАЧНЫ с.-г. картоплезбиральний.
БУЛЬБІНА ж . картоплйна; 0 нос -най розм.
ніс як картоплйна (як бульба, як бараболя),
ніс картоплею.
БУЛЬБОУНІК див. бульбянік 1.
БУЛЬБЯНАЯ ж. імен, (кафе) картопляна.
БУЛЬБЙНІК ч. і .і оод. бульбяніку картоплйння
с.; 2. розм. род. бульбяніка любйтель картоп
лі; 3. род. оульбйніка дерун.
БУЛЬБЙНІШЧА с. картоплйще.
БУЛЬБЯНЬІ картопляний.
БУРА ж . у різн. знач, буря; магнітная б. магніт
на буря; 0 б. у шклянцы вадьі буря в шклянці
води; б. вбплескау злива (буря) оплесків, овація.
БУРАК, -ка ч. буряк; цукровы б. цукровий буряк.
БУРАКАВОД ч. с.-г. буряківнйк.
БУРАКАВОДСТВА с. с.-г. буряківнйцтво.
БУРАКАВОДЧЬІ с.-г. буряківнйчий.
БУРАКАПАГРУЗЧЫК ч. с.-г. буряконаванта
жувач.
БУРАКАПАД’ЁМШК ч. с.-г. 1. бурякопідкопувач; 2. (транспортер) бурякопідіймач.
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БУРАКАУБОРАЧНЫ с.-г. бурякозбиральний;
б. камбайн бурякозбиральний комбайн.
БУРАКАУБОРКА ж . с.-г. бурякозбирання с.
БУРАКЇ, -коу мн. одн. бурак ч. 1. бурякй; 2. зб.
бурякй; палбць б. полоти бурякй; церабщь б.
чйстити бурякй; 3. тільки мн. борщ; 0 чырвбны як бурак червоний як буряк.
БУРАПЁНЩЬ недок. поет, (про життя, діяль
ність) вирувати, нуртувати; буяти; кипіти.
БУРАПЁННЫ поет, (про життя, діяльність)
бурхлйвий, бурлйвий; кипучий.
БУРАЧНІК ч. 1. род. бурачніку (гичка) бурячйння с., буряковйння с.; ботвйна ж.; 2. род.
бурачніка с.-г. буряківнйк.
БУРАЧНІЦА ж . с.-г. буряківнйця.
БУРАЧНІШЧА с. с.-г. буряковище.
БУРАЧНЬІ буряковий.
БУРБАЛКА ж. 1. (у рідині) булька, бульбашка;
банька; 2. обл. (біле) латаття; 0 пускаць ~кі
пускати булькй.
БУРБОЛІЦЬ недок. розм. булькати.
БУРВАЛАК, -лка ч. обл. майдан, площа ж.
БУРКАВАННЕ с. прям., перен. воркування, вор
котання, воркотіння; (прям. — ще) туркотання.
БУРКАВАЦЬ недок. прям., перен. воркувати, вор
котати, воркотіти; (прям. — ще) туркотіти,
туркотати.
БУРКАЛА ч. буркотун.
БУРКАЛЫ, -ау тільки мн. розм. знев. (очі) банькй.
БУРКАТАННЕ с. воркування, воркотання, вор
котіння.
БУРКАТАЦЬ недок. 1. воркувати, воркотати,
воркотіти; (говорити тихо й невиразно) бур
котати, буркотіти, муркотати, муркотіти; мугйкати.
БУРКАТНЙ ж. розм. бурчання с., буркотання с.,
буркотіння с.; воркотання с., воркотіння с.
БУРКІ, -рак, одн. бурка ж. (тепле взуття) пов
стяники, (рідше) повстякй; валянки, валянці.
БУРНА прислівн. у різн. знач, бурхлйво.
БУРНАСЦЬ ж. І. буряність, буремність; 2. бурхлйвість; шаленість, несамовйтість.
БУРНОС ч. заст. (плащ) бурнус.
БУРНЫ 1. (з бурями) буряний, буремний; б.
дзень буряний день; 2. бурхлйвий, шалений,
несамовйтий; -ныя рікі бурхлйві річкй; б.
сход бурхлйві збори; б. рост прамьіслбвасці
бурхлйве зростання промисловості; -нае захаплённе шалений (несамовйтий) захват.
БУСАК, -ка ч. гак, багор.
БУСАЧНІК ч. спец, багорник.
БУСАЧНЫ багорний.
БУСЕЛ1, -сла ч. орн. чорногуз, лелека, бусол;
(ріал.) бузько.
БУСЕЛ2, -сла ч. заст. розм. (старовинна міра
рідин) четвертйна.
БУСЕЛЬНІК, -ку / ДАЖДЖОУНІК ч. бот. гра
бельки, журавлйні носики.
БУСЛАУ чорногузячий, чорногузовий, леле
чий, буслйний, буслячий.
БУСЛЙНКА ж. розм. чорногузяче (лелече, буслйне) гніздо.
БУТУЗ ч. розм. карапуз, опецьок; телёсик.

БЫТАВАННЕ
БУТЗЛЕЧКА ж. зменш, пляшечка; каламарчик.
БУТ&ЛЕЧНА-ЗЯЛЁНЫ пляшково-зелёний.
БУТФЛЕЧНЫ у різн. знач, пляшковий; -ная
вытвбрчасць пляшкове виробнйцтво; ~нае
піва пляшкове пйво.
БУТЫЛЬКА ж. пляшка; 0 заглядаць у -ку за
глядати в чарку (пляшку); лезці у -ку лізти
в пляшку.
БУХМАТЫ пйшний, розкішний; пухнастий,
пухнатий, (рідше) пушйстий; (про крону де
рева) густйй.
БУХМАЦІЦЦА недок. ставати пйшним, роз
кішним, пухнастим.
БУХТОРЬІЦЬ розм. настроювати; підбурюва
ти, підмовляти.
БУХТЫ-БАРАХТЫ: з бухты-барахты ні з того,
ні з сього; (розм.) знічев’я; ні сіло, ні впало;
(несподівано) раптом, ураз.
БУЦВЁЦЬ недок. трухнути, трухлявіти, порох
нявіти, гнйти, пріти.
БУЧ ч. риб. верша ж.
БУЯКЇ мн. бот. лохйна ж.; буяхи.
БУЯКОВЫ лохйновий, буяховий.
БУЙН ч. бешкетник, забіяка; (діал.) галабурдник.
БУЙНА прислівн. буйно.
БУЙНІЦЬ недок. бешкетувати; (діал.) галабурдити.
БУЙНСТВА с. бешкетування, бешкет ч.\ (діал.)
галабурда ж.
БУЙНЫ буйний; б. характар невгамовна вдача.
БУЙЧНІК ч. лохйнник.
БЫ 1. част, би (після голосного — 6) зрабіу бы
зробив би; я б гЗтага не сказ&у я б цього не
сказав; 2. спол. порівн. розм. як, ніби, наче,
неначе, мов, немов; олішчьіць, бы срЗбра
блищйть, як (мов, немов, наче, неначе) сріб
ло; быццам бы начебто, неначебто, немовби,
немовбито, нібито.
БЫВАЛА вст. сл. бувало, було; раней, б., я
часта хадзіу у грыбы раніше, було (бувало),
я часто ходйв по грибй.
БЫЛЛЁ зб. с. зілля, бйлля; 0 было, ды быллём
параслб було, та загуло; було, та за водою
пішло; було, та травою (терном, бйллям, мо
хом) поросло.
БЫЛОЕ імен, минуле, колйшнє; (заст.) ми
нувшина.
БЬІЛ1>І колйшній, минулий; былыя часы ми
нулі (колйшні) часй; б. гаспадар колйшній
господар.
БЫЛЬ ж. 1. минуле, що було; 2. (розповідь про
минуле) билйця, бувальщина.
БЫЛЬНЁГ див. бьільнік.
БЙЛЬНІК, -ку ч. і БЫЛЬНЁГ, -нягу ч. бот.
чорнобиль.

БЙЛЬНІКАВЬІ /БЫЛЬНЯГОВЫ бот. чорно
бильний; з чорнобилю; б. пах запах чорно
билю (чорнобильний запах); б. венік віник з
чорнобилю.
БЫЛЬНЯГОВЫ див. бьільнікавьі.
БЫЛЯВЫ літ. билйнний.
БЫТ род. быту ч. побут; 0 быту не дав&ць не
давати спокою.
БЫТАВАННЕ с. існування; (рідк.) побутування.
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БЬГГАВАЦЬ недок. існувати, бути в побуті; (рідк.)
побутувати.
БЬІТАВЇЗМ, -му ч. побутовйзм.
БЬІТАВІК, -ка ч. розм. побутовець.
БЬІТАВІ>І у різн. знач. побутовий; -вьія умовьі
побутові умови; ~вая з’ява побутове явище.
БЙТАПІС див. бьітапісанне.
БЬІТАПІСАЛЬНІК див. бьітапісец.
БЬГГАПІСАННЕ с. і БЙТАПІС, -су ч. літ. заст.
побутописання с.
БЬІТАГПСЕЦ, -сца і БЬІТАПІСАЛЬНІК ч. літ.
побутопйсець, письменник побуту.
БЬІТАУШЧЬІНА ж. побутовщина.
БЬГГКАМБІНАТ ч. (бьггавьі камбінат) побуткомбінат (комбінат побутового обслуговування).
БІЛТНАСЦЬ: у б. [чьію] дзе під час перебуван
ня (пробування) [кого] де; у б. [чьію] кім у
той час як [хто] був ким.
БЬІУШЬІ 1. прикм. колйшній; б. афіцЗр колйшній офіцер; 2. дієприсл. бувши, будучи;
(в якості кого, чого) як (хто, що); б. у камандзірбуцьі будучи (бувши) у відрядженні; б.
членам грам&дства як член суспільства.
б ь іщ й н ь і філос. буттєвий.
БЬІЦЦАМ 1. спол. порівн., част. наче, неначе,
мов, немов; ніби, нібито; (розм.) буцім, бу
цімто; глядзіць, б. жмвьі дйвиться, неначе
(немов, ніби) живйй; б. зноу хтбсьці спявае
нібито знов хтось співає; як б. начебто, не
начебто, немовби, немовбито, нібито.
БЬІЦЦЕ с. І. у різн. знач, буття, існування;
2. розм. перебування; за карбткі час свайгб
бьіцця у весцьі єн дббра адпачьіу за короткий
час свого перебування на селі він добре відпочйв.
БЬІЦЬ недок. у різн. знач, бути; єн бьіу раббчьім
він був робітником; бьіць у весцьі бути на
селі; 0 няхай будзе, што будзе хай (нехай)
буде, що буде; що буде, те й буде; або пан,
або пропав; чи пан, чи пропав; хоч пан, хоч
пропав; б. на пабягушках бути на побігень
ках; б. на вьішьіт бути на висоті; так і бьіць
так тому й бути; гаразд, добре, нехай [так];
не мбжа бьіць і гавбркі не може бути й мови;
бьілб, да бьіллем параслб прик. був мед, та
гості попили; пропало, як з воза впало; дймом догорй пішло; було діло, та полетіло;
було, та за водою пішло; булй коралі, та пі
шли далі, булй перли, та ся стерли; няхай
будзе — бсці не прбсіць запас бідй не чйнить,
а їсти не просить; хліб у дорозі не затяжить;
не бьілб ні грбша, дьі раптам алтьін присл.
щастя, як трясця — на кого схоче, на того й
нападе; упав у гаразд, як муха в сметану;
будзе і на нашай вуліцьі свята прик. колйсь і
на нас сонечко гляне; буде й на нашому тйжні свято; діждусь і я тієї годйни, колй будуть
по шагу дйні; бьіу конь дьі з’бздзіуся прик. був
волом, та став козлом; був колйсь горіх, а
тепер свистун; був кінь, та з’їздився; зійшов
ні в честь, ні в славу; бьілб дм спльїлб було
та загуло.
Б&БАХІ тільки мн. розм. 1. тельбухи, (розм.)
бебехи, печінкй; 2. перен. (зношені речі) ган
чір’я с., лахміття с., дрантя с., шмаття с.

БЯЗВОКІ
БЭЗ, род. бЗзу ч. бот. бузок.
Б53АВЫ у різн. знач, бузковий.
Б&ЙБУС див. байбус.
БФЛЕЧНЬІ балковий, балочний.
БУЛЬКА ж. буд. балка, брус */., сволок ч.
Б&РСАЦЦА недок. звор., пас. плутатися.
Б&РСАЦЬ недок., що 1. плутати, сплутувати;
б. ніткі плутати ниткй; 2. (невміло або неаку
ратно в'язати, плести щось) плутати.
БЭСЦ1ЦЦА недок., 1. рватися, зношуватися,
бруднйтися; 2. пас. ганьбйтися, паплюжити
ся; рватися; бруднйтися.
БЗСЦЇЦЬ недок. 1. ганьбйти, паплюжити, зне
важати; б. дббрае імя паплюжити (ганьбйти)
добре ім’я; 2. (не берегти) зношувати, рвати,
дерти, бруднйти; б. вбпратку рвати (дерти,
бруднйти) одяг.
БЯГА ж. розм. біг ч.
БЯГЛЙК, род. бегляка ч. розм. утікач.
БЯГЛЙЧКА ж. р о з м . утікачка.
БЯГОМ прислівн. бігом, бігцем; 0 б. бёгчы бігти
бігцем.
БЯГУЧЬІ 1. дієприкм. якйй (що) тече; 2. прикм.
(про воду) протічний, текучий; (нинішній) по
точний; теперішній, сучасний; б. мбмант су
часний (теперішній, нйнішній) момент; б.
рахунак фін. поточний рахунок; б. справы по
точні справи; 0 (шукай) -чага вбука след прик.
шукай вітру в полі.
БЯДАК, род. бедака ч. розм. бідолаха */., бідо
лашний */., сердега */., сірома, сіромаха ч.,
сердешний ч., нетяга ч.
БЯДАЦКІ р о з м . бідолашний, сердешний, сіро
машний, горопашний.
БЯДАЧКА ж . р о з м . бідолаха, бідолашна, сіро
ма, сіромаха, сердега, сердешна.
БЯДАЧЬІ р о з м . бідолашний, сердешний, сіро
машний, горопашний.
БЯДОВЫ розм. спрйтний, меткйй, моторний;
(рідко) бідовий.
БЯДОТА ж. р о з м . біда, лйхо с., нещастя с.;
бідування с., злйгодні.
БЯДОТНЬІ р о з м . злигодній, тяжкйй; ~нае станбвішча тяжке становище, бідування.
БЯДРО с. анат. стегно; (розм. рідко) клуб ч.,
кульша ж.
б я д р О в ь і анат. стегновий, стегенний; (розм.
рідко) клубовий, кульшовйй; -вая кбсць
стегнова (стегенна) кістка.
БЯЗБАЦЬКАВІЧ ч. прост, безбатченко; сиро
та, сиротйна.
б я з б О л е в а с ц ь ж. безболісність.
б я з б О л е в ь і безболісний.
БЯЗВАЖКАСЦЬ ж. фіз. невагомість.
БЯЗВАЖКІ фіз. невагомий.
БЯЗВОБЛАЧНА прислівн. безхмарно.
БЯЗВОБЛАЧНАСЦЬ ж . прям., перен. безхмар
ність.
БЯЗВОБЛАЧНЫ прям., перен. базхмарний.
БЯЗВОБРАЗНАСЦЬ ж . книжн., літ. безобраз
ність.
БЯЗВОБРАЗНЫ книжн., літ. безобразний.
БЯЗВОКІ безокий.
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БЯЗВОСЕВЬІ безосьовйй.
БЯЗВЬІПЛАТНА прислівн. безплатно, безоплат
но, безвідплатно.
БЯЗВЬІПЛАТНАСЦЬ ж. безплатність, безоплат
ність, безвідплатність.
БЯЗВЬІПЛАТНЬІ безплатний, безвідплатний,
безоплатний; ~ная дапамбга безвідплатна
(безплатна) допомога.
БЯЗГУСЦІЦА див. безгустбунасць.
БЯЗГУЧНА прислівн. беззвучно, безгучно; тйхо; глухо.
БЯЗГУЧНАСЦЬ ж. беззвучність, безгучність.
БЯЗГУЧНЬІ беззвучний, безгучний; тйхий; глухий.
БЯЗДЗЙЙНА прислівн. бездіяльно, недіяльно,
безчйнно.
БЯЗДЗбЙНАСЦЬ ж. бездіяльність, недіяль
ність, безчинність.
БЯЗДЗЕЙНІКАВЬІ грам, безпідметовий.
БЯЗДЗЙЙНІЧАЦЬ недок. не діяти; не працю
вати; (нічого) не робити.
БЯЗДЗЕЙНЬІ бездіяльний, безчйнний.
БЯЗДЗЕТУХА розм. бездітна (жінка).
БЯЗДОЖДЖЬІЦА ж. бездощів’я с.\ засуха, по
суха.
БЯЗДОКАЗНА прислівн. бездоказово; бездовідно.
БЯЗДОКАЗНАСЦЬ ж. бездоказовість; бездо
відність.
БЯЗДОКАЗНЬІ бездоказовий; бездовідний.
БЯЗДОМАК / БЯЗДОМНІК ч. розм. бурлак,
бурлака, бездомник, бездомок, безпритуль
ний, безхатник, безхатько.
БЯЗДОМНІК див. бяздбмак.
БЯЗЗЛУЧНІКАВЬІ грам, безсполучниковий.
БЯЗЗОРНЬІ беззоряний.
БЯЗЛЕСІЦА ж. безлісся с.
БЯЗЛЕГАЧНЬІ безлегеневий.
БЯЗЛҐГАСНА прислівн. безжалісно, безжаль
но, немилосердо, немилосердно, нещадно,
люто.
БЯЗЛҐГАСНАСЦЬ ж. безжалісність, немилосердність, немилосердя с., нещадність, без
пощадність; лютість.
БЯЗЛІТАСНЬІ безжалісний, безжальний, не
милосердний, немилосердий, нещадний, без
пощадний; лютий.
БЯЗМАЛА прислівн. розм. мало не; майже;
близько.
БЯЗМЕН ч. безмін; кантар.
БЯЗРАДНЬІ див. бездапамбжнм.
БЯЗУЛЬНІК ч. обл. шйбеник, пустун; (розм.)
жирун.
БЯЗУЛЬНІЦА ж. обл. пустуха, пустунка; (розм.)
жируха.
БЯЗУЛЬНЬІ обл. свавільний; пустотлйвий; (обл.)
збиточний, збитошний.
БЯЛЕСЬІ білявий, білястий.
БЯЛ(ЛЬІ тільки мн. (фарба) білйло с.
БЯЛЮСЕНЬКІ і БЯЛіОТКІ зменш.-пестл. бі
лісінький.
б я р в Е н н е зб. с. колоддя.
БЯРНО див. бервянб.
БЯР&ШІК, -ку і БЕРАЗАК, -ку, БЕРАЗНЙК,
-ку зб. ч. березняк, березник; березина ж.

БЯССПРЗЧНА
БЯР&МА і БЯРЙМЯ с. оберемок ч.
БЯСЕДА ж. бенкет ч., банкет ч.\ учта.
БЯСЕДНЬІ розм. святковий; бенкетний, бан
кетний; б. стол святковий (банкетний) стіл;
0 -ньія гбсці клйкані (прошені, прохані) гості.
БЯСКВЕТКАВЬІ бот. безквітковий.
БЯСКВЕТКАВЬІЯ імен. мн. бот. безквіткові.
БЯСКОНЦА прислівн. розм. 1. нескінченно,
незмірно, без краю, без кінця-краю; 2. без
межно, необмежно, безмірно, незмірно.
БЯСКОНЦАСЦЬ ж. розм. 1. нескінченність,
безкраїсть, безкрайність, безмірність; 2. без
межність, необмежність, необмеженість.
БЯСКОНЦЬІ розм. і БЕСКАНЦОВЬІ 1. нескін
ченний, безкінечний, безкраїй, безкрайній,
безмірний; 2. безмежний, необмежний, без
мірний, незмірний.
БЯСКОРМІЦА ж . с.-г. брак (нестаток, неста
ча) кормів, (трави на пасовищі) паші.
БЯСКОСТАЧКАВЬІ безкісточковий.
БЯСКОСТАЧКАВЬІЯ імен. мн. бот. безкісточкові.
БЯСКРЬІЗІСНЬІ безкрйзовий.
БЯСПЕРЬІ безперий, неоперений.
БЯСПЇСЬМЕННАСЦЬ ж. безписемність.
БЯСПІСЬМЕННЬІ безписемний.
БЯСПЛЕННА прислівн. марно, марне, дарем
но, даремне; (рідко) безплідно.
б я с п л Е н н а с ц ь ж. марність, даремність;
(рідко) безплідність.
б я с п л Е н н ь і марний, даремний; (рідко) без
плідний.
БЯСПЛОДНАСЦЬ ж. 1. безплідність, неплід
ність, яловість; неродючість; 2. марність, да
ремність, безплідність.
БЯСПЛОДНЬІ 1. безплідний, неплідний, (про
худобу — звичайно) яловий; (про ґрунт, рос
лини — ще) неродючий; б. брак безплідний
шлюб; ~ная глеба неродючий грунт; 2. (без
результатний) марний, даремний, безплід
ний; ~ння спрббьі марні (даремні, безплідні)
спроби.
БЯСПОКРЬІУНЬІ безпокрйвний; -ньія сяуба
трау безпокрйвна сівба трав.
БЯСПОЛЬІ біол. безстатевий, нестатевий; -лає
размнажЗнне безстатеве (нестатеве) розмно
ження. ^
БЯСПРАУЕ с. безправність ж ., безправ’я.
БЯСПРАУНЬІ безправний.
БЯСПРОЗВІШЧНЬІ безпрізвищний.
БЯСПРОЙГРЬІШНЬІ безпрофашний; ~ная пазьїка безпрофашна позика.
БЯССЕМЕВЬІ біол. безсім’яний.
БЯССКІВЇЧНЬІЯ імен. мн. зоол. безщелепні.
БЯССЛХУЕ с. неслава ж ., безславність ж.\
ганьба ж.
БЯССЛАУНЬІ безславний, ганебний.
БЯССЛОУНЬІ безсловесний, безмовний; німйй; ~ная жьівела безсловесна (безмовна)
тварйна; б. дакбр безмовний (німйй) докір.
БЯССПРЙЧНА 1. прислівн. безперечно, безза
перечно, безсуперечно, безумовно, незапе
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речно; 2. у знач. вст. сл. безперечно, без
умовно, певна річ; звичайно.
БЯССПРФЧНАСЦЬ ж. 1. безперечність, беззаперечність, безсуперечність; 2. безумовність,
безперечність, певність.
БЯССПРФЧНЬІ1. безперечний, беззаперечний,
безсуперечний, безумовний, незаперечний;
очевйдний; ~ная ісціна незаперечна (безпе
речна) істина; б. факт безперечний (незапе
речний) факт; 2. безумовний, безсумнівний,
беззаперечний; ~нае давбр’е безумовна дові
ра; б. пбспех безперечний успіх.
БЯССТРАСНА прислівн. безпрйстрасно; бай
дуже, байдужно, байдужливо.
БЯССТРАСНАСЦБ ж . безпрйстрасність; бай
дужість.
БЯССГРАСНЬІ безпрйстрасний; байдужий, бай
дужний, (рідк.) байдужливий.
БЯССТРАТНЬІ беззбитковий, безутратний.
БЯССУВЯЗНЬІ незв’язний; (про мову, виклад
— ще) нескладний, безладний, недоладний.
БЯССЦЕКАВБІ безстічний.
БЯССФНСАВА і БЯССФНСНА прислівн. без
глуздо, безтймно, нісенітно; недоумкувато,
тупо.
БЯСС&НСАВАСЦЬ / БЯССЙНСНАСЦЬ ж. без
глуздість, безтямність; нісенітність, нісеніт
ниця; недоумкуватість; тупість.
БЯССдНСАВЬІ і БЯССЙНСНЬІ безглуздий,
безтямний; нісенітний; беззмістовний; (розм.)
недоумкуватий, тупий; б. адказ беззмістовна
безглузда) відповідь; б. пбзірк безтямний
тупйй, безглуздий) погляд.

БЯССФНСІЦА ж. розм. безглуздя с., нісеніт
ниця ж., дурнйця ж.
БЯСТАЛЕНТНЬІ безталанний; бездарний, не
здарний.
БЯСХІБНА прислівн. розм. безпомилково,
непохйбно, несхйбно, непомйльно, безпомйльно.
БЯСХЇБНАСЦЬ ж. безпомилковість, непомйльність, безпомйльність, непохйбність,
несхибність.
БЯСХЇБНЬІ безпомилковий, непохйбний, не
помильний, безпомйльний, непохйбний, несхйбний.
БЯСХЛбБІЦА ж. і БЯСХЛЙБ’Е с . розм. безхліб’я.
БЯСЦЙНАК: за б. за безцінь.
БЯСЦ^ННАСЦЬ ж. неоціненність, неоцінність, безцінність.
БЯСЦЗННЬІ неоціненний, неоцінний, без
цінний; б. скарб неоціненний (неоцінний,
безцінний) скарб.
БЯСЧАССЕ с. заст. лихоліття.
БЯСЧУЛАСЦЬ ж. 1. нечутлйвість, непритом
ність; 2. байдужість, байдужність; бездуш
ність, нечулість.
БЯСЧУЛЬІ1. нечутливий, непритомний; 2. бай
дужий, байдужний; бездушний, нечулий.
БЯСШКОДНА прислівн. нешкідлйво; невйнно, безневйнно.
БЯСШКОДНАСЦЬ ж. нешкідлйвість; невйнність, безневйнність.
БЯСШКОДНЬІ нешкідлйвий; невйнний, безневйнний.
БЯСШЙРСНЬІ безшерстий.

В
ВА прийм. див. у.
В. А. (вьікбнваючьі абавязкі) в. о. (виконувач
обов’язків).
ВАБА ж. мисл. принада, приманка, (рідше)
примана.
ВАБЕННЕ с. мисл. приманювання; приваблю
вання, принаджування.
ВАБІК ч. мисл. вабик, ловецька дудочка, ло
вецький пищик.
ВАБІЛЬШЧЬІК ч . мисл. вабець, принадник.
ВАБІЦЬ недок. 1. (спонукати наблизитися) при
ваблювати, вабити, манйти; 2. перен. (спону
кати звернути увагу) приваблювати, вабити,
принаджувати, надити; (спокушати) знаджу
вати, зваблювати; 3. мисл. вабити, манйти,
принаджувати.
ВАБЛЕННЕ с. приманювання. —Див. щевШщ> 3.
ВАБНАСЦЬ ж . привабливість, привабність,
приваба, принадність, принадливість; ваб
ливість, повабність, (розм.) поваба, (рідко)

поваб ч.\ знадлйвість, знадність, знада, зваб
ливість.
ВАБНЬІ привабливий, привабний, принад
ний, принадливий; ваблйвий, вабнйй, по
вабний, (розм.) понадпивий; (спокусливий)
знадлйвий, знадний, зваблйвий, звабний.
ВАВЕРЧАНЕ див. ваверчаня.
ВАВЕРЧАНЙ і ВАВЕРЧАНЕ, -няці с. білченя.
ВАВЕРКА ж. (тварина та // хутро) білка; (обл.)
вивірка, білйця; 0 круціцца як ваверка у кбле
крутйтися (вертітися і т. д.) як білка в колесі
(як муха в окропі).
ВАВЕРКАВЬІ білячий; (обл.) вивірковий; ~вае
футра біляча шуба (рідше — хутро).
ВАВЕРЧЬІН білячий, білки; (обл.) вивірковий;
-н а гняздб біляче гніздо (кубло), гніздо (куб
ло) білки.
ВАГА ж. важіль ч., підойма, підвага; (заст.)
важнйця.
ВАГА ж. 1. прям., перен. вага; мерьі вагі міри
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вагй; атомная (малекулйрная) в. атомна (мо
лекулярна) вага; мёртвая в. ав. мертва вага;
найлягчЗйшая в. спорт, найлегша вага;
удзёльная в. питома вага; 2. вага, ваги, вагівнйця; (заст.) важнйця; (з коромислом) терезй; 0 на вагу зблато як золото, на вагу золота;
мець вагу мати вагу (значення), важити.
БАТАЛЬНЫ 1. коливальний; 2. дієприкм. якйй
(що) коливається; 3. (у знач, прикм.) фіз. коливнйй; в. рух коливнйй рух.
ВАГАННЕ с. 1. (дія) коливання; хитання; коли
хання, хилитання; в. паветра коливання по
вітря; 2. перен. (нерішучість, невпевненість) ва
гання; 3. (нестійкість, мінливість) коливання,
хитання; ~нні температуры коливання темпе
ратури; 0 без -ння без вагань, не вагаючись.
ВАГАЙУЦЦА док. однокр. гойднутися, колив
нутися, хитнутися; (розм.) хилитнутися.
ВАГАНУЦЬ док. однокр. гойднути, колихнути,
коливнути, хитнути.
ВАГАР, -ра ч. розм. важіль, підойма ж.
ВАГАУШЧЬІК, -ка ч. вагар.
ВАГАУШЧЙЦА ж. вагарка.
ВАГАЦЬ недок. гойдати, колихати, коливати,
хитати.
ВАГОН ч. вагон; таварны в. товарний вагон,
багажны в. багажний вагон; пасажьірскі в.
пасажйрський вагон; мяккі в. м’якйй вагон;
цвёрды в. твердйй вагон.
ВАГОНААБАРОТ, -ту ч. вагонообіг.
ВАГОНАБУДАУНЇЧЬІ вагонобудівний.
ВАГОНАВАЖАТЬІ вагоновод.
ВАГОНАПЕРАКУЛЬНІК ч. залізн. вагонопе
рекидач.
ВАГОН-ЛЯДНІК, род. вагбна-ледніка ч. вагонльодовня, вагон-льодовник.
ВАДАЁМ ч. водойма ж ., водоймище с.
ВАДАЁМ1СТАСЦЬ ж . водоємність, водоємкість.
ВДЦАЁМ1СТЫ водоємний, водоємкий.
ВАДАЁМ1ШЧА с. водоймище, водойма ж.
ВАДАЛЁЙ ч. розм. 1. водолій, водочерпальник;
2. перен. водолій; пустобрех, брехун, базіка.
ВАЦАМЁРШЧЫК ч. спец, водомірник.
ВАДАПОМПАВЫ водонасосний; -вая стан
ция водонасосна станція.
ВАДАРОД, -ду ч. хім. водень.
ВАДАР0Д31СТЫ ХІМ. ВОДНЄВИСТИЙ.
ВАДАРОДНЬІ х і м . водневий; -ная ббмба вод
нева бомба.
ВАДАСЦЁК, -ку ч. водостік; (горизонтальний
жолоб для стікання води) риштак, (у будівлях)
рйнва ж.
ВАДАСЦЁКАВЫ водостічний.
ВАДАЦЁК, -ку ч. гідрол. водотік.
ВАДАЦЁЧНЫ гідрол. водотічнйй.
ВАДЖЭННЕ с. водіння.
ВАДЗЇЦА ж. розм. пестл. водйця, водйченька.
ВАДЗІЦЕЛЬ ч. водій.
ВАДЗІЦЕЛЬСКІ водійський; -скія правы пра
ва водія.
ВАДЗІЦЬ недок. розм. вадити, шкодити; зава
жати; г$та яму не в. це йому не шкодить;
0 не в. так і треба, по заслузі.

ВАЖАК
ВАДКА прислівн. рідко.
ВАДКАВАТЫ розм. рідкуватий, ріденький.
ВАДКАМЕТАЛІЧНЬІ рідкометалевий, рідкометалічний.
ВАДКАСНЬІ спец, рідинний; -ныя уласцівасці
рідйнні властйвості.
ВАДКАСЦЬ ж. рідина.
ВАДКАФАЗНЫ рідкофазний.
ВАДКІ рідкйй; в. кісларбд рідкйй кйсень; -кае
піліва рідке піливо.
ВАДЬІР, -ра ч. розм. пухир.
ВАЕНГАНДАЛЬ, -длю ч. (ваённы гандаль)
військторг (військова торгівля).
ВАЕНКАМАТ ч. (ваённы камісарьіят) військко
мат (військовйй комісаріат); (розм.) военко
мат.
ВАЕНКАМАЦКІ військкоматівський.
ВАЕНКОМ ч. (ваённы каміс&р) військком (військовйй комісар); (розм.) воєнком.
ВАЕНКОМАУСКІ військкомівський.
ВАЕНКОР ч. (ваённы карэспавдЗнт) військкор
(військовйй кореспондент), воєнкор (воєн
ний кореспондент).
ВАЕНМОР ч. розм. (ваённы мар&к) військмор
(військовйй моряк).
ВАЕННААБАВЙЗАНЫ імен, військовозобо
в’язаний.
ВАЁННА-АКРУГОВЫ військово-окружнйй.
ВАЁННА-БУДАУн 1ЧЫ військово-будівельний.
ВАЁННА-ВУЧ&БНЫ військово-навчальний.
ВАЁННА-ПСГАРЫЧНЫ військово-історичний.
ВАЁННА-1НЖЫНЁРНЫ
військово-інженёрний.
ВАЁННА-МЕДЫЦЫНСК1 військово-медйчний.
ВАЕННАПАЛОННЫ ч. імен, військовополо
нений.
ВАЁННА-ПАЛЯУН1ЧЫ військово-мисливський.
ВАЕННАСЛУЖАЧЫ імен, військовослужбо
вець, військовйй службовець.
ВАЁННА-УЛ1К0ВЫ військово-обліковий.
ВАЁННЫ 1. (той, що стосується війни) воєн
ний; (призначений для потреб війни — ще)
військовйй; ~ая база військова б&за; в. час
воєнний час; -ннае станбвішча воєнний
стан; 2. (той, що стосується війська; армій
ський) військовйй; -нная фбрма військова
форма; -нная служба військова служба;
-нная академія військова академія; ваённая
дакладнасць військова точність; -нная спр&ва
військова справа; -нны абавйзак військовйй
обов’язок; 3. у знач. імен, військовйй.
ВАЕНРУК, -к& ч. (ваённы кіраунік) військовйй
керівнйк, військкерівнйк.
ВАЕНТдХНІК ч. (ваённны технік) військовйй
технік, військтехнік.
ВАЕНУРАЧ, -ча ч. (ваённны Урач) військлікар
(військовйй лікар).
ВАЕНФЁЛЬЧАР ч. (ваённны фёльчар) військовйй фельдшер.
ВАЁНШЧЫНА ж. знев. вояччина.
ВАЖАК, -ка ч. ватажок, вож&к.
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ВАЖДАНІНА ж. розм. і ВАЖДАННЕ с. метушня, вовтуження с., шамотня, тяганйна.
ВАЖДАННЕ див. важданіна.
ВАЖДАЦЦА недок. розм. 1. вовтузитися, товктйся, куйовдитися; 2. поратися, порпатися,
длубатися; 3. морочитися; панькатися; в. са
справаздачай морочитися зі звітом.
ВАЖКА прислівн. важко, важлйво, вагомо, ваговйто; переконливо; поважно, солідно.
ВАЖКАСЦЬ ж. 1. вагомість, важкість; 2. важлйвість, ваговитість; переконливість; поваж
ність, солідність.
ВАЖКІ 1. важкйй, ваговйтий; 2. перен. важлйвий, ваговйтий, поважний, солідний; 3. пе
реконливий; ~кія дбвадьі переконливі (важлйві, ваговйті, поважні, солідні) докази.
ВАЖНА прислівн. 1. розм. поважно, з повагом;
статечно; велйчно, пйшно; бундючно, пин
дючно, пихато, пихлйво; гарно, добре; доб
ряче; 2. у знач. прис. важлйво; в. мець на увазе
важлйво мати на увазі.
ВАЖНАСЦЬ ж. 1. (значущість) важлйвість;
справа вялі'кай -ц і важлйва справа, справа
велйкої вагй; 2. (про зовнішній вигляд) важ
ність; поважність, статечність, велйчність;
0 вялікая в. розм. велйка річ (вага, біда, важ
ниця), велике діло, [от] яка важниця; для
ббльшай -ц і для більшої вагй.
ВАЖНЕЦКІ прост. добрячий, важнющий.
ВАЖНІЧАННЕ с. розм. величання; бундючення; пиндючення; пишання. — Пор. важнічаць.
ВАЖНІЧАЦЬ недок. розм. величатися; заноси
тися, бундючитися, пиндючитися, зазнаватися.
ВАЖНЬІ 1. (значний) важлйвий, ваговйтий;
-ньія падзеі важлйві події; 2. (гордовитий)
розм. поважний, статечний; велйчний, пйшний; бундючний, пихатий; 3. розм. (про доб
ру якість) добрий, добрячий; ~нае сукнб доб
ре (добряче) сукно.
ВАЖЬІЛЬНЬІ розважувальний; в. аддзел роз
важувальний відділ.
ВАЖЬІЛЬНЯ ж. розм. (приміщення, в якому
зважують що-небудь) вагова.
ВАЖЬІЛЬШЧЬІК ч. вагар.
ВАЖЬІЛЬШЧЬІЦА ж. вагарка.
ВАЖЬІЦЦА1 недок. 1. (визначати вагу) зважу
ватися, важитися; 2. пас. перен. зважуватися,
важитися; відважуватися.
ВАЖЬІЦЦА2 недок. розм. норовйти; мати на
мір; намагатися, силкуватися; намірятися,
замірятися; наважуватися, насмілюватися.
ВАЖЬІЦЬ1 недок. 1. (визначати вагу) зважува
ти, важити; відважувати; в. багаж зважувати
(важити) багаж; 2. (мати якусь вагу) важити,
тягнути.
ВАЖЬІЦЬ2 недок. обл. наважуватися, насмілю
ватися.
ВАЖЬІЧАНЕ див. важмчаня.
ВАЖЬІЧАНЯ і ВАЖЬІЧАНЕ, -няці с. їжаченя.
ВАЖЬІЧАНЙТКА с. їжаченятко.
ВАЖЕННЕ с. 1. возіння; возовйця ж.; 2. ка
тання.
ВАЗАК, - к £ ч . в і з н й к , в і з н й ц я ; (обл.) фурман,
хурман, фірман.

BAJLACbl
ВАЗАЦКІ візнйцький, візників.
ВАЗНЇЦА ч. візнйця, візнйк; (обл.) фурман,
хурман, фірман.
ВАЗІОР, -ра ч. обл. візнйк, візнйця; (обл.) фур
ман, хурман, фірман.
ВАЙСКОВЕЦ -кбуца ч. розм. військовий, вій
ськовослужбовець, військовйй службовець.
ВАКАМЙР, -у ч. окомір.
ВАКАМЕРНЬІ окомірний; ~ная здммка геод.
окомірна зйомка, (незак. д. — звичайно) око
мірне знімання.
ВАКОЛ / ВОКАЛ, ВОЮША 1. прислівн. навко
ло, довкола, навкругй, навкруг; кругом; (рід
ко) довкіл; в. гарЗлі агні навколо (кругом) го
ріли вогні; 2. прийм. з род. в. навкруг, навкру
гй, навколо, довкола; в. ягб сабралася шмат
людзей навколо нього зібралося багато людей.
ВАКОЛЛЕ див. навакблле.
ВАКОЛЬНЬІ 1. навколишній, довколишній,
околишній; (рідше) побічний; -ньія вескі нав
колишні села; 2. обхіднйй, об’їзнйй, кружнйй; ~ная дарбга, ~ньі шлях кружна (обхідна,
об’їзна) дорога, кружнйй (обхіднйй, об’їз
нйй) шлях; бхаць -най дарбгай їхати круж
ною (об’їзною) дорогою, їхати манівцями
(манівцем); 3. у знач. імен, вакбльнае довкіл
ля с., (рідше) навколишнє середовище.
ВАЛАВОДНІК ч. розм. маруда ч. і ж., марудник.
ВАЛАВОКА ж. орн. волове очко с.
ВАЛАКІТА ж. тяганйна; зволікання с.; 0 папярбвая в. паперова тяганйна.
ВАЛАКІТНЬІ розм. марудний; забарнйй; ~ная
справа марудна справа.
ВАЛАКЇТЧЬІК ч. розм. маруда ч. і ж., марудник.
ВАЛАКЇТЧЬІЦА ж. розм. маруда, марудниця.
ВАЛАКІЦІЦЬ недок. розм. марудити, волово
дити; морочити.
ВАЛАКУША ж. 1. с.-г. волокуша; (для переве
зення соломи тощо — ще) волок ч.\ (для за
грібання сіна або соломи — звичайно) гребка;
2. риб. (обл.) волок ч., волокуша.
ВАЛАМ: в. валіць розм. валом (лавою, валкою)
валйти, хмарою (лавою) сунути, плавом
пливтй (плистй, ітй).
ВАЛАСАЦЕЦЬ недок. волохатіти.
ВАЛАСНІК, -ка ч. бот. (ниткоподібне розгалу
ження кореня рослини) мйчка.
ВАЛАСНІКОВІСТЬІ бот. мичкуватий.
ВАЛАСНЙ зб. ж. 1. волосінь, кінський волос;
2. риб. волосінь, ліска; 3. зб. знев. прост. пат
ли, кудли, косми, космакй, пелехи.
ВАЛАСЬІ, мн., одн. вблас, -а і зб. -у зб. ч. волос,
-а (одн.), -у (зб.); волосся; (у жінок — ще)
коси; (шевелюра) чупрйна ж.; кбнскі в. зб.
волосінь ж., кінський волос; 0 валасм ст&лі
дубка (дмбарам) волосся стало дйбом; дажьщь да сівьіх валасбу дожйти до сйвого во
лосся (волосу); і на вблас не заснуу ні (ані)
на волосйну (волос, волосок) не заснув; ірваць на сабе валасй рвати на собі волосся;
зняушьі галаву, па валасах не плачуць знявши
(стявши) голову, за волоссям не плачуть.
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ВАЛАТОУКА, - к і , дав., місц. -тбуцы; род. в. мн.
-тбвак ж. обл. курган ч., могила.
ВАЛАТОУСКІ див. вблатаускі.
ВАЛАХІ, -хау мн. істор. волохи.
ВАЛАХІЯ ж . істор. Волощина.
ВАЛАЧАЙ ч. розм. бродяга, бурлака, (знев.) во
лоцюга.
ВАЛАЧАШЧЬІ (про тварин) розм. бродячий,
бездомний, безпритульний.
ВАЛАЧОНЫ техн. волочений; в. дрот волоче
ний дріт.
ВАЛАЧЙ недок. 1. волочити, волоктй, тягтй,
тягнути; 2. (красти)розм. тягтй, тягнути, цу
пити; 0 ледзь нбгі в. насилу (ледве) ноги волочйти.
ВАЛАШСКІ істор. волоський.
ВАЛЁНАК, -нка ч. валянок, валянець; повстя
ник, повстяк.
ВАЛЁНАЧНЫ валяночний.
ВАЛКА ж. (лісу) валяння с., рубання с., вйруб ч.
ВАЛКІ 1. (про вовну) валкий; 2. розм. (проходу)
хиткйй; -кая пахбдка (хада) хитка хода.
ВАЛЛЕКАВАТАСЦЬ ж. розм. 1. воластість;
2. зобастість.
ВАЛЛЕКАВАТЫ розм. 1. воластий; 2. (про хво
рого на зоб) зобастий, воластий.
ВАЛЛЁ, -я с. воло (у птахів).
ВАЛЛЁВЫ воловий.
ВАЛЛЙК, -ка ч. 1. воло с.; 2. мед. зоб, воло с.
ВАЛЛЯКОВЫ 1. воловий; 2. зобний. — Пор.
валляк.

ВАЛЛЙСТЫ воластий. — Пор. валлекаваты.
ВАЛОВІК ч. бот. обл. вовнянка.
ВАЛОВЫ прям., перен. волячий, воловий; -вае
здарбуе воляче здоров’я, здоров’я як у вола,
здоровий як віл; 0 -выя вбчы волячі (волові)
очі; -вая шыя воляча (волова) шйя.
ВАЛОДАННЕ с. володіння.
ВАЛОДАЦЬ недок. у різн. знач, володіти; в.
збрбяй володіти зброєю; в. рускай мбвай во
лодіти російською мовою; в. рукбй володіти
рукою; в. маёмасцю володіти майном (мати
майно); в. лясньїмі багаццямі володіти лісовйми багатствами; в. пярбм володіти пером;
0 в. саббй володіти собою.
ВАЛОСНЬІ спец, волоснйй; капілярний; -ныя
сасуды анат. волосні судйни.
ВАЛТУЗІЦЦА недок. розм. 1. (безладно, метуш
ливо рухатися) вовтузитися, товктися, возйтися, куйовдитися; борсатися; 2. (біля чогось,
з чимось) возйтися, порпатися, длубатися,
марудитися, морочитися, воловодитися.
ВАЛТУЗІЦЬ недок. розм. 1. термосити, торса
ти, торгати, смйкати, шарпати; 2. перен. (чіп
лятися) смйкати, шарпати.
ВАЛТУЗНЙ ж. розм. 1. метушня, вовтуження с.,
шамотня, тяганйна; 2. порання с., порпання
с., тяганйна; шпортання с., клопіт ч., морока.
ВАЛЬІНКА ж. 1. муз. волйнка; (обл.) коза, козйця; 2. перен., прост, воловодження с.,
тяганйна, зволікання с.\ 0 цягнуць в. волово
дити, зволікати.
ВАЛЬНАЛЮБНЫ волелюбний, вільнолюбний.

ВАНГГЫ
ВАЛЬНАПЇСАНЬІ імен, військ, істор. доброво
лець, охочий; охотник.
ВАЛЬТЬІЖОР ч. спорт, вольтижер.
ВАЛЬТЬІЖЬІРАВАЦЬ недок. спорт, вольти
жувати.
в а л ь т ь іж ь ір О в а ч н ь і спорт, вольтижу
вальний.
ВАЛЬТЬІЖЬІРО^КА ж. спорт, вольтижу
вання с.
ВАЛЙНДАННЕ с. розм. 1. тяганйна ж., моро
ка ж.; 2. тиняння, вештання, швендяння,
валандання, нйкання; рйпання.
ВАЛдНДАЦЦА недок. розм. 1. марудитися, во
ловодитися, морочитися; 2. тинятися, веш
татися, швендяти, швендятися, (рідко) ша
латися, тягатися, волочйтися, валандатися,
сновигати.
ВАЛЮХАТЬІ розм. (про ходу) вайлуватий, роз
валькуватий.
ВАЛЮХАЦЦА і ВАЛЮХАЦЬ недок. розм. пе
ревалюватися, ходйти перевальцем (перехи
ляючись), коливати [з ногй на ногу].
ВАЛЮХАЦЬ див. валюхацца.
ВАЛЯР’ЙН, -ну ч. і ВАЛЯР’ЙНА ж. бот. ва
леріана ж.
ВАНД3 $ ЛАК, -лка ч. розм. клунок.
ВАНДРАВАННЕ с. 1. подорож ж., мандрівка ж.;
2. кочування, кочівля ж., кочовище; 3. блу
кання, блуканйна ж., бурлакування; поневі
ряння; мандрування; (розм.) мандри, тинян
ня, швендяння.
ВАНДРАВАЦЬ недок. 1. мандрувати, подоро
жувати; 2. кочувати; 3. блукати, бурлакува
ти; поневірятися; (розм.) тинятися, тягатися,
швендяти, швендятися, тулятися, хилятися;
(обл.) вандрувати.
ВАНДРОВЕЦ див. вандрбунік.
в а н д р О у к а ж. 1. мандрівка, мандрування
с.; 2. кочування с., кочівля, кочовйще с.
ВАНДРОУНІК і ВАНДРОВЕЦ, -рбуца ч.
1. мандрівнйк, мандрівець, подорожній, по
дорожанин; 2. блукач, бурлака; 3. кочівнйк,
кочовйк.
ВАНДРОУНІЦА ж. 1. мандрівнйця, подорож
ня; 2. блукачка, бурлачка; 3. кочівнйця.
ВАНДРОУНІЦКІ 1. мандрівницький, мандрівнйчий; блукацький, бурлацький, ман
дрівний; 2. кочівницький.
в а н д р О у н іц т в а с. 1. мандрування, подо
рожування; 2. блукання, блуканйна ж., бур
лакування, поневіряння; (розм.) мандри; ти
няння, швендяння; 3. кочування.
в д н д р О у т і і. мандрівний, мандрований,
бродячий; кочовйй; в. музикант мандрівнйй
музикант; 2. пересувнйй; в. театр пересув
ний театр; -ная бібліятЗка пересувна бібліо
тека; 3. кочовйй; в. пляменьї кочові племена.
ВАНІТАВАННЕ с. блювання, блювота ж.
ВАНІТАВАЦЬ недок. розм. 1. безос. прям., пеен. нудити; млоїти; єн -тує його нудить;
. блювати, (вульг.) ригати; єн -тує він блює.
ВАНІТЬІ, -тау тільки мн. розм. блювота ж.,
(розм.) блювотйна ж., блювотйнння с.
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ВАНТРАБЯНКА ж. ковбасі з потрохів (печін
ки, легень).
ВАНТРОБА ж . тільки одн. прост, утроба.
ВАНТРОБНЫ утробний; тёльбуховий.
ВАНТРОБЫ, -бау тільки мн. 1. анат. нутрощі;
(розм.) нутро с.; 2. тельбухи, (рідше) тель
бух ч.\ 3. потрух ч., потрушок */., потрухй,
тельбухи; 0 в. пераёсщ (ад’ёсщ) вймотати
кишкй; в. рваць із шкури лізти (вилазити,
рватися, вибиватися, пнутися); надриватися;
парв&ць в. надірватися.
ВАНЦАК, -ку ч. обл. вет. різь ж. (у животі).
ВАНЬКА-УСТАНЬКА ч. дит. іван-покиван,
іванець-киванець.
ВАПЕЛЬНІК ч. розм. вапняр.
ВАПЕЛЬНЫ див. в&пнавы.
ВАПЕЛЬНЯ ж. 1. (піч для випалювання вапна)
вапнярка; 2. обл. (місце добування вапна) вапнйще с.
ВАПНА ж. вапно с., вапна; гасіць -ну гасйти
вапно (в&пну); гашаная в. гашене вапно (га
шена вйпна).
ВАПНАВЬІ і ВАПЕЛЬНЫ 1. (який стосується
вапна) вапняний; 2. (який містить вапно)
вапнйстий; в. шпат мін. вапнйстий шпат.
ВАПНАУКА ж . бот. ліщйця.
ВАПНІШЧА с . (місце добування вапна) вапнйще.
ВАР, род. віру ч. 1. окріп, (обл.) вар; 2. перен.
розм. спека ж., розм. вар, пал; спекота ж.,
жарота ж., духота ж.\ 3. техн. вар; (для чо
біт) шевська смол&; 0 - ам (в&рма) варыць
дуже душно, спекотно (про погоду)\ як ~ам
абдалб нйче (неначе, ніби) прйском сипну
ло; як вірам аблітьі як опбчений.
ВАРАКУШКА ж. зоо/і. орн. синьошййка.
ВАРАНЁННЕ с. спец. мет. воронування.
ВАРАНІЦЦА недок. пас. техн. мет. воронуватися.
ВАРАНІЦЬ недок. техн. мет. воронувати.
ВАРАННЁ, -ння зб. с. вороння, (рідше) воро
няччя; гіпич.
ВАРАНЯНЁ див. вараняня.
ВАРАНЯНЙ / ВАРАНЯНЁ, -няці с. 1. (пташе
ня ворона) вороня, вороненя; 2. (пташеня во
рони) вороненя, ґавеня.
ВАРАЧНЬІ техн. варйльний; в. кацёл варйльний казан (котёл).
ВАРВОЛЬ, -лю ч. заст. (жир з морських тварин
або риб) ворвань.
ВАРВОЛЬНЬІ ворванний.
ВАР’ЇРАВАННЕ с. варіювання.
ВАР’ЇРАВАНЬІ варійований.
ВАР’ЇРАВАЦЦА недок. звор., пас. варіюватися.
ВАР’ЇРАВАЦЬ недок. варіювати.
ВАРКІ розм. варкйй.
ВАРМА: в. варыць див. вар.
ВАРОТНІЦА ж. підворіття с.
ВАРОЧАННЕ1с. повернення. — Див. ще варбчаць1.

ВАРОЧАННЕ2 с. 1. (з боку на бік) повертання;
ворушіння; рухання; 2. (на бік) перекидання,
перевертання; валяння, звалювання; 3. вертін
ня, крутіння; обертання.

ВАР’ЯЦЁЦЬ
ВАРОЧАНЬІ (про сіно) ворушений, перетру
шений, перевернутий, перевернений, пере
горнутий, перегорнений. — Див.
варбчаць2.
ВАРОЧАЦЦА1 недок. прям., перен. повертати
ся, вертатися, повертати; (розм.) вертати;
(розм. фольк.) ворочатися; (обл.) завертатися.
ВАРОЧАЦЦА2 недок. 1. (з боку на бік) перевер
татися, повертатися, перекидатися; 2. (на бік)
перекидатися, перевертатися; 3. вертітися,
крутйтися, ворушйтися; (розм.) ворочатися;
4. нахилятися, похилятися, схилятися, наги
натися; прихилятися; перехилятися; 5. пас.
перевертатися, повертатися, перекидатися,
нахилятися, охилятися, перехилятися.
в а р О ч а ц ь 1недок. 1. повертати, вертати; 2. за
вертати; (розм. фольк.) ворочати.
ВАРОЧАЦЬ2 недок. 1. (з боку на бік) перевер
тати, повертати; пересувати; (сіно) перевер
тати, перегрібати, перетрушувати, перегор
тати; ворушйти; 2. (на бік) валйти, валяти,
звалювати, перекидати; 3. (навколо осі) крутйти, вертіти, обертати; 4. ворушйти, руха
ти; ледзь в. язьікбм ледь ворушйти (поверта
ти) язиком; 5. хилйти, нахиляти; 6. перен.
розм. (розпоряджатися) орудувати, верхово
дити; в. справамі орудувати справами; 0 в.
мазг&мі мізкувати, крутйти мозком, метику
вати, розкидати розумом (думками); мірку
вати, розмірковувати; гбрьі в. гори перевер
тати (зрушувати).
ВАРСЙНКА ж. бот. черсак ч.
ВАРСЙНКАВЬІ бот. черсаковий.
ВАРСЙНКАВЬІЯ імен. мн. бот. черсакові.
в а р т О у н я ж. розм. сторожка.
ВАРУНКІ, -ау; одн. варунак, -нка ч. обставини,
умови.
ВАРУIIIКІ обл. рухлйвий, (рідко) ворушкйй.
ВАРЧАК, - к к ч . обл. припряжнйй (підпряжнйй, орчиковий) кінь.
ВАРШТАТ ч . техн. текст, верстак; верстат.
ВАРШТАТНЬІ техн. верстаковий, верстатний.
ВАРЬІВЕНЬКА див. варьіуня.
ВАРЬІСТЬІ: -тая печ [варйста] піч.
ВАРЬІУНЯ / ВАРЬІВЄНЬКА (зменш, обл.) ж.
комора для зберігання городини, (діал.) вйстепка.
ВАР^ЙКА ж. обл. горщок ч., горщик ч.
ВАР’ЯВАННЕ с . біснування; скаженіння, ша
ленство.
ВАР’ЯВАЦЦА недок. біснуватися; скаженіти,
шаленіти, шаліти, (розм.) сатаніти, мордува
тися.
ВАР’ЯВАЦЬ недок. 1. дратувати, роздратову
вати, розлютовувати; 2. див. вар’яв&цца.
ВАР’ЯТ ч. 1. (психічно хворий) божевільний;
несповна розуму, причйнний; 2. (украй не
розсудливий) безумець, божевільний; (розм.)
шаленець, божевілець.
ВАР’ЯТКА ж. божевільна; несповна розуму,
причйнна.
ВАР’ЯЦЕЦЬ недок., ЗВАР’ЯЦбЦЬ док. 1. (за
хворювати на психічний розлад) божеволіти,
збожеволіти, сходити (спадати, спливати) з
розуму, зійтй (спасти, спливтй) з розуму, по
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збуватися, позбутися розуму, рішатися ума;
з’їхати з глузду, здуріти; 2. (утрачати здат
ність розуміти) навісніти, знавісніти, шале
ніти, ошаленіти, божеволіти, збожеволіти,
дуріти, здуріти.
ВАР’ЙЦКІ 1. божевільний, (розм.) безумний,
шалений; 2. маячнйй; ~кія ід$і маячні ідеї.
ВАР’ЙЦТВА с. 1. (психічний розлад) божевілля;
2. (нерозважливість) божевілля, безумство,
безумність ж., (поез.) безум ч.\ шаленість ж.,
шал ч.\ 0 да в. розм. до нестями, до божевілля.
ВАС1ЛЁК, -лька ч. бот. волошка ж., блават.
ВАСІЛЬКОВЬІ волошковий; (про колір — ще)
васильковий; -выя вбчы волошкові очі, очі
волошкового кольору.
ВАСКОВЫ прям., перен. восковий, вощаний;
-вая свечка воскова свічка; ~вая спёласць с.г. воскова стйглість; в. твар воскове обличчя;
~вая папера восковйй (вощаний) папір.
ВАСКОУНІК, -ку ч. бот. вощанка ж.
ВАСКОУНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. вощанкові.
ВАСПАВАТЫ рябйй, віспуватий, повісплений,
повіспований, дзюбатий, дзьобатий, (рідко)
таранкуватий; піганистий; в. твар віспувате
облйччя.
ВАСПАН ч. заст. (форма шанобливого звертан
ня до чоловіка в шляхетному середовищі) пан,
добродій, ваша мйлість, мосьпйн.
ВАСГІАНІ ж. заст. пані, добродійка.
ВАСТРАГУБЦЬІ тільки мн. техн. гострогубці.
ВАСТРАДЗЮБЬІ гостродзьобий, гостроносий.
ВАСТРАЗУБЦЫ тільки мн. техн. гострозубці.
ВАСТРАЛІСТ, род. в. -а і зб. -у, ч. бот. гостролйст, падуб.
ВАСТРАЛЇСТЬІ гостролйстий.
ВАСТРАСЛОВІЦЬ недок. говорйти дотепно
(дотепи), сжіати дотепи.
ВАСТРАСЛОУ, -лбва ч. розм. дотепник, гос
трослов (гострослів).
ВАСТРАСЛОУЕ с. дотепність ж.
ВАСТРАТВАРЫ гостролйций.
ВАСТРАХВОСТЫ гострохвостий.
ВАСТРЫЁ, -рыя с. 1. прям., перен. вістря; лезо,
жало; в. нажа вістря (лезо, жало) ножа; в.
крьітьікі вістря критики; 2. (загострений кі
нець якогось предмета) шпичак ч., шпйчка
ж., гостряк ч.
ВАСТРЫНЙ і ВОСТРАСЦЬ ж. прям., перен.
гострість, гострота; в. зрбку гострість (гос
трота) зору.
ВАСТРЬІЦА ж. 1. зоол. гострик ч.\ 2. бот. гострйця.
ВАСТРЬІЦЬ недок. 1. гострйти, точйти, загос
трювати, загостряти; (олівець) застругувати,
підстругувати; (косу) мантачити; 2. перен.
(робити більш сприйнятливим) загострювати,
точйти; в. слых загострювати слух; 0 в. з^бы
(на каго-што) розм. мати зуб (проти кого,
на кого), точйти зуби (зуб) (на кого).
ВАСТРФЙ прислівн. вищ. ст. гостріше, гостріш.
ВАСТР&ЙШЫ прикм. вищ. ст. госріший.
ВАСТР^ННЕ с. гостріння, точіння, заточуван
ня; загострювання, загострення; (олівця
і т. ін.) застругування, підстругування.

ВАЦІРОУКА
ВАСТРЇЩ, -рацу ч. бот. гострець [галузйстий].
ВАСТРЇЩЬ недок. гострішати.
ВАСЬМЁРА, -мярьгх восьмеро.
ВАСЬМЁРКА ж. 1. (у різн. знач.) вісімка; наігіс&ць -ку написати вісімку; в. самалётау ві
сімка літаків; па гЗтаму маршруту хбдзіць в.
по цьому маршруту ходить вісімка; в. чырвау
чирвова (червова) вісімка, (розм.) восьм£ка;
2. зб. восьмеро; в. парасят восьмеро поросят.
ВАСЬМІВОСНЬІ восьмивісний, восьмиосьовйй.
ВАСЬМІВУГОЛЬНІК ч. мат. восьмикутник.
ВАСЬМІВУГОЛЬНЬІ восьмикутний.
ВАСЬМІГАДОВЬІ восьмирічний, восьмилітній.
ВАСЬМІГОДКА ж. (школа) восьмирічка.
ВАСЬМЩЗЕСЯЦІГАДОВЬІ вісімдесятиріч
ний, вісімдесятилітній.
ВАСЬМЩЗЕСЯЦІГОДЦЗЕ с. вісімдесятиріч
чя, вісімдесятиліття.
ВАСЬМІДЗЕСЯЦІПЯЦІГАДОВЬІ вісімдесятип ’ятирічний, всімдесятип ’ятил 1ТНІЙ.
ВАСЬМЩЗЁННЫ восьмиденний.
ВАСЬМІКАНТОВІК / ВАСЬМІГРАННІК ч .
мат. восьмигранник.
ВАСЬМІКАНТОВЬІ і ВАСЬМІГРАННЬІ восьмифанний.
ВАСЬМІРАДКОУЕ с. літ. восьмивірш ч.
ВАСЬМІСОТГАДОВЬІ вісімсотрічний, вісімСОТЛ1ТНІЙ.

ВАСЬМІСОТГОДЦЗЕ с. вісімсотріччя, вісімсотліття.
ВАСЬМЯРНІІ розм. у вісім разів більший.
ВАСЬМЙРЫЧНЫ: ~нае «и» лінгв. істор. восьмерйчне (двораменне) «и».
ВАТАБЫ ел. в&тний.
ВАТОВЫ ватяний, ватний.
ВАТОУКА ж. розм. ватянка, ватник ч.
ВАУКАДАУ, -діва ч. вовкодав.
ВА?КАР, -ра ч. розм. 1. (мисливець на вовків)
вовчатник; 2. (собака) вовкодав.
в а У к а р ^ з ч. обл. 1. вовкодав; 2. розм. лайл.
(стосовно собаки, коня) вовкодав.
в а У к а р й з ін а ж. прост, знев. (придатний
тільки для поживи вовкам) вовче м’ясо.
ВАУКАУЁ зб. с. прост. 1. вовкй мн.\ 2. перен.
розм. звірина ж., звірота ж.
ВАУКАУНЙ ж. розм. вовча яма.
ВА^ЧАЙГАДА ж. бот. вовче лйко (лйчко),
вовчі ягоди.
ВАУЧКЇ тільки мн. бот. череда ж.
ВАУЧКОМ прислівн. дзйґою, як дзига.
ВАУчОК1, - чк& ч. зменш, вовчик.
ВА^ЧОК2, чкі ч. 1. дзйґа ж.; 2. розм. вічко с.,
(рідше) прозурка ж . (у дверях).
ВАХЛАК, -ка ч. прост, лайл. вайло, тюхтій, вах
лай, вахлак, мутйр, гев£л.
ВАХЛАЧКА ж. заст. прост, лайл. вайлб, тюхтійка, вахлайка, вахлачка, (рідко) гевалка.
ВАЦІРАВАННЕ с. вотування, голосування.
ВАЦІРАВАЦЦА недок. вотуватися, голосува
тися.
ВАЦЇРАВАЦЬ недок. і док. вотувати, голосувати.
ВАЦІРОУКА ж . вотування с., голосування с.
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ВАШАПРУД ч. прост. лайл. вошйвець.
в Е д а м а с н а с ц ь Ж . ВІДОМЧІСТЬ.
ВЕДАМАСНЬІ відомчий.
ВЕДАМЬІ розм. відомий. — Див. ще вадбмьі1.
ВЕДАННЕ с. 1. (знайомство з чим-небудь, во
лодіння чим-небудь) знаний, (рідко) знаття,
(заст.) відання; в. замбжнай мбвьі знання
іноземної мови; з ~нем спр&вьі зі знаннйм
справи; 2. (підпорядкування) відання, завіду
вання.
ВЕДАЦЦА недок. розм. 1. знатися; водйтися;
(обл.) відатися; 2. безос.: і не видалася (кому)
і не знав (знала) (хто); каб жа видалася якбй
ж знав (знала), якбй ж знаття.
в Е д а ц ь недок. 1. знати; відати; (розм. — ще)
знатися (на чому); в. урбк знати урок; в. аб
радні знати про рідних (рідню); я ягб зусім
не вбдаю я його зовсім не знаю, я з ним
зовсім не знайомий; єн сваю дарбгу ведае він
свою дорогу знає; не в. спакбю не мати (не
знати) спокою; 2. у знач. вст. сл. знати; ви
даєш (што) зн&єш (що); 3. відати, завідувати;
в. спр&вамі відати (завідувати) справами; 0
адзін Бог вбдае одному Богові відомо, одйн
(сам) Бог знає (відає); в. зббльшага зн£ти
більш або (чи) менш, більш-менш; в. не вбдаю знати не знаю (відати не відаю), ні сном
ні духом (сном-духом) не знаю (не відаю);
ведаем мьі вас знаємо ми вас; вбдай н&шьіх
знай наших, отакі наші; в. свае месца знати
своє місце, (розм.) держатися свого берега;
в. цану (каму-чаму) знати, чого хто вартий
(що в&рте); знати ціну (кому-чому); в. меру
знати міру; в. толк (у чим) розумітися (зна
тися) (на чому, рідше — у чому); в. у твар
знати в облйччя; в. як абл^пленага знати як
облупленого; в. як сваб пяць пальцау знати
як свої (своїх) п’ять пальців; не в., кудн (дзе)
дзбцца не знати, кудй дітися; не в., куди (дзе)
рукі дзець не знати, кудй (де) руки подіти
(діти); не хац&ць в. не хотіти знати; хто (ягб)
ведае хто (його) знає; чорт (ліха) ведае што
чорт (дідько, біс, погйбель ) знає що; к&знащо; тблькі і в&дае (вбдаю, ведаеш тощо),
што... тільки й знає (знаю, знаєш тощо),
що...; каб жа вбдау якбй ж знав, якбй ж знаттй; агбнь ягб вбдае дідько його знйє; чбрт
(ліха, халбра) ягб вбдае чорт (дідько, біс, хво
роба, холера, погйбель) його знає; сбраму не
в. сорому не знати; дай Ббжа дьі не вбдаю
дав би Бог; не вбдае левая, што рббіць правая
не знає ліва, що робить права.
В^ДЬІ, -дау тільки мн. знання с.; галін& вбдау
галузь знань; валбдаць вбдамі володіти знан
нями; у ягб вялікія в. у медьщьше у нього ве
ликі знаний в галузі медицйни (з медицйни).
В£ЕР ч . в і я л о с .
ВЕЕРАПАДОБНЬІ віялоподібний.
ВЄЕРНЬІ віяловий.
В£ЙКА с. вія ж.
ВЕКАВУХА ж. розм. стара дівка (дівуля, діва),
літня дівка.
ВЕКША ж. обл. білка; (обл.) вйвірка, білйця.
ВЕЛІЗАРНАСЦЬ і ВЯЛІЗАРНАСЦЬ, ж . вели
чезність, велйкість.

ВЕСНАХОД
ВЕЛІЗАРНЕЙШЬІ величезний; (розм.) здоро
венний, здоровезний, здоровецький, пре
здоровий, прездоровенний, величенний.
ВЕЛІЗАРНЬІ і ВЯЛІЗАЗНЬІ, ВЯЛІЗАРНЬІ величезний; (розм.) превелйкий, здоровенний,
здоровезний, здоровецький, прездоровий;
сйльний.
ВЕЛІКАГРУЗНЬІ великовантажний.
ВЕЛІКАКНЙЖАЦКІ істор. великокнязівський.
ВЕЛІКАРОСЛЬІ в и с о к и й [на зріст].
ВЕЛІЧЬІНЙ ж. 1. розмір */., величина; в. зар
плати розмір (величина) зарплати (зарплат
ні); 2. мат., фіз. величина; бяскбнца малая в.
безкінечно мала величина; 3. величінь;
4. перен. величина; єн в. у навуцьі він величина
в науці; абсалютная в. абсолютна величина;
пастаянная в. стала (постійна) величина.
ВЕНА ж . Відень ч.
ВЕНГЕРАЦ, -рца ч. угорець.
ВЕНГЕРКА1 ж . угорка.
ВЕНГЕРКА2 ж . 1. (танець) венгерка; 2. (сли
ва) угорка, (рідше) венгерка.
ВЕНГЕРСКАЕ імен. с. (вино) угорське.
ВЕНГЕРСКІ угорський.
ВЕНГР ч. угорець.
ВЕНГРЬІ, -pay мн. угорці.
ВЕНГРЬІЯ ж. Угорщина.
ВЕНСКІ віденський; в. стул віденський стілець.
ВЕНЦЕР ч . риб. йтір; (розм.) ятерйна ж.; жак.
ВЕРАБЕЙ, -б’я ч. горобець; 0 стрЗляньї в. стрі
ляний (старйй) горобець; старога - б ’я на мякіне не падманбш присл. старого горобцй на
полові не зловиш (на полову не піддуриш);
страляць з гармат па - б ’ях прик. стрілйти з
гармат по горобцйх (на горобців); слбва не
вераббй, вмлеціць — не злбвіш слово не горо
бець, назад не вернеш.
ВЕРАБЕЙКА і ВЕРАБ£ЙЧЬІК ч . зменш,пестл. горобчик, горобчичок.
ВЕРАБЕЙНІК, -ку ч. бот. горобейник.
ВЕРАБІНА див. рабіна.
ВЕРАБ’ІНЬІ горобйний, гороб’йчий, (рідко)
горобйнячий; ~ная ноч горобйна ніч.
ВЕРАБ’ШЬІЯ імен. мн. зоол. горобйні.
ВЕРАБ’ЇХА ж. розм. горобчйха, горобка.
ВЕРАБ’ЯНЕ і ВЕРАБ’ЯНЙ, - няці с. розм. горобенй, горобенятко.
ВЕРАТНЇК див. гбні.
ВЕРАУЧАНЬІ мотузковий, мотузяний, вірьо
вочний.
ВЕРАЦЕННІЦА ж . з о о л . веретільниця, мідянйця.
ВЕРАЦЯНО с. у різн. знач, веретено.
ВЕРНАПАДДАНАЯ ж . імен. заст. вірнопіддана.
ВЕРНАПАДДАННІЦКІ заст. вірнопідданський.
ВЕРНАПАДДАНЬІ заст. 1. прикм. вірнопідда
ний; 2. у знач. імен, вірнопідданий.
ВЕРХАУЕ зб. с. розм. (верхня частина зрізаних
дерев) вершйни, верхів’я, верховіття.
ВЕСНАВЕЙ, -вею ч. поез. веснйнйй (весінній)
вітер.
ВЕСНАВ1>І і ВЕСНІ (поез.) веснйнйй, весінній.
ВЕСНАХОД, -ду ч. поез. хода веснй.
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ВЕСНІ див. веснавы.
ВЁСН1ЦЫ, -ніц тільки мн. 1. (огорожа з во
рітьми на краю села) царина ж.; (заст.) ко
ловорот ч.\ 2. ворота (у двір або з двору в
город, у поле).
ВЁСН1ЧК1, -чак тільки мн. ворітця, хвіртка ж.
ВЁСТКА ж. звістка, вістка, вість; відомість;
мець ~ку (~кі) мати звістку (звістки, вістку,
вісткй, вість, вісті); мати відомості; павбдле
іх вёстак за їхніми відомостями; ад ягб даунб
няма -так від нього давно немає (нема) віс
ток; павбдле вёстак друку за (згідно з) пові
домленнями преси; 0 прапасці без ~ткі про
пасти безвісти.
ВЕСЯЛОСЦЬ ж. 1. (радісний настрій) весе
лість, веселощі; 2. (розвага) розваги, весело
щі, забава, забавка.
ВЁТАХ і ВЯТОХ ч. (місяць в останній чверті)
щербатий місяць.
ВЁТЛА див. вётл1ва.
ВЁТЛАСЦЬ див. вётл1васць.
ВЁТЛ1ВА і ВЁТЛА прислівн. люб’язно, ласкаво,
привітно, прйязно, ввічливо, ґречно, чемно;
делікатно.
ВЁТЛШАСЦЬ і ВЁТЛАСЦЬ ж. люб’язність,
ласкавість, привітність, приязність, ввічли
вість, ґречність, чемність; делікатність.
ВЁТЛ1ВЫ / ВЁТЛЫ люб’язний, ласкавий,
привітний, прйязний, ввічливий, ґречний,
чемний, (рідко) вітливий; делікатний.
ВЕТРААХОУНЫ вітрозахиснйй.
ВЕТРАБОЙ, -Ю Ч. зб. сухе ГІЛЛЯ, збйте 3 дерев
вітром.
ВЁТРАЗЬ ч. поез. вітрйло с., парус.
ВЕТРАРУХАВІК, -ка ч. техн. вітродвигун.
ВЕТРАУЛОУНІК ч. техн. вітровловлювач.
ВЕТРАУСТОЙЛІВЬІ вітростійкий.
ВЁТРАЦЬ недок. розм. просихати (на вітрі),
провітрюватися.
ВЁТРЫЦЬ недок. провітрювати; в. насённе
провітрювати насіння.
ВЕТУРАЧ, -ча ч. (ветэрынарны урач) ветлікар
(ветеринарний лікар).
ВЕТФЕЛЬЧАР ч. (ветэрынарны фёльчар) вет
фельдшер (ветеринарний фельдшер).
ВЁЦЕР, род. в. вётру ч. вітер; ружа вяірбу ме
теор. роза вітрів; 0 ад (з) вётру валіцца від
вітру падати; вётрам падшыты (падбітьі) підшйтий (підбйтий) вітром; вётрам пайсщ розсйпатися (розпастися) на порох (порохом,
прахом), пітй (розвіятися, розлетітися) по
рохом (прахом); пітй марно (нанівець, вні
вець); в. гуляє у кішЗні вітер свистить (свйще,
гуде, гуляє, віє, ходить) у кишені (у кише
нях, рідко по кишенях); в. у галавё вітер у
голові; спадарбжнага вётру! попутного (пого
жого, ходового) вітру!; выюнуць грошы на в.
кйдати гроші на вітер, кидати (сіяти) гроші
(грішми, грошйма), сйпати (смітити, кйдатися) грішми (грошйма), трйнькати (розтрйнькувати) гроші, шинкувати грішми
(грошйма); з вётру вярбукі віць плести (верзтй) нісенітницю, плестй (правити) сухого
(смаленого) дуба; з лёгам вётрам! скатеркою
(скатертю, полотном) дорога; кідаць (пус-

в ід а ш у к а л ь н ік

каць) слбвьі на в. кйдати (говорйти тощо)
слова на вітер; кудьі в. дзьме кудй вітер віє
(дме), за вітром; на узвей в. (пусціць) пустйти
на вітер, пустйти за вітром; на узвей в. (гаварьіць) марно говорйти, базікати; трим&ць
нос па ветрьі тримати (держати) ніс за вітром;
шукай ветру у пблі шукай вітру в полі; удень
з каганцем не знайдеш; ні слуху ні духу; як
вбтрам змялб як вітром здуло (розвіяло); якім
ветрам занесла (принесла)? яким вітром за
несло (принесло)?; якйй вітер заніс (приніс)?
ВЕСКА ж . село с.; (про сільських мешканців —
ще) прост. знев. (про чоловіка) селюк ч.\ (про
жінку) селючка ж.
ВІБРААХОВА ж. віброзахист ч.
ВІБРААХОУНЬІ віброзахиснйй.
ВІБРАУСТОЙЛІВЬІ вібростійкйй.
ВІБРАВАННЕ с . вібрування.
ВІБРЬІРАВАЦЬ недок. вібрувати.
ВІДАВОЧНА 1. вст. сл. певно, певне, мабуть,
либонь, очевйдно, (розм.) очевйдячки, очевйдьки; у шзсць гадзін (а шбстай гадзіне) я,
в., буду дбма о шостій годині я, певно (певне,
мабуть, очевйдно тощо), буду вдома (дома);
2. прислівн., безос. у знач. прис. явно, непри
ховано, відверто, очевйдно, вйдймо; сення єн
в. супярЗчьіу сваім ранейшьім вьїказванням

сьогодні він явно суперечив своїм ранішим
висловлюванням; гіта бьілб в., што янм ва
усім падтрьімлівалі нас це було очевйдно, що
вонй в усьому підтрймували нас.
ВІДАВОЧНАСЦЬ ж. очевидність, явність.
ВІДАВОЧНІК / ВІДАВОЧЦА ч. очевйдець, самовйдець.
ВІДАВОЧНІЦА ж. очевидиця.
ВІДАВОЧНЬІ / ВІДОЧНЬІ

О ЧЄВЙ ДНИЙ,ЯВНИЙ,

ВЙДЙМИЙ.

ВІДАРЬІС, -са ч. зображення с.; в. пірамідьі
зображення піраміди; в. герба зображення
герба.
ВІДАУТВАР^ННЕ с. біол. видоутворення.
ВІДАЦЬ1 вст. сл. вйдно, вйдко, як вйдно, вй
дймо; (розм.) знати; очевйдно, (розм.) очевй
дячки; мабуть, певно, певне, либонь.
ВІДАЦЬ2 недок. 1. предик. (доступно зорові)
вйдно, вйдко; (розм.) видати, виднітися; світйтися, блищати; адгЗтуль уся веска в. звідси
все село вйдно; удалечині в. бьілі гбри уда
лечині виднілися (було вйдно) гори; праз зеляніну в. била вада крізь зелень світйлася
вода; 2. предик. (можна бачити, зрозуміти)
вйдно, видко, (розм. — ще) знати; 3. (бути
ясним, виявлятися) вйдно, виходити, випли
вати; з гЗтага в. з цього вйдно, з цього ви
пливає; 0 янб в. воно й вйдно; свбту (белага)
не в. світу (білого) не вйдно; нічого (розм.
нічогісінько) не вйдно; (розм.) темно, хоч в
око стрель (хоч око вйколи); як в. вст. сл.
вйдно, вйдко, як вйдно, вйдймо; в. п&на па
халявах вйдно пана по халявах; вйдно (зна
ти) птаха по польоту; пізнати ворону по
пір’ю; відам не в., слйхам не чув&ць ані (ні)
вйдом (у вічі) не видати, ані (ні) слйхом не
слихати.
ВІДАШУКАЛЬНІК ч. техн. видошукач.
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ВІДНО1 1. безос. у знач. прис. світло, вйдно; на
дварЗ стіла зусім в. надворі стало зовсім світ
ло (вйдно); 2. безос. (можна побачити, збаг
нути) вйдно, вйдко; з-за пылу дарбгі былб не
в. через пил дороги було не вйдно; 3. (бути
очевидним) вйдно, вйдко, помітно; бути яснйм, бути вйдним, виявлятися, виходити,
випливати; былб в., што чалавёк перажыу нёшта цйжкае було вйдно (помітно), що людйна пережил£ щось важкё; з гЗтага былб в. з
цьбго було вйдно (помітно, випливало).
ВІДНО2 с. світанок ч., світання с., зоря ж.,
(рідко) світ; мы нійк не маглі дачакіцца відні
ми нійк не моглй дочекатися світанку (сві
тання, зорі); да відні до світанку, до світін
ня, до зорі; 0 ад відні да відні від (з) зорі до
зорі, від світіння до смеркіння; ад відні (і)
да цямні з (від) ранку (рана) до ночі; (розм.)
з (від) рання (рана) до смеркання.
ВІДНЬІ 1. видатнйй, значнйй; в. вучбны визначнйй (видатнйй) учений; 2. вйдний, видкйй; помітний, важлйвий; вщнае служббвае
станбвішча вйдне (помітне) службове стано
вище; у белар^скім фальклбры віднае мёсца
займіюць кіз» у білоруському фольклорі по
мітне (важлйве, значне) місце займіють казкй; 3. високий на зріст, рослий, (розм.) рбславий, рбслявий; ставний, поставнйй, ста
турний, стітний, показнйй, поважний; 0 на
(самым) вщным мёсцы на вйдному (найвиднішому) місці.
ВІДНІ>І світлий; ноч бьілі ~нія ніч булі світла.
ВІДОМЕЦ, -мцу ч. бот. білозір.
ВІДОЧНЬІ розм. 1. див. відавбчньї; 2. (приступ
ний зорові) вйдймий, вйдний, видкйй.
ВЩУК, -к^ ч. бот. самосійний мак, мак-самосій (самосійка), (обл.) видюк.
ВІДУШЧЬІ видючий, видющий, зрячий.
ВІДЗАСУВЯЗЬ ж. відеозв’язок ч.
в щ з а Уз м а ц н й л ь н ік ч. техн. відеопідсйлювач.
ВІД&ЛЕЦ, -льца ч. виделка ж., (рідк.) видёльце с.
В1Д&ЛЕЧНЫ виделковий.
ВІЖ ч. 1. істор. донощик, розвідник, розвіду
вач, (заст.) розвідач; 2. обл. донощик, шпи
гун, (розм.) викізувач, викіжчик.
ВІЖАВАЦЬ недок. розм. вистежувати, вислі
джувати, видивлятися, стежити, слідкувіти,
слідйти, (розм.) зорйти (за ким-чим), сочйти
(за ким-чим), постерігати (кого-що), (заст.)
спозиріти, (обл.) кмітити (за ким-чим), мйшкати, мишкувіти (за ким).
ВШАВАТЫ вилоподібний, вилкістий; (роздво
єний — обл.) розсохуватий.
ВІЛ ЬГАТНАВАТЫ розм. вологуватий, вогкувітий.
ВШЬГАТНЁЦЬ недок. вологнути, зволожува
тися, ставіти вологим (вогким) робйтися во
логим (вогким), (рідше) вільгнути.
ВІЛЬГАЦЕАХОВА ж. вологозіхист ч.
ВЬЛЬГАЦЕНАКАПЛЁННЕ с. вологонафомадження.
ВІЛЬГАЦЕНАКАПЛЙЛЬНЬІ вологонафоміджувальний.

ВІР
ВШЬГАЦЕНЕПРЫМАЛЬНЫ вологовідштов
хувальний.

ВШЬГАЦЕПАГЛЬІНАНЬНІК ч . вологовбирач
ВІЛЬГАЦЕПАГЛЬІНАЛЬНЬІ вологовсмбктувальний, вологовбирнйй.

ВШЬГАЦЕ^СТОЙЛІВАСЦЬ Ж . вологостійкість.
ВШЬГАЦЕУСТОЙЛІВЬІ в о л о г о с т і й к й й .
ВІЛЬГАЦЬ ж. волога, (рідше) вільгота.
в і л ь г а д я Е м і с т а с ц ь ж. фіз., с.-г. воло
гоємність,

ВОЛОГОЄМКІСТЬ.

В1ЛЬГАЦЯЁМ1СТЫ фіз., с.-г. вологоємний,
вологоємкий.

ВШЬГАЦЯМЁР ч. вологомір.
ВІЛЬГОТНА прислівн., безос. у знач. прис. во
лого, (рідше) вільго.
ВІЛЬГОТНАСЦЬ ж. вологість, (рідше) віль
гість.

ВІЛЬГОТНЬІ вологий, зволожений, воложис
тий, (рідше) вільготний.
ВІЛЬЧАК, -кі (прикраса на дахові) ч. коньок,
коник; фебінь.

ВІЛЬЧЬІК ч. (верхній край даху) фебінь; коньок, коник.

ВІЛЬЧЬІКАВЬІ архіт. двосхйлий, шпилястий,
шпильовйй.

ВІЛіОЖНЬІ обл. звйвистий, покручений, кру
чений, звйвчастий, (розм.) кривулястий.
В1ЛЮЖЫНА ж. обл. звйвина, закрут ч., (обл.)
закрутина.

ВЇНА ж., мн. в(ны (масть у картах) винб с.;
мн. вино, (розм.) піка ж., мн. піки.
ВІНА ж. 1. провйна, вина; заглідзіць він^ за
гладити провйну (вину); прьізніць сваїб він^
вйзнати свою провйну (вин^); 2. вині, причйна; вінбю усягб была яні причйною всього
була вона; па чыёй-нёбудзь вшё з винй (з
причйни) кого (чиєї).
ВІНАВАЛЬНЬІ: в. склон грам, знахідний від
мінок.
ВІНДА ж. (пристрій для підіймання) журавель
ч., звід ч.
ВІНТ1, род. в. вінта ч. (пароплава, літака) гвинт.
ВІНТ2, род. в. вінта ч. (картярська гра) вінт.
ВІНТОУКА ж . гвинтівка; рушнйця.
ВІНШАВАЛЬНІК ч . поздорбвник, віншувільник.
ВІНШАВАЛЬНІЦА ж . поздоровниця, віншувальниця.
ВШШАВАЛЬНЫ поздоровний, вітальний, віншувільний; ~ная тзлегріма вітільна телегріма.
ВІНШАВАННЕ с. поздорбвлення, вітіння,
привітання, віншування; (обл.) повіншувіння, фатуляція ж.
ВІНШАВАЦЬ недок. поздоровляти, вітати;
віншувіти, (обл.) фатулювати (кому)', в. са
свйтам поздоровляти (вітати) зі святом.

ВІНЬІ див. віт.
ВІР, род. віру, міси,, у вірьі, мн. вірй і ВОДАВАгОТ, -ту ч. прям., перен. вир, коловорот,
водоверть ж(розм.) коловертень, чорторйй;
(обл.) нурт, нурта ж., водокрут; 0 хоць у в.
галавбю хоч з мосту та в воду; хоч у домовйну
лягій; хоч лягій та помирій (умирій); хоч
крйком кричй; хоч плач; хоч лобом у стіну
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бййся; у віру на калу у чорта на болоті (в
зубах), казна-де.
ВІРАВАЦЬ і ВІРЬІЦЬ недок. вирувати, бурха
ти, нуртувати, бурлити, (рідко) бурувати;
жьіцце вірує вакбл життя вирує (нуртує) навкругй (навкруг, навколо).
ВІРАВІ>І бурхлйвий, бурлйвий, вирйстий.
ВІРЛАВОКІ і ВІРЛАТЬІ (обл.) розм. окатий,
витрішкуватий, вирячкуватий, банькатий,
балухатий, вирлоокий, булькатий, лупатий.
ВІРЛАТЬІ див. вірлавбкі.
ВІРЛІВА прислівн. бурхлйво, бурлйво.
ВІРЛІВЬІ бурхлйвий, бурлйвий.
ВІРОК, -рка ч. (пристосування для звивання ни
ток у клубок) (розм.) вертушка ж.
ВІРУС1, -са ч. мед. вірус.
ВІРУС2, -са ч. розм. урвйголова ч. і ж., шибай
голова ч. і ж., зірвйголова ч. і ж., зайдиго
лова ч. і ж., паливода ч. і ж., пробййголова
ч. і ж., угара, шйбеник, (обл.) урвйтель.
ВІРУТНІК ч . розм. лайл. пустун, (розм.) шала
пут, шйбеник, шибайголова ч. і ж., зірвйголова ч. і ж., палйвода ч. і ж., шкода ч. і ж.,
(прост.) бешкетник, (рідко) гайдабура ч. і ж.,
(розм.) урвйголова ч. і ж., зайдиголова ч. і
ж., підбийголова ч. і ж., угара ч. і ж.
ВІРУТНЬІ обл. абсолютний.
ВІРЬІСТЬІ вирйстий, -тая рака вирйста річка.
ВІРЬІЦЦА недок. 1. вирувати, бурхати, нурту
вати, бурлйти, бурувати; 2. вйтися, звивати
ся, крутйтися, в’юн йтися; 3. перен. роїтися,
снувати, юрбйтися, юрмйтися (про думки,
спогади тощо).
ВІРЬІЦЬ див. вірав&ць.
ВІСЕЛЬНІК ч. (страчений на шибениці) заст.
вішальник, повішеник, шйбеник; 0 гумар
~ка гумор вішальника.
ВІСЕЛЬНЯ ж. шибениця.
ВІСК, род. віску і ВІСКАТ, -ту ч. розм. вищан
ня с., (рідко) виск, (пронизливий крик) ве
реск, верещання с., (про собачий — звичайно)
скавучання с., скавчання с., скавуління с.,
скйглення с., скигління с., скімлення с.\ ку
вікання с.
ВІСКАТ див. віск.
ВІСКАТАННЕ с. розм. вискотня ж., верескот
ня ж., верескотнява ж. — Див. ще віскат.
ВІСКАТЛІВА див. віскліва.
ВІСКАТЛІВАСЦЬ див. вісклівасць.
ВІСКАТЛІВЬІ див. вісклівм.
ВІСКАЦЬ див. вішч&ць.
ВІСКЛІВА і ВІСКАТЛІВА (розм.) прислівн. вересклйво; з вйском, з вищанням, з вереском,
з верещанням.
ВІСКЛІВАСЦЬ і ВІСКАТЛІВАСЦЬ (розм.) ж.
вересклйвість.
ВІСКЛІВЬІ і ВІСКАТЛІВЬІ (розм.) вересклйвий.
ВІСКНУЦЬ док. однокр. вйскнути, вереснути,
верескнути; (про свиню — ще) кувікнути.
ВІСКУН, -н£ ч. розм. верескун, верещака,
скашіб.
ВІСКУХА ж. розм. верескуха, верещ&ка, скавлб.

ВІЦЦА
ВІСКУЦЕНЬ, -кутня ч. обл. пронйзливий ві
тер.
ВІСЛАВУХІ розм. капловухий, клаповухий.
ВІСЛАПУЗЬІ розм. пуз&тий.
ВІСУС ч. розм. урвйголова, шибайголова, зірвйголова, зайдйголова, палйвода, пробйй
голова, угбра; гульвіса, гультяй, (обл.) голь
тіпака, гультіпака; джигун, зальотник.
ВІТАВЬІ: в. скбкі мед. віттова хвороба.
ВІТКА ж. (скручений із лози або берези джгут,
яким що-небудь прив'язують) скрутень ч.,
скрутінь ч., (обл.) крутень ч., крутбник ч.
ВІТКОВЬІ прикм. (про рослини) виткйй, круче
ний.
ВІТЬІ 1. прикм. вйтий; кручений; плетений;
вітая лбсвіца кручені сходи; 2. дієприкм. звйтий, скручений, сплетений.
ВІХАЦЦА недок., ВІХНУЦЦА док. розм. хита
тися, хитнутися, хилитатися, хилитнутися,
(розм.) хибатися, хилятися, хибнутися.
ВІХЛЙВЬІ і ВІХЛЙСТЬІ розм. вихлястий.
ВІХЛЙННЕ с. вилйння, метляння, хитання.
ВІХЛЙЦЦА недок. розм. хитйтися, хилитатися.
ВІХЛЯЦЬ недок. розм. 1. виляти, метляти, крутйти; 2. перен. (ухилятися від прямої відповіді
і т. д.) крутйти, вилйти, викручуватися.
ВІХОР1 і ВІХАР, род. в. віхру ч. 1. вйхор; в.
зламау дрЗва вйхор зламав дерево; 2. перен.
вйхор; в. падз&й вихор подій.
ВІХОР2, -хрк ч. (пасмо волосся) вйхор, чупрйна ж.
ВІХРАВЬІ і ВІХРОВЬІ вихровйй.
ВІХРАСТЬІ і ВІХРЙСТЬІ розм. чубатий, вих
рястий.
ВІХРОВЬІ див. віхравй.
ВІХРЬІСТЬІ див. віхр&стьі.
ВІХРЬІЦЦА / ВІХУРЬІЦЦА недок. вйхрйтися,
вйхоритися; крутйтися.
ВІХУРА ж. вйхор ч., завірюха, віхола, хуртовйна, хуга, хуговій ч., сніговій ч., сніговйця,
сніговійниця, сніжнйця, завія; (розм.) хурде
лиця, хуртеча, хурдйга; буран ч.у буревій ч.
ВІХРЬІЦЬ / ВІХУРЬІЦЬ недок. вйхрйти, вйхорити, крутйти, кушпелити.
ВІХУРНЬІ і ВІХУРЬІСТЬІ завірюшний, хуртовйнний, сніговійний, заметільний.
ВІХУРЬІСТЬІ див. віхурньї.
ВІХУРЬІЦЦА див. віхрйцца.
ВІХУРЬІЦЬ див. віхрмць.
ВІЦА ж. обл. пруг ч., (розм.) прутйна; лозйна;
різка, дуббць ч.
ВІЦІНА ж. 1. прут ч., (розм.) прутйна; лозйна;
різка, дуббць ч.\ 2. заст. крйте річкове судно.
ВІЦЦА недок. 1. (обвиватися навколо чого-небудь, закручуватися) вйтися, плестйся, зви
ватися, крутйтися, в’юнитися; хмель убцца
калй дрЗва хміль плетбться (в’ється) коло
(навколо) дерева; валасй Уібцца волосся в’є
ться (кучерйвиться); 2. (робити звивисті ру
хи) вуж у&цца калй ног вуж звивається (в’є
ться, крутиться, в’юнйться) кбло (біля) ніг;
пчбльї уібцца рбем бджбли в’ються (літають)
рбєм; рЗчка убцца паміж гор річка в’ється (зви
вається, крутиться, в’юнйться) поміж (між)
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гір; 3. (підніматися вгору кільцями, спіраллю)
звиватися, клубочйтися, клуботатися, клу
ботітися, клубочіти; над чмгункбм вілася п&ра
над казанком звивалася (клуботалася, клубочйлася, клубочіла) пара, над казанком па
рувало; 4. (про прапори і т. ін.) маяти, майо
ріти’ (рідше) розвіватися, вйтися.
ВІЦЦЕ с. виття; звивання; плетіння; сукання;
скручування.
ВІЦЬ недок. вйти, звивати, плести; (мотузок)
сукати; (гніздо — ще) мостйти; скручувати; в.
вянбк плестй вінок; 0 в. вярбукі (з кого) мотузкй (вірьовки) сукати (крутйти), мичкй
мйкати (з кого); з ветру вярбукі в. верзтй
(плестй) нісенітницю (нісенітниці), верзтй
дурнйці, теревені правити, плестй (правити)
сухого (смаленого) дуба; сам на сябе вярбуку
уе сам собі копає яму.
ВІЧАНІШЧА с . поле, на якому росла вйка.
ВІША ж. обл. (трава, що лишилася на зиму
нескошеною) вйшар ч.
ВІШЧАЦЬ і ВІСКАЦЬ недок. вищати, верещати.
ВНУ (вьшіЗйшая навучальная устанбва) вуз (вйщий учбовий заклад), виш (вйща школа).
ВО част. от, ось; (розм.) осьде; (при підведенні
підсумків; при вказуванні на когось) оце, ото,
отже; он; во, як трзба рабіць от (ось, оце, ото,
он) як треба робйти; (розм.) ач, бач; о.
ВОБАД, м н . абадм ч. обід.
ВОБЗЕМ, ВОБЗЕМЛЮ прислівн. розм. об зем
лю; 0 і дудьі в. (та й) край, (і) край, (та й)
квит, і справі (ділу) кінець.
ВОБЛАКА, м н . вбблакі с. хмара ж .; 0 лунаць у
~ках заноситися за хмари, бути (витати, лі
тати) в хмарах.
ВОБЛАЧНА предик. хмарно.
ВОБЛАЧНАСЦЬ ж . хмарність.
ВОБЛАЧНЬІ хмарний, захмарений, хм£рйстий.
ВОБЛІК ч. (зовнішній) вйгляд; облйччя с., ли
це с.\ в. гбрада обличчя (зовнішній вйгляд)
міста; маральньї в. чалавека моральне облйч
чя людйни.
ВОБМАЛЬ прислівн. розм. замало, обмаль, ма
лувато.
ВОБМАЦКАМ прислівн. навпомацки, напо
мацки, помацки, (рідко) обмацки; наосліп,
осліп, сліпма, (розм. рідко) всліпу, сліпцем.
ВОБМЕГ, -гу ч. бот. болйголов, (рідше) омег.
ВОБМЕГАМ див. вбмегам.
ВОБМЕЛЬГАМ прислівн. обл. миттю, умйть, за
хвилйну, моментально; раптово, раптом, ураз,
зненацька; блискавйчно.
ВОБМЕШКА ж. розм. засйпка; (обл.) обмішка.
ВОБРАЗ ч. образ; подоба ж .; мастацкі в. ху
дожній образ; ~зьі будучага образи майбут
нього (прийдешнього); 0 па ~зу і падабенству
за образом і подобою.
ВОБРАЦЬ див. абрбць.
ВОБЦАС прислівн. обл. стрімголов, сторчголов,
прожогом, спрожогу, (рідко) спрожога, (заст.)
опукою, (обл.) посмиком.
ВОБШЧАСТВАс істор. (сільська) громада ж.,
мир ч.
ВОБЬІСК, -ку ч. обшук, трус.

ВОДАПРАНІКЛЛЬНЬІ
ВОГКІ див. вблкі.
ВОГЛЬІ див. вблкі.
ВОГНЕАХОВА ж. вогнезахист ч.
ВОГНЕАХ0УНЫ вогнезахиснйй.
ВОГНЕЗАСЦЕРАГАЛЬНЬІ вогнезахиснйй, вогнезапобіжний.
ВОГНЕПРАВ0ДНЫ: в. шнур вогнепровіднйй
(огнепровіднйй) шнур.
ВОГНЕТРЬІВАЛАСЦЬ ж. вогнетрйвкість, огнетрйвкість.
ВОГНЕТРЬІВАЛЬІ вогнетривкий, огнетривкий.
ВОГНЕТУШЬІЛЬНЬІ (для гасіння вогню) вогнегасний, огнегасний.
ВОГНЕТУШЬІЦЕЛЬ ч. техн. вогнегасник, ог
негасник.
ВОГНЕ^СТОЙЛІВАСЦЬ ж. вогнестійкість,
огнестійкість.
ВОГНЕУСТОЙЛІВЬІ вогнестійкйй, огнестійкйй.
ВОДААДДЗЁЛБН1К ч. техн., хім. водовідокрёмлювач.
ВОДААПРАСНЯЛЬНІК ч. техн. водоопріснювач.
ВОДААХАЛАДЖЗННЕ с. водоохолодження.
ВОДААХОВА ж. водоохорона.
ВОДААХОУНЬІ водозахиснйй, водоохоронний.
ВОДААЧЬІШЧАЛЬНІК ч. техн. водоочйсник.
ВОДАВАРОТ див. вір.
ВОДДВЬІМЯРАЛЬНІК ч. водовимірник, во
домір.
ВОДАВЬІМЯРАЛЬНЬІ водовимірювальний.
ВОДАЗАБЕСПЯЧЗННЕ с. водопостачання.
ВОДАЗАБ0Р ч. гідрол., техн. 1. -ру (забір води)
водозабір; 2. -ра (споруда) водозабір.
ВОДАЗМЯШЧАЛЬНЬІ водомісткйй.
ВОДАЗМЯШЧЗННЕ с. мор. водотоннажність,
тоннажність.
ВОДАКАРЬІСТАЛЬНІК ч. водокористувач.
ВОДАКАРЬІСТАННЕ с . водокористуван ня.
ВОДАЛЯЧ^БНІЦА ж. водолікарня.
ВОДАЛЯЧЙННЕ с. мед. водолікування.
ВОДАНАГРАВАЛЬНІК ч. техн. водонагрівач.
ВОДАНЕПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж. водонепронйкність.
в о д а н е п р а н ік а л ь н ь і водонепроникнйй.
ВОДАПАД’ЁМ, -му ч. і ВОДАПАДЬІМАННЕ с.
гідрол. водопідіймання, водопіднімання.
ВОДАПАД’ЄМНІК / ВОДАПАДЫМАЛЬНІК ч. гідрол. водопіднімач, водопідіймач.
ВОДАПАД’ЕМНЬІ і ВОДАПАДЬІМАЛЬНЬІ
гідрол. водопіднімальний, водопідіймальний.
ВОДАПАДЗЁЛ і ВОДАРАЗДЗЁЛ ч. геогр. во
доділ.
ВОДАПАДЗЁЛЬНЫ і ВОДАРАЗДЗЁЛЬНЬІ
геогр. вододільний.
ВОДАПАДЬІМАННЕ див. водапад’ём.
ВОДАПАДЬІМАЛЬНІК див. водапад’ёмшк.
ВОДАПАДЬІМАЛЬНЬІ див. водапад9ёмны.
ВОДАПАЛІУНЬІ гідрол. водополивнйй.
ВОДАПРАВОД ч. водопровід, водогін.
ВОДАПРАВОДНЬІ водопровіднйй, водогінний.
ВОДАПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж . водопронйкність.
ВОДАПРАНІКАЛЬНЬІ водопроникний.
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ВОДАПРЬіЕМНІК ч . гідрол. техн. водоприй
мач.
ВОДАПРЬі ЕМНЬІ гідрол. техн. водоприймаль
ний.
ВОДАР, -ру і ВОДЬІР, -ру ч. аромат, пахощі.
ВОДАРАЗБОРНЬІ: -ная калбнка техн. водо
розбірна колонка.
ВОДАРАЗДЗЕЛ див. водападзел.
ВОДАРАЗДЗЕЛЬНЬІ див. водападзельньї.
ВОДАРАЗМЕРКАВАЛЬНІК ч. водорозподіль
ник.
ВОДАРАЗМЕРКАВАЛЬНЬІ водорозподільний.
ВОДАРАСПЬІЛЕННЕ с . водорозпйлення.
ВОДАРАСПЬІЛЯЛЬНІК ч. водорозпилювач.
ВОДАРАСТВАРАЛЬНЬІ див. водараствбрньї.
ВОДАРАСТВОРНЬІ і ВОДАРАСТВАРАЛЬНЬІ
хім. водорозчйнний.
ВОДАРАСЦЬ ж. бот. водорість.
ВОДАРНЬІ і ВОДЬІРНЬІ ароматний, ароматйчний, духмяний, запашнйй, запахущий,
(розм.) запашйстий.
ВОДАСЛУПАВЬІ: в. рухавік гідрол. водостовповйй двигун.
в о д а с т р у м £ н н ь і техн. водостумйнний;
-ная пбмпа водострумйнний насос.
ВОДАТРЬІВАЛАСЦЬ ж . техн. водотрйвкість.
ВОДАТРЬІВАЛЬІ техн. водотривкий.
ВОДАУМЯШЧАЛЬНАСЦЬ ж . водомісткість.
ВОДАУМЯШЧАЛЬНЯ ж . водоймище с., во
дойма.
ВОДАУСТОЙЛІВАСТЬ Ж . ВОДОСТІЙКІСТЬ.
ВОДАУСТОЙЛІВЬІ водостійкий.
ВОДВЕДКІ, -кау тільки мн.: схадзіць у в. а) від
відати (навідати, провідати) породіллю; б) сходйти в гості; в) відвідати (навідати, провіда
ти) (хворого).
ВОДВЕДЬІ і АДВЕДКІ, -дак (розм.): схадзіць у
в. відвідати (навідати, провідати) (хворого).
ВОДГАЛАС, -су і ВОДГАЛАСАК, -ску (розм.) ч.
1. (відображений звук) відгомін, відголос,
відлунок; (поез.) відлуння с.\ (відзвук) відгук,
відголоси, відгуки, вйляски; 2. (відповідь на
поклик) відгук, відклик; 3. перен. (наслідок
якоїсь події) відгомін, відгук.
ВОДГАЛАСАК див. вбдгалас.
ВОДГАЛАСКІ, одн. вбдгаласак (розм.) див. вбд
галас 1.
ВОДГУК, -ку ч. 1. (відображений звук) відго
мін, відголос, відлунок, луна ж.\ (поез.) від
луння с., (відзвук) відгук, відголоси, відгуки,
вйляски; 2. (відповідь на поклик) відгук, від
клик; 3. перен. (наслідок якоїсь події) відго
мін, відгук; 4. (міркування з оцінкою, рецен
зія) відгук, (рідше) відзив.
ВОДГУЛЛЕ с. луна ж., відгомін ч., відголос ч.
ВОДДАЛЕК див. вбдцаль.
ВОДДАЛЬ і ВОДДАЛЕК (обл.) 1. прислівн. від
далік, віддалеки, осторонь; адьпибу і стау в.
відійшов і став віддалік (осторонь); 2. прийм.
з род. розм. осторонь (чого); в. дарбгі стайла
веска осторонь дороги лежало село; 3. у знач,
імен, ділеч, далечінь, далечина.
ВОДЗЬІУ, -зьіву ч. 1. (оцінка) відгук, (рідше)

ВОКЛАДКА
відзив; 2. військ, (умовна відповідь на пароль)
відзив.
ВОДМЕЛЬ і АДМЕЛЬ ж. обмілина, відміль;
мілина, мілизна, (рідк.) обміль, заміль, від
мілина, переміл ч., переміль.
ВОДПУСК, -ку ч. 1. (дія) відпуск, (незак. д. —
звичайно) відпускання с.\ видавання с.; в.
србдкау відпускання (відпуск) коштів;
2. (звільнення на певний час від роботи для
відпочинку) відпустка ж.\ прьіехаць з -ку
приїхати з відпустки; дзкрЗтньї в. декретна
відпустка.
ВОДРУБ1, мн. адрубм ч. істор. відруб.
ВОДРУБ2 ч. (на дереві) спец, відруб.
ВОДРУБНЬІ спец, відрубнйй.
ВОДСВЕТ, -ту ч. відсвіт, відблиск.
ВОДШЬІБ: на ~бе на відшибі; на відчепі;
(заст.) на відльоті.
ВОДЬІР див. вбдар.
ВОДЬІРНЬІ див. вбдарньї.
ВОЖАГ ч. держак, держално с. (вил, рогача,
кочерги)\ рогачйлно с., кочержйлно с.
ВОЖЬІК ч. 1. їжак, їжачок; 2. розм. (зачіска)
йоржик, (рідше) їжачок, їжак.
ВОЖЬІКАВЬІ їжаковий, їжачий, їжаків; 0 трьімаць у -вмх рукавіцах (кого) тримати (дер
жати) в залізному кулаці (кулаку), тримати
(держати) в лабетах (у шорах, у міцнйх ру
ках; у тісній руці, тісною рукою) (кого).
ВОЖЬІКАМ прислівн. розм. (зачіска) йоржи
ком, їжачком.
ВОЖЬІЧЬІХА ж. їжачйха.
ВОЗЕРА, мн. азерьі с. озеро.
ВОЗКА ж. (дія) возіння с.\ (вивезення Хиііба з
поля після жнив) возовйця.
ВОЗНІК ч. розм. візнйк, візнйця; (обл.) візнйка; (заст.) фурман, хурман, (обл.) фірман.
ВОЗНІЦКІ візнйцький, (заст.) фурманський.
ВОЗНІЦГВА с. візнйцтво, візникування; (заст.)
фурманка ж., фурманування; займацца -вам
візникувати, (заст.) фурманувати.
ВОЗЧЬІК ч. возій; візнйк, (розм.) хурщик.
ВОЗЧЬІЦКІ візнйцький, візників.
ВОЙ виг. ой.
ВОЙКАННЕ с. ойкання.
ВОЙКАЦЬ недок. розм. ойкати.
ВОЙКНУЦЬ док. однокр. розм. ойкнути.
ВОКАЛ див. вакбл.
ВОКАЛА див. вакбл.
ВОКАМГНЕННА прислівн. мйттю, умйть,
блискавйчно, раптбво, раптом, ур&з, зне
нацька, (розм.) як оком змигнути.
ВОКАМГНЕННАСЦЬ ж. миттєвість; моментальність; раптовість.
в о к а м г н Ен н е с. мить ж., хвилйнка ж.,
хвилйна ж., хвйля ж., хвйлька ж., мо
мент ч., (розм.) мент; (рідко) миг.
в о к а м г н Ен н ь і миттєвий, миттьовйй; мо
ментальний; раптбвий; -ная успмшка мит
тєвий (моментальний, раптбвий) сп&лах.
ВОКЛАДАЧНЬІ обгортковий.
ВОКЛАДКА ж. обкладинка, обгортка, оправа,
палітурка.

ВОКЛІК

84

ВОКЛІК, -ку ч. оклик, поклик, клик.
ВОКЛІЧ, -чу ч. вигук, вйклик, поклик; вйкрик; скрйк; скрикування с.
ВОКНІШЧА с. обл. (на болоті) вікно, вікнйна ж.
ВОКРЬІК, -ку ч. окрик, (розм.) покрик; гри
мання с.
ВОЛАВА с. блово, (розм.) бливо, (заст.) цйна ж.
ВОЛАС див. валасм.
ВОЛАСАГАЛОУ, -лбва ч. зоол. волосоголовець.
ВОЛАТ ч. велетень, веле^ богатйр.
ВОЛАТАУСКІ і ВАЛАТОУСКІ велетневий, ве
летів; велетенський.
в о л е в ь ія У л Е н н е С. волевйявлення, ВОЛЄвйяв ч.
ВОЛКА прислівн., безос. у знач. прис. розм. во
лого, (рідко) вільго; вогко.
ВОЛКАСЦЬ ж. розм. вологість, (рідк.) віль
гість; вогкість.
ВОЛКІ і ВОГКІ, ВОГЛЬІ, ВОХКІ розм. воло
гий, зволожений, воложистий, (рідко) віль
готний; вогкий, змокрілий.
ВОЛЬНАНАСМНЬІ вільнонайманий.
ВОЛЯЙ-НЯВОЛЯЙ прислівн. волею-неволею,
хочеш не хочеш, (розм.) хоч-не-хоч, хіть-нехіть; мимоволі, мимохіть.
ВОМЕГАМ і ВОБМЕГАМ (обл.) прислівн. стрім
голов, сторчголов, прожогом, спрожогу; 0
вмлезці (вьійсці) в. вйлізти (вййти) боком.
ВОН прислівн. у знач. виг. геть, гетьте; дух в. (з
каго) сконав (хто), Богові душу віддав (хто).
ВОНКАВА прислівн. зовні, зовнішньо; на вйгляд, з вйгляду, на погляд, з пбгляду, на вид,
на око.
ВОНКАВАЕ у знач. імен. фарм. зовнішнє.
ВОНКАВАСЦЬ ж. зовнішність, вйгляд ч.
ВОНКАВЬІ зовнішній; (який буває на поверхні
— ще) зверхній; в. вигляд збвнішньїй (зверх
ній) вйгляд; (людини рідше — ще) постава;
-вая павбрхня зовнішня поверхня; (розміще
ний за межами будинку — ще) надвірний.
вОнкі прислівн. розм. назовні, зовні, надвір;
наверх.
ВОПІС, -су ч. у різн. знач, опйсування с., опис,
(рідк.) спис; (письмовий перелік кого-, чогонебудь) спйсок; інвент&рньї в. інвентарний
опис; в. маемасці опис майна.
ВОПРАМЕЦЦЮ прислівн. миттєво, прожогом;
стрімголов.
ВОПРАТКА і АПРАТКА ж . о д я г ч . (верхній).
ВОПЬІТ, -ту ч. досвід; педагагічньї в. педаго
гічний досвід; в&даць па уласнаму -ту знати
з власного (зі свого) досвіду; абмбн -там об
мін досвідом; 0 гбркі в. гіркий досвід.
ВОПЬІТНА-ВЬІТВОРЧЬІ дбслідно-виробнйчий.
ВОПЬГГНАСЦЬ ж. досвідченість.
ВОПЬІТНІК ч. дослідник.
ВОПЬІТНІЦКІ дослідницький.
ВОПЬГГНІЦТВА С. дослідництво.
ВОПЬІТНЬІ (про людину) досвідчений, (рідк.)
досвіднйй.
ВОРКА див. вбрьіва.

ВОЦАТ
ВОРЛІКІ, -кау, одн. вбрлік ч. бот. орлики.
ВОРНЬІ орний.
ВОРЧЫК ч. 1. брчик, барок; 2. (спосіб запря
гання) прйпряг, припряжка ж.
ВОРЬІВА с . і ВОРКА ж . (дія) бранка ж., оран
ня с.
ВОРЫУНЫ орний.
ВОСЕННЮ прислівн. восенй.
ВОСЕНЬ ж. осінь; 0 залатая в. золота осінь.
ВОСЕНЬСКІ осінній; -кія песні фолькл. осінні
пісні.
ВОСЕЦЕВЫ див. асёцевы.
ВОСЕЦЬ див. асёць.
ВОСІЛКА ж. обл. дужка (відра, чайника тощо).
ВОСПАПРЬІШЧ^ПЛІВАННЕ с. мед. віспощеп
лення, щеплення (прищеплювання) віспи.
ВОСПАПРЫШЧ&ПНЫ мед. віспощепйльний.
ВОСТРАВУГОЛЬНІК ч. мат. гострокутник.
ВОСТРАВУГОЛЬНЬІ мат. гострокутний.
ВОСТРАДУХМЙНЫ прянодухмяний; запашнйй.
ВОСТРАЗАПАЛЁНЧЫ мед. гострозапальнйй.
ВОСТРАКАНТОВЫ гострофанний, з гбсфими фанями.
ВОСТРАКАНЦОВЬІ гбстрий, шпилястий, шпи
частий.
ВОСТРАНАЮРАВАНЬІ госгроспрямбваний, гостронапрймлений.
ВОСТРАНЫ дієприкм. гбсфений, точений. —
Див. ще вастрыць.
ВОСТРАПАХУЧЬІ госфопряний, запашнйй.
ВОСТРАСЦЬ див. вастрыня.
ВОСТРАУ, -рава, мн. астравы ч. острів.
ВОСТРЫ у різн. знач, гбсфий; різкий; (перен.
— ще) дотепний, дошкульний; в. нож гбсфий ніж; в. пах гбсфий (різкий) запах; в.
боль гбсфий (різкий) біль; ~рыя слбвы різкі
(дошкульні) слова; в. вугал геом. гбстрий кут;
Ов. на язык дотепний (гбстрий) на язйк; -рає
вбка гостре (метке) око; згладіць -рыя вуглы
стерти (згладити) гбсфі кутй; -рая размбва
гбсфа розмова.
ВОСТРЬІЦА ж. бот. щучник ч.
ВОСЦЕВЬІ спец, остьовйй.
ВОСЩ, -цяу тільки мн. риб. ості; (одн.) остень ч.
ВОСЦЬ зб. ж. спец, (про волос хутра) ость.
ВОСЫП, -пу ч. геол. осип.
ВОСЬІПКА ж. обмішка.
ВОТРУБ’Е зб. с. с.-г. висівки; (обл.) фис ч.
ВОТРУБ’ЕВЬІ с.-г. висівковий, висівчаний;
(обл.) фйсовий.
BOX виг. ох.
ВОХАЦЬ див. вбхкаць.
ВОХКАННЕ с. розм. охання, охкання; бідкання.
ВОХКАЦЬ і ВОХАЦЬ (розм.) недок. охати, ох
кати, бідкатися.
ВОХКІ див. вблкі.
ВОХНУЦЬ док. однокр. охнути; 0 ані в., ані
рбхнуць прик. ні ойкнути, ні пйснути.
ВОХЦІ: в. мне! обл. ох (ой) лишенько мені!; ой
леле!; лелечко!; ой лйхо (горе) мені (тяжке)!
ВОЦАТ, род. в. вбцату / вбцту ч. оцет; 0 зажа
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далася кабмле вбцту забажалося мерзлого в
Петрівку; забажалося печеної крйги.
ВОЦАТНІК, -ку ч. бот. оцтове дерево.
ВОЦАТНІЦА ж. оцетниця, пляшечка на оцет.
ВОЦАТНЬІ оцтовий; дсім. ~ная кіслата оцтова
кислота; ~ная зсенцьія оцтова есенція.
ВОЧАП ч. (жердина, до якої прикріплене відро
в колодязі) журавель.
ВОЧАПКА ж. розм. 1. прйв’язка; 2. (у верхньо
му одязі) вішалка; 3. (у відрі, бідоні і т. ін. —
перев. мотузяна) дужка.
ВОЧНІК ч. розм. (окуліст) очнйк.
ВУГАЛЬ, -лю ч. 1. зб. вугілля, (рідк.) вугіль;
драуняньї в. деревне вугілля; к&менньї в. кам'
яне вугілля; ббльї в. біле вугілля; 2. (шматок
обгорілого дерева) вуглйна ж., вугіль.
ВУГАЛЬНЬІ вугільний, вуглянйй; ~ная кіслата
хім. вугільна кислота; ~ная прамьіслбвасць
вугільна (вугляна) промисловість.
ВУГАЛЬЧЬІК див. вугбльчьїк.
ВУГАЛЬШЧЬІК ч. 1. (працівник вугільної шах
ти) вугільник; вугляр; 2. (той, хто випалює
деревне вугілля) вугляр.
ВУГАЛЬШЧЬІЦА ж. 1. (працівниця вугільної
шахти) вугільниця; вуглярка; 2. (та, хто ви
палює деревне вугілля) вуглярка.
ВУГЛАВАТАСЦЬ ж . 1. кутастість, вугл£стість;
2. незграбність; вайлуватість; різкість.
ВУГЛАВАТЬІ 1. кутастий, вугластий; 2. перен.
розм. незграбний, вайлуватий; різкий; -тая
пбстаць вугласта постать; в. падлбтак не
зграбний (вайлуватий) підліток; в. характар
різкйй характер.
ВУГЛАВЬІ 1. спец, куговйй; ~вбе паскарЗнне
фіз. кутове прискорення; -вбе жалбза кутове
залізо; в. радьіус кутовйй радіус; в. удар спорт.
кутовйй удар; 2. (який розміщений на розі) на
ріжний, кутній; в. дом наріжний будинок
(дім); (розміщений у кутку) кутковйй; в. стол
кутковйй стіл, стіл у кутку, (розм.) кутнйк.
ВУГЛАМбР ч. техн. кутомір.
в у г л а м £ р н ь і техн. кутомірний.
ВУГЛЕАБАГАЧАЛЬНЬІ гірн. вуглезбагачуваль
ний.
ВУГЛЕАБАГАЧ^ННЕ с. гірн. вуглезбагачення,
(незак. д. — ще) вуглезбагачування.
ВУГЛЕАБПАЛЬШЧЬІК ч . гірн. вуглеобпалювач.
ВУГЛЕАДЛУЧНІК ч. гірн. вуглевіддільник.
ВУГЛЕАДЛУЧНЬІ гірн. вуглевіддільний.
ВУГЛЕВАДАРОД, -ду ч. хім. вуглеводень.
ВУГЛЕВАДАРОДНЬІ хім. вуглеводневий.
ВУГЛЕДРАБІЛКА ж. техн. вугледробарка.
ВУГЛЕЗАБЕСПЯЧЙННЕ с. вуглепостачання.
ВУГЛЕНАГРУЖАЛЬНІК ч . гірн. вугленаванта
жувач.
ВУГЛЕНАГРУЖАЛЬНЬІ гірн. вугленавантажу
вальний.
ВУГЛЕПАГРУЗАЧНЬІ гірн. вугленавантажу
вальний, вугленавантажний.
ВУГЛЕПАГРУЗКА ж. гірн. вугленавантажен
ня с., (незак. д. — звичайно) вугленавант&жування с., вугленавантаження с.
ВУГЛЕПАГРУЗЧЬІК ч. гірн. вугленавантажу
вач.

ВУНЬ
ВУГЛЕПЕРАГРУЖАЛЬНІК ч . гірн. вуглеперенавантажувач.
ВУГЛЕРАЗРФЗ ч. гірн. вуглерозріз.
ВУГЛЕТУШЙЛЬНІК ч. спец, вуглегасник.
ВУГЛЯРОД, -ду ч. хім. вуглёць.
ВУГЛЯРОДЗІСТЬІ хім. вуглецевий.
ВУГЛЯРОДНЫ хім. вуглецевий.
ВУГОЛЛЕ зб. с. прост, вугілля; жар ч.\ 0 як на
~ллі розм. як на голкйх (як на жару).
ВУГОЛЬНІК ч. косйнець; (стол. — ще) нав
скісник.
ВУГОЛЬЧЬІК і ВУГАЛЬЧЬІК ч. 1. вугілляч
ко с., вуглик; 2. вуглйна ж., вуглйнка ж.,
вуглик, жарйна ж., жарйнка ж.
ВУДА ж. вудочка, вудка; 0 закінуць вуду закйнути вудочку; злавщь на в£цу піймати (спій
мати) на гачок; пап&сціся на вуду (вудачку)
попасти (попастися) на гачок; скруЩць (змат£ть) вуды (вудачкі) змот&ти вудки.
ВУДЖАННЕ див. вуджЗнне.
ВУДЖАННЕ і ВУДЖАННЕ с. вудіння; (рідше)
надіння.
ВУДЗІПЬНА с. риб. вудлище; (рідко) вудили
ще, вудйло; (обл.) вудйльно.
ВУДЗІЛЬНЬІ риб. вудйльний.
ВУДЗІЛЬШЧЬІК ч. вудйльник.
ВУДЗІЦЦА недок. вудитися.
ВУДЗІЦЬ недок. вудити; (рідше) надити.
ВУЖАВІННЕ с. (скинений під час линяння по
крив) кожушок ч., линовище.
ВУЖЛАК, -к& ч. обл. 1. нйріст, наростень;
2. жовно с., гуля ж.
ВУЖОУНІК, -ку ч. бот. вужачка ж.
ВУЖОУНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. вужачкові.
ВУЗА ж. с.-г. бджільн. замазка, прополіс ч.
ВУЗГАЛАУЕ с. (у возі) оплін ч., оплінь ч. і ж.
ВУЗЁЙ прислівн. вищ. ст. вужче.
ВУЗЁЙШЫ прикм. вищ. ст. вужчий.
ВУЗЁЦЬ недок. вужчати.
ВУЗІЦЬ недок. розм. робйти вузькйм, вузйти;
звужувати.
ВУЗКАВЁДАМАСНЫ вузьковідомчий.
ВУЗКАПЛЁНАЧНЫ кін. фот. вузькоплівковий.
ВУЗКАРАДКОВЫ с.-г. вузькорядний; ~вая сяуб&зббжжавых культур вузькорядна сівба зерно
вих культур; ~вая сеялка вузькорядна сівалка.
ВУЗКАТВАРЬІ вузьколйций.
ВУЗКІ прям., перен. вузькйй; тіснйй; ~кая вуліца вузька (тісна) вулиця; ~кае кбла спецыялістау вузьке (тісне) коло фахівців (спеціа
лістів); 0 ~кае мёсца вузькё місце.
ВУЛЕЙ, мн. в^ллі ч. вулик; (обл.) вулень, вулій.
ВУЛЛЁВЫ вуликовий.
ВУНЬ част. 1. он; в. дзе он де, онде; в. куды
он кудй; в. які он якйй; 2. (часто залишає
ться без перекладу або перекладається інши
ми висловами) глядзі, вбчы в. у іх зусім зліп&юцца дивйся, очі в них зовсім злипаються;
3. у знач, прислівн. он, онде, (розм.) от&м,
отамечки, ондечки; в. від&ць вёска он (онде,
отам, от&мечки, ондечки) вйдно село; 0 в.
янб што! он (от, ось) воно що! в. янб як! он
(от, ось) воно як!
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ВУРЗНУЦЬ док. і однокр. обл. розм. бахнути,
бабахнути, тарахнути, гепнути.
ВУСЕНЕВЫ зоол. гусеничний.
ВУСЕНЬ ч. 1. зоол. гусениця ж 2. зб. гусінь
ж.; (обл.) гусільниця ж., осёльня ж.; в. напау
на дрЗвы гусінь напала на дерева.
ВУСНА прислівн. усно.
ВУСНЫ1, -нау тільки мн. уста, вуста; 0 з -нау
у в. з уст в уста, (рідше) від уст до уст; вашьімі
б -намі ды мёд піць прик. вашими (б) устами
(вустами) та мед пйти.
ВУСНЫ2 усний; ~ная нарбдная твбрчасць усна
народна творчість.
ВУСЦЕ с. 1. (річки) гирло; 2. гірн. устя; 3. от
вір (вихідний).
ВУСЦЕВЫ гйрловий.
ВУСЦЕЙКА с. бот. продих ч., устя, устячко.
ВУСЦІШ ч. обл. тйша ж.
ВУСЦІШНА розм. 1. прислівн. тихенько; 2. (безос. у знач, прис.) моторошно, жахливо; страш
но, страшенно.
ВУСЦ1ШНЫ розм. 1. тйхий, спокійний;
2. моторошний, жахливий; страшнйй, стра
шенний.
ВУТКА1ж. вйгадка; плітка; брехня; газетная в.
газетна вйгадка.
ВУТКА2 ж. мед. сечоприймач ч.
ВУХАВЁРТКА ж. зоол. щйпавка.
ВУХАННЕ див. вухканне.
ВУХАЦЬ див. вухкаць.
ВУХКАННЕ і ВУХАННЕ с. ухання, ухкання;
бухання, бухкання; пугукання; гупання, гу
кання.
ВУХКАЦЬ і ВУХАЦЬ недок. розм. ухати, ухкати;
бухати, бухкати; пугукати; гупати, гукати.
ВУЧФБНА-ВЫТВОРЧЫ навчально-виробнйчий.
ВУЧФБНА-ВЫХАВАУЧЫ навчально-виховнйй.
ВУЧЙБНА-НАГЛЯДНЫ навчально-наочний.
ВУЧФБНЫ навчальний, (рідко) учбовий; в. год
навчальний рік; ~ныя заняткі навчальні занят
тя; ~ныя планы навчальні плани; в. батальён
навчальний батальйон; в. працЗс навчальний
процес; в. самалёт навчальний літак.
ВУЧ&ННЕ с. 1. (дія) учіння; навчйння, (розм.)
наука ж.\ в. вёршау учіння віршів; скбнчыць
в. закінчити навчання; 2. (теорія) учення.
ВУШАК, -ка ч. одвірок.
ВУШАСТЫ / ВУШАТЫ розм. вухатий
ВУШАТЫ див. вуш&сты.
ВЬІАРФАВАНЫ вйвіяний.
ВЬІАРФАВАЦЦА док. вйвіятися.
ВЬІАРФАВАЦЬ док. (віялкою) вйвіяти.
ВЫАРФОУВАЦЦА недок. звор., пас. вивівати
ся, вивіюватися.
ВЬІАРФОУВАЦЬ недок. (віялкою) вивівати,
вивіювати.
ВІ>ІБАВІЦЦА док. прям., перен. розм. вйбратися, вйборсатися; в. з балота вйбратися (вйборсатися) з болота; в. з бяды вйбратися (вй
борсатися) з бідй.
ВЬІБАВІЦЬ див. выбауляць.
ВЬІБАЛБАТАЦЬ док. розм. вйбовкати, вйбев-
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кати; ён -тау усё нашы сакрЗты він вйбовкав
(вибевкав) усі наші таємниці (секрети).
ВЫБАРАЧНА прислівн. вибірково.
ВЫБАРАЧНЫ вибірковий.
ВЫБАУЛЁННЕ с. розм. 1. виманювання, ви
тягання, витягування; 2. (із зусиллям) витя
гання, витягування, випручування; 3. перен.
вйручення, вйзволення, порятунок ч.
ВЫБАУЛЕНЫ розм. 1. вйманений, вйтягнений, вйтягнутий; 2. (із зусиллями) вйтягнений, вйтягнутий; 3. перен. вйручений, вйзволений, порятований. — Див. ще выбауляць.
ВЫБАУЛЙЦЦА недок. розм. 1. вибиратися,
виборсуватися; 2. пас. виманюватися; витя
гатися, витягуватися; випручуватися, випру
чатися; виручатися, визволятися, рятувати
ся, вирятовуватися.
ВЫБАУЛЯЦЬ недок., ВЬІБАВІЦЬ док. розм.
1. (примушувати вийти) виманювати, вйманити, витягати, вйтягти, витягувати, вйтягнути; ледзь я ягб з хаты -віу ледь я його з
дому (з хати) вйманив (вйтяг, вйтягнув);
2. (із зусиллями) витягати, вйтягти, витягува
ти, вйтягнути; випручувати, випручати, вйпручати; -віць воз з гразі вйтягти (вйтягнути)
віз із грязі (твані, болота, багна); 3. перен. ви
ручати, вйручити, визволяти, вйзволити, ря
тувати, порятувати, вирятовувати, вйрятувати; -віць з бяды вйручити (вйзволити) з бідй.
ВЬІБІРАЛЬНЬІ фіз., біол. вйбірний; -ныя
уласцівасці святла вибірні властйвості світла;
-нае міжсартавбе скрыжаванне вйбірне між
сортове схрещування.
ВЫБ1РАННЕ с. 1. вибирання; обирання; 2. (за
допомогою голосування — ще) обирання, ви
бирання; 3. (урожаю картоплі, огірків тощо)
вибирання; збирання; 4. відбір ч., добір ч.,
(незак. д.) відбирання, добирання.
ВЫБ1РАЦЦА недок., ВЫБРАЦЦА док. 1. (пе
реборюючи перешкоди, виходити, виїжджа
ти, вилізати звідки-небудь) вибиратися, вй
братися; -рацца з-пад аблбмкау вйбратися зпід уламків; 2. (мати можливість, час для
якої-небудь дії) розм. вибиратися, вйбратися;
-рацца у кінб вйбратися в кіно; 3. (переїжд
жати, переселятися в інше місце) вибирати
ся, вйбратися, перебиратися, перебратися;
-рацца на другую кватЗру вйбратися (переселйтися) на іншу квартиру; 4. (готуватися до
виїзду, виходу в дорогу) збиратися, зібратися,
вибиратися, вйбратися; -раліся ёхаць у лес
зібралися їхати до лісу; 5. перен. розм. (вихо
дити зі скрутного становища) вибиратися,
вйбратися, виборсуватися, вйборсатися;
-рацца з даугбу вйбратися з боргів; 6. недок.
(іти, їхати) забиратися; -р&йцеся адгЗтуль!
забирайтеся (ідіть геть) звідси (звідсіля)!;
-р&йцеся пакуль цільїя! забирайтеся, поки не
пізно (поки живі)!; 7. пас. (за допомогою го
лосування) обиратися, вибиратися.
ВЬІБІРАЦЬ недок., ВЙБРАЦЬ док. 1. у різн.
знач, вибирати, вйбрати; (матеріали, цитати
— ще) добирати, дібрати, підбирати, підібра
ти; (шляхом голосування — ще) обирати;
(слушний момент, час — ще) знаходити, знайтй; (виділяти із загальної маси за певною озна-
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кою — ще) відбирати, відібрати; -браць матэрыял па густу вйбрати матеріал до смаку
(до вподоби, до серця, до душі); -браць мяккі
карандаш (албвак) вйбрати м’якйй олівець;
-браць сабе жаніха вйбрати собі нареченого;
-браць час знайтй (вйбрати) час; -ораць ліміт
вйбрати ліміт; -браць смёцце з насёння вй
брати сміття з насіння; -браць усю ваду са
студні вйбрати всю воду з криниці (колодя
зя); -браць члёнау праулёння обрати (вйбра
ти) членів правління (управи); -браць с&мьія
спёлыя ябльїкі відібрати (вйбрати) найспіліші яблука; 2. (копаючи, діставати із землі)
вибирати, вйбрати, викопувати, вйкопати;
-раць бульбу вибирати (викбпувати) картоп
лю; 3. (про врожай огірків, цибулі і т. ін.)
збирати, зібрати, вибирати, вйбрати; 4. док.
прост, (з'їсти) строщити, (вульг.) злигати,
(прост.) зжерти; (багато, все — ще) пожерти,
вижерти; 0 (спіць) хоць зубы вибери (спйть)
хоч з гармати стріляй.
ВЫБЛЫТАНЫ прям., перен. вйплутаний; роз
плутаний. — Див. ще выблытваць.
ВЫБЛЫТАЦЦА див. выблйтвацца.
ВЫБЛЫТАЦЬ див. выблытваць.
ВЫБЛЫТВАННЕ с. прям., перен. виплутуван
ня, розплутування.
ВЫБЛЫТВАЦЦА недок. звор., пас., ВЫБЛЫ
ТАЦЦА док. прям., перен. виплутуватися, вйплугатися; розплутуватися, розплутатися;
виборсуватися, вйборсатися; вимотуватися,
вимотатися.
ВЫБЛЫТВАЦЬ іг ВЫПУТВАЦЬ недок., ВЫ
БЛЫТАЦЬ і ВЬІПУТАЦЬ док. прям., перен.
виплутувати, вйплутати; розплутувати, роз
плутати; виббрсувати, вйборсати; вимотува
ти, вймотати; -таць птушку з сіла вйплутати
пташку з сильця.
ВЫБРАННЕ і АБРАННЕ с. обрання, (незак. д.
— ще) обирання, вибирання.
ВЫБРАНН1К і АБРАННІК ч . обранець, (рід
ко) вибранець; 0 в. лёсу обранець долі.
ВЫБРАНН1ЦА і АБРАННІЦА ж . обраниця,
обранка, (рідко) вибраниця, вибранка.
ВЫБРАНЦЫ істор. рекрути, (розм.) некрути.
ВЫБРАНЫ 1. вйбраний; відібраний; обра
ний; 2. (шляхом голосування) обраний, вй
браний; 3. знайдений, вйбраний; -нае кбла
людзёй вйбране (добірне, обране) коло лю
дей; -ныя твбры вйбрані твори.
ВЫБРАНЫЯ імен, обрані; гЗта тблькі для -ных
це тільки для обраних.
ВЬІБРАЦЦА див. вьібірацца.
ВЬІБРАЦЬ див. вьібіраць.
ВЫБРЫВАЦЬ недок., ВЬІБРЬІЦЬ док. виго
лювати, вйголити, вибривати, вйбрити.
ВЫБРЫСЦ1 док. розм. вйбрести, вйчвалати,
вйчапати; в. з вады вйбрести з водй.
ВЫБУХНЫ 1. вибуховий; -ная камера вибухо
ва камера; 2. лінгв. проривнйй, вибуховий;
—ныя зычныя проривні (вибухові) прйголосні.
ВЫБУХОВЫ військ, вибуховий; -вая хваля
вибухова хвйля; -выя рЗчывы вибухові речовйни.
ВЫБЫЦЦЁ с. вибуття, (незак. д. — ще) вибу
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вання; з прьічйньї -цця через вибуття, у
зв’язку з вибуттям.
ВЬІВАД ч. 1. род. в. вьіваду (дія) вйвід, вйведення с.\ в. войск з гбрада вйведення військ
з міста; 2. род. в. вьіваду вйсновок; зрабіць в.
зробйти висновок; прийсці да -ду дійтй вйсновку (прийтй до вйсновку); 3. род. в. вьшада
техн. вйвід.
В1>ІВАДЗГАНЬІ розм. замйзканий; забрудне
ний; затасканий. — Див. ще вйвадзгаць.
ВЬІВАДЗГАЦЦА док. розм. замйзкатися; забруднйтися; затаскатися.
ВГЇВАДЗГАЦЬ док. розм. замйзкати; забруднйти; затаскати.
ВЬІВАЖАНЬІ1 1. вйважений; 2. вйвернутий,
вйвернений; вйважений (важелем).
ВЬІВАЖАНЬІ2 вйвезений (у кілька прийомів).
ВЬІВАЖВАННЕ с. 1. вйваження, (незак. д.)
виважування; 2. вивертання.
ВЬІВАЖВАЦЦА виважуватися; (розм.) вивер
татися.
ВЬІВАЖВАЦЬ недок., ВЬІВАЖЬІЦЬ док. 1. (ви
значати вагу) виважувати, вйважити; 2. вивер
тати, вйвернути, виважувати, вйважити (важе
лем); насілу пень -жилі насйлу (ледве, ледь)
пень вйвернули (вйважили).
ВЬІВАНДЖАНЬІ вйкопчений. — Див. ще вивандзіць.
ВЬІВАНДЗІЦЦА док. ВЙКОПТИТИСЯ.
ВЬІВАНДЗІЦЬ док. вй коптити.
ВЬІВАНІТАВАЦЬ док. безос. розм. вйблювати;
ягб -вала він вйблював.
ВЬІВАРАТКА див. вйварацень.
ВЙВАРАЦЕНЬ, -ратая ч. і ВЙВАРАЦЬ, ВЬІ
ВАРАТКА ж. (вивернуте бурею дерево) вйвертень.
ВЙВАРАЦЬ див. вйварацень.
ВЬІВІВАЦЦА недок. розм. звиватися, вйтися,
в’юнйтися, зміїтися; (про дорогу, річку тощо
— ще) крутйтися, (розм.) кривуляти; срЗбнай
стужкай -в£уся Неман срібною стрічкою
звивався Німан.
ВЙВІДНЕЦЬ док. безос. розвйднитися.
ВЬІВІЖАВАЦЬ див. вивіж6$пваць.
в ь ів іж О у в а н н е с. розм. вистежування, ви
сліджування.
ВЬІВІЖОУВАЦЬ недок., ВЬІВІЖАВАЦЬ док.
розм. вистежувати, вйстежити, висліджувати,
вйслідити, видивлятися, вйдивитися.
ВЬІВОРВАННЕ с. виорювання.
ВЬІВОРВАЦЦА недок. звор., пас. виорюватися.
ВЬІВОРВАЦЬ недок. виорювати.
ВЬІВдНДЖВАННЕ с. викопчування.
ВЬІВдНДЖВАЦЦА недок. звор., пас. викопчу
ватися.
ВЬІВЗНДЖВАЦЬ недок. викопчувати.
ВЬІВЯДЗЙННЕ с. урізн. знач, вйведення, (не
зак. д.) виводження; вйбавлення, (незак. д.)
вибавляння; в. скараспблих сартбу яблик
вйведення
скороспілих
(скоростйглих,
швидкостйглих) сортів яблук; в. плям вйве
дення (вйбавлення) плям; в. фбрмули вйве
дення формули; в. мяча з гульні вйведення
м’яча з гри.
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ВЬІВЯРЖЕННЕ с. 1. геол. вйверження, (незак.
д.) викидання, вивергання; (про вулкан) вй
верження, вйбух ч.\ 2. фізіол. випорскуван
ня, вйверження, (незак. а — ще) вивергання;
3. тільки мн. (вивержена маса) вйверження.
ВЬІВЯСЛОУВАННЕ с. вигрібання.
ВЬІВЯСЛОУВАЦЬ недок. (вигрібаючи, випли
вати) вигрібати.
ВЙГАБЛЕВАНЬІ вйструганий. — Див. ще вьігаблеуваць.
ВЬІГАБЛЕВАЦЬ див. вмгаблеуваць.
ВЬІГАБЛЕУВАННЕ с. вистругування; відстру
гування; обстругування.
ВЬІГАБЛЕУВАЦЦА недок. пас. вистругувати
ся; відстругуватися; обстругуватися.
ВЬІГАБЛЕОДАЦЬ недок., ВЬІГАБЛЕВАЦЬ док.
вистругувати, вйстругати; відстругувати, від
стругати; обстругувати, обстругати.
ВЙГАДАВАНЬІ вйгодуваний, вйрощений, зро
щений; вйкоханий; вйпестуваний, вйплеканий, вйпещений. — Див. ще вмгадбуваць.
в ь іг а д О у в а н н е с. вигодовування, вирощу
вання, зрощування; викохування.
ВЬІГАДОУВАЦЦА недок., ВЙГАДАВАЦЦА док.
ростй, зростати, зростй; виростати, вйросги;
вигодовуватися, вйгодуватися; викохуватися,
вйкохатися.
ВЬІГАДОУВАЦЬ недок., ВЙГАДАВАЦЬ док.
вирощувати, вйростити; ростйти, зрощува
ти, зростйти, (про живі істоти — ще) виго
довувати, вйгодувати; (про дітей — ще) ви
ховувати, вйховати; (вирощувати дбайливо, з
любов'ю — ще) викохувати, вйкохати; (док.
зебільшого перен.) вй пестувати, вйпестити,
виплекати; -даваць чайньїя кустй вйростити
чайні кущі; -даваць ягнйт виростити (вйгодувати) ягнят; -даваць дзяцбй вйростити (вйгодувати, вйховати) дітей.
ВЙГАНДЛЕВАНЬІ уторгований, вйторгуваний. — Див. ще вйгацдлеваць.
ВЬІГАНДЛЕВАЦЬ док. уторгувати, виторгувати.
ВЙГАР, -ру ч. (випалене місце в лісі, на болоті
тощо) вйпалина ж., (обл.) паленйна ж., паленйця ж.
ВЬІГАРАЦЬ див. вьіг&рваць.
ВЬІГАРАЦЬ див. вьігарваць.
ВЬІГАРБІЦЦА док. вйгнутися.
ВЙГАРБЛЕНЬІ вйгнутий.
ВЬІГАРВАННЕ с. вигорання, вигоряння.
ВЬІГАРВАЦЬ / ВЬІГАРАЦЬ недок., ВЬІГА
РАЦЬ док. у різн. знач, вигоряти, вигорати,
вигоріти; г£за хутка -вае у лямпе гас швйдко
вигоряє (вигорає) в лампі; матЗрмя -вае на
сбнцьі тканина вигорає (вигоряє) на сонці.
ВЬІГАРТАВАЦЦА див. вьігартбувацца.
ВЬІГАРТАВАЦЬ див. вьігартбуваць.
ВЬІГАРТОУВАННЕ с. техн. вигартовування.
ВЬІГАРТОУВАЦЬ недок., ВЬІГАРТАВАЦЬ док.
техн. вигартовувати, вйгартувати.
ВЬІГАРТОУВАЦЦА недок. звор., пас., ВЙГАРТАВАЦЦА док. техн. вигартовуватися, вйгартуватися.
ВЙГЛУМІЦЬ (што) док. розм. знйщити.
ВЙГНЮСІЦЬ док. обл. 1. (зробити брудним)

ВЬІДАРАЦЦА
забруднйти, замазати, вимазати, вймастити,
обмазати, (розм.) обшмарувати, обквацяти;
2. перен. оббрехати, облаяти, вйлаяти, нала
яти; (розм.) вйбатькувати, вйшпетити; обмо
вити, обговорйти, обгудити, огудити, об
плескати, (заст.) обнестй.
ВЬІГРАВАННЕ с. прогрівання.
ВЬІГРАВАЦЦА недок., ВЙГРАЦЦА док. гріти
ся, вигріватися, вйгрітися; прогріватися, прогрі
тися.
ВЬІГРАВАЦЬ недок., ВЙГРАЦЬ док. фіти,
вифівати, вйфіти; профівати, профіти.
ВЬІГРУЖАЛЬНІК ч. техн. вивантажувач.
ВЙГРУЖАНЬІ вивантажений; розвантажений.

— Див. ще вьігружаць.
ВЬІГРУЖАЦЦА недок. звор., пас., ВЙГРУЗІЦЦА док. вивантажуватися, вйвантажитися.
ВЬІГРУЖАЦЬ недок., ВЙГРУЗІЦЬ док. ви
вантажувати, вй вантажити.

ВЙГРУЗАЧНЬІ вивантажувальний, вивантаж
ний.

ВЙГРУЗКА ж. вйвантаження с., (незак. д. —
ще) вивантажування с.
ВЙГРУЗЧЬІК ч. вивантажувач, вивантажник.
ВЙГУК, -ку ч. вигук, вйкрик, поклик, оклик,
окрик, покрик, скрик, скрйкування с.

ВЬІДАВАННЕ с. 1. (дія) вйдача ж., (незак. д. —
ще) видавання; 2. (донос) вйказ ч., вйказання,
(незак. д. — ще) виказування; 3. (те, що вида
не) вйдача ж.\ 4. повернення, (незак. д. — ще)
повертання, вертання; 5. видання, (незак. д.
— ще) видавання.
ВЬІДАВАЦЬ недок., ВЙДАЦЬ док. 1. у різн.
знач, видавати, вйдати, (багато, усе) повида
вати; -даць давбдку вйдати довідку; -даць
ав&нс вйдати ав£нс; -даць пбршую пл&уку вй
дати першу плавку; -даць асашстьія рЗчьі іх
уладальнікам вйдати особйсті речі їхнім влас
никам; -даць кнігу вйдати кнйжку; -даць закбн вйдати закон; 2. (таємницю тощо) вика

зувати, вйказати, (багато, усе) повиказувати;
(рідше) видавати, вйдати, (багато, усе) пови
давати; (людину — ще) зраджувати, зрадити;
3. (себе за кого-небудь) видавати, вйдати, уда
вати, удати; -даць сябб за вучбнага вйдати
себе за вченого; -даць сябе за няшч&снага
вйдати себе за нещасного, удати з себе не
щасного; 4. (заміж) видавати, вйдати, (бага
тьох, усіх) повидавати; віддавати, віддати [за
між] (за кого), одружувати, одружйти, (бага
тьох, усіх) поодружувати (з ким)’, 5. (звук) да
вати, дати, видавати, вйдати; 0 -даць (сябб) з
галавбй вйдати [себе] з головою, зрадити себе.
ВЬІДАВЕЦ, -дауца ч. видавець.
ВЬІДАВЕЦКІ видавнйчий.
ВЬІДАВЕЦТВА с. видавнйцтво.
ВЬІДАННІЦА ж. наречена, (заст. обл.) невіста; (розм.) дівчина (дівка) на виданні (на від
данні, на порі), відданиця.

ВЬІДАРАЦЦА недок., ВЙДАРЬІЦЦА док. розм.
1. (про час) випадати, вйпасти, видаватися,
вйдатися; 2. (несподівано статися) ф аплятися, фапитися, ставатися, статися; (док.)
скоїтися, (розм.) прилучатися, прилучйтися,
укоїтися, подіятися, сподіятися, поробйти-
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ся, (рідко) створйтися, (про нещастя — ще)
скластися, сколотитися.
ВГЇДАСКАНАЛЕНАСЦЬ ж. вйтонченість; за
гостреність; розвйненість, розвйнутість; удо
сконаленість; в. рбзуму вйтонченість (загос
треність, розвйненість) рбзуму; в. слыху за
гостреність слуху.
ВЫДАСКАНАЛЕНЫ 1. дієприкм. вйтончений;
загострений; розвйнений, розвйнутий; удо
сконалений; рбзум, в. у спрічках розум, вй
тончений (загострений, розвйнений) у супе
речках; 2. у знач, прикм. вйтончений; загос
трений; розвйнений, розвйнутий; удоскона
лений; в. рбзум вйтончений (загострений;
розвйнений) розум.
ВЬІДАСКАНАЛЬВАННЕ с. вйтончення, (незак. д. — ще) витончування; загострення,
(незак. д. — ще) загострювання; розвивання,
розвйнення; удосконалення, (незак. д. — ще)
удосконалювання.
ВЫДАСКАНАЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., ВЬІДАСКАНАЛІЦЦА док. витончуватися, вйтончитися; загострюватися, загострйтися;
розвиватися, розвйнутися; удосконалювати
ся, удосконалитися.
ВЬІДАСКАНАЛЬВАЦЬ недок., ВЙДАСКАНАЛІЦЬ док. витончувати, вйтончити; загос
трювати, загострйти; розвивати, розвйнути і
розвйти; удосконалювати, удосконалити; -ліць
слых загострйти (вйтончити) слух.
ВЫДАТКАВАННЕ с. витрачання, вйтрачення;
затрата ж., вйтрата ж.; вйчерпання, (незак. д.
— ще) вичерпування.
ВЫДАТКАВАНЫ вйтрачений, потрачений;
(розм.) зужйтий, зужиткований; вйчерпаний;
затрачений; спожйтий. — Див. ще выдаткбувадь.
ВЫДАТКОУВАЦЦА недок., ВЬІДАТКАВАЦЦА
док. витрачатися, тратитися, вйтратитися;
(розм.) втрачатися, втратитися, потратитися;
вичерпуватися, вйчерпатися; затрачатися,
затрачуватися, затратитися; споживатися.
ВЬІДАТКОУВАЦЬ недок., ВЬЩАТКАВАЦЬ док.
витрачати, вйтратити, тратити, потратити; ви
черпувати, вйчерпати; (рідше) виснажувати, вйснажити; затрачати, затрачувати, затратити;
споживати, спожити; -каваць грбшы вйтратити
(потратити, затратити) гроші; -каваць запасы
вйтратити (вйчерпати) запаси.
ВЫДАТНА прислівн. 1. напрочуд, на дйво, над
звичайно, незвичайно, чудово; незрівнянно;
прегарно, прекрасно; пречудово, пречудесно,
знаменйто; скрьшач в. ігр&е скрипаль чудово
(незрівнянно, прекрасно, пречудово, знаме
нйто) грає; 2. чудово; відмінно; зразково; ду
же гарно; в. вёдаць чудово знати; в. валбдаць
замёжнай мбвай чудово володіти іноземною
мовою; 3. у знач. імен, шкільн. відмінно с.\ атрымаць в. па матэм&тыцы одержати (отрймати)
відмінно з математики.
ВЫДАТНАСЦЬ ж . 1. незвичайність, незвйчність; 2. (щось знамените, визначне) визнач
на (варта уваги, примітна, славна) пам’ятка
(річ, місцевість і т. ін.); архітзкт^рньїя ~сці
Пблацка визначні (в£рті уваги, примітні,
славні) архітектурні пам’яткй Полоцька;
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3. славнозвісна людйна (особа), знаменйтість, славнозвісність; сусвётныя ~сці навукі
світові славнозвісні люди (знаменйтості) на
уки; 4. (заслуга, відзначена нагородою) відзнака.
ВЫДАТН1К ч. відмінник.
ВЫДАТНЩА ж . відмінниця.
ВЫДАТНЫ 1. (про людей) видатнйй, визначнйй; 2. незвичайний, неабйякий; прекрас
ний, прегарний; чудовий, (розм.) пречудо
вий, пречудёсний, знаменйтий; незрівнян
ний; відмінний; ~ныя здбльнасці незвичайні
(неабйякі, прекрасні, чудові, знаменйті, незрівнйнні) здібності; 3. визначнйй, вартий
уваги, примітний; ~ныя мясціньї гбрада ви
значні (варті уваги, примітні, славні) місця
міста; 4. відмінний; ~ная адзн&ка па літаратуры відмінна оцінка з літератури.
ВЬІДАЦЬ див. выдаваць.
ВЙДВАРАНЫ вйселений.
ВЫДВАРАЦЦА недок. пас. виселятися, (заст.)
видворятися.
ВЫДВАРАЦЬ1 недок., ВЙДВАРЬІЦЬ док. ви
селяти, вйселити, (заст.) видворяти, вйдворити.
ВЫДВАРАЦЬ2 недок. обл. вередувати, капри
зувати, вигадувати, (розм.) коверзувати, витребёнькувати, перебендювати, ґедзатися,
гедзкатися; бути розбірливим, вибагливим,
примхлйвим, перебірливим.
ВЬІДВАРЬІ тільки мн. вередлйвість ж., вибаг
ливість ж., перебірливість ж., прймхи, вйгадки, забаганки, химери; вередування с.,
(розм.) витребеньки.
ВЫДВАР^ННЕ с. вйселення, (заст.) вйдворення, (незак. д. — ще) видворяння.
ВЙДЗЕУБАНЬІ 1. вйклюваний, вйдзьобаний;
2. вйдовбаний. — Див. ще выдзёубваць.
ВЬІДЗЕУБАЦЬ див. выдзёубваць.
ВЙДЗЕ^БНУЦЬ док. і однокр. вйклюнути.
ВЙДЗЕУБЦІ див. выдзёубваць.
ВЫДЗЁУБВАННЕ с. 1. викльовування, ви
дзьобування; 2. видбвбування.
ВЫДЗЁУБВАЦЦА недок. пас. 1. викльовува
тися, видзьобуватися; 2. видбвбуватися.
ВЫДЗЁУБВАЦЬ недок., ВЙДЗЕУБЦІ і ВЙДЗЕУБАЦЬ ідок. 1. викльбвувати, вйклювати, видзьобувати, вйдзьобати; 2. видовбува
ти, вйдовбати.
ВЬІДЗІМАЛЬНЬІ видувнйй.
ВЬІДЗІМАЛЬШЧЬІК ч. спец, видувальник.
ВЫД31МАЛЫИЧЫЦА ж. спец, видувальниця.
ВЫД31МАННЕ с. 1. видування, видимання,
(розм.) видмухування; 2. техн. вйдувка ж.,
(незак. д. — ще) видування, дуття.
ВЫД31МАНЫ 1. (порожній усередині) дутий;
2. (утворений видуванням) видувнйй.
ВЫД31МАЦЦА недок. пас. видуватися; видму
хуватися.
ВЬІДЗІМАЦЬ недок., ВЙДЗЬМУЦЬ док. ви
дувати, видимати, вйдути; (розм.) видмуху
вати, вйдмухати, видмухнути; (зі скла — ще)
дути; -муць дым скразнякбм вйдути дим про
тягом; -муць б^тлю вйдути сулію (бутель).
ВЙДЗЬМУТЬІ видутий. — Див. ще вьідзім&ць.
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ВЬІДЗЬМУХАНЬІ вйдутий. — Див. ще вьідзьмухваць.
ВЬЩЗЬМУХАЦЬ див. вьідзьмухваць.
ВЬЩЗЬМУХВАННЕ с. видування, видиман
ня; (розм.) видмухування.
ВЬЩЗЬМУХВАЦЦА недок. пас. видуватися, вид
мухуватися.
ВЬІДЗЬМУХВАЦЬ недок., ВЬЩЗЬМУХАЦЬ
док. видувати, видимати, вйдути, (розм.) ви
дмухувати, вйдмухати, вйдмухнути.
ВЬІДЛУБВАЦЬ недок., ВЙДЛУБАЦЬ док. обл.
виколупувати, вйколупати, (однокр.) вйколупнути; (розм.) викопйрсувати, викопирса
ти, видлубувати, вйдлубати, (док.) вйскіпати.
ВЬІДМА ж. дюна.
ВЬІДОЙВАННЕ с. видоювання.
ВЬІДОЙВАЦЬ недок. видоювати.
ВЬІДРАТАВАНЬІ розм. вйтоптаний; стопта
ний; вйтолочений; вйбитий; збйтий. — Див.
ще вьідратаваць.
ВЬІДРАТАВАЦЬ док. розм. вйтоптати; стопта
ти; вйтолочити; вйбити; збйти.
ВЬІДРЬІГВАЦЬ недок. розм. дриґати; хвйїхати;
витанцьовувати.
ВЬІДУЖАЦЬ док. розм. вйстояти, вйтерпіти,
знестй, перенести; (обл.) вйдержати.
ВЬІДУМАНЬІ вйгаданий, вйдуманий; удава
ний; ~ная хварбба удавана хвороба.
ВЬІДУМАЦЬ див. вьідумляць.
ВЬІДУМВАННЕ див. вьідумлянне.
ВЬІДУМВАЦЬ див. вьідумлйць.
ВЬІДУМЛІВАЦЬ див. вьщумляць.
ВЬІДУМЛЙННЕ / ВЬІДУМВАННЕ с. 1. (ви
нахідництво) вигадування, видумування;
2. (вигадництво) видумування, вигадування;
вйтівка ж.
ВЬЩУМЛЙЦЦА недок. пас. 1. вигадуватися,
видумуватися; 2. (про щось нереальне) виду
муватися, вигадуватися, вимишлятися.
ВЬІДУМЛЙЦЬ і ВЬІДУМВАЦЬ, ВЬЩУМЛІВАЦЬ недок., ВЬІДУМАЦЬ док. 1. ('винахо
дити, створювати) вигадувати, вйгадати,
видумувати, вйдумати, (рідше) вимудровува
ти, вймудрувати; 2. (придумувати щось не
реальне, брехати) вигадувати, вйгадати, ви
думувати, вйдумати, вй мислити, придумати,
(заст. фолькл.) змйслити, (розм.) затівати, за
тіяти, задумувати, задумати, надумати, (рід
ко) загадувати, загадати; 0 -маць чбрта з л&пцямі вйгадати (вйдумати, придумати, вймуд
рувати) чорт знає що (казна-що); пбраху не
-має пороху не вйгадає (не вйдумає, не вймудрує); 3. недок. розм. вередувати, коверзу
вати, витребенькувати, перебендювати.
ВЬІДУМШЧЬІК ч. розм. вигадник, вигадько.
ВЬЩУМШЧЬІЦА ж. розм. вигадниця, вигадько.
ВЬЩУНДЗІЦЬ док. прост. (випити) вйдудлити, (рідше) вйдути, вйсмоктати, вйжлуктити,
вйжлуктати.
ВЬІДЬІГАЦЬ недок. розм. (перад кім) 1. підла
бузнюватися, лабузнйтися, лестйтися, підле
щуватися (до кого), запобігати (перед ким),
упадати (коло кого), [лйстом] стелйтися (пе
ред ким)’, 2. годйти, догоджати (кому).

ВЬІЗВАЛЯЦЬ
ВЬІЕМАЧНЬІ спец, вйїмковий.
ВЬІЕМІСТЬІ д и в . вмемчатьі.
ВЬІЕМКА ж. вйїмка, (незак. д. — звичайно)
виймання с.
ВЬІЕМЧХТЬІ і ВЬІЕМІСТЬІ виїмчастий.
ВЬІЕНЧАНЬІ розм. вйканючений; вйпрошений,
вйпроханий.
ВЬІЕНЧЬІЦЬ док. розм. вйканючити; вйпросити, вй прохати.
ВІ>ІЖАЛ, -жла ч. мисл. гончак, гонча ж., вйжлець.
ВЬІЖАРЬІНА / ВЬІЖАРА ж. 1. вйпалина;
(обл.) паленйна, паленйця; 2. вікно с., вікнйна ж. (на болоті).
ВЬІЖАРЬІШЧА с . д и в . вьіжарьіна 2.
ВЬІЖЛА ж. мисл. гонча, гончак ч., вйжлиця.
ВЬІЖЛУКТАЦЬ док. прост. вйдудлити, (рідше)
вйдути, вйсмоктати, вйжлуктити, вйжлукта
ти, вйхлебтати, вйхлистати.
ВЬІЖЛУКЦІЦЬ д и в . вьіжлукчваць.
ВЬІЖЛУКЧАНЬІ спец, вйзолений, вйлугуваний, вйлужений. — Див. ще вьіжлукчваць.
ВЬІЖЛУКЧВАННЕ с. спец, визолювання, від
золення, вилуговування.
ВЬІЖЛУКЧВАЦЦА недок. звор., пас. і ВЬІЖЛУКЦІЦЦА док. спец, визолюватися, вйзолитися, відзолюватися, відзол йтися, вилуго
вуватися, вйл ужитися.
ВЬІЖЛУКЧВАЦЬ недок., ВЙЖЛУКЦІЦЬ док.
1. спец, (білизну) визолювати, вйзолити, від
золювати, відзол йти, вилуговувати, вйл ужи
ти; 2. док. перен. прост. вйдудлити, вйсмок
тати, вйжлуктити, вйжлуктати, вйхлебтати,
вйхлистати.
ВЬІЗАУ, -заву ч. у різн. знач, вйклик; в. у суд
вйклик до суду; в. на дуіль вйклик на дуель;
в. на спаббрніцтва вйклик на змагання; з -ам
з вйкликом; з’явнща па ~ву з’явйтися на вй
клик.
в ь із в а л Ен н е с. 1. звільнення, увільнення;
вйзволення, (незак. д. — ще) визволяння; в.
гбрада ад захбпнікау вйзволення міста від за
гарбників; в. сялян істор. звільнення селян;
2. (від обов язків, з посади і т. ін.) звільнення,
увільнення.
в ь із в а л Ен ч ь і визвольний, визвольниць
кий; ~чая барацьба за нацмянальную незалежнасць визвольна (визвольницька) бо
ротьба за національну незалежність.
ВЬІЗВАЛЙЦЦА недок., ВЬІЗВАЛІЦЦА док.
1. звільнятися, звільнйтися; визволятися,
вйзволитися; вивільнятися, вйвільнитися;
-ліцца ад прьігнету звільнйтися від гноблен
ня (пригноблювання, пригноблення); -ліцца
ад ланцугбу звільнйтися від пут; 2. позбува
тися, позбутися (кого-чого), (рідше) збувати
ся, збутися, звільнятися, звільнйтися (від ко
го-чого)', я не мог -ліцца ад пачуцця страху я
не міг позбутися почуття страху (звільнйтися
від почуття страху); 3. (від обов'язків, з поса
ди і т. ін.) звільнятися, звільнйтися, увіль
нятися, увільнйтися; дьірЗктар ужб - ліуся
директор уже звільнйвся; -ліцца ад работьі
звільнйтися (увільнйтися) з роботи.
ВЬІЗВАЛЙЦЬ недок., ВЬІЗВАЛІЦЬ док. 1. (да
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вати волю) звільняти, звільнйти; увільнйти;
визволяти, вйзволити; вивільняти; -ліць з
турмй звільнйти з в’язнйці (тюрмй); -ліць
країну ад вбрагау звільнйти (вйзволити) кра
їну від ворогів; -ліць рукі звільнйти (вйзво
лити, вйвільнити) руки; 2. (рятувати) виз
воляти, вйзволити, звільняти, звільнйти,
позбавляти, позбавити, (рідше) вибавляти,
вйбавити (з біди)', рятувати, урятовувати,
урятувати, порятувати, вирятовувати, вйрятувати; 3. (знімати з роботи, з посади і т. ін.)
звільняти, звільнйти, увільняти, увільнйти;
усувати, усунути; -ліць ад абавязкау галбунага інжьінера звільнйти (увільнйти, усунути)
від обов’язків головного інженера).
ВЬІЗВАЦЦА док. (добровільно братися за щось)
братися, узятися, зголошуватися, вйкликатися; єн -вауся адпрацаваць сення за мяне він
узявся (зголосйвся, вйкликався) відпрацю
вати сьогодні за мене.
ВЬІЗВЕРЬІЦЬ: в. вбчьі прост. (розм.) глянути
вовком (зйзом).
ВЬІЗЬІВАЦЬ недок., ВЬІЗВАЦЬ док. 1. викли
кати, (рідше) виклйкувати, вйкликати, визивати, вйзвати; -зваць у суд вйкликати до су
ду; -зваць вучня да дбшкі вйкликати учня до
дошки; -зваць з хатьі вйкликати з хати (з
дому); 2. виманювати, вйманити; -зваць ку
рій з куратніка вйманити курей з курника
(курятника); 3. (сприяти появі чого-небудь
негативного) спричиняти, спричйнювати,
спричинйти (що), спричинятися, спричйнюватися, спричинйтися (до чого)', породжува
ти, породйти (що)', збуджувати, збудйти (що)\
-зваць ірвбту спричинйти блювоту; -зваць
агщу спричинйти (вйкликати, збудйти) огйду; -зваць смех вйкликати (спричинйти)
сміх; -зваць апетит вйкликати (збудйти)
апетйт; -зваць варбжасць паміж сябрамі вй
кликати (спричинйти, породйти) ворожість
між (поміж) друзями; -зваць сумненне вй
кликати (породйти, збудйти) сумнів; -зваць
у кім-небудзь расчараванне вйкликати в кому-небудь розчарування; -зваць падазрінне
вйкликати (збудйти) підозру; 4. завдавати,
завдати; гзта не -звала цяжкасцей це не зав
дало труднощів.
ВЬІЗЬІУНЬІ спец, викличний.
ВЬІІГРЬІВАННЕ с. розм. нафавання.
ВЬІІГРЬІВАЦЬ недок. розм. нафавати; в. на
трубе награвати на трубі; в. мелбдьію нафа
вати мелодію.
ВЬІЙГРАВАННЕ с . вифавання.
ВЬІЙГРАВАЦЦА недок. пас. виграватися.
ВЬІЙГРАВАЦЬ недок., ВЬІЙГРАЦЬ док.урізн.
знач, вигравати, вйграти; -граць некалькі
рублеу вйфати декілька рублів; -граць партьію у иіахматьі вйграти партію в шахи;
-граць у чьііх-небудзь вачах вйфати в чиїхнебудь очах.
ВЬІЙГРАНКА ж. розм. вйфаш ч., вйгода, ко
ристь, розрахунок ч.
ВІЛЙГРЬІШ, -шу ч.урізн. знач, вйфаш; 0 бьщь
у -шьі бути у вйфаші, вйфати.
ВЬІЙГРЬІШНА прислівн. вйфашно.
ВЬІЙГРЬІШНЬІ у різн. знач, вйфашний.

ВЬІ КАЗНІ КАВ ЬІ
ВЬІЙСЦЕ с. прям., прен. вйхід ч.; знайсці в.
знайтй вйхід.

ВЬІЙСЦІ док. 1. у різн. знач, вййти; в. з дбму
вййти з дому; в. на дарбгу вййти на дорогу;
в. на сціну вййти на сцену (кін); в. з друку
вййти друком (з друку); в. з-пад апбкі вийти
з-під опіки; в. з гульні вййти із гри; в. з берагбу вййти (вйступити) з берегів; 2. безос.
вййти, удатися; вийшла зусім не так, як хацблася вййшло (удалося) зовсім не так, як
хотілося; 0 в. з галавьі вййти (вйлетіти) з головй; в. з давбр’я вййти з довіри (довір’я); в.
з моди вййти з моди; в. з рамак вййти з
рамок (зар а м к и , за межі), переступйти ме
жі; в. з сяоб втратити вйтримку (самовладу,
самовладання), дратуватися, роздратувати
ся; в. з узрбсту (з гадбу) вййти з віку (з років,
з літ), пересягнути вік; в. з-пад пяра вййти
з-під пера; в. (вьібіцца) на дарбгу вййги на
дорогу; в. на пенсію вййти на пенсію; в. (усплйць) навбрх (на паверхню) вййти (спливтй) наверх; спливтй на поверхню; в. са
стрбю перен. вййти з ладу; в. (вьібрацца) сухім
з вади вййти ( вйскочити) сухйм з водй, вйскочити на сухе; в. з гбнарам вййти з честю;
в. у адстауку вййти у відставку; в. (вьібіцца)
у людзі вййти в люди, вййти на дорогу
(шлях); в. у свет вййти у світ; в. у тираж
вййти в тираж, вййти з борознй; на має (ягб)
вийшла вййшло по-моєму (по його), вй
йшло на моє (на його); нічбга не вййдзе ні
чого не вййде (не вдасться).
ВЬІКАЗВАННЕ с. 1. висловлювання, вйсловлення, вйклад ч., (дія — ще) вйкладення,
викладання; вйслів ч.\ 2. вйраження, (незак.
д. — ще) виражання; вйсловлення, (незак. д.
— ще) висловлювання; відбиття, (незак. д. —
ще) відбивання; вйявлення, (незак. д. — ще)
виявляння; передача ж., (незак. д. — ще) пе
редавання; вйраження, (незак. д. — ще) ви
ражання; 3. вйраз ч., вйявлення, вйяв ч.;
4. висловлювання, вйсловлення; (прилюдне —
ще) вйступ ч.\ запісіць в. пісьменніка на стужку
записати вйступ письменника на сфічку.
ВЬІКАЗВАЦЦА недок., ВЬІКАЗАЦЦА док. 1. ви
словлюватися, вйсловитися; єн -зауся аднйм
з пбршьіх він вйсловився однйм з перших;
усе -заліся за унбсеную прапанбву усі вйсловилися за внесену пропозйцію; єн -зауся дбсьіць виразна він вйсловився досить (доволі)
виразно (ясно, зрозуміло); 2. виговорювати
ся, вй говоритися, (розм. док.) вйбалакатися.

ВЬІКАЗВАЦЬ недок., ВЬІКАЗАЦЬ док. 1. ви
словлювати, вйсловити; виражати, вйразити; відбивати, відбйти; виявляти, вйявити;
передавати, передати; виказувати, вй казати;
в. прауду у вбчи вйказати правду в очі (у вічі);
-заць сваб намбрьі вйсловити (вйявити, відкрйти) свої наміри (заміри); -заць жад&нне
вйсловити (вйявити, виразити) баж&ння;
-заць падзяку скласти подяку; -заць спачуванне вйсловити співчуття; 2. розм. (таємни
цю) видавати, вйдати; виказувати, вйказати.
ВЬІКАЗНІК ч. 1. грам, прйсудок; 2. виразник.
ВЬІКАЗНІКАВАСЦЬ ж . грам, присудковість.

ВЬІКАЗНІКАВЬІ грам, присудковий.
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ВЫКАЛАЧАНЫ обтрушений, оббйтий, пооббйваний; вйбитий; обмолочений (про жи
то). — Див. ще выкалбчваць.
ВЫКАЛОЧВАННЕ с. оббивання; вибивання;
обмолочування, обмолот ч.
ВЫКАЛОЧВАЦЬ недок., ВЫКАЛАЦЩЬ док.
обтрушувати, обтрусйти; вибивати, вйбити;
оббивати, оббйти; обмолочувати, обмолоти
ти (про снопи жита).
ВЫКАНАУЦА ч . виконавець, виконувач; судбвы в. судовий виконавець.
ВЫ КАНЬ КАНЫ розм. (випроханий) вйканючений. — Див. ще выканькаць.
ВЫКАНЬКАЦЬ док. розм. (випрохати) вйканючити.
ВЫКАПЕНЬ, -пня ч. геол. копалина ж., (про
тварину — ще) викопна тварйна, (про рослину
— ще) викопна рослйна; карысныя -пні корйсні копалини.
ВЫКАПНЁВЫ геол. викопнйй; ~вая сьіравіна
викопна сировйна; в. м&мант викопнний ма
монт, (рідше — мамут).
ВЫКАРАНЁННЕ с. викорінювання, вйкоренення.
ВЫКАРАНЙЦЬ недок., ВЙКАРАНІЦЬ док. ви
корінювати, викоріняти, вйкоренити; (розм.)
скореняти, скоренйти.
ВЙКАРМАК, -мка ч. прям., перен. прост, ви
годованець, вигодованка ж., годованець, го
дованка ж.
ВЙКАРМІЦЬ док. 1. вйгодувати, нагодувати;
2. відгодувати, угодувати.
ВЙКАРПАНЫ розм. вйколупаний.
ВЬІКАРПАЦЬ див. выкбрпваць.
ВЫКАСАВАНЫ розм. вйкреслений. — Див. ще
выкасбуваць.
ВЫКАСОУВАННЕ с. викреслювання.
ВЫКАСОУВАЦЦА недок. пас. викреслюватися.
ВЫКАСОУВАЦЬ недок., ВЬІКАСАВАЦЬ док.
викреслювати, вйкреслити, (багато, усе) по
викреслювати; -ваць прбзвішча вйкреслити
прізвище; -ваць некатбрыя радкі у твбры вй
креслити деякі рядкй у творі.
ВЙКАСАЦЬ док. обл. (звільнившись від пере
шкод, виставити, показати) вйставити, (ба
гато, усе) повиставляти; вйстромити, (бага
то, усе) повистромляти; вйткнути (багато,
усе) повитикати.
ВЙК1РАВАНЫ прям., перен. направлений, на
прямлений; спрямований, скерований; вйведений.
ВЫК1Р0УВАЦЦА недок., ВЬІКІРАВАЦЦА док.
1. розм. вихбдити, вййти; виїжджати, виїхати;
направляти, направити, (багато, усе) понаправлйти; (рідко) напрямлйти, напрймити;
спрямбвувати, спрямувати, скеровувати, ске
рувати; -вацца на дарбіу вййти (виїхати) на
дорогу; 2. знаходити, знайтй (що)\ -вацца на
правільньї шлях знайтй правильний шлях.
ВЬІКІРОУВАЦЬ недок., ВЬІКІРАВАЦЬ док.
прям., перен. направлйти, направити (багато,
усе) понаправлйти; (рідко) напрямляти, на
прймити; спрямбвувати, спрямувати, скеро
вувати, скерувати; виводити, вйвести; -ваць

ВЫКОУЗВАЦЬ
надарбгу спрямувати (скерувати, вйвести) на
шлях (на дорогу).
ВЬІКЛМАЛЬНІЦТВА с. викладання.
ВЬІКЛАДЧЬІК ч. викладач.
ВЬІКЛАДЧЬІЦА ж. викладачка.
ВЬІКЛАДЧЬІЦКІ викладацький.
ВЬІКЛІЧНІК ч. грам, вйгук.
ВЬІКЛЇЧНІКАВЬІ грам, вигукбвий.
ВЬІКЛЮЧАЛЬНІК ч. ел. вимикач.
ВЬІКЛЮЧАЦЬ недок., ВЙКЛЮЧЬІЦЬ док.
1. виключати, вйключити; (з навчального за
кладу і т. ін. — ще) відчислйти, відчйслити,
відраховувати, відрахувати; г$ту акалічнасць
трЗба -чьіць цю обставину треба (слід) вй
ключити; -чьіць са спісау вйключити зі спйсків; 2. (зупинити дію чого-небудь) вимикати,
вймкнути; -чьіць прьіемнік вймкнути приймач.
ВЬІКЛЮЧНА 1. прислівн. винятково; надзви
чайно; в. дббрьі чалавек винятково (надзви
чайно) добра людйна; 2. у знач. част. вйключно, тільки, лише, лиш; єн есць в. раслінную бжу він їсть вйключно (тільки, лише)
рослйнну їжу; гЗтмм мьі абавязаньї в. яму цим
ми зобов’йзані вйключно (тільки, лише) йо
му; 3. прислівн. (за винятком, крім) вйключ
но; ад А да К в. від А до К вйключно.
ВЬІКЛЮЧНАСЦЬ ж 1. винятковість; надзви
чайність; 2. вйключність.
ВЬІКЛЮЧНЬІ 1. винятковий; надзвичайний;
-ньія закбньї виняткові закони; в. вьіпадак
винятковий (надзвичайний) вйпадок, над
звичайна пригода; чалавек -най дабратй ви
нятково (надзвичайно) добра людйна; 2. (влас
тивий тільки певній особі, колективу тощо)
вйключний; -ная заслуга вучбнага вйключна
заслуга вченого.
ВЬІКЛЮЧФННЕ с. 1. (дія) вйключення, (незак. д. — ще) виключання; вйведення, (незак.
д. — ще) виводження; 2. вймкнення, (незак.
д. — ще) вимикання; 3. вйняток ч.; за -нням
за вйнятком; усб за -нням аднагб усі за вйнятком одного; з’яулйцца -ннем бути вйнят
ком, становйти вйняток; без -ння без вйнятку; як в. з агульньїх закбнау як вйняток із
загальних законів; як в. як вйняток.
ВЬІКЛЯСЦІ док. розм. проклястй, заклястй.
ВЙКЛЯТЬІ розм. дієприкм. проклятий. —Див.
ще ВЬІКЛЯСЦІ.
ВЬІКОРПВАННЕ с. розм. виколупування.
ВЬІКОРПВАЦЦА недок. пас. розм. виколупу
ватися, викопйрсуватися.
ВЬІКОРПВАЦЬ недок., ВЙКАРПАЦЬ док. розм.
виколупувати, вйксшупати, (однокр.) вйколупнути; викопйрсувати, вйкопирсати, видлубувати, вйдлубати, вйскіпати.
ВЬІКбУЗВАЦЦА недок., ВЬІКАУЗНУЦЦА док.
1. розм. вислизати, вйслизнути, висковзати,
вйсковзнути, випбрксувати, випорсати, (рід
ко) випорскати, вйпорснути; 2. пас. бруднйтися, забруднюватися, забруднйтися, заяло
жуватися, заялозитися, (док. розм.) закаляти
ся, побрудніти.
вьікО У звац ь недок., ВЙКАУЗАЦЬ док. 1. розм.
ковзати, вйковзати; 2. бруднйти, забруднюва
ти, забруднйти, (багато, усе) позабруднювати;
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заяложувати, заялозити, (багато, усе) поза
яложувати; (док.) побруднйти; (розм.) каляти,
закаляти.
ВЬІКПІВАННЕ с. розм. висміювання.
ВЬІКПІВАЦЬ недок., ВЙКПІЦЬ док. розм.
висміювати, вйсміяти.
ВЫКРАСАННЕ і ВЫКРдСВАННЕ С. кресан
ня, викрешування (іскри).
ВЫКРАСАЦЬ / ВЫКРЭСВАЦЬ недок., ВЬІКРАСАЦЬ і ВЬІКРАСІЦЬ док. кресати, викре
шувати, вйкресати; добувати, добути (іскру).
ВЫКРУТКА ж. розм. вйхід (з важкого стано
вища) ч.; ніякай ~кі няма ніякого (жодного)
вйходу немає (нема).
ВЫКРУТЛ1ВА прислівн. розм. спрйтно, метко;
вертко, вивертливо, викрутливо.
ВЬІКРУТЛІВАСЦЬ ж. розм. вйверткість; (розм.)
промітність, спрйтність, меткість; верткість,
вивертливість, викругли вість.
ВЫКРУТЛ1ВЫ розм. виверткий; (розм.) промітнйй, спрйтний, меткйй; верткйй, виверт
ливий, викрутливий.
ВЫКРЭСВАННЕ див. выкрасанне.
ВЬІКРФСВАЦЬ див. выкрасаць.
ВЫКУЛЕНЫ розм. дієприкм. вйвалений; вйвернутий, вивернений. — Див. ще вьпфіьваць.
ВЬІКУЛЬВАННЕ с. розм. вивалювання, вивер
тання.
ВЬІКУЛЬВАЦЦА недок., ВЙКУЛІЦЦА док.
розм. вивалюватися, вйвалитися, (про бага
то, про все) повивалюватися; вивертатися,
вйвернутися.
ВЫКУЛЬВАЦЬ недок., ВЬІКУЛІЦЬ док. розм.
вивалювати, вйвалити, (про багато, про все)
повивалювати; вивертати, вйвернути.
ВЫКУРВАННЕ с. 1. викурювання; скурюван
ня; 2. виганяння, викурювання.
ВЫКУРВАЦЦА недок. пас. 1. викурюватися;
скурюватися; 2. виганятися, вигонитися, вику
рюватися.
ВЫКУРВАЦЬ недок., ВЫКУРЫЦЬ док. 1. ви
курювати, вй курити, (багато, усе) повику
рювати; скурювати, скурйти, (док.) покурйти; -рыць папярбску вйкурити цигарку (папіроску); 2. виганяти, вигонити, вйгнати;
викурювати, вйкурити; -рыць ліс^ з нары вй
курити лисйцю з норй; -рыць няпрбшаных
гасцёй вйкурити непрбшених (непроханих)
гостей.
ВЫЛЕГЧАНЫ розм. оскоплений; кастрова
ний; вйхолощений, холощений, вйчищений,
(розм.) вйкладений. — Див. ще вылегчаць.
ВЫЛЕГЧАЦЬ док. розм. оскопйти; каструвати;
вйхолостити, вйчистити, вйкласти, (рідше)
вйложити, (недок.) валашати.
ВЫЛЕГЧЫ док. (про злакові, траву) вйлягти,
полягтй.
ВЫЛЁТНЫ обл. крізнйй, наскрізний; -ная мяжа наскрізна межа.
ВЫЛ І ВАК, -ліука ч. (яйце, знесене без шкара
лупи) вйливок.
ВЬІЛІК, -ку ч. відрахування, вйрахування, (незак. д. — ще) відраховування, вираховування;

ВЫЛУЧАЦЬ
за ~кам чагб-небудзь за відрахуйком (за вйнятком) чого-небудь.
ВЬІЛІТАВАНЬІ заст. техн. вйпаяний.
ВЬІШТОУВАННЕ с. заст. техн. випаювання.
ВЬІЛГГОУВАЦЦА недок. пас. заст. техн. ви
паюватися.
ВЬІЛІТОУВАЦЬ недок., ВЬІЛІТАВАЦЬ док.
заст. техн. випаювати, вй паяти.
ВЬІЛІЧАЛЬНІК ч. обчислювач, обчислювальник.
ВЬІЛІЧАЛЬНЬІ обчйслювальний; в. цЗнтр обчйслювальний центр; 0 ~ная математика обчйслювальна математика.
ВЬІЛІЧАНЬІ 1. обчйслений, вйрахуваний, вйчислений, вилічений; 2. відрахований, вйра
хуваний; утрйманий, удержаний. — Див. ще
вьілічваць.
ВЬІЛІЧВАННЕ с. обчйслення, вйрахування,
вйлічення, (незак. д. — ще) обчйслювання,
вираховування, вилічування.
ВЬІЛІЧВАЦЦА / ВЬІЛІЧАЦЦА недок. пас. обчйслюватися, обчислятися, вираховуватися,
вичйслюватися, вилічуватися; відраховува
тися, вираховуватися, відлічуватися; утрймуватися.
ВЬІЛІЧВАЦЬ / ВЬІЛІЧАЦЬ недок., ВЬШІЧЬІЦЬ
док. 1. (знаходити за допомогою обчислення)
обчйслювати, обчисляти, обчйслити; вира
ховувати, вйрахувати, (багато, усе) повира
ховувати; вичйслювати, вйчислити; вилічу
вати, вйлічити; 2. (недоплачувати якусь суму)
відраховувати, відрахувати, (багато, усе) повідрахбвувати; вираховувати, вйрахувати,
(багато, усе) повирахбвувати; утрймувати,
утрймати.
ВЙЛГЧЬІЦЬ див. вьшчваць.
ВЬІЛІЧдННЕ с. 1. обчйслення, вйрахування,
(незак. д. — ще) обчйслювання, вираховуван
ня, вилічування; 2. відрахування, вйраху
вання, (незак. д. — ще) відраховування, ви
раховування.
ВЬІЛУЧАЛЬНЬІ лінгв. видільнйй.
ВЦЛУЧАНЬІ 1. вйділений, відділений; відок
ремлений, відмежований; 2. вйсунутий, вйсунений; 3. вйділений; 4. вйбраний, знайдений;
5. вйданий, вйпущений; 6. вйпроменений;
7. друк, вйділений. — Див. ще вьілучаць.
ВЬІЛУЧАЦЦА недок., ВЙЛУЧЬІЦЦА док. 1. ви
ділятися, вйділитися, вирізнятися, вйрізнитися, відзначатися, відзначйтися, визначити
ся; (недок.) вирізнятися; відрізнйтися; єн
-чмуся сваей працаздбльнасцю він вйділився
(вйрізнився, відзначйвся) своєю працездат
ністю; 2. дсім., фізіол. виділятися, вйділитися;
у працЗсе рз&кцьгі -чьілася соль у процесі ре
акції вйділилася сіль; 3. випромінюватися,
(рідше) випромінювати, випроменитися;
4. недок. пас. виділятися, відділйтися, вису
ватися, висбвуватися, виставлятися, вибира
тися, знаходитися, випускатися.
ВЬІЛУЧАЦЬ недок., ВЙЛУЧЬІЦЬ док. 1. ви
діляти, виділити, відділяти, відділйти, виок
ремлювати, вйокремити, відокремлювати,
відокремити; -чьіць сл&бмх в^чняу у асббную
групу вйділити (відділйти, виокремити, від
окремити) слабких учнів в окрему групу;
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2. висувати, висовувати, вйсунути, (багато,
усе) повисувати, повисовувати; -чыць кан
дидатуру вйсунути кандидатуру; 3. (віддати
в користування) виділяти, виділити; -чыць
србдкі на будауніцтва виділити кошти на будівнйцтво; 4. вибирати, вйбрати, (багато,
усе) повибирати; знаходити, знайти, (бага
то, усе) познаходити; -чыць вбльную хвіліну
знайтй (вйбрати) вільну хвилйну; 5. випус
кати, вйпустити; -ч&ць пах пахнути, видиха
ти запах, (розм.) пахтіти; 6. випромінювати,
вйпроменити; сбнца -чае цеплыню сонце ви
промінює тепло; ягб (ягбныя) вбчы -чалі радасць його очі випромінювали радість; 7. друк.
виділяти, вйділити; -чыць тлустым шрыфтам
вйділити жйрним шрйфтом.
ВЬІЛУЧІШЕЦ, -нца ч. висуванець.
ВЫЛУЧЭНКА ж. висуванка.
ВЫЛУЧЭННЕ с. 1. вйділення, (незак. д. — ще)
виділяння; відділення, (незак. д. — ще) від
діляння; відокремлення, відмежування, (не
зак. д. — ще) відокремлювання, відмежову
вання; 2. вйсунення, (незак. д. — звичайно)
висування, висовування; 3. (коштів і т. ін.)
вйділення; 4. випускання; видихання; 5. ви
промінювання; 6. друк, вйділення.
в ь іл у ч Фн с к і висуванський.
ВЬІЛУЧФНСТВА с. висуванство.
ВЫЛЫСЕЦЬ док. облисіти, полисіти, вйлисіти.
ВЬІЛЮДАК, -дка ч. недолюдок, недолюд, не
люд; вйродок, вйплодок; кат; звір; в. рбду
чалавечага лайл. недолюдок, недолюд, нелюд.
ВЙЛЮДЗЕЦЬ і ВЙЛЮДНЕЦЬ док. розм.
1. (стати гарним, фізично розвинутим) вйлюдніти; змужніти, вйрости, розвйнутися;
2. (стати вихованим) перен. вйлюдніти, спо
важніти, постатечніти, стати (зробйтися) роз
судливим (статечним, урівноваженим); порозумніти, порозумнішати, (розм.) оговтати
ся, обговтатися.
ВЙМАКЛІНА ж. розм. (місце на полі, де ви
мокли посіви) вймок ч.
ВЙМАНЕЖЬІЦЬ док. розм. вймуштрувати.
ВЫМАРАНЫ спец, (витриманий у воді або в
спеціальному розчині для надання темного ко
льору й міцності) морений.
ВЙМАРАЧНЫ юр. вйморочний, безгосподар
ний.
ВЙМАРМЫТАЦЬ док. промймрити, промур
мотати, промурмотіти, пробурмотати, про
бурмотіти, пробубніти, (рідко) проворкота
ти, проворкотіти, (розм.) прохарамаркати.
ВЫМАУЛЁННЕ с. вимова ж.; (дія — ще) ви
мовляння; в. зычных гукау вимова (вимов
ляння) прйголосних звуків; пр&вільнае в.
правильна вимова; белар^скае літаратурнае
в. білоруська літературна вимова.
ВЫМА^ЛЁНЧЫ лінгв. вимовний; -чыя нбрмы
вимовні норми; в. апарат вимовний (мов
ний) апарат, апарат вимовляння.
ВЫМАХЛЕВАНЫ розм. (здобутий шахрай
ством) вйдурений.
ВЙМАХЛЕВАЦЬ док. розм. вй шахрувати, вйдурити, вйманити.
ВЫМАЦЬ недок., ВЬІНЯЦЬ док. виймати,

ВЬІНІК
вййняти; -няць душу вййняти душу; 0 лестачкамі дух вьімае прик. лестощами душу
виймає; вймі дьі палажьі (пакладзі) телйсь,
ялова, давай молока; забажалось мерзлого в
Петрівку; заманулось, як серед літа крйги.
ВЙМАЧЬІНА ж. розм. (місце з ушкодженим
вологою посівом) вймок ч.
ВЙМЕНЦІЦЬ док. розм. 1. вймантачити; намантачити; нагострйти, вйгострити, (багато,
усі) понагострювати, повигострювати (косу
мантачкою)\ 2. (прост.) строщйти, потрощйти, (вульг.) злигати; зжерти; пожерти; вйжерти.
ВЙМЕНЧАНЬІ розм. намантачений, вймантачений, нагострений, погострений, вйгострений (мантачкою). — Див. ще вмменціць.
ВЙМЕРКАВАНЬІ дієпткм. 1. вйгаданий, вйкроєний; вйграний; 1. вйбраний, знайдений;
3. розрахований. — Див. ще вммеркаваць.
ВЙМЕРКАВАЦЬ док. 1. (знайти за допомогою
детального розрахунку) вйгадати, вйкроїти;
вйфати; в. з бюджету тисячу рублеу вйкроїти
з бюджету тйсячу рублів; в. сваббдную гадзіну
вйгадати (вйфати) вільну годйну; 2. вйбрати,
знайтй (зручний момент); 3. розрахувати; в.,
дзе што засеяць розрахувати, де що посіяти.
ВЬІМЕРНІК ч . вимірник, вимірювач.
ВЙМЕРХАЦЦА док. прост. зголодніти, вйголодатися, вйголоднітися, (обл.) проголоднітися.
ВЬІМОВА ж. догана; сурбвая в. з папярЗджаннем сувора догана з попередженням; аб’явіць
-ву оголосйти догану.
ВЙМУДРАВАНЬІ розм. вйгаданий, вйдуманий. — Див. ще вьімудрбуваць.
ВЬІМУДРОУВАЦЬ і ВЬІМУДРАЦЬ недок., ВЬІМУДРАВАЦЬ і ВЬІМУДРЬІЦЬ док. розм.
вигадувати, вйгадати (багато) повигадувати;
видумувати, вйдумати, (багато) повидумува
ти; (рідше) вимудровувати, вймудрувати; (розм.)
домудруватися (до чого), вй мети кувати (що).
ВЙМУДРЬІ тільки мн. розм. вйгадки, вйгади,
(розм.) витребеньки, хйтрощі, хйтрість ж.; на
в. пусщуся пустйвся (пішов) на хйтрощі (на
хйтрість), удався до хйтрощів.
ВЬІМЯРАЛЬНІК ч . вимірник, вимірювач.
ВЬІМЯРАЛЬНЬІ вимірювальний, міряльний,
мірйльний.
ВЬІМЯРАЛЬШЧЬІК ч . (розм.) міряльник.
ВЬІМЯРАЛЬШЧЬІЦА ж. (розм.) міряльниця.
ВЬІМЯРКОУВАННЕ с. 1. вигадування; ви
мудровування; 2. (про час) вигадування, зна
ходження, вибирання; викроювання; 3. роз
рахунок ч.ь зважування.
ВЬІМЯРКОУВАЦЬ недок. 1. вигадувати, ви
мудровувати; 2. (час) вигадувати, вифавати,
знаходити, вибирати, викроювати; 3. розра
ховувати, зважувати.
ВЬІМЯРФННЕ с. у різн. знач. 1. (дія) вимірю
вання, виміряння, вймір ч., міряння; обмі
рювання, обмір ч.\ 2. мат. і т. ін. вймір ч.
ВЬІНАХОДКА ж. розм. 1. вйнахід ч., вйнайдення с.; 2. вйгадка.
ВЙНІК, -ку ч. 1. результат; підсумок; вйсновок; плід; -кі перагавбрау (перамбу) резуль
тати (підсумки) переговорів (перемов); пад-
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вбдзіць ~кі підбивати (підводити, робйти)
підсумок (підсумки), підсумовувати; в. спаббрніцтва результат (підсумок, підсумки)
змагань; ~кі шматгадбвай працы плодй (під

сумки, наслідки) багаторічної (багатоліт
ньої) праці; 2. наслідок; паж&р быу ~кам неасцярбжнага абыхбджання з агнём пожежа
була наслідком (була вйкликана, спричине
на) необережним поводженням з вогнем.
ВЬІНІКАЦЬ недок. 1. виникати, поставати, з’яв
лятися, ставати; ~кае нбвая перашкбда вини
кає (постає, з’являється, стає) нова перешко
да (перепона); 2. виходити, випливати; з п§тага ~кае... з цього виходить (випливає)...
ВЬІНІКОВЬІ результатйвний.
ВЫН0С1СТЫ і ВЫНОСНЫ (про дерево) гінкйй.
ВЬІНОСЛІВАСЦЬ ж. витривалість; терплячість.
ВЫН0СЛ1ВЫ витривалий; терплячий.
ВЫНЙРВАЦЬ і ВЫНЫРАЦЬ недок., ВЫ
НЫРНУ ЦЬ док. прям., перен. виринати, вйринути, (рідше) вирнути; зринати, зрйнути,
(розм.) випурнати, випурнути, вйпірнути,
вйгулькнути, (обл.) вйгулькнутися; плывёц
~нуу далёка ад бёрага плавець вйринув (вйрнув, вйпурнув, вйпірнув) далеко від берега;
месяц ~нуу з-за хмар місяць вйринув (вигуль
кнув) з-за хмар.
ВЬІНЯТКА ж. 1. (уривок тексту) вйтяг ч.\ вйписка, вйпис ч.\ урйвок ч.\ 2. (пропущенеміс
це) пропуск ч.\ купюра; ~ткі цзнзуры пропус
ки (купюри) цензури.
ВЙПАКЛАДАНЬІ розм. вйхолощений, вйчищений, холощений, чйщений. — Див: ще вьіпакладаць.

ВЬІПАКЛАДАЦЬ док. розм. вйхолостити, вйчистити.
ВЫПАКУТАВАНЫ вйстражданий. — Див. ще
выпакутаваць.

ВЬІПАКУТАВАЦЬ док. вйстраждати, перетер
піти, витерпіти.
ВЫПАЛОСКВАЦЬ недок., ВЙПАЛАСКАЦЬ
док. виполіскувати, вй полоскати, (багато,
усе) повиполіскувати.
ВЫПАМПАВАНЫ вйкачаний.
ВЫПАМПОУВАННЕ с. викачування.
в ы п а м п О у в а ц ц а недок. пас. викачуватися.
ВЫПАМПОУВАЦЬ недок., ВЙПАМПАВАЦЬ
док. викачувати, вй качати.
ВЙПАРАТЫ 1. вйпоротий; 2. вйколотий, (розм.)
вйштрикнутий; 3. вйгнаний, вйкурений, вйманений; 4. (розм.) вйшуканий. — Див. ще выпараць.

ВЬІПАРАЦЬ док. 1. (вийняти, розрізавши по
шву) вй пороти; 2. (чимось гострим) вй коло
ти, (багато, усе) повиколювати; (розм.) вйштрикати, вйштрикнути; в. вбчы вйколоти (вйштрикати, вйштрикнути) очі; 3. прост.
вйгнати, вйкурити, вйманити; ягб з хаты не
~раш його з дому (з хати) не вйженеш (не
вйкуриш, не вйманиш); в. янбта з нары вй
гнати єнота з норй; 4. розм. знайтй, вйшукати, (багато, усе) повишукувати.
ВЬІПАРНІК ч . техн. випарнйк.
ВЙПАСАЖЬІЦЬ док. розм. (заст.) вйдворити,
вйжити, (розм.) вй провадити, вйрядити; в.
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кватарантау вйдворити (вйжити, вй провади
ти) квартирантів; в. няпрбшанмх гасцбй вй
дворити (вйпровадити, вйрядити) непрошених (непроханих) гостей.
ВЙПАЦКАНЬІ забруднений, побруднений, за
мазаний, замащений; (здебільшого про облич
чя) замурзаний, обмурзаний, замазурений;
(розм.) закаляний, покаляний, запаскудже
ний, спаскуджений; (розм.: забризканий одяг,
взуття тощо) забрьоханий. — Див. ще вьіпацкаць.

ВЬІПАЦКАЦЦА док. розм. забруднйтися, за
мазатися, (про багато, про все) позамазува
тися, замастйтися; замурзатися, обмурзати
ся, замазуритися; (розм.) закалятися, пока
лятися, запаскудитися; (розм.) забрьохатися.
ВЙПАЦКАЦЬ док. забруднйти, (багато, усе)
позабруднювати; вйбруднити, замазати, (ба
гато, усе) позамазувати; замастйти; (здебіль
шого обличчя) замурзати, обмурзати, замазу
рити; (розм.) закалякати, покалякати, скалякати; (розм.) запаскудити, спаскудити, (бага
то, усе) попаскудити; (розм.: забризкати
одяг, взуття тощо) забрьохати.
ВЙПЕТРАЛЬІ і ВЙПЕТРАНЬІ 1. якйй (що)
вйсох, вйсохлий, вйсхлий; якйй (що) посох,
посохлий; (про рослини — звичайно) якйй
(що) усох, усохлий; зсохлий, засохлий; вйвітрілий, вйвітрений; 2. перен. якйй (що) вй
сох, вйсохлий, вйсхлий; худйй; сухйй. — Див.
ще вйпетраць.
ВЙПЕТРАЦЬ док. 1 . вйсохнути, вйсохти, (рід
ко) вйсхнути, (про багато, про все) повисихати, посохнути; (про рослини — звичайно)
усохнути, усохти, (про багато, про все) по
всихати; зсохнути, зсохти, (про багато, про
все) позсихати; засохнути, засохти, (про ба
гато, про все) позасихати; вйвітритися; 2. пе
рен. висохнути, вйсохти, (рідко) вйсхнути;
схуднути, змарніти, помарніти, (розм.) стягтйся, (про багато, про все) постягуватися, по
стягатися; перепастися; єн в&льмі -pay він
дуже схуд (змарнів, з тіла спав, перепався),
його дуже стяглб.
ВЬІПІЛОВАЧНЬІ спец, випалювальний.
ВЬІПІЛбУВАННЕ с. випилювання.
в ь іп іл О у в а ц ц а недок. пас. випйлюватися.
ВЬІПІЛОУВАЦЬ недок., ВЬІПІЛАВАЦЬ док. у
різн. знач, випйлювати, вйпиляти, (багато)
повипйлювати; (пилкою) вирізувати, вйрізати, (багато) повирізувати.
ВЬІПЛШІЧВАЦЦА недок., ВЙПЛІШЧЬІЦЦА док. розм. вилазити, вилізати, вйлізти,
(про багатьох, про всіх) повилазити, повилі
зати; пролазити, пролізати, пролізти, (про
багатьох, про всіх) попролазити, попроліза
ти; (розм., з натовпу — ще) продиратися,
продертися, (про багатьох, про всіх) попро
диратися; протовплюватися, протовпйтися,
протйскуватися, протйснутися.
ВЬІПЛЬІСЦІ1 док. у різн. знач, вйпливти, вйплисти, (рідше) вйплинути, (про багато, про
все) повипливати; (поез.) вйлинути; в. у мбра
вйпливти (вйплисти, вйплинути) в море; мбсяц -льіу з-за хмар місяць вйплив (вйплинув)
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з-за хмар; -лыла нбвае пыт&нне вйпливло
(постало, вйникло) нове питання.
ВЫПЛЫСЦ12 док. с.-г. вйколоситися; ячмёнь
-лыу ячмінь вйколосився.
ВЫПЛЮХАНЫ вйплесканий, вйхлюпаний.
— Див. ще вьпипбхваць.
ВЫПЛЮХВАЦЦА недок. звор., пас., ВЙПЛЮХАЦЦА док. випліскуватися, вйплескатися,
(однокр.) вйплеснутися; вихлюпуватися, вйхлюпатися, (однокр.) вйхлюпнутися.
ВЫПЛЮХВАЦЬ недок., ВЫПЛЮХАЦЬ док.
випліскувати, вйплескати, вихлюпувати, вйхлюпати, (багато, усе) повихлюпувати.
ВІ>ІПЛЮХНУЦЬ док. однокр. прям., перен. вйплеснути, вйхлюпнути; -нуць свой гнеу вйплеснути (вйхлюпнути) свій гнів. — Пор. выплюхваць.

ВЫ ПЛЮХНУТЫ вйплеснутий, вйхлюпнутий.
— Див. ще вышнбхваць.
ВЫПЛЮХНУЦЦА док. однокр. вйплеснутися,
вйхлюпнутися.
ВЫПРАБАВАЛЬШК ч . випробувач; лётчык-в.
льотчик-випробувач.
ВЫПРАБАВАЛЬШЦА ж . випробувачка.
ВЬІПРАБАВАЛЬНІЦКІ випробувача (род. в.).
ВЫПРАБАВАЛЬНЫ 1. випробнйй, іспитовий;
в. термін випробнйй (іспитовий) термін (час);
2. перен. допйтливий, пйльний, запйтливий;
в. пбзірк допйтливий (пйльний, запйтливий)
погляд.
ВЫПРАВА ж. 1. (дія) відправлення с., (незак.
д. — ще) відправляння с., вйрядження с., (не
зак. д. — ще) виряджання с., випроваджання
с., посилання с., надіслання с. (незак. д. —
ще) надсилання с.; (заст.) вйпрйва; 2. експедйція, екскурсія, похід ч., подорож, прогу
лянка, (заст.) вйправа; 3. обл. (речі, які го
туються для того, хто вирушає в дорогу) речі
в дорогу; 4. обл. (посаг у вигляді хатнього на
чиння) посаг ч., віно с., прйдане с., вйправа;
5. (про статуру) вйправка, постава.
ВЬІПРАВІЦЬ див. выпрауляць1.
ВЬІПРАВІЦЬ2 див. выпрауляць2.
ВЫПРАГАЦЬ недок., ВЫПРАГЧЫ док. випря
гати, вйпрягти, (багатьох, усіх) повипрягати;
розпрягати, розпрягтй, (багатьох, усіх) по
розпрягати.
ВЫПРАУЛЁННЕ1с. вйправлення, (незак. д. —
ще) виправляння; вйрівняння; (незак. д. —
ще) вирівнювання.
ВЫПРАУЛЁННЕ2 с. відправлення, (незак. д.
— ще) відправляння; вйрядження (незак. д.
— ще) виряджання; випроваджання; поси
лання, надіслання, (незак. д. — ще) надси
лання; споряджання, спорядження.
ВЫПРАВЛЕНЫ1 вйправлений; вйрівняний.
— Див. ще выпрауляць1.
ВЫПРАВЛЕНЫ2 відправлений; вйряджений;
вйпроваджений, відпроваджений; посланий;
надісланий; споряджений. — Див. ще выпра
уляць2.

ВЫПРА&ЛЙЦЦА1 недок. звор., пас., ВЬІПРАВІЦЦА док. 1. виправлятися, вйправитися,
поправлятися, поправитися; (розм.) справ
лятися, справитися; (недок.) правитися; ста-
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нбвішча -вілася становище вйправилося,
стан вйправився; 2. (ставати прямим) ви
правлятися, вйправитися; вирівнюватися,
вйрівнятися.
ВЫПРАйЛЯЦЦА1 недок. звор., пас., ВЬІПРАВІЦЦА док. 1. (у дорогу) відправлятися, від
правитися; виряджатися, вйрядитися; пода
ватися, податися, мандрувати, помандрува
ти; рушати, рушити, вирушати, вйрушити,
(розм.) рушатися, рушитися; 2. (з дому) від
правлятися, відправитися; (недок.) прово
джатися, проводитися, випроводжатися, ви
проваджуватися; виряджатися, випроводжа
тися; споряджатися; 3. висилатися, вйслатися; надсилатися, надіслатися; посилатися,
послатися.
ВЫПРАУЛЙЦЬ1 недок., ВЬІПРАВІЦЬ док.
1. виправляти, вй правити, (багато, усе) по
виправляти; вирівнювати, вйрівняти; -віць
річьішча вйправити (вйрівняти) річище (рус
ло); 2. перен. (ліквідовувати недоліки) виправ
ляти, вйправити; -віць памьілкі вйправити
помилкй; -віць недахбпы мехашзма вйправи
ти недоліки механізму; 0 гарбатага магіла вьіправіць горбатого могйла вй править; щерба
того горшка ніколи не поправиш.
ВЫПРАУЛЙЦЬ2недок., ВЬІПРАВІЦЬ док. 1. (у
дорогу) відправляти, відправити, (багатьох,
усіх) повідправляти; споряджати, спорядйти,
виряджати, вйрядити, (багатьох, усіх) пови
ряджати; випроводжати, вйпровадити, від
проваджувати, відпровадити, (багатьох, усіх)
повідпроваджувати, (розм.) попровадити; -віць
дзяцёй у шкблу відправити (вйрядити, вйпро
вадити) дітей до школи; -віць у далёкую дарбгу відправити (вйрядити, спорядйти, вй
провадити, відпровадити) в далеку дорогу;
-віць экспедыцыю відправити (спорядйти)
експедйцію; 2. (з дому) відправляти, відпра
вити, (багатьох, усіх) повідправляти; виря
джати, вйрядити, (багатьох, усіх) повиря
джати; випроводжати, вйпровадити, відпро
ваджувати, відпровадити, (багатьох, усіх) по
відпроваджувати, (розм.) попровадити; (обл.)
вйправити, (багатьох, усіх) повиправляти;
-віць гасцёй з хаты відправити (вйрядити,
вйпровадити, відпровадити, попровадити)
гостей з хати; 3. посилати, послати, надси
лати, надіслати, відправляти, відправити,
(багатьох, усіх) повідправляти; -віць да дбктара послати (відправити) до лікаря; -віць
камб&йны у пбле послати (надіслати, відпра
вити) комбайни в поле.
ВЬІПРАЦАВАЦЦА див. выпрацбувацца.
ВЬІПРАЦОУВАННЕ с. виробляння, вироблю
вання, вйроблення.
ВЬІПРАЦОУВАЦЦА недок звор., пас., ВЬІПРА
ЦАВАЦЦА док. вироблятися, вироблюватися,
вйробитися; у ягб -валася піуная думка аб рэч&х у нього вйробилася певна думка про речі,
у нього вйробився певний погляд на речі.
ВЬІПРАЦОУВАЦЬ недок., ВЙПРАЦАВАЦЬ
док. у різн. знач, виробляти, вироблювати,
вйробити, (багато, усе) повиробляти, повироблювати; -цаваць нбрму вйробити норму;
-цаваць план дзеянняу вйробити план дій.
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в ь іп р а ц О у к а Ж. 1. (дія) вйроблення С., (незак. д. — ще) виробляння с., вироблюван
ня с.\ 2. (те, що вироблене) вйробіток ч., вйріб ч.; дзенная в. денний вйробіток; нбрмм
~кі норми вйробітку.
ВЬІ ПРАЦЬ док. (про посіви) вйпріти.
ВЙПРУДЖАНЬІ розм. вйпнутий. — Див. ще
вьіпруджваць.
ВЬІПРУДЖВАЦЦА недок., ВЙПРУДЗІЦЦА док. обл. випинатися, вйпнутися, (док.)
вйп’ястися, (про багатьох, про всіх) повипинатися.
ВЬІПРУДЖВАЦЬ недок., ВЙПРУДЗІЦЬ док.
обл. випинати, вйпнути, (док.) вйп’ясти, (ба
гато, усе) повипинати.
ВЙПРУЦІЦЦА док. прост. 1. (напружившись,
вигнутися) вйпрямитися, розпрямйтися, ви
простатися, вйпростуватися, розправитися;
вйрівнятися; напружитися; 2. груб, здохнути.
ВЬІПРУЧВАЦЬ недок., ВЙПРУЦІЦЬ док. розм.
випрямляти, випрямлювати, вйпрямити; роз
прямляти, розпрямлювати, розпрямйти; ви
простувати, вйпростати, (багато, усе) по
випростувати; (рідше) випростовувати, вйпростувати, (багато, усе) повипростовувати;
розправляти, розправити; вирівнювати, вйрівняти, повирівнювати; напружувати, на
пружити; 0 нбгі -ціць (померти) вйтягти (вйтягнути, простягтй, вйпростати, відкйнути)
ноги; дуба дати, урізати дуба; ґйґнути.
ВЬІПУДЖВАННЕ с. розм. сполохування, за
лякування.
ВЬІПУДЖВАЦЦА недок. пас. розм. сполохува
тися, полохатися.
ВЬІПУДЖВАЦЬ недок., ВЙПУДЗІЦЬ док. розм.
сполохувати, сполохнути; полохати, сполоха
ти; -дзіць тушку з гнязда сполохнути (споло
хати) пташку з гнізда; -дзіць ліса з хмизняку
сполохнути (сполохати) лйса з чагарників.
ВЬІПУКЛЙЦЦА недок. звор., пас., ВЬІПУКЛІЦЦА док. 1. випинатися, вйпнутися, вйп’ястися, (про багато, про все) повипинатися;
2. (виділитися, стати виразним) перен. під
креслюватися, увиразнюватися.
ВЬІПУКЛЙЦЬ недок., ВЙПУКЛІЦЬ док. 1. ви
пинати, вйпнути, вйп’ясти; 2. (виділити,
зробити виразним) перен. підкреслювати, під
креслити, увиразнювати, увиразнити.
ВЙПУСТАК, -тка ч. обл. назймок, бузимок,
однорічне (однолітнє) теля с.; (обл.) бузівок.
ВЬІПУСТАШАНЬІ1. розм. спустошений; сплюнд
рований; 2. перен. вйхолощений. —Див. ще ВЬІпустбшваць.
ВЬІПУСТОШВАННЕ с. 1. (дія) спустошення,
(незак. д. — ще) спустошування, пустошення;
плюндрування; спорожнення, (незак. д. — ще)
спорожнювання; 2. перен. вихолощування.
ВЬІПУСТОШВАЦЬ недок., ВЙПУСТАШЬІЦЬ док. 1. спустошувати, пустошити,
спустошити; спорожняти, спорожнювати,
спорожнйти, (про багато, про все) поспорож
няти, поспорожнювати; 2. перен. вихолощу
вати, вйхолостити; в. ідЗю вйхолостити ідею.
ВЙПУТАЦЬ див. вьіблйтваць.
ВЬІПУТВАЦЬ див. вьіблйтваць.
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ВЙПУЧАНЫ розм. дієприкм. вйпуклий; вйп
нутий. — Див. ще выпучваць.
ВЫПУЧВАННЕ с. розм. випинання.
ВЬІГГУЧВАЦЦА недок. звор., пас., ВЙПУЧЫЦЦА док. розм. випинатися, вйпнутися, вип’яс
тися.
ВЫПУЧВАЦЬ недок., ВЙПУЧЬІЦЬ док. розм.
випинати, вйпнути, вйп’ясти; в. жывбт вй
пнути живіт (живота).
ВЙПУЧЫНА ж. вйпуклість.
ВЙПУШКА ж. крав. 1. (нашивка з хутра)
опушка; 2. (береги на одязі) облямівка, лямівка, оторочка, габ£.
ВЫПЫЛЕНЫ вйбитий (пил з одягу, тканини),
витріпаний. — Див. ще выпйльваць.
ВЬІПЬІЛЬВАННЕ с. вибивання, витріпування.
ВЬІПЙЛЬВАЦЦА недок. пас. вибиватися, ви
тріпуватися.
ВЫПЙЛЬВАЦЬ недок., ВЙПЬІЛІЦЬ док. (ви
биваючи, очищати від пилу) вибивати, вйбити, (багато, усе) повибивати; витріпувати,
вйтріпати; -ліць футра вйбити (витріпати)
шубу, (рідко) хутро.
ВЙПЫРСКАНЫ вибризканий. —Див. ще выпйрскваць.
ВЫПЙРСКВАННЕ с. вибрйзкування.
ВЫПЫРСКВАЦЦА недок. звор., пас., ВЙПЫРСКАЦЦА док. вибрйзкуватися, вйбризкатися.
ВЫПЙРСКВАЦЬ недок., ВЙПЫРСКАЦЬ,
ВЙПЫРСКНУЦЬ док. і однокр. вибрйзкувати, вйбризкати, вйбризнути.
ВЫПЫРХВАННЕ с. прям., перен. випурхуван
ня.
ВЫПЙРХВАЦЬ недок., ВЙПЬІРХНУЦЬ док.
прям., перен. випурхувати, випурхнути.
ВЬІПЗЦКВАЦЬ недок., ВЙПАЦКАЦЬ док.
(забруднювати одяг, обличчя, руки) забрудню
вати, забруднити, (багато, усе) позабрудню
вати, побруднйти, вибруднити; замазувати,
замазати, (багато, усе) позамазувати; зама
щувати, замастити; (розм.) закаляти, покаля
ти, скаляти, заробйти; (здебільшого обличчя
розм. — ще) замурзати, обмурзати, замазурити; (забризкати одяг розм. — ще) забрьохува
ти, забрьохати.
ВЫРАБЛЙЦЦА недок., ВЙРАБІЦЦА док.
1. оброблятися, оброблюватися, обробйтися; 2. техн. вироблятися, вироблюватися, вйробитися; (про шкіру) чинитися, вичинювати
ся, вичинитися, (розм.) виправлятися, вйправитися; вйдубитися; 3. розм. забруднюватися,
забруднйтися; замазуватися, замазатися, пома
затися, (про багато, про все, про всіх) позамазу
ватися; замащуватися, замастйтися, помасти
тися; (розм. док.) закалятися, покалятися; заробйтися; (здебільшого про обличчя) замурзуватися,
замурзатися, обмурзатися, замазуритися; палітб
-білася у фарбу пальто забруднилося (замаза
лося, замастилося) у ф&рбу; -біцца у с&жу за
бруднйтися (замазатися, замастйтися, замерза
тися, обмурзатися, замазуритися) в сажу;
4. (вийти зі складного становища) розм. вибор
суватися, вйборсатися; вимотуватися, вймотатися; вивертатися, вйвернугися; викручувати
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ся, вйкрутитися, вибиратися, вйбратися; як
тьі -біуся адгуль? як ти вйборсався (вйвернувся, вйкрутився) звідти?; 5. док. напрацюватися,
наробйтися, вйробитися.
ВЬІРАБЛЙЦЬ недок., ВЬІРАБІЦЬ док. 1. ви
робляти, вироблювати, вйробити, (багато)
повиробляти, повироблювати; (недок. рідко)
продукувати; випускати, вйпустити, (бага
то) повипускати; виготовляти, вйготовити,
вйготувати; завбд ~біу мнбга аутамашьін за
вод вйробив (вйпустив, вйготовив) багато
автомашйн; 2. техн. чинйти, вичйнювати, вйчинити; (розм.) виправляти, вйправити; вйдубити; 3. (робити певну кількість роботи)
виробляти, вироблювати, вйробити, (бага
то) повиробляти, повироблювати; 4. (зем
лю) обробляти, оброблювати, обробити, (ба
гато) пообробляти, пооброблювати; порати,
запорати, упорати, попорати, (недок. обл.)
управляти; ~біць участак зямлі обробйти
(упорати) ділянку землі; 5. змайструвати;
(розм.) злагодити, зладити; 6. розм. забруд
нювати, забруднйти, замазувати, замазати,
помазати, (багато) позамазувати; замащува
ти, замастйти, помастйти; (розм. док.) зака
ляти, покаляти, скал йти, заробйти; (здебіль
шого обличчя розм. — ще) замурзати, обмур
зати, замазурити; (затягати розм. — ще)
зашмарувати; 7. гірн. виробляти, вироблюва
ти, вйробити, (багато) повиробляти, повироблювати; -біць шахту вйробити шахту;
8. (завершити виготовлення чогось) викінчу
вати, вйкінчити; робйти, зробйти; -біць
шкатулку вйкінчити (зробйти) скриньку;
9. розм. тільки недок. витворяти, витворюва
ти, витівати, виробляти, вироблювати; ко
їти; што тьі тут -ляеш? що ти тут витворяєш
(виробляєш, витіваєш)?; 0 -ляць викрутаси
а) виробляти викрутаси; б) плестй [ногами]
кренделі.
ВЙРАЗ1 ч. 1. -зу (дія) вйріз, (незак. д. — ще)
вирізання с., вирізування с., різьблення с.,
(незак. д. — ще) вирізьблювання с.; 2. -за
пройма ж., вйріз; (для шиї в одязі) вйкот.
ВЙРАЗ2, -зу ч. 1. (зовнішній вигляд чогось) вйраз; в. твару вйраз облйччя (лиця); 2. (слово,
фраза, мовний зворот) вйслів, вйраз; вббразньі в. образний вйслів (вйраз); 3. (сукупність
знаків, формула, що передає певні матема
тичні відношення) вйраз; алгебраїчньї в. алгебрйчний (алгебраїчний) вйраз.
ВЙРАЗКА ж. у різн. знач, вйрізка; (незак. д. —
ще) вирізування с.
ВЬІРАТАВАЛЬНАСЦЬ ж . рятівнйчість.
ВЬІРАТАВАЛЬНІК ч . 1 . рятівнйк, (рідше) порятівнйк; (заст.) рятувальник; 2. (той, хто
професійно рятує когось) рятівнйк, рятуваль
ник; 3. рел. Спасйтель.
ВЬІРАТАВАЛЬНІЦА ж. рятівнйця, (рідше) порятівнйця.
ВЬІРАТАВАЛЬНЬІ 1. (призначений для ряту
вання) рятувальний, рятівнйй; в. круг ряту
вальний (рятівнйй) круг; в. куртка рятуваль
на (рятівна) куртка; 2. (який дає рятунок,
сприяє рятунку) рятівнйй, рятівнйчий, ря
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тунковий; в. србдак рятівнйчий (рятівнйй,
рятунковий) засіб.
ВЬІРАТАВАННЕ с . 1. (дія) рятування, вряту
вання; вйрятування; 2. (спосіб урятуватися)
порятунок ч., рятунок ч., (розм.) порятівля ж.;
3. рел. спасіння.
ВЙРАТАВАНЬІ врятований, порятований, вйрятуваний. — Див ще вьіратбуваць.
ВЬІРАТОУВАЦЦА недок. звор., пас., ВЙРАТАВАЦЦА док. 1. рятуватися, врятовуватися,

врятуватися, (док.) порятуватися; вирятову
ватися, вйрятуватися; 2. рел. спасатися,
спастйся.

ВЬІРАТОУВАЦЬ недок., ВЙРАТАВАЦЬ док.
1. рятувати, врятувати, порятувати, вйрятувати; визволяти, вйзволити; 2. рел. спасати,
спасти.
ВЬІРАУНОУВАЛЬНІК ч . спец, вирівнювач.
ВЬІРАУНОУВАННЕ с . 1. вйрівняння, (незак.
д. — ще) вирівнювання; 2. вйпрямлення,
розпрямлення, вйпростання, розправлення,
(незак. д. — ще) випрямляння, розпрямлян
ня, випростування, розправляння.
ВЬІРАУНОУВАЦЦА недок., ВЬІРАУНАВАЦ-

ЦА док. 1. (ставати рівним, гладким) вирів
нюватися, вйрівнятися, (про багато, про все)

повирівнюватися; розрівнюватися, розрів
нятися, (недок.) рівнятися; 2. (ставати пря
мим) випрямлятися, випрямлюватися, вйпрямитися, розпрямлятися, розпрямлювати
ся, розпрямйтися, випростуватися, вйпростатися, (про все, про всіх) повипростуватися;
ви просто ву вати ся, вйпростуватися, (про все,
про всіх) повипростовуватися; розправляти
ся, розправитися; (про складки, прим'ятини
— ще) розгладжуватися, розгладитися; 3. перен. вирівнюватися, вйрівнятися; характар
-вауся характер вйрівнявся.
ВЬІРАУНОУВАЦЬ недок., ВЙРАУНАВАЦЬ док.

1. (робити рівним, гладким) вирівнювати, вйрівняти, (багато, усе) повирівнювати; розівнювати, розрівняти, (недок.) рівняти;
. (зробити прямим) випрямляти, випрямлю
вати, вйпрямити, розпрямляти, розпрямлю
вати, розпрямйти, випростувати, вйпростати; (багато, усе) повипростувати, (рідше) ви
пробовувати, вй простувати, (багато, усе)
повипростовувати; розправляти, розправи
ти; 3. (складки, прим'ятини — ще) розглад
жувати, розгладити, (док.) розібгати; розпра
вляти, розправити.
ВЙРАЧЬІСЯ (каго-чаго) док. зректйся (когочого), відректйся (від кого-чого, рідше — ко
го-чого) відцуратися (кого-чого, рідше — від
кого-чого), (розм.) відкаснутися (від кого);
(заст. обл.) вйректися (кого); відкйнути (що),
відмовитися (від кого-чого).
ВЬІРАЧ&ННЕ (каго-чаго) с. зречення (когочого), відречення (від кого-чого), відцурання

(кого-чого, рідше — від кого-чого).
ВЬІРОДЛІВАСЦЬ ж . (фізична) виродлйвість,
каліцтво с.
ВЬІРОДЛІВЬІ (з фізичною вадою) виродливий.
ВЬІРОСТАВЬІ спец, вирощувальний; ~вая са
жалка вирощувальний ставок.
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ВЫСАКАЗДОЛЬНЫ високообдарований.
ВЫСАКАМЁР’Е с / ВЫСАКАМЁРНАСЦЬ ж.
зарозумілість ж., бундючність ж., гордовйтість ж., пихатість ж., пиха ж.
ВЫСАКАМЁРНА прислівн. зарозуміло, бун
дючно, гордовйто, згорда, пихато, пихлйво.
ВЫСАКАМЁРНАСЦЬ див. высакамёр’е.
ВЫСАКАМЁРНЫ зарозумілий, бундючний,
гордовйтий, гордуватий, пихатий, (розм.)
пихлйвий.
в ы с а к а р О д н а прислівн. благородно, шля
хетно.
ВЫСАКАРОДНАСЦЬ ж . благородство с., шля
хетність.
ВЫСАКАРОДНЫ благородний; (про людину,
вчинок тощо) шляхетний; в. алёнь благород
ний олень; в. учынак шляхетний учинок;
~нае пачуццё шляхетне почуття; ~ныя металы
благородні метали.
ВЫСАКАСКОРАСНЫ високошвйдкісний.
ВЫСАЧАНЫ вйстежений, висліджений. — Див.
ще высбчваць.
ВЫСАЧЫНЙ ж. розм. височина, висота; ви
шина; високість, височінь.
ВЫСАЧЫЦЬ див. высбчваць.
ВЬІСВЕНЦІЦЬ док. 1. рел. вйсвятити, посвятйти; 2. прост, (побити) відхльостати, від
шмагати, вйшмагати, пошмагати, (розм.)
відшпарити, віджарити.
ВЫСВЕТЛЕНЫ з’ясований, вияснений. — Див.
ще высвятляць.
ВЬІСВЕТЛІЦЦА див. высвятляцца.
ВЬІСВЕТЛІЦЬ див. высвятляць.
В1СВЁЧВАЦЬ недок., ВЬІСВЕЦІЦЬ док.
1. (виокремлювати, висвітивши) висвітлюва
ти, вйсвітлити, висвічувати, вйсвітити; від
свічувати, відсвічуватися; полйскувати; 2. (про
небесні світила) виглядати, вйглянути, визи
рати, вйзирнути; (недок.) виднітися; засяяти,
засяти, (рідше) засіяти; (уроч.) осіяти; (поез.)
зазоріти.
ВЫСВ1ДРАВАНЫ вйсвердлений; вйбуравлений, вйбурений. — Див. ще вьісвідрб)тоаць.
ВЫСВ1ДР0УВАННЕ с. висвердлювання; ви
буравлювання, вибурювання.
ВЫСВ1ДР0УВАЦЦА недок., ВЙСВЩРАВАЦЦА док. 1. висвердлюватися, вйсвердлитися,
вибуравлюватися, вйбуравитися; вибурюва
тися, вйбуритися; вивірчуватися, вйвертіти
ся; 2. (пас.) висвердлюватися, вибуравлюва
тися, вибурюватися.
ВЬІСВІДРОУВАЦЬ недок., ВЬІСВІДРАВАЦЬ
док. 1. висвердлювати, вйсвердлити, вибу
равлювати, вйбуравити; вибурювати, вйбурити; вивірчувати, вйвертіти; -ваць дзірку вйс
вердлити дірку; 2. (розм.) видувати, видима
ти, видути; (розм.) видмухувати, вйдмухати,
видмухнути ; вёцер ~вау пакбй вітер вйдув
(вйдмухав, видмухнув) тепло з кімнати.
ВЫСВЯТЛЁННЕ с. з’ясування, вйяснення,
(незак. д. — ще) з’ясовування, вияснювання;
вйсвітлення, (незак. д. — ще) висвітлювання.
ВЫСВЯТЛЙЦЦА недок., ВЬІСВЕТЛІЦЦА док.
з’ясовуватися, з’ясуватися; вияснятися, ви
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яснюватися, вйяснитися; висвітлюватися,
вйсвітлитися; справа -лілася справа з’ясува
лася (вияснилася).
ВЬІСВЯТЛЙЦЬ недок., ВЬІСВЕТЛІЦЬ док.
з’ясовувати, з’ясувати; виясняти, вияснюва
ти, вйяснити; висвітлювати, вйсвітлити; в.
аднбсіньї з’ясувати (виясняти) стосунки
(взаємини); в. станбвішча спрау з’ясувати
(виясняти) стан речей (справ).
ВЙСЕДЖАНЬІ вйсиджений; вйлуплений. —
Див. ще вьіседжваць.
в ь іс Е д ж в а н н е с. висйджування, вилуплю
вання.
ВЬІСЕДЖВАЦЦА недок., ВЙСЕДЗЕЦЦА док.
звор., пас. розм. висйджуватися, вйсидітися;
(пас. недок.) висйджуватися, вилуплюватися.
ВЬІСЙДЖВАЦЬ недок., ВЙСЕДЗЕЦЬ док. у
різн. знач, висйджувати, висидіти; (пташе
нят — ще) вилуплювати, вйлупити, (бага
тьох, усіх) повилуплювати.
ВЙСЕСЦІ див. вьісядаць.
ВЙСЕЧЬІ / (рідше) ВЙСЕКЧЬІ див. вьісякаць 1.
ВЙСЕЧЬІСЯ і (рідше) ВЙСЕКЧЬІСЯ док.
розм. (про волосся) посіктйся, вйсіктися.
ВЙСІЛАК, -лку ч. розм. зусйлля с., напружен
ня с., напруга ж., натуга ж.
ВЬІСІЛЕННЕ с. 1. збідніння, збіднення; вйснаження, (незак. д. — ще) виснажування; в.
глебьі виснажування ґрунту; знесйлення,
(незак. д. — ще) знесйлювання; 2. (про вино,
хрін тощо) утрата міцності.
ВЙСІЛЕНЬІ 1. (виснажений) збіднілий, який
(що) збіднів; вйснажений, вйроблений;
2. (про вино, хрін тощо) якйй (що) втратив
міцність. — Див. ще вьісільвацца.
ВЬІСЇЛЬВАННЕ с. 1. збіднювання, виснажу
вання; утрачання міцності; 2. перен. праг
нення, намагання.
ВЬІСЇЛЬВАЦЦА недок., ВЙСІЛІЦЦА док.
1. (про силу, ґрунт) бідніти, збідніти; висна
жуватися, вйснажитися; вироблятися, ви
роблюватися, вйробитися; (про землю рідко
— ще) вироджуватися, вйродитися, пісніти,
спісніти, (док. обл.) сплодйтися, знесилюва
ти, знесйлити, (рідко) висиляти, вйсилити;
2. (про вино, хрін тощо) утрачати міцність,
утратити міцність; 3. недок. перен. силкува
тися, намагатися; прагнути.
ВЙСІЦЦА недок. височіти, височйтися, під
носитися, (рідко) вйситися.
ВЬІСКАЛЙКА ч. і ж. розм. зубоскал ч., скало
зуб ч., скализуб ч., сміхотун ч., сміхун ч.,
смішко ч., зубоскалка ж., сміхотунка ж.,
сміхотуха ж.
ВЙСКВАРАНЬІ вйтоплений, вйжарений, вйсмажений, вйшкварений. — Див. ще вьіскварваць.

ВЬІСКВАРВАННЕ с . вйтоплення, (незак. д. —
ще) витоплювання, вишкварювання, вижа
рювання, висмажування.
ВЬІСКВАРВАЦЦА недок., ВЙСКВАРЬІЦЦА док. (добувати жир із сала нагріванням)
витоплюватися, вйтопитися, (розм.) вишква
рюватися, вйшкваритися; вижарюватися,
вйжаритися; висмажуватися, вйсмажитися.
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ВЬІСКВАРВАДЬ недок., ВЙСКВАРЬІЦЬ док.
(добувати жир із сала нагріванням) витоплю
вати, вйтопити, (багато, усе) повитоплюва
ти; (розм.) вишкварювати, вйшкварити; ви
жарювати, вйжарити; висмажувати, вйсмажити.
ВЙСКЛЮДАВАНЬІ тесл. оброблений теслом.
ВЙСКЛЮДАВАЦЬ док. тесл. обробйти теслом.
ВЬІСКРАБЦІСЯ док. розм. (дати собі раду в
скрутному становищі) видертися, видратися,
видряпатися; вйплутатися, виборсатися, вймотатися; в. з да^Лу вйплутатися (вйборсатися) з боргів; так прьіщснула хварбба, што
ледзь ~бся так притиснула хвороба, що ледь
(ледве) виборсався (оклйгав, очуняв).
ВЬІСКУРВАЦЬ недок., ВЙСКУРАЦЬ док. обл.
(мати користь) вигравати, вйфати; м£ти ко
ристь; (рідко) вигадувати.
в ь іс л а б а н Є н н е с. розм. вйвільнення, (незак. д. — ще) вивільняння, вивільнювання;
виймання; вйтягнення, (незак. д. — ще) ви
тягання, витягування.
ВЙСЛАБАНЕНЬІ розм. вивільнений, вййнятий, вйтягнутий, вйтягнений. — Див. ще вьіслабанйць

ВЬІСЛАБАНЙЦЦА недок., ВЬІСЛАБАНІЦЦА
док. звор., пас. розм. 1. (звільнитися від чогонебудь, звідки-небудь) вивільнятися, вивіль
нюватися, вйвільнитися; звільнятися, звільнйтися; -ніцца ад раббтьі вйвільнитися (звільнйтися) від роботи; 2. (дістати щось з чогонебудь) вивільнятися, вивільнюватися, вй
вільнитися; вийматися, вййнятися; витяга
тися, витягуватися, витягтися, вйтягнутися.
ВЬІСЛАБАНЙЦЬ недок., ВЙСЛАБАНІЦЬ док.
розм. (дістати щось з чого-небудь тісного то
що) вивільняти, вивільнювати, вйвільнити;
виймати, вййняти, (багато, усе) повиймати;
витягати, витягувати, вйтягти, вйтягнути,
(багато, усе) повитягати, повитягувати; в.
наг^ са стрЗмя вййняти (вйвільнити, вйтягти)
ногу із стремені.
ВЬІСЛАУЛЙЦЦА недок., ВЙСЛАВІЦЦА док.
1. (розм.) прославлятися, прославитися, ус
лавлятися, уславитися, славитися (як хтощо), мати славу (кого-чого); уважатися (кимчим); 2. док. книжн. вйславитися.
ВЬІСЛАУЛЯЦЬ недок., ВЬІСЛАВІЦЬ док. прославляти, прославити, уславляти, уславити,
(недок.) славити, виславляти.
ВЙСЛІЗГАНЬІ 1. дієприкм. вйсковзаний, вйковзаний; 2. прикм. слизькйй. ковзкйй,
сковзкйй. — Див. ще вьіслізгващЛ
ВЬІСЛІЗГВАННЕ с. (дія) висковзування, виковзування; вислизання.
ВЬІСЛЇЗГВАЦЦА1недок., ВЙСЛІЗНУЦЦА док.
(випасти, вирватися) вислизати, вислизну
ти, висковзати, висковзнути, випорскувати,
випорсати, (рідко) випорскати, вйпорснути,
порскати, порснути; шост -нууся з рук жердйна (тйчка, тичйна) вйслизнула (висковз
нула, вйпорскнула, вйпорснула) з рук; яна
~нулася з абдммкау вона вйслизнула (вй
порскнула, вйпорснула) з обіймів.
ВЬІСЛЇЗГВАЦЦА2 недок., ВЙСЛІЗНУЦЦА док.
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1. (стати слизьким від частого сковзання,
тертя об щось) висковзуватися, вйсковзати ся; пас -гауся пас вйсковзався; 2. недок. пас.
висковзуватися.
ВЬІСЛІЗГВАЦЬ1 недок., ВЙСЛІЗНУЦЬ док.
прям., перен. вислизати, вйслизнути, висков
зати, вйсковзнути, випорскувати, випорса
ти, (рідко) випорскати, вйпорснути, порска
ти, пбрснути; рыба ~ла з рук рйба вйслизну
ла (вйсковзнула, вйпорснула, вйпорскнула)
з рук; дзяучынка ~ла за дзверы дівчинка вй
слизнула (вйпорснула, вйпорскнула) за двері.
ВЬІСЛІЗГВАЦЬ2 недок., ВЙСЛІЗГАЦЬ док.
(часто ковзаючи, тручи чим-небудь, робити
слизьким) висковзувати, вйсковзати; в. брук
вйсковзати брук; -гаць сцёжку вйсковзати
стежку.
ВЫСЛОУЕ с. вйслів ч.; (рідко) речення.
ВЫСМАГАЦЬ і ВЫСМЯГАЦЬ недок., ВЙСМАГНУЦЬ / ВЙСМЯГНУЦЬ док. висиха
ти, вйсохнути, вйсохти, (рідко) вйсхнути,
(про багато, про все) повисихати, посохнути;
(про рідину — ще) випаровуватися, вйпаруватися; випаровувати, вйпарувати; ~ла глёба
вйсох (вйсохнув) грунт.
ВЙСМАГЛЫ / ВЙСМЯГЛЫ якйй (що) вй
сох, вйсохлий, вйсхлий; якйй (що) посох,
посохлий; (про рідину — ще) вйпаруваний;
~лае вбзера вйсохле озеро; озеро, що вйсохло.
ВЙСМАЛЕНЫ1(смолою) вйсмолений, обсмо
лений.
ВЙСМАЛЕНЫ2 розм. (вогнем, блискавкою,
сонцем) вйпалений, випечений, вйсмалений.
ВЙСМАЛІЦЦА док. (смолою) вйсмолитися,
обсмолйтися.
ВЬІСМАЛЬВАННЕ с. розм. випалювання, вйпалення, випікання, вйпечення.
ВЫСМАЛЬВАЦЦА недок. пас. розм. випалю
ватися, випікатися.
ВЫСМАЛЬВАЦЬ недок., ВЙСМАЛІЦЬ док.
(вогнем, блискавкою, сонцем) випалювати,
вйпалити, (багат, усе) повипалювати; випі
кати, вйпекти, (багато, усе) повипікати; ви
смалювати, вйсмалити.
ВЫСМОЛЬВАННЕ с. висмолювання, обсмо
лення, (незак. д. — ще) обсмолювання.
ВЫСМОЛЬВАЦЦА недок. звор., пас. висмо
люватися, обсмолюватися.
ВЫСМОЛЬВАЦЬ недок., ВЙСМАЛІЦЬ док.
висмолювати, вйсмолити, обсмолювати, обсмолйти.
ВЫСМЯГАЦЬ, ВЙСМЯГНУЦЬ див. высмаг&ць.
ВЙСМЯГЛЫ див. высмаглы.
ВЫСНОВА ж. вйсновок ч.
ВЫСНОУВАЦЦА недок., ВЙСНАВАЦЦА док.
розм. 1. (про думку, погляд тощо) вимальбвуватися, вималюватися, змальовуватися, зма
люватися, окреслюватися, окреслитися, ви
різьблюватися, вйрізьбитися, позначатися,
позначйтися; думка -лася ва успамін думка
вймалювалася (окреслилася) у спомин; 2. пас.
прям., перен. (базуватися) (недок ) засновува
тися, (рідко) основуватися; будуватися; обґрун
товуватися.
ВЫСНОУВАЦЬ недок., ВЙСНАВАЦЬ док.
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розм. 1. (зробити основу чогось, заснувати)
засновувати, заснувати, (багато) позаснову
вати; (рідко) основувати, оснувати; 2. перен.
(аналізуючи факти, зробити висновок, обґрун
тувати щось) будувати, збудувати, побудува
ти (на чому); обґрунтовувати, обґрунтувати
(чим); (недок.) ґрунтувати, базувати (на чо
му); -наваць апрауданне обгрунтувати вйправдання; -наваць д^мку обґрунтувати думку.
ВЬІСОЗНЬІ розм. височенний, височезний.
ВЬІСОКААДОРАНЬІ високообдарований.
ВЬІСОКААДУКАВАНЬІ високоосвічений.
ВЬІСОКААДЧУВАЛЬНЬІ високочутлйвий.
ВЬІСОКААІІЛАТНЬІ високооплачуваний.
ВЬІСОКАГАТУНКОВЬІ високосортний.
ВЬІСОКАДАКЛАДНЬІ високоточний.
ВЬІСОКАКАШТОУНИ ВИСОКОЦ1ННИЙ.
ВЬІСОКАМАСТАЦКІ високохудожній.
ВЬІСОКАПАВАЖАНЬІ вельмишановний, ви
сокошановний, високоповажний, високопо
важаний.
ВЬІСОКАРАЗВІТЬІ високорозвйнений.
ВЬІСОКАТРЬІВАЛЬІ високоміцнйй.
ВЬІСОКАУРАДЛІВЬІ високородючий.
ВЬІСОУНЬІ висувний.
ВЬІСОЧВАННЕ с. вистежування, висліджу
вання.
ВЬІСОЧВАЦЦА недок. пас. вистежуватися, ви
сліджуватися.
ВЬІСОЧВАЦЬ недок., ВЙСАЧЬІЦЬ док. ви
стежувати, вйстежити, висліджувати, вйслідити; -чьіць лісу вйстежити (вйслідити) ли
сицю; -чьіць зладз&я вйстежити (вйслідити)
злодія.
ВЬІСПА ж. острів ч. (найчастіше піщаний);
(ріал.) вйспа.
ВЙСПЕЛЕНЬІ дієприкм. (доведений до стиг
лості) вйспілий. — Див. ще вмспельваць.
ВЬІСПЕЛЬІ (який добре виспів) якйй (що) вйзрів, вйзрілий; якйй (що) доспів, доспілий;
якйй (що) достйг, достйглий; якйй (що) до
зрів, дозрілий; якйй (що) поспів, поспілий;
якйй (що) дійшов; якйй (що) приспів; якйй
(що) пристйг, пристйглий.
ВЬІСПЙЛЬВАЦЬ недок., ВЬІСПЕЛІЦЬ док.
(дати достигнути) давати виспівати, дати
вйспіти; -ліць памідбрьі на сбнцьі дати помі
дорам вйспіти на сонці.
ВЬІСПЯВАННЕ с. 1. визрівання; дозрівання,
доспівання, достигання; виспівання, висти
гання; 2. перен. визрівання.
ВЬІСПЯВАЦЬ недок., ВЙСПЕЦЬ док. 1. ви
зрівати, вйзріти; (про плоди, злаки — звичай
но) доспівати, доспіти; достигати, достйгнути, достйгти, (про багато, про все) подостигати; (недок.) спіти, (розм.) спіліти; виспівати,
вйспіти, вистигати, вйстигти, вйстигнути;
дозрівати, зріти, дозріти; поспівати, поспіти;
доходити, дійтй, (про багато, про все) подоходити; (розм.) приспівати, приспіти, приспінути, пристигати, пристйгнути, пристиг
ти; -ла антбнаука доспіла (достйгла, вйспіла,
вйстигла, вйстигнула, дозріла) антонівка;
жьгга ужо -ла жйто вже вйзріло (доспіло,
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достйгло, вйспіло, вйстигло, вйстигнуло, до
зріло, поспіло, дійшло); 2. перен. (скластися,
сформуватися) визрівати, вйзріти; п§та думка
цалкбм ~ла ця думка цілком дозріла (вйзріла); рашЗнне -ла рішення вйзріло; у ягб адразу -пеу план у нього одразу вйзрів план.
ВЬІСПЯТАК, -тка ч. обл. стусан; (розм.) штур
хан, штовхан, тусан, (зменш.) штурханець,
штовханець [ногою, коліном].
ВЙСТРАЕНЬІ1 1. розм. вйбудуваний, збудова
ний, поставлений; 2. вйшикуваний. — Див.
ще вьістрбйваць1.
ВЙСТРАЕНЬІ2 розм. (святково одягнений) вйряджений; [гарно, пйшно, розкішно] вбра
ний; наряджений; розряджений; вйчепурений, причепурений; (розм.) обряджений; (обл.)
вйстроєний. — Див. ще вьістрбйваць2.
ВЬІСТРОЙВАЦЦА' недок., ВЙСТРАІЦЦА1
док. звор., пас. (ставати строєм, розміщува
тися в певному напрямку) вишиковуватися,
вйшикуватися, шикуватися, пошикуватися;
полк -раіуся на плбшчьі полк вйшикувався
на майдані (на площі); каля к&сьі -лася чарг&
коло (біля) каси вйшикувалася черга.
ВЬІСТРОЙВАЦЦА2 недок., ВЙСТРАІЦЦА2 док.
звор., пас. розм. (одягнутися по-святковому)
виряджатися, вйрядитися, (про багатьох, про
всіх) повиряджатися; убиратися, убратися,
(про багатьох, про всіх) повбиратися [г&рно,
пишно, розкішно]; наряджатися, нарядйтися, (про багатьох, про всіх) понаряджатися,
понаряджуватися; (розм.) розряджатися, роз
рядитися, (про багатьох, про всіх) порозряджатися; (розм.) вичепурюватися, вйчепуритися, чепурйтися, причепурюватися, причепурйтися; (обл.) вистроюватися, вйстроїтися; яна -лася у нбвую сукенку вона
вйрядилася (вбралася, нарядйлася) в нову
сукню; яна -лася, як-ніяк ішл& на баль вона
вйрядилася (вбралася, нарядйлася, причепурйлася), як-не-як ішла на бал.
ВЬІСТРОЙВАЦЬ1 недок., ВЙСТРАІЦЬ1 док.
1. розм. вибудовувати, вйбудувати, (багато)
повибудовувати; будувати, побудувати, збу
дувати, ставити, (розм.) становйти, ставляти,
поставити; 2. (ставити строєм, рядами, роз
містити в певному порядку) вишиковувати,
вйшикувати, шикувати, пошикувати; -раіць
полк вйшикувати полк; -раіць чаргу виши
кувати чергу; -раіць машйньї у рад вйшику
вати машйни в ряд.
ВЬІСТРОЙВАЦЬ2 недок., ВЙСТРАІЦЬ2 док.
розм. (одягатися по-святковому) виряджати,
вйрядити, (багатьох, усіх) повиряджати; [гар
но, пйшно, розкішно] вбирати, вбрати, (бага
тьох, усіх) повбирати; наряджати, нарядйти,
(багатьох, усіх) понаряджати, понаряджувати;
(розм.) обряджати, обрядйти, (недок.) рядити;
(розм.) розряджати, розрядйти, (багатьох,
усіх) порозряджати; (розм.) вичепурювати, вйчепурити, чепурйти, причепурювати, причепурйти; (обл.) вистроювати, вйстроїти.
ВЬІСТРУНЬВАЦЦА1 недок., ВЙСТРУНІЦЦА
док. виструнчуватися, вйструнчитися.
ВЬІСТУПЛЙННЕ с. 1. (дія) виступ ч.; (у путь,
похід — звичайно) вирушання, вйрушення; в.
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у абарбну міру вйступ на захист мйру; узбрбенае в. збройний вйступ; в. у якбй-небудзь
рблі вйступ у якій-небудь ролі; в. у пахбд
вирушання (вйрушення) в похід; 2. (промо
ва, доповідь тощо) вйступ ч.; в. у друку вйступ
у пресі.
ВЙСЦЕБАНЬІ розм. 1. прям. (побитий різкою,
батогом тощо) вйсічений, відхльостаний,
відшмаганий, вйшмаганий, пошмаганий;
(розм.) відшпарений, відбатожений; 2. перен.
(розкритикований) відхльостаний, вйшмага
ний. — Див. ще вьісцебаць.
ВЬІСЦЕБАЦЬ док. розм. 1. прям. (побити різ
кою, батогом тощо) вйсікти, відхльостати,
відшмагати, вйшмагати, пошмагати; (розм.)
відшпарити, відбатожити, вйбатожити; 2. пе
рен. (розкритикувати) відхльостати, вйшма
гати; ~лі у газеце відхльостали (вйшмагали)
в газеті.
ВЙСЦІГНУЦЬ обл.: як в. щодуху, з усієї сйли,
що є духу (сйли, сил), чимдуж, чимдужче,
навзаводи, чвалом.
ВЬІСЯДАЦЬ недок., ВЙСЕСЦІ док. 1. розм.
(про волосся) пробиватися, пробйтися,
(розм.) продиратися, продертися, прокльову
ватися, проклюнутися; вусьі ~юць вуса про
биваються (висипаються, засіваються, сію
ться, усіваються, виходять); 2. висідати, вйсісти (з чого-небудь); ~ае з аутамабіля висідає
з автомобіля; ~сці з карабля на бераг вйсісти
з корабля на берег.
ВЬІСЯКАЛЬНЬІ ліс. рубочний.
ВЬІСЯКАННЕ с. 1. (дія) вйруб ч., вйрубка ж.,
(незак. д. — звичайно) вирубування; зруб ч.,
зрубання, (незак. д. — звичайно) зрубування;
поруб ч.; 2. (з каменю або на камені) висікан
ня, вирізьблювання, витісування; 3. (вогню,
іскри) кресання, викрешування.
ВЬІСЯКАЦЬ недок., ВЙСЕЧЬІ і (рідше) ВЙСЕКЧЬІ док. 1. у різн. знач, вирубувати, ви
рубати, вйрубати, (багато, усе) повирубува
ти; зрубувати, зрубати, (багато, усе) позру
бувати; (знищити рубанням) порубати, посіктй; -кчьі гай вйрубати гай; -кчьі сук з бервяна
вйрубати сук (сука) з колоди; 2. (з каменю
або на камені) висікати, вйсікти, (багато) повисікати; вирізати, вйрізати, витісувати, вйтесати, (багато) повитісувати; (прорізьблення
— звичайно) вирізьблювати, вйрізьбити; ~чьі
з мармуру статую вйрізьбити з мармуру ста
тую; ~чьі надпіс на камені вйсікти (вирізьби
ти, вйкарбувати) напис на камені; ~чьі паз
вйрізати (вйсікти) паз; 3. (вогонь, іскру) кре
сати, викрешувати, вйкресати; добувати, до
бути; ~чм іскру вйкресати (добути) іскру.
ВЬІТАРКАЦЦА і ВЬІТЬІРКАЦЦА недок., ВЙТАРКНУЦЦА і ВЙТЬІРКНУЦЦА док. вису
ватися, висовуватися, вйсунутися, (про бага
тьох, про всіх) повисуватися, повисовуватися;
вистромлюватися, вистромлятися, вйстромитися, (про багатьох, про всіх) повистромлю
ватися, повистромлятися; витикатися, вйткнутися, (про багатьох, про всіх) повитика
тися; (про голову, тулуб тощо звідкись — ще)
вихилятися, (рідко) вихйлюватися, вйхилитися.
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ВЫТАРКАЦЬ / ВЫТЫРКАЦЬ недок., ВЬІТАРКНУЦЬ / ВЙТЬІРКНУЦЬ док. (висува
ти за межі чого-небудь; утворювати виступ)
видаватися, вйдатися, виступати, вйступити;
висуватися, висовуватися, вйсунутися, (про
багатьох, про всіх) повисуватися, повисову
ватися; випинатися, вйпнутися, (рідше) вйп’ястися, (про багатьох, про всіх) повипинатися; (недок.) стирчати.
ВЙТАРКЛЫ і ВЙТЫРКЛЫ якйй (що) висту
пає (видається), (рідко) виступаючий; якйй
(що) висувається, вйсунутий, вйсунений;
якйй (що) випинається, вйпнутий. — Див.
ще вытаркаць.
ВЙТАЦЬ док. розтанути, розтати.
ВЫТВОРНАЕ с. імен, у різн. знач, похідне.
в ы т в О р н а я ж. імен. мат. похідна.
ВЬІТВОРНІК ч . с.-г. (самець) пліднйк; жарабёц-в. жеребець-пліднйк.
ВЫТВОРЧА-МАСАВЫ виробнйчо-масовий.
ВЬІТВОРЧАСЦЬ ж. у різн. знач, виробнйцтво с.\ (дія — ще) виробляння с., вироблю
вання с., вйроблення с., (рідше) продукуван
ня с.\ прылады ~сці знаряддя виробнйцтва;
працаваць на ~сці працювати на виробнйцтві; сталеліцейная в. сталеливарне виробнйцтво; в. снегавых шчытбу виробнйцтво сніговйх щитів.
ВЬГГВОРНЬІ лінгв. мат. похіднйй, ~ныя слбвы
похідні слова; ~ная велічьшя похідна величина.
ВЬІТВОРЦА, -ЦЫ ч. екон. виробнйк; в. зббжжа
виробнйк збіжжя (зерна); ~цы прамыслбвых
таварау виробникй промислових товарів;
дрбоныя ~цы дрібні виробникй.
ВЫТВОРЧА-ТЭХНАЛАГГЧНЫ вироби йчо-технологічний.
ВЬГГВОРЧА-ТЗХНЇЧНЬІ виробнйчо-технічний.
ВЬІТВОРЧА-ФІНАНСАВЬІ
виробнйчо-фінансовий.
ВЬІТВОРЧА-ЗКАНАМІЧНЬІ вироби йчо-екоНОМ1ЧНИЙ.

ВЬГТВОРЧЬІ виробнйчий; ~чыя аднбсіньї екон.
виробнйчі відносини; в. план виробнйчий
план; -чая брыгада виробнйча бригада.
ВЬІТОК, -ку ч. 1. (початок річки, струмка) по
чаток, вйтік, верхів’я с.; в. рак! початок (вйтік, верхів’я) річки; 2. перен. (звичайно мн.
вьітбіф джерела, початки; ~кі культуры дже
рела (початки) культури.
ВЙТРУСКІ, -сак тільки мн. обл. рештки, за
лишки; (розм) останки, вйбірки, послідки.
ВЙТРУЧАНЬІ дієприкм. 1. (знищений за допо
могою хімічних засобів, отрути) вйтруєний;
2. перен. (знищений дощенту) вйтруєний; в. з
жыцця вйтруєний із життя. — Див. ще ВЫтручваць.
ВЬІТРУЧВАННЕ с. 1. (знищення за допомогою
хімічних засобів, отрути) вйтруєння, (незак.
д. — ще) витруювання; 2. перен. (знищення
дощенту) вйтруєння, (незак. д. — ще) витру
ювання.
ВЫТРУЧВАЦЦА недок. пас. (знищувати хіміч
ними засобами, отрутою) витруюватися.
ВЫТРУЧВАЦЬ недок., ВЙТРУЦІЦЬ док.
1. (знищувати кого-небудь, що-небудь хіміч
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ним способом, отрутою) витруювати, вйтруїти; 2. перен. (знищувати що-небудь дощенту)
витруювати, вйтруїти.
ВЙТРУШЧАНЬІ дієприкм. розм. (розбитий на
дрібні частинки) вйтрощений, вйкришений;
вйламаний, вйломлений. — Див. ще вмтрушчваць

ВЬГГРУШЧВАННЕ с . р о з м . витрбщування, ви
кришування; виламування, виломлювання.
ВЬІТРУШЧВАЦЦА недок., пас. розм. витрощуватися, викрйшуватися; виламуватися,
виломлюватися.
ВЬГГРУШЧВАЦЬ недок., ВЙТРУШЧЬІЦЬ док.
розм. (вибивати, розбиваючи на дрібні шма
точки) витрощувати, вйтрощити; викрйшувати, вйкришити; виламувати, вйламати, ви
ломлювати, вйломити; -чьіць шибу вйтрощити (вйкришити, вйламати, вйломити)
шйбу (шйбку).
ВЬІТРЬІВАЦЬ док. 1. вйтерпіти, вйтримати,
вйдержати (кого-що)', в. боль вйтерпіти (вй
тримати, вйдержати) біль; 2. стерпіти, стрйматися, стрймати себе, здержатися, здержа
ти себе; (від дії — ще) удержатися; (зупини
тися — ще) упинйтися, упинйти себе; не
~вау і умяшауся у размбву не стерпів (стрймався, стрймав себе, здержався, здержав се
бе) і втрутився в розмову.
ВЬІТРФСВАЦЬ недок., ВЬІТРАСЦІ док.
1. (трясучи, висипати що-небудь) витрушува
ти, вйтрусити, (багато, усе) повитрушувати;
витрясати, вйтрясти; в. што-небудзь з мяшка
вйтрусити (вйтрясти) що-небудь з мішка; в.
грбшьі з кішЗні вйтрусити гроші з кишені;
2. (трясучи, очистити від чого-небудь) витру
шувати, вйтрусити, (багато) повитрушувати;
в. дьіван вйтрусити кйлим; 0 в. душу вйтрясти
(вйтрусити) душу.
ВЬІТЬІЛЇНГВАЦЬ і ВЬГГЬІЛЇНГАВАЦЬ недок.
розм. наспівувати; (під ніс — звичайно) мугйкати, (розм.) триндйкати, курнйкати, (обл.)
кургйкати; награвати.
ВЬІТЬІНКАВАНЬІ вйштукатурений, тинько
ваний, вйтинькуваний. — Див. ще вьітьінкбуваць.

в ь іт ь ін к О у в а ц ц а недок. пас. виштукату
рюватися, витиньковуватися, тинькуватися.
ВЬІТЬІНКОУВАЦЬ недок., ВЙТЬІНКАВАЦЬ
док. виштукатурювати, вйштукатурити, витиньковувати, тинькувати, вйтинькувати.
ВЬІТЬІРКАЦЦА, ВЙТЬІРКНУЦЦА див. вьітаркацца.

ВЙТЬІРКЛЬІ див. вйтаркльї.
ВЬІТЬІРКНУЦЬ див. вьітаркаць.
ВЬІТЬІХАЦЦА недок. (втрачати запах, міц
ність) видихатися.
ВЙТЬІЧКАВАНЬІ геод. вйтичений, вйвішений, провішений. — Див. ще вьітмчкбуваць.
ВЬІТЬІЧКОУВАЦЬ недок., ВЙТЬІЧКАВАЦЬ
док. геод. витйчувати, вйтичити; провішува
ти, провісити, вивішувати, вйвішити.
ВЬІТЬІЧКОУВАННЕ с. геод. витйчування,
провішування, вивішування.
ВЬІХАВАЛЬНІК / (рідше) ВЬІХАВАЦЕЛЬ ч.
вихователь.
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ВЬІХАВАЛЬНІЦА і (рідше) ВЬІХАВАЦЕЛЬКА ж. вихователька.
ВЬІХАВАУЧЬІ виховнйй, виховальний; (рід
ше) виховавчий; ~чая раббта виховна (вихо
вальна) робота.
ВЬІХАЙВАННЕ с. 1. (дія) очйщення, обчйщення, (незак. д. — ще) очищання, очйщування, обчищання; вйчищення, (незак. д. —
ще) вичищання; очйщення, перечйщення,
(незак. д. — ще) очищання, перечищання;
2. (стан) очйщення.
ВЬІХАЙВАЦЬ недок. 1. очищати, (рідше) очйщувати, обчищати, вичищати; 2. (звільняти
від домішок) очищ&ти, перечищати; 3. (зні
мати оболонку) обчищати; (від шкаралупи
тощо — ще) оббирати. — Пор. вьіхаяць.
ВЙХАЯНЬІ 1. (той, що одужав за допомогою
чиїхось турбот) вйходжений; 2. очйщений,
обчйщений; вйчищений; 3. очйщений, перечйщений; 4. обчйщений, обібраний. —
Див. ще вьіхаяць.
ВЬІХАЯЦЬ док. 1. (домогтися одужання) вйходити, відходйти, (розм. рідко) відхаяти, відхаючити; 2. очйстити, (багато, усе) поочи
щати; обчйстити, (багато, усе) пообчищати;
вйчистити, (багато, усе) повичищати; (звіль
нити від домішок) очйстити, перечйстити,
(багато, усе) поперечищати; 3. (зняти обо
лонку) обчйстити, (багато, усе) пообчищати;
(від шкаралупи тощо — ще) обібрати, (бага
то, усе) пооббирати. — Пор. вьіхайваць.
ВЬІХВАЛЬНА прислівн. хвалькувато, хвальковйто, хвастовито, хвастлйво.
ВЬІХВАЛЬНЬІ хвалькуватий, хвальковйтий,
хвастовйтий, хвастлйвий.
ВЬІХВАЛЬСТВА с . хвалькуватість ж., хвальковйтість ж., хвастовйтість ж., хвастлйвість ж.
ВЬІХВАЛЙКА ч. і ж. розм. (про чоловіка) хваль
ко ч., хвастун ч., хваст ч.; (про жінку) хвас
туха ж., хвалько ж.
ВЬГХВАЛЙННЕ с. хвастання; хвастощі, (розм.)
похвальба ж., хвальба ж.\ похваляння, вихва
ляння, хвалькуватість ж., хвальковйтість ж.
ВЬІХВАЛЙЦЦА недок. розм. 1. вихвалятися,
вихвалюватися; хвастати, хвастатися, хвалйтися; (розм.) похвалятися; (з погрозою) нахва
лятися; 2. пас. вихвалятися, вихвалюватися,
розхвалюватися.
ВЙХВАРАЦЬ док. розм. відхворіти, відслабу
вати; 0 каб тьі ~рау! щоб тобі боком вйлізло!
ВЙХВАСТАНЬІ розм. (вибитий, відлупцьований)
вйпоротий, вйсічений, відхльостаний, відшма
ганий, відстьобаний, пошмаганий, вйбатожений, відбатожений. — Див. ще вмхвастаць.
ВЙХВАСТАЦЬ док. розм. вйсікти, відшмагати;
(розм.) вйпороти, вйпарити, відпарити, вйшпарити; побйти, пошмагати, обшмагати;
вйхльостати; відстьобати; (розм.) відчухрати,
відшмарувати; (батогом розм. — ще) вйбатожити, відбатожити.
ВЬІХОДЗІЦЬ недок. 1. у різн. знач, виходити,
(про багатьох) повиходити; 2. безос. виходи
ти; 3. (відштовхуватися від якоїсь думки то
що) виходити; в. з меркавання виходити з
припущення; 4. (бути оберненим у напрямку
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до чого-небудь) виходити; дивйтися; вбкны
-дзяць у сад вікна виходять (дйвляться) у
сад; 5. у знач. ест. сл. виходить, отже, (розм.)
отож; думка гёта, в., не нбвая думка ця, ви
ходить (отже, отож), не нова; 0 з галавы (памяці, думак) не в. з головй (з думки, з думок,
з мйслі) не виходити (не йти); в. за мёжы (за
р&мкі) виходити з р£мок (за рамки, за межі),
переступйти межі.
ВЫХОДНАЯ імен, (документ, папір, надісланий
з установи) кани,, вихіднйй; в. папера вихід нйй папір.
ВЫХОДНЫ 1. кани,, (документ, папір, надісла
ний з установи) вихіднйй; в. журнал вихіднйй
журнал; 2. прикм. урізн. знач, вихіднйй; ~ныя
дзвёры вихідні двері; в. касцюм вихіднйй
(святковий) костюм; в. дзень вихіднйй день;
ён сёння в. він сьогодні вихіднйй; у знач. імен.
вихіднйй; з&утра в. завтра вихідний; ~ная дапамбга вихідна допомога; в. рбля вихідна
роль; ~ныя даныя вихідні дані (відомості).
ВЬІЦВЕРАЖАЛЬНЬІ 1. дієприкм. якйй (що)
протвережує (витвережує); 2. у знач, прикм.
протверезнйй, витверезнйй. — Див. ще ВЫцвераж&ць.

ВЫЦВЕРАЖАНЫ прям., перен. протвереже
ний, вйтвережений, отверезілий. — Див. ще
ВЫЦВЕРАЖАЦЦА і ВЬЩВЯРЗЖВАЦЦА не
док. звор., пас. прям., перен. протвережуватися, витвережуватися, тверезіти, тверезішати,
тверезйтися.
ВЬІЦВЕРАЖАЦЬ і ВЫЦВЯРдЖВАЦЬ недок.,
ВЬІЦВЕРАЗІЦЬ док. прям., перен. протвере
жувати, протверезйти, витвережувати, вйтверезити, тверезйти, отверезити.
ВЫЦВЯРФЖВАЦЦА див. выцверажацца.
ВЬІЦВЯРдЖВАЦЬ див. выцверажаць.
ВЙЦЕЛІЦЦА док. отел йтися.
ВЫЦЕПЛЕНЫ розм. (нагрітий вогнем) витоп
лений, вйпалений. — Див. ще вьпдепліцца.
ВЫЦЕПЛ1ЦЦА док. розм. (нагрітися від вогню;
про піч, грубу тощо) витопитися, випалитися.
ВЙЦЕПЛІЦЬ док. розм. (нагріти приміщення
топленням) вйтопити, (багато, усе) повитоплю
вати, напалйти, (багато, усе) понапалювати.
ВЙЦЕРАБ, -бу ч. 1. (дія) вйруб, вйрубка ж.,
(незак. д. — звичайно) вирубування с.; зруб,
зрубання с., (незак. д. — звичайно) зрубуван
ня с.; поруб; 2. розм. (вирубане місце) зруб,
порубка ж., (розм.) поруб.
ВЙЦЕРАБІЦЦА док. 1. (крізь щось, пробива
ючи собі дорогу) пробйтися, (про багатьох,
про всіх) попробиватися; (розм.) продертися,
продратися, (про багатьох, про всіх) попро
диратися; в. з гушчарУ пробйтися (продерти
ся, продратися) з хащів (гущавини); 2. перен.
вйборсатися, вйплутатися, вймотатися; в. з
даугбу вйборсатися (вйплутатися, вймотати
ся) з боргів. — Пор. вьіцярЗблівацца.
ВЬІЦЕРАБІЦЬ див. вьіцярібліваць.
ВЫЦЕРАБЛЕНЫ 1. вйрубаний; зрубаний;
порубаний; 2. с.-г. вйбраний. — Див. ще выцярібліваць 1, 2.
ВЙЦЕРУСІЦЦА див. выцярушвацца.
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ВЬІЦЕРУСІЦЬ див. вьіцярушваць.
ВЙЦЕРУШАНЬІ розм. вйтрушений, вйсипаний. — Див. ще вьіцярушваць.
ВЙЦЕРУШЬІЦЦА див. вьіцярушвацца.
ВЙЦЕРУШЬІЦЬ див. вьіцярушваць.
ВЬІЦЕЧЬІ док. витекти.
ВЬІЦЕХКВАЦЬ недок. розм. (клацаючи, ство
рювати звуки) виляскувати, виклацувати;
(про солов'я) витьохкувати.
ВЬІЦІКОУВАННЕ с. розм. вистежування, ви
сліджування, підстерігання, чатування, чи
гання; пристерігання, вистерігання.
ВЬІЦІКОУВАЦЬ недок., ВЙЦІКАВАЦЬ док.
розм. вистежувати, вйстежити, висліджувати,
вйслідити; видивлятися, вйдивитися; підсте
рігати, підстерегтй; чатувати (на кого-що, рідше
— кого-що), чигати (на кого-що)', (розм.) при
стерігати, пристерегтй, вистерігати, вйстерегти (кого-що), (недок. розм.) сочйти (за ким).
ВЬІЦКОУВАЦЦА недок. пас. мисл. виганятися.
ВЬІЦКОУВАЦЬ недок., ВЬІЦКАВАЦЬ док.
мисл. виганяти, вйгнати.
ВЬІЦЯРУШВАННЕ с . р о з м . витрушування,
висипання.
ВЬІЦЯРУШВАЦЦА недок. звор., пас. розм.,
ВЙЦЕРУШЬІЦЦА док. розм. і ВЙЦЕРУ
СІЦЦА док. обл. (про що-небудь дрібне) ви
трушуватися, вйтруситися, (про багатьох,
про всіх) повитрушуватися; витрясатися, вйтрястися; сйпатися, висипатися, вйсипатися, (про багатьох, про всіх) повисипатися.
ВЬІЦЯРУШВАЦЬ недок. розм., ВЙЦЕРУШЬІЦЬ док. розм. і ВЬІЦЕРУСІЦЬ док. обл.
(про що-небудь дрібне) витрушувати, вйтрусити, (багато, усе) повитрушувати; витрясати,
вйтрясти; сйпати, висипати, вйсипати, (ба
гато, усе) повисипати; в. тьітунь з кісета вйтрусити (вйтрясти) тютюн з гамана (кисета,
капшука).
ВЬІЦЯРдБЛІВАЦЦА недок. пас. вирубувати
ся, вирубатися; зрубуватися; братися, виби
ратися; уминатися, трощйтися, убиратися.
— Пор. вмцерабіцца.
ВЬІЦЯРдБЛІВАЦЬ недок., ВЬІЦЕРАБІЦЬ док.
1. вирубувати, вирубати, вйрубати, (багато,
усе) повирубувати; зрубувати, зрубати, (ба
гато, усе) позрубувати; (знищити рукою) по
рубати, посікти; 2. с.-г. вибирати, вйбрати,
(багато, усе) повибирати; -біць усе канбплі
вйбрати всі коноплі; 3. розм. (з’їдати) уми
нати, ум’йти; трощйти, строщйти, (багато,
усе) потрощйти; укласти; -біць міску капуста
ум’йти (строщйти, укласти) мйску капусти
(неточно — капусняку).
ВЬІЦЯТЬІ ударений, забйтий. — Див. ще вмцяць.

ВЙЦЯЦЦА док. ударитися, забйтися; балюча в.
галавбй боляче вдаритися (забйтися) головою.
в й ц я ц ь док. ударити; (унаслідок удару ушко
дити яку-небудь частину тіла) забйти; в. сабаку ударити собаку (пса); в. нагу ударити
(забйти) ногу.
ВЬГЧВАРАЦЬ і ВЬІЧМУРАЦЬ обл. недок.,
ВЙЧВАРЬІЦЬ док. прост. (розм.) витворя
ти, витворювати, вйтворити; коїти, скоїти;
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(недок. розм.) виробляти, вироблювати, виті
вати; пустувати; викидати коники.
ВЙЧВАРНА прислівн. вигадливо; примхлйво,
химерно; пишномовно; чудернацьки.
ВЙЧВАРНАСЦЬ ж. вигадливість, примхли
вість, химерність; пишномовність; витіюва
тість.
ВЙЧВАРНЬІ 1. вигадливий, примхлйвий, хи
мерний; пишномовний; витіюватий; чудер
нацький; 2. (негарний, огидний) потворний;
(обл.) почварний, почварливий.
ВЙЧВАРЬІ мн. прям., перен. розм. 1. (узори,
прикраси) заст. викрутаси; (дрібнички —
розм.) витребеньки; 2. розм. вйгадки, вйтівки; прймхи, химери, викрутаси.
ВЬІЧМУРАЦЬ див. вьічвараць.
ВЬІЧФСВАННЕ1 с. 1. (гребенем) вйчіска ж.,
вйчіс ч., (незак. д. — звичайно) вичісування;
2. (при обробці чесанням) вйчіска ж., вйчіс ч.,
(незак. д. — звичайно) вичісування; прочіс ч.,
(незак. д. — звичайно) прочісування.
ВЬІЧФСВАННЕ2 с. тесл. витісування.
ВЬІЧЙСВАЦЦА1 недок. 1. (гребенем) вичісува
тися; 2. (при обробці чесанням) вичісуватися,
прочісуватися; 3. пас. вичісуватися, прочісу
ватися.
ВЬІЧФСВАЦЦА2 недок. звор., пас. тесл. виті
суватися.
ВЬІЧЙСВАЦЬ1недок. 1. (гребенем) вичісувати;
2. (обробляти чесанням) вичісувати, прочісу
вати.
ВЬІЧФСВАЦЬ2 недок. тесл. витісувати.
ВЬІШАЙ див. вьішЗй.
ВЙШАРАВАНЬІ (ретельно витертий, вими
тий чим-небудь) вйшаруваний, вйшкрябаний; вйтертий, натертий до блйску.
ВЬІШАРОУВАЦЬ недок., ВЙШАРАВАЦЬ док.
(витирати, вимивати, вичищати що-небудь)
вишаровувати, вйшарувати; вишкрібати,
вйшкребти, (багато, усе) повишкрібати; вис
крібати, вйскребти, (багато, усе) повискрі
бати; вишкрябувати, вишкрябати, (багато,
усе) повишкрябувати; витирати, вйтерти, на
тирати, натерти до блйску; -ваць падлбгу вй
шарувати (вйшкребти, вйскребти, натерти
до блйску) підлогу; -ваць каструлю вйшару
вати (вйшкребти, вйскребти) каструлю; в.
самавар вйшарувати (натерти до блйску) са
мовар (самовара).
ВЙШАСТАЦЬ док. розм. вйдути; (розм.) вйдмухати, вйдмухнути; вбцер -тау х&ту вітер
вйдув хату.
ВЙШКІ, -шак тільки мн. горйще с.; сіннйк ч.
(над хлівом або стайнею).
ВЬІШМАРАВАНЬІ розм. (натертий пастою, маз
зю тощо) вйшмаруваний, натертий, намаза
ний, намащений, помащений; пошмарований, наяложений. — Див. ще вьшімарбуваць.
ВЙШМАРГАНЬІ 1. розм. вйсмиканий, повисмйкуваний; 2. обшморганий, пошарпаний,
потріпаний; обтріпаний, обшарпаний, обстріпаний. — Див. ще вьішмаргаць.
ВЬІШМАРГАЦЬ док. 1. розм. вйсмикати, вйсмикнути, (багато, усе) повисмикувати, по
висмикати; в. шткі з тканіньї вйсмикати нит-
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кй з тканйни; 2. обшморгати, пошарпати,
потріпати, обтріпати, (багато, усе) пообтрі
пувати; обшарпати, (багато, усе) пообшар
пувати; обстріпати; в. шнур обшморгати (по
шарпати, обтріпати) шнур.
ВЙІІІМАРГНУТЬІ висмикнутий; вйрваний;
вйтягнутий, витягнений. — Див. ще ВЫшмаргнуць.

ВЙШМАРГНУЦЦА док. висмикатися, вйсмикнутися, (про багато, про все) повисмику
ватися, повисмикатися; вйтягтися, вйтягнутися, (про багато, про все) повитягатися, по
витягуватися.
ВЙШМАРГНУЦЬ док. вйсмикнути, вйрвати,
вйтягнути.
ВЫШМАРОУВАННЕ с. натирання, (розм .)
натертя; намащування, намазування; змазу
вання, мазання, мастіння, мащення, змащу
вання, змащення.
ВЬІШМАРОВВАЦЦА недок. пас. натиратися;
намазуватися, намащуватися, нашмаровува
тися; змазуватися, мазатися, мастйтися, зма
щуватися; змазуватися.
ВЫШМАРОУВАЦЬ недок., ВЙШМАРАВАЦЬ
док. (пастою, маззю тощо) натирати, натер
ти, (багато, усе) понатирати; намазувати,
намазати, (багато, усе) понамазувати; нама
щувати. намастити, (багато, усе) понамащу
вати; (док.) помастити; нашмаровувати на
шмарувати; змазувати, змазати, мазати, по
мазати, мастйти, помастйти, змащувати,
змастйти; (мазутом і дьогтем тощо) шмарувати, вйшмарувати.
ВЫШМУЛЬВАННЕ с . розм. 1. витирання;
2. натирання, стирання.
ВЫШМУЛЬВАЦЦА недок., ВЙШМУЛЯЦЦА док. розм. 1. витиратися, вйтертися; шта
ны -ляліся штанй витерлися; 2. (про шкіру)
натиратися, натёртися; стирйтися, стёртися,
(про багато) постиратися.
ВЫШМУЛЬВАЦЬ недок., ВЙШМУЛЯЦЬ
док. розм. 1. витирати, вйтерти, (багато, усе)
повитирати; -ляць штаны на каленях вйтерти
штанй на колінах; 2. (про шкіру) натирати,
натёрти, стирати, стёрти; -ляць хамутбм
шыю натёрти, (стёрти) хомутом шйю.
ВЫШНАРВАЦЬ недок., ВЙШНАРЬІЦЬ док.
розм.урізн. знач, нйшпорити, винишпорити,
обнйшпорювати, обнйшпорити; вишукува
ти, вйшукати.
ВЫШПАРВАННЕ с. розм. 1. вишпурювання,
викидання; 2. викреслювання, викидання.
ВЫШПАРВАЦЦА недок. пас. вишпурюватися,
викидатися, викрёслюватися.
ВЫШПАРВАЦЬ недок., ВЙШПАРЫЦЬ док.
розм. 1. (розм.) вишпурювати, вйшпурити;
викидати, вйкинути; 2. викрёслювати, вйкреслити, (багато, усе) повикрёслювати; ви
кидати, вйкинути; -рыць прбзвішча са спіса
вйкреслити (вйкинути) прізвища зі спйску.
ВЙШТАБНАВАНЫ і ВЙШТАПАВАНЫ (про
шитий спеціальним швом) вйстрочений, вйстьобаний, прошитий. — Див. ще выштабнбуваць.

ВЫШТАБНОУВАННЕ с. (дія) вистрочування,
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вистьобування, прошиття, (незак. д. — зви
чайно) прошивання.
ВЬІШТАБНОУВАЦЦА недок. пас. вистрочува
тися, вистьобуватися, прошиватися.
ВЬІШТАБНйУВАЦЬ недок., ВЬІШТАБНАВАДЬ і ВЬІШТАПАВАЦЬ док. (прошивати
спеціальним швом) вистрочувати, вйстрочити, вистьобувати, вйстьобати, (док.) постьо
бати; прошивати, прошйти.
ВЬІШТАПАВАНЬІ див. вмштабнаваньї.
ВЬІШТАПАВАЦЬ див. вьшггабнбуваць.
ВЙШТУКАВАНЬІ розм. 1. вйгаданий, вйдуманий; змайстрований; вйнайдений, вймудрований, змудрований; химерний, вигадли
вий; 2. (економно зроблений тощо) вйгаданий, вйкроєний, виграний. — Див. ще вьіштукбуваць.

ВЬІШТУКО?ВАЦЦА недок. пас. 1. вигадува
тися, видумуватися, майструватися; винахо
дитися, вимудровуватися; 2. вигадуватися,
викроюватися, виграватися.
ВЬІШТУКОУВАЦЬ недок., ВЬІШТУКАВАЦЬ
док. розм. 1. вигадувати, вйгадати, (багато)
повигадувати; видумувати, вйдумати, (рідше)
вимудровувати, вймудрувати, (док.) змудрувати; майструвати, змайструвати; винаходи
ти, вйнайти; 2. (заощаджувати на чому-небудь, скорочувати видатки, час тощо) вига
дувати, вйгадати, викроювати, вйкроїти, вифавати, вйфати.
ВЙШТУРХАНЬІ вйштовханий, (розм.) вйпханий.
ВЙШТУРХАЦЬ див. вьіштурхбуваць.
ВЬІШТУРХВАННЕ і в ь іш т у р х О У в а н н е
с. виштовхування, (розм.) випихання, виш
турхування.
ВЬІШТУРХВАЦЦА і в ь іш т у р х О у в а ц ц а
недок. пас. виштовхуватися, (розм.) випиха
тися.
ВЬІШТУРХВАЦЬ і ВЬІШТУРХОУВАЦЬ не
док., ВЙШТУРХАЦЬ і ВЙШТУРХНУЦЬ
док. виштовхувати, вйштовхати, (розм.) ви
пихати, вй пхати і вй пхнути; виштурхувати,
вйштурхати.
ВЙШТУРХАНЬІ вйштовхнутий, (розм.) вйпхнутий. — Див. ще вьіштурхваць.
ВЙШТУРХНУЦЬ див. вьіштурхваць.
ВЙШТЬІРЬІЦЬ док. прост. вйгнати, вйтурити.
ВЬІШУК, -ку ч. юр. розшук; крьімінальньї в.
карний розшук.
ВЬІШУКАЛЬНІК ч. дослідник; (корисних ко
палин) розвідувач.
ВЬІШУКАЛЬНІЦА ж. дослідниця; (корисних
копалин) розвідувачка.
ВЬІШУКАЛЬНЬІ 1. (пов'язаний з дослідами)
дослідний; 2. (пов'язаний з геологічною роз
відкою тощо) розвідувальний.
ВЬІШУКАННЕ с. 1. (дослідження, пов'язане з
пошуками) дослідження, дослід ч.\ 2. (геоло
гічні пошуки) розвідування, розвідка ж.
ВЬІШУКНЙ у різн. знач, розшукнйй; (істор.)
~ная паліцьія розшукна поліція; в. сабака со
бака-шукач.
ВЬІШУКОВЬІ юр. 1. (пов'язаний з розшуком)
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розшуковий; 2. (пов'язаний зі слідством)
слідчий.
ВЙШУНУЦЬ док. прост. (вийти, вибігти у ве
ликій кількості) ринути, сунути.
ВЙШЧАЛАЧАНЫ хім. вилужений.
ВЫШЧАЛОЧВАЦЦА недок., ВЫШЧАЛАЧЫЦЦА док. звор., пас. хім. вилуговуватися, вйлужитися.
ВЫШЧАЛОЧВАЦЬ недок., ВЙШЧАЛАЧЬІЦЬ
док. хім. вилуговувати, вйлужити.
ВЙШЧАР, -ру ч. оскал, вйщир.
ВЫШЧАРАННЕ / ВЫШЧЭРВАННЕ с . ос
кал ч., вйщир ч.
ВЙШЧАРАНЫ 1. вйскалений, вйщирений,
ощйрений; (розм.) вйшкірений, ошкірений,
(рідко) оскірений; 2. роззявлений, розкрйтий (рот).
ВЫШЧАРАЦЦА / ВЫШЧ&РВАЦЦА недок.
розм. (усміхатися, показуючи зуби; розізлив
шись, показати зуби; зло крикнути на когонебудь) шкіритися, скалитися, (рідше) виска
лятися, вищирятися, ощирятися, скалити зуби;
(розм.) вишкірятися, вишкірюватися, ошкі
рятися, (рідко) оскірятися, оскірюватися.
ВЬІШЧАРАЦЬ / ВЫШЧФРВАЦЬ недок., ВЙШЧАРЫЦЬ док. 1. скалити, вискалювати,
(рідше) вискаляти, вйскалити; вищиряти,
вйщирити, ощиряти, ощйрити; (розм.) виш
кіряти, вишкірювати, вйшкірити, ошкіряти,
ошкірити, (рідко) оскіряти, оскірювати, оскірити; 2. роззявляти рот (рота), роззявити
рот (рота).
ВЙШЧАРКА ч. і ж. розм. зубоскал ч., скало
зуб ч., зубоскалка ж.
ВЬІШЧОУКВАЦЬ недок. розм. (клацаючи, ство
рювати звуки) виляскувати; (розм.) виклацу
вати; (про солов \я) витьохкувати.
ВЙШЧЫКАНЫ розм. вйщипаний; (про волос
ся, пір'я, траву тощо) вйскубаний, вйскублений, поскубаний, поскублений. — Див. ще
вышчыкваць.
ВЫШЧЫКВАННЕ с. розм. вищйпування; (про
волосся, пір 'я, траву тощо) вискубування.
ВЫШЧЙКВАЦЦА недок. пас. розм. вищйпуватися; (про волосся, пір'я, траву тощо) вис
кубуватися.
ВЫШЧЙКВАЦЬ недок., ВЙШЧЫКАЦЬ док.
розм. вищйпувати, вйщипати, (багато, усе)
повищйпувати; (про волосся, пір'я, траву то
що) вискубувати, вйскубати, вйскубти; (ба
гато, усе) повискубувати, поскубти, (рідко)
повискубати, поскубати.
ВЙШЧЫКНУЦЬ док. розм. вйщипнути.
ВЫШЧФРВАЦЬ див. вышчараць.
ВЫШЫНН1К ч. спец, висотник.
ВЫШЙННЫ у різн. знач, висотний; в. будынак висотна будівля; в. палёт висотний політ.
ВЫШЫНЙ ж. 1. височина, висота; височінь,
(рідко) високість; насып пяціметрбвай -ні на
сип п’ятимефової висотй (височинй, заввйшки п’ять мефів); 2. (простір, розміщений
високо над землею) висота, височина, висо
кість; заняць ~ню військ, зайняти висоту (ви
сочину); 3. (тиску, звука, голосу тощо) висо
та; 4. мат., астр, висота; в. трапецьіі висота
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трапеції; 0 бьіць на -н і бути на висоті (висо
чині); з -н і птушмнана палету з висоти пташйного польоту (льоту); узняць на належную
-ню підняти (перен. — звичайно: піднестй) на
належну висоту (височину).
ВЬІШЬІНЯМЕР ч . геод. висотомір.
вьішдй і ВЬІІИАЙ прислівн. вищ. ст. вйще;
сбнца узнялбся в. сонце піднялося вйще; пав&сіць карціну в. повісити картйну вйще;
2. прислівн. вище; як упамін&лася в. як згаду
валося вйще; 3. у знач, прийм. вйще, понад;
тзмпература в. нуля температура вйще нуля;
падьімай в! піднімай вйще!
ВЬІШЗЙАДЗНАЧАНЬІ зазначений вйще, ви
щезазначений, згаданий вйще, вищезгаданий.
ВЬІШЗЙАПЇСАНЬІ опйсаний вйще, вищеопйсаний.
ВЬІШЗЙЗГАДАНЬІ згаданий вйще, вищезга
даний.
ВЬІШЗЙНАЗВАНЬІ названий вйще, вищена
званий; вищепойменований.
ВЬІШЗЙПАДАДЗЕНЬІ вйкладений вйще, вищевйкладений.
в ь іш з й п а м я н Ен ь і згаданий вйще, вище
згаданий.
ВЬІШЗЙПЕРАЛЇЧАНЬІ перелічений вйще,
перерахований вйще.
ВЬІШЗЙПРЬІВ^ДЗЕНЬІ наведений вйще, вищенаведений, поданий вйще, вищеподаний,
вьішдйшьі прикм. 1. вищ. ст. вйщий;
2.: -шая ступень грам, вйщий ступінь; 3. в
інших знач, вйщий; в. брган дзяржаунай уладьі
вйщий орган державної влади; -шая шкбла
вйща школа; ~шая адукацьія вйща освіта;
-шьія расліньї вйщі рослйни; в. жьівельньї
свет вищий тварйнний світ; в. пілатаж вй
щий пілотаж.
ВЬІЙВА ж. (те, що зображене: художнє — за
гальне поняття) зображення с.; в. вбіна зоб
раження воїна (вояка).
ВЬІЯВЛбНЧАСЦЬ ж. зображальність; образ
ність. — Див. ще вьіяулбнчьі.
ВЬІЯУЛбНЧЬІ зображальний, зображуваль
ний; (відтворюваний у художніх образах) об
разотворчий; ~чае мастацтва образотворче
мистецтво.
ВЬІЯУЛЯЦЦА недок., ВЬІЯВІЦЦА док. 1. ви
являтися, вйявитися; відкриватися, відкрйтися; розкриватися, розкрйтися, проявляти
ся, проявйтися; вимальовуватися, вималю
ватися, окреслюватися, окреслитися; викри
ватися, вйкритися; -віуся талент вйявився
(відкрйвся, розкрйвся, проявйвся, вймалювався, окреслився) талант; у гЗтай карціне
-вілася задума мастака у цій картйні про
явйвся ^вйразився) задум (замисел) худож
ника (маляра, митця, рідше мистця); -віліся
недахбпьі у раббце вйявилися (розкрйлися,
вйкрилися) хйби (недоліки) в роботі; - вілася нястача грбшай вйявилася нестача (недо
стача, брак) грошей; -вілася, што г$та не так
вйявилося, що це не так; 2. безос. у сполучен
ні зі сполучником што (стати очевидним) ви
являтися, вйявитися; виходити, вййти; -в і
лася, што я вінаватьі, а не тьі вйявилося (вй-
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йшло), що я вйнен (вйнний), а не ти; 3. розм.
випйсуватися, вйписатися; в. з дамавбй кнігі
вйписатися з домової кнйги.
ВЫЯУЛЙЦЬ недок., ВЬІЯВІЦЬ док. 1. виявляти, вйявити; знаходити, знайтй, (багато,
багатьох, усе, усіх) познаходити; відкрива
ти, відкрйти; розкривати, розкрйти; -віць
т&лент вйявити (знайтй, відкрйти) талант;
-віць сябё знауцам чагб-нёбудзь вйявити
(проявйти) себё знавцём чого-нёбудь; -віць
люббу да кагб-, чагб-нёбудзь вйявити (про
явйти, вйсловити, вйразити) любов до ко
го-, чого-нёбудь; 2. (незаперечно доводити)
установлювати, (розм.) установляти, установйти; (розкривати зміст поняття) визнача
ти, вйзначити, розкривати, розкрйти; -віць
факт (ісціну) установйти (вйявити) факт (іс
тину); -віць сутнасць з’явы вйявити (вйзна
чити, розкрити) суть (сутність) явища;
3. (розкривати хиби, доводити провину) ви
являти, вйявити; розкривати, розкрйти; ви
кривати, вй крити; показувати, показати;
4. розм. випйсувати, вйписати; -віць кватаранта вйписати квартиранта.
ВЫЙУНА прислівн. розм. 1. явно, неприхова
но, безперёчно, беззаперёчно; 2. виразно,
вислівйсто, вимовно.
ВЬІЙУНАСЦЬ ж. розм. 1. явність, неприхова
ність, безперечність, безсуперечність, беззаперёчшсть; 2. виразність, вислівйстість, ви
мовність.
ВЫЙУНЫ розм. 1. явний, неприхований, безперёчний, безсуперёчний, беззаперёчний;
2. виразний, вислівйстий, вимовний.
ВФДЗГАННЕ с. прост, забруднення, (незак. д.
— ще) забруднювання.
ВФДЗГАЦЦА недок. звор., пас. прост, забруд
нюватися.
ВЙДЗГАЦЬ недок. прост, забруднювати.
В&ЛЮМ, -му ч. вуаль ж.; (легка прозора тка
нина — ще) серпанок, фата ж.
ВдНДЖАНІНА ж. (копчені продукти) (зб.) копчёння с., копченйна ж.; (одн.) копчёня ж.
ВдНДЖАННЕ с. (м 'яса, риби тощо) вудження,
(рідше) копчення.
ВЗНДЖАНЫ 1. дієприкм. вуджений, (рідше)
копчений; 2. прикм. вуджений, копчений, —
Див. ще віндзіць.
ВФНДЗІЦЦА недок. звор., пас. вудитися, коптйтися.
ВдНДЗІЦЬ (м 'ясо, рибу тощо) вудити, коптйти.
ВФРХАЛ, -лу ч. розм. розгардіяш, бедлам, гар
мидер, буча ж.
ВЯДЗЁНЫ див. вядбмы2.
ВЯДЗЬМАК, род. ведзьмак& і ВЯДЗЬМАР ч.
етногр. чарівнйк, чаклун, характерник, зн£тнйк, відьмак.
ВЯДЗЬМАР див. вядзьм&к.
ВЯДЗЬМАРАННЕ і ВЯДЗЬМАРСТВА с. ет
ногр. чарівнйцтво, чаклунство, чаклування.
ВЯДЗЬМАРКА ж . етногр. чарівнйця, чаклун
ка, характерниця, знатнйця, відьма.
ВЯДЗЬМАРСКІ етногр. чарівнйцький, чак
лунський, відьомський.
ВЯДЗЬМАРСТВА див. вядзьм&ранне.
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ВЯДЗЬМАРЫЦЬ недок. етногр. чарувати, чак
лувати; (заст.) відьмити, відьмувати.
ВЯДОМА 1. узнан, прис. відомо; (розм.) звісно;
гі§та усім в. це всім відомо; як в. як відомо;
давблі в., што... досить [добре] відомо, що...;
2. у знач. вст. сл. звичайно, звісно, звісна
(відома, певна) річ, звісне (відоме) діло, ска
зано; зрозуміло; 3. стверджувальна частка
звичайно, певна річ, адже ж; (розм.) авжеж,
аякже; ты напішаш мне? — В., напишу ти напйшеш мені? — Звичайно (певна річ, авжеж,
аякже), напишу; 0 аднаму Ббгу (Алаху, чбрту
і пад.) в. одному Богові (Аллахові, чортові і
т. ін.) відомо (звісно), одйн (сам) Бог (Аллкх, чорт і т. ін.) знає (відає).
ВЯДОМЬІ1у різн. знач, відомий, знаний; (розм.)
звісний; -мыя ^сям^ свбту падзбі відомі всьо
му світові події; в. маст&к відомий (знаний)
художник (мйляр); в. гультай відомий (зна
ний, знаменйтий) ледар (ледащо, ледацюга);
0 -мая спр&ва (рэч) у знач. вст. сл. звичайно,
звісна (відома, певна) річ, звісне (відоме) ді
ло, звісно; у -май ступёш пёвною (деякою,
якоюсь) мірою, до певної (до деякої) міри,
у якійсь (у деякій) мірі.
ВЯДОМЬР і ВЯДЗЁНЫ у знач, прикм. веде
ний; в. самалёт ведений літак; -має кбла
техн. вёдене колесо.
ВЯДУЧЬІ 1. дієприкм. (рідко) якйй (що) веде,
ведучий; 2. у знач, прикм. ведучий, головнйй,
(перен. — звичайно) провіднйй; -чая рбля нав^кі провідна роль науки; -чае кбла техн.
ведуче колесо; 3. у знач. імен, ведучий.
ВЯЗЬМО с. 1. обл. перевёсло; 2. переплётення, плетіння; вузол ч.
ВЙКАЦЬ недок., ВЙКНУЦЬ док. однокр. прост.
1. скімлити, заскімлити, скйглити, заскйглити; (про собак) дзявкати, дзйвкнути, дзяволйти, задзяволйти; (про котів) нявкати,
нявчати, нявкнути; 1. (говорити нісенітниці,
прост.) бовкати, бовкнути, бёвкати, бёвкнути, (недок.) варнякати.
ВЙЛАСЦЬ ж. в’ялість; в. мышц (скуры) в’ялість
м’язів (шкіри); 2. перен. млявість, кволість.
ВЯЛЇЗАЗНЬІ див. веліз&рньї.
ВЯЛІЗАРНЬІ див. веліз&рньї.
ВЯЛІЗНАСЦЬ ж. величезність, великість.
ВЯЛЇЗНЬІ величёзний; (розм.) здоровённий,
здоровёзний, здоровёцький, прездоровий,
сйльний, величённий.
ВЯЛІКАСНА прислівн. велйчно, пйшно, вели
чаво.
ВЯЛІКАСНАСЦЬ ж. велйчність, пйшність,
величавість; велйччя с.
ВЯЛІКАСНЬІ велйчний, пйшний, величавий.
ВЯЛЇКАСЦЬ ж. 1. вёлич, велйччя с., велйч
ність; ва усёй [сваёй] -сці у всій [своїй] вёличі; 2. (титул монархів та їхніх дружин) ве
лйчність.
ВЯЛІКА^ЗРОСТАВЬІ дорослий.
ВЯНГЛІНА див. вяццліна.
ВЯНГЛІННЬІ див. вяндлінньї.
ВЯНГЛЙР див. вяндлйр.
ВЯНГЛЙРНЫ див. вяцдлярны.
ВЯНГЛЙРНЯ див. вяндлярня.

ВЯНДЛІНА і ВЯНГЛІНА ж. шйнка.
ВЯНДЛІННЬІ і ВЯНГЛІННЬІ ШЙНКОВИЙ.
ВЯНДЛЙР / ВЯНГЛЙР, -рк ч. спец, коптильник.
ВЯНДЛЙРНЫ і ВЯНГЛЙРНЫ (призначений
для коптіння) коптйльний.
ВЯНДЛЙРНЯ і ВЯНГЛЙРНЯ ж. спец, копТЙЛЬНЯ.

ВЯНЁЧНЫ анат. вшцёвий; -ныя артЗрьіі віндеві артёри’; -ная вёна вшцёва вёна.
ВЯПРУК, род. вепрука ч. 1. [дйкий] кабан,
(рідко) вепр, (обл.) дик; 2. перен. лайиі. кабан.
ВЯРГЇНЯ ж. бот. жоржйна; (обл.) оргйнія, аргонія, аргбнія.
ВЯРОВАЧНЬІ мотузяний, мотузковий, вірьо
вочний.
ВЯРОУКА ж. мотузка, мотузок ч., вірьовка;
шворка; кодола, лйнва, мотуз ч.\ 0 віць -кі
(з каго) сукати мотузкй (вірьовки) (з кого),
мйкати мичкй (з кого)', в. плача (па кім) гіллйка з мотузкою пл£че (за ким)', з вётру -кі
віць плестй (верзтй) нісенітницю, плестй
(правити) сухого (смаленого) дуба; теревёш
правити; говорйти (молоти, верзтй) дурнйці
(казна-що); і на -уцы не зацягнеш і волоком
(налйгачем тощо) не затйгнеш; сам на сябе
-ку уе сам собі йму (могйлу) копає; цягнуць
на -уцы тягтй (тягнути) на мотузці (мотузку,
налигачі); абы карбука, будзе і в. присл. ве
сілля сорочку знайде; абй шйя, а хомут буде.
ВЯРОУЧЫНА ж. розм. шматок мотузка (мо
тузки, вірьовки).
ВЯРЧАЛЬНЬІ обертальний; в. рух оберталь
ний рух.
ВЯРЧЭННЕ с. обертання, вертіння, крутіння.
ВЯРШХЛІНА ж. (верхівка дерева) верхівка, вер
хів’я с., вершок ч., вершечок ч., верховйна
[дёрева]; верховіття с.
ВЯРШНІК, род. верішгікії ч. [верхній] одвірок;
перёкладка ж.; (закріплений між чимось —
звичайно) поперёчка ж., (рідко) поперёчина
ж., перёчка ж.; (між кроквами) бантина ж.
ВЯРШЙННЕ с. роблення, чйнення, (док.)
учйнення; здійснення, (незак. д. — ще) здій
снювання.
ВЯРШЙНСТВА с. зверхність ж., верховенство.
ВЯРШЭНСТВАВАЦЬ недок. мати звëpxнicть
(над ким-чим); панувати, старшинувати (над
к им-чим), старшувати (над ким-чим)', очолю
вати (кого-що), стойти на чолі (кого-чого).
ВЯРЙГІ, -рыг тільки мн. церк. перен. верйги.
ВЯРЬІЦЕЛЬНЬІ дипл. вірчий; -ная гр&мата
вірча фамота.
ВЯРдНЬКА ж. обл. (сплетений з лубу кошик з
накривкою) козуб ч., козубень ч., короб ч.
ВЯСЕЛЕЙКА с. пестл. розм. весіллячко.
ВЯСЁЛЛЕ с. 1. весілля; 2. весільний поїзд ч.,
перезвй ж.; 0 пахмёлле з чужбга -лля прик. з
чужого похмілля (клопоту) голові болйть;
хто кислйці поїв, а на кого оскома напала;
з чужого бенкёту похмілля.
ВЯСКОВЕЦ, -кбуца ч. селянйн, (розм.) селюк.
ВЯСКОВЫ СІЛЬСЬКЙЙ.
ВЯСКОУКА ж. селйнка, (розм.) селючка.
ВЯТОХ див. ветах.
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ВЯТРО^НІК, -ку ч. бот. таволга ж., таволж
ник.
вятрО У н ікавьі бот. таволговий, таволжаний.
ВЯХА ж. прям., перен. віха, (прям. — звичайно)
тйчка; ставіць вехі ставити тичкй (віхи); аснбуныя в£хі гістбрьгі основні віхи істбрії.
ВЯХЇР, род. вехір& ч. орн. прйпутень.
ВЯХОТКА ж. мачулка, мачула, мочйлка; лйко с.\ (для миття посуду тощо — звичайно)
віхоть ч., мййка.

ГАДАЦЬ

ВЯЧОРКІ, -рак тільки мн. етногр. вечорнйці,
досвітки; (розм.) посиденьки, посидінки, пбсідки.
ВЯШЧАЛЬНІК ч. 1. істор. оповісник, глаша
тай, покликач, оклйчник; 2. перен. провіс
ник, глашатай.
ВЯШЧАННЕ с. радіо мовлення, радіомовлення.
ВЯЧОРНІЦА ж. бот. вечорнйці; (одна росли
на) вечорнйця.
ВЯЧЙСТЬІ поез. віковічний, одвічний.

Г
ГАБЛЕВАНЬІ див. габляваньї.
ГАБЛЕВКА ж . 1. (дія) стругання с.; 2. обстру
гані дошкй (і т. ін.).
ГАБЛіОШКА ж. стружка.
ГАБЛЯВАЛЬНЬІ стругальний.
ГАБЛЯВАЛЬШЧЬІК ч . стругальник.
ГАБЛЯВАЛЬШЧЬІЦА ж . стругальниця.
ГАБЛЯВАННЕ с. стругання.
ГАБЛЯВАНЬЇ / ГАБЛЙВАНЬІ 1. дієприкм. стру
ганий, обструганий; 2. прикм. струганий. —
Див. ще габляваць.
ГАБЛЯВАЦЦА недок. звор., пас. стругатися.
ГАБЛЯВАЦЬ недок. стругати.
ГАВАРЬІЦЦА недок. 1. говорйтися, казатися;
йтйся; пра г$та гавбрьіцца у артикуле по це
Йдеться у статті; 2. безос. (про наявність ба
жання, настрою говорити) говорйтися, (розм.)
балакатися; 3. пас. говоритися, проголошу
ватися, вимовлятися; 0 як гавбрьіцца (у знач,
вст. сл.) як [то] кажуть, як мовиться; (розм.)
як той казав.
ГАВАРЬІЦЬ недок. 1. говорйти, розмовляти; г.
па-беларуску говорйти (розмовляти) по-білоруському; 2. (що) казати; г. пр&уду казати
правду; 3. (з ким-небудь) розмовляти; 4. ви
мовляти; вмр&зна г. слбвьі чітко вимовляти
слова; 5. проголошувати; г. тост проголбшувати тост; 6. свідчити; ягб учьшкі гавбраць аб
другім його вчйнки свідчать про інше; 0 што
і г. що й казати; што ні ~рй що (як) не кажи;
ням& чагб і г. нічого й казати; шкод& й мови;
да трох не ~рн (кому) не жартуй (з ким),
ж£рти кепські; пахне см&леним.
ГАВОРКА ж . 1. розмова; пра што ідзб г.? про
що йде мова? 2. гомін ч.; г&мір ч.; 3. (манера
мовлення) мбва, говір ч.; пявучая г. співуча
(співлйва) мова; 4. лінгв. говір ч., говірка;
5. чутка, поголоска, поговір ч.; пересуди,
розмови; (розм.) балачки; не мбжа бьщь і ~кі
не може бути й мови; пуст&я г. балаканйна,
базікання с., балачкй, патякання, балйси, те
ревені; без лйпняй г. без зайвих слів, (розм.)
без [усяких] розмов, без балачбк.
ГАВ&НДА ж. обл. поголос ч., поговір ч., чутка,

[недобра] сл£ва; балачка, балачки, (прост.)
патйкання, теревені.
ГАВдНДЗІЦЬ недок. обл. балакати, (розм.) ба
зікати, теревенити, патякати, розпатякувати.
ГАВЙДА ж. зб. обл. худоба.
ГАВЙДЖЫ обл. скотинячий; г. двор скотний
двір, скотйрня ж., скотарник ч.; обора ж.
ГАВЙДЗІНА ж. обл. йловичина; (м'ясо бика —
ще) волове м’йсо, воловина.
ГАВЙДНІК ч. обл. 1. скотар; 2. (приміщення) ско
тарник, скотарня ж.
ГАВЙДНІЦА ж. обл. скотйрка.
ГАГАВІЦА ж . обл. холка, чубок ч.
ГАГАННЕ с. ґелґотання, ґелґотіння, ґелґання,
ґелґіт.
ГАГАЦЬ недок. ґелґотати, ґелґотіти, гблґати.
ГАДАВАЛЬНІК ч. 1. (рослин) розсадник; пладбвы г. садбва шкілка; 2. (тварин) розплідник.
ГАДАВАЛЬНІЦКІ розсадницький.
ГАДАВАНЕЦ, -нца і ГАДУНЁЦ, -нцк (розм.) ч.
1. вихованець; годованець; 2. вирощена рослйна; вйгодувана тварйна.
ГАДАВАНКА ж . вихованка, годованка.
ГАДАВАННЕ с. вирощування, розвбдення; ви
годовування.
ГАДАВАЦЦА недок. 1. ростй, зростати, вирос
тати; 2. пас. вирбщуватися, розводитися, ви
годовуватися; виховуватися; відрбщуватися,
відпускатися; 0 як гадаєшся (-цеся)? як спра
ви?; як живеться?
ГАДАВАЦЬ недок. 1. ростйти, вирощувати, вихо
вувати (про людей, тварин — ще) вигодовувати,
(про дітей — ще) виховувати; г. цялйт вигодо
вувати телйт; г. сад ростйти (вирбщувати) сад;
2. відрощувати, відпускати, запускати; г. бараду
відрощувати (відпускати) бброду.
ГАДАВЇНА ж. річнйця.
ГАДАВЬІ річнйй; г. сход річні збори; ~ая справазд&ча ж. річнйй звіт.
ГАДА^Ё зб. с. розм. гадюччя.
г а д а В к а ж. розм. гадина.
ГАДАЦЬ недок. 1. (припускати) гадати; 2. обл.
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ворожити; 0 г. на кафбйнай гушчьі ворожити
на кавовій гущі; 3. (думати) міркувати.
ГАДЗЕНЬКІ зменш, паскудненький.
ГАДЗІЦЦА недок. розм. 1. (відчувати огиду до
кого, чого) гидувати, брйдитися; 2. (псувати
ся від забруднення) бруднйтися, мазатися.
ГАДЗІЦЬ недок. розм. 1. паскудити, гидити,
каляти; 2. (робити капості) капостити, гйдити, шкодити; 3. (робити негарним) нівечити;
спотворювати; 4. (робити брудним) мазати,
бруднйти, (розм.) каляти; поганити; 5. безос.
нудйти; мяне г. ад усягб гЗтага мене нудйть
від усього цього.
ГАДЗЇЦЬ1 1. недок. годйти, догоджати; 2. (про
погоду) сприяти; дажджьі вельмі -лі ураджаю
дощі дуже сприяли врожаю.
ГАДЗЇЦЬ2 недок. (на роботу) наймати (на пев
ний час); м&ці засао пяць год гадзиіа хлбпца
пастухбм у сваей весцьі мати п’ять літ поспіль
наймала хлопця пастухбм у своєму селі.
ГАДКА прислівн. розм. 1. гйдко, брйдко, огйдно, відворотно; 2. обурливо, потворно; жахлйво; 3. безос. у знач. прис. прйкро, погано,
огйдно, (розм.)г паскудно; 0 г. з’бсці і шкада
кінуць гйдко з’їсти і шкода вйкинути.
ГАДКІ розм. 1. (який викликає відразу) гидкий,
бридкий, огйдний, огйдливий, відворотний;
2. (негарний) потворний, поганий; обурливий,
жахлйвий; 3. (підлий) поганий, кепський, ли
хий, мерзенний, мерзотний, (розм.) паскудний.
ГАДЛІВА прислівн. гидливо, бридливо, мерзбнно.
ГАДЛЇВАСЦЬ ж. гидливість, бридливість, мер
зенність.
ГАДДЇВЬІ гидлйвий, бридлйвий, мерзенний.
ГАДОУЛЯ ж . (тварин) вигодування, вирощу
вання, розведення.
ГАДУНЙЦ див. гадав&нец.
ГАЗ, -у ч. газ; вугляшсльї г. вуглекйслий газ;
гарчмчньї г. гірчичний газ; 0 даць г. прост.
дати г&зу.
ГАЗА ж . тільки одн. гас ч.
ГАЗААБСГАЛЯВАННЕ с. техн. газообладнання.
г а з а а с в я т л £ н н е с. газоосвітлення.
г а з а а ц я п л Е н н е с. газоопалення.
ГАЗАВЬІМЯРАЛЬНІК ч . техн. газовимірник.
ГАЗАЗАБЕСПЯЧ^ННЕ с. газозабезпечення.
ГАЗАЗВАРАЧНЬІ газозварювальний.
ГАЗАНАПАЛЬНЬІ техн. газожаровйй.
ГАЗАПРАВОД ч. газопровід.
ГАЗАПРАНІКІЛЬНЬІ газопроникнйй.
ГАЗАРАЗМЕРКАВАЛЬНЬІ спец, газорозпо
дільний.
ГАЗАРАЗМЕРКАВАННЕ с . спец, газорозподіл.
ГАЗАРАСПЬІЛЯЛЬНІК ч. техн. газорозпйлювач.
ГАЗАРФЗНЬІ техн. газорізальний.
ГАЗОУКА ж. розм. каганець ч., гаснйк */., бликун ч., гасівка.
ГАЙДАНКА ж . розм. хитавйця, бовтанка.
ГАЙНО с. обл. лігво.
ГАЙНЙ ж. обл. зграя, ватага (вовків, собак).
ГАЛА с . розм. (про місцевість) голе місце, чис
тий простір.
ГАЛАВА 1. ж. у різн. знач, голова; сто галбу
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аг&тай жывёлы сто голів рог&тої худоби;
. ч. (головна особа) глава; г. ур&да главй уря
ду; 0 на сваю ~ву на свою голову; авёчая г.
лайиі. бараняча макітра; г. — два вухі лайл.
голова капустяна; г. ідзб кругам голова йде
обертом, світ макітриться, голова ходить хо
дором; не знасщь -вы (кому) накладе голо
вою (хто); даць -ву на адсячінне дати голову
на відріз; не мёць клёку у -вё без царя в
голові; тлуміць (марбчыць) -ву задурювати
голову; мякіна у -вё полова в голові; злажыць
-ву накласти головою; прыйсщ у -ву спасти
на думку; не тбупіцца у -вё не вкладається в
голові; на скрут (злом) -вы стрімголов; адкруціць -ву (кому) скрутити в’язи (кому).
ГАЛАВАКРУЖНЫ прям., перен. запаморочли
вий, запаморочний, карколомний.
ГАЛАВАКРУЖ&ННЕ с. запаморочення [головй].
ГАЛАГУТ ч. розм. півень голландської породи.
ГАЛАГУЦКІ: -кія куры розм. голландські кури.
ГАЛАДОК, -дку ч. бот. червець, дивало с.
ГАЛАЙСТРА ч. і ж. прост, знев. голота, голь
тіпа; злйдні.
ГАЛАЛЁД ч. і ГАЛАЛЁД31ЦА ж. ожеледь ж.,
ожеледиця ж., ожелёда ж.
ГАЛАМОУЗА ч. і ж. 1. шуга (безрога) тварйна;
карбва-г. шута корова; 2. розм. лайл. плюга
вець ч., миршавка ж.
ГАЛАПУПАК, -пка ч. 1. голопуцьок; 2. перен.
знев.жовторотий, жовтодзьобий.
ГАЛГАН ч . прост. лайл. бовдур, йолоп, теле
пень.
ГАЛЁНЬ, льня ч. обл. (старий віник) деркач.
ГАЛЁЧА ж. злйдні, убозтво с.
ГАЛЁКАННЕ с. розм. галас, гамір ч.
ГАЛЁКАЦЬ недок. розм. галасувати.
ГАЛЁНАЧНЫ анат. голінковий, гомілковий.
ГАЛЁНКА ж. анат. голінка, гомілка.
ГАЛЁНКАСТУПНЁВЫ анат. гомілковостбпний (голінковостбпний); г. сустау гомілковостбпний (голінковостбпний) суглоб.
ГАЛЁШ / ГАЛОШ ч. калоша ж.; 0 сбсці у г.
сісти в калошу (калюжу); пасадзіць у г. посадйти в калошу.
ГАЛЇНА ж. 1. (дерева, куща) гілка, галузка;
2. (відгалуження) вітка; (лінія спорідненості
— ще) парость.
ГАЛІНА ж ., м н . галіньї галузь.
ГАЛІНАВАННЕ с . галуження, гілкування; роз
галуження.
ГАЛІНАВАЦЦА недок. галузитися, гілкувати
ся; розгалужуватися.
ГАЛІНАВЬІ гілковйй; з гілбк, з гілляк, з гілля.
ГАЛІНАСТАСЦЬ ж . гіллястість, гілчастість,
галузистість.

ГАЛ1НАСТЫ (з великими гілками) гіллйстий,
широковітий, розлогий, крислатий.
ГАЛІНЇСТЬІ (з великою кількістю гілок) гілчас
тий, гілкуватий, галузйстий; -ая пшанща с.-г.
багатоколбса пшениця.
ГАЛЇНКА ж. зменш, гілочка, галузочка, віточка.
ГАЛІНОВІК ч. розм. (спеціаліст певної галузі
господарства) галузёвик.
ГАЛІНОВЬІ галузевий; -выя навукбва-даслбд-
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чыя інстьпугьі галузеві науково-дослідні ін
ститути.
ГАЛІЦЦА недок. розм. зазіхати, ласитися.
ГАЛЇЦЦА недок. звор., пас. гол йтися.
ГАЛЛЁ / ГОЛЛЕ зб. с. 1. гілля; 2. ломаччя.
ГАЛОСНЫ лінгв. 1. прикм. голоснйй; г. гук голоснйй звук; 2. у знач. імен, голоснйй; -ныя
беларускай мбвы голосні білоруської мови;
бёглыя -ныя випадні голосні.
ГАЛОУКАВЁРХ ч. (вярхбуны галоунакамандуючы^ верховний головнокомандувач.
ГАЛОУНАЕ 1. імен, головне, основне; найважлйвіше; 2. у знач. вст. сл. головне, основне.
ГАЛОУНЫ у різн. знач, головнйй; г. урач го
лови йй лікар; г. гбрад головне місто; г. сказ
грам, головне речення; -ныя члёны сказа
грам, головні члени речення.
ГАЛЬІН, -ну ч. хім. галун.
ГАЛЫНАВАНЫ галунбваний.
ГАЛЬІНАВАЦЦА недок. галунитися.
ГАЛЫНАВАЦЬ недок. техн. галунити.
ГАЛЫНОВЫ хім. галуновий.
ГАЛЫШ, -ша ч. І .о озм. (гола людина) голяк;
2. розм. (бідна людина) голяк, злйдень, шар
пак, ланець; гольтіпака; злйдар; 3. (камінь)
голяк.
ГАЛЬІШКА ж. 1. голячка; 2. злидарка.
ГАЛЫШОМ прислівн. голяка, гольцем.
ГАМЁЛАК ч. і ГАМЁЛКА ж. обл. шматок */.,
шмат ч., кусок */., кусень */., скйбка ж.
ГАМЗАТА прислівн. обл. гугняво.
ГАМЗАТАСЦЬ ж . обл. гугнявість.
ГАМЗАТЫ обл. гугнявий.
ГАМЗАЦЬ недок. обл. гугнявити, гугнйти.
ГАМОНКА ж. розм. 1. розмова; 2. гомін ч., га
мір */., галас ч.\ 3. поголос ч., поговір ч.
ГАМТАЦЦА недок. обл. м’ятися, бгатися, жуж
митися.
ГАМТАЦЬ недок. обл. м’яти, бгати, жужмити.
ГАНАРОВА прислівн. почесно.
ГАНАРОВАСЦЬ ж. почесність.
ГАНАРОВЫ у різн. знач, почесний; -вае званне
почесне звання; г. прэзщыум почесна презйдія; -вы старшыня почёсний голова.
ГАНАРЬІЦЦА недок. 1. (відчувати гордість) пи
шатися; 2. бундючитися, чванитися, хизува
тися.
ГАНДАЛЬ, -длю ч. торгівля ж.; рбзнічньї г. роз
дрібна торгівля; аптбвьі г. гуртова торгівля;
унутраны г. внутрішня торгівля; дзярж&уны г.
державна торгівля; знешні г. зовнішня тор
гівля.
ГАНДЗЮРЫЦЬ недок. прост, базікати, тере
венити.
ГАНДЛЁВА-ЗБЫТАВЫ торговёльно-збутовйй.
ГАНДЛЁВА-НАРЬКТОУЧЫ торгово-заготівель
ний.
ГАНДЛЁВЫ 1. у різн. знач, торговельний, тор
говий; г. флот торговельний флот; г. раббтнік
торговельний працівнйк; г. аддзёл торго
вельний відділ; г. лес торговельний ліс; г.
ільнавбдства торговельне льонарство; г. землярббства торговельне хліборобство.
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ГАНДЛЯВАЦЬ недок. прям., перен. торгувати;
г. лесам торгувати лісом; г. сумленнем торгу
вати совістю.
ГАНДЛЙР, -ра ч. 1. торговець, крамар; 2. барйшник; 3. знев. гендляр, торгаш.
ГАНДДЙРКА ж. торговка, крамарка; перекупка.
ГАНДЛЙРСКІ гендлярський, крамарський; барйшницький.
ГАНДЛЙРСТВА с. розм. 1. гендель, гендляр
ство, крамарство; 2. барйшництво.
ГАНОК, -нк& ч. (звичайно невеликий) пліт.
ГАНТАЛЬ, -ля ч. покрівельний (даховий) цвях.
ГАНЬБА ж. 1. ганьба; 2. (недолік, дефект) ва
да, гандж */., порок ч.\ конь з -баю кінь з
вадою (ганджем); дав&ць -бу знаходити ваду,
визнавати непридатним.
ГАНЬБАВАЛЬНІК ч . огудник, осудник; ганьбйтель.
ГАНЬБАВАЛЬНЬІ осудний, осудливий; огудний.
ГАНЬБАВАННЕ с . 1 . ганьблення, паплюжен
ня, знеславлювання; 2. осуд «/., огуда ж.
ГАНЬБАВАЦЦА недок. пас. ганьбйтися, гуди
тися, засуджуватися, осуджуватися.
ГАНЬБАВАЦЬ недок. ганьбйти, паплюжити,
зневажати, знеславлювати; 2. гудити, гани
ти, осуджувати.
ГАНЬБІЦЦА недок. пас. ганьбйтися, осором
люватися, набиратися сорому.
ГАНЬБІЦЬ недок. ганьбйти, неславити, пап
люжити, соромити, осоромлювати.
ГАРАНА невідм. ч. (гарадсю аддзбл нарбднай
асветьі) міськвно (міськйй відділ народної
освіти).
ГАРАПАШНІК ч . розм. бідолаха, сіромаха, не
тяга, неборак.
ГАРАПАШНЬІ розм. бідолашний, сіромашний,
сердешний.
ГАРАЧАПРАСАВАНЬІ гарячепресбваний.
ГАРАЧАТРЬІВАЛАСЦЬ ж . техн. жаротрйвкість,
жароміцність.
ГАРАЧАТРЬІВАЛЬІ техн. жаротривкйй, жароміцнйй; -лая сталь жаротривка (жароміцна)
сталь.
ГАРАЧЬІНЙ ж. 1. жара, спека; 2. перен. запал
ч., жар ч., палкість; жагучість, прйстрасність,
завзяття с.
ГАРБАР, -р& ч. шкірянйк; чинбар.
ГАРБАРНА-АБУТКОВЬІ шкіряно-взутгєвий.
ГАРБАРНЬІ шкірянйй; г. завбд шкірянйй за
вод; -нмя вйрабьі шкіряні вйроби.
ГАРБАРНЯ ж . шкіряна майстерня; шкірянйй
завбд.
ГАРБАТА ж . заст. (напій) чай ч.
ГАРБбЦЬ недок. розм. гнути спйну, надрива
тися.
ГАРГАРА ж . розм. 1. (громіздка річ) одорббло
с., одорббало с.\ 2. (товста, незграбна жінка)
товстуха, товстуля, гладуля; товсте одорббло
(одорббало).
ГАРЛАЧ, -ча ч. глек, глечик.
ГАРЛХЧЬІК ч. 1. зменш, (до гарлач>; 2. бот. ла
таття с.
ГАРЛАЧЬІКАВЬІЯ імен. мн. бот. лататтєві.
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ГАРЛІВА прислівн. заст. ревно, старанно, ре
тельно, запопадливо.
ГАРЛІВАСЦЬ ж. заст. старанність, ретель
ність, ревність, запопадливість.
ГАРЛЇВЬІ заст. ревний, старанний, ретельний,
запопадливий.
ГАРЛЇЦА ж. бот. гйкавка, борові морква, бабйшник ч.
ГАРМОНІК ч. 1. гармонія ж., (розм.) гармоні
ка ж., гармбшка ж.\ 2. : -кам гармошкою;
ббтьі -кам чоботи гармошкою; губнй г. губн&
гармонія (гармбшка).
ГАРНЕЦ, род. г&рца, мн. гарцьі ч. заст. 1. (міра
сипких речовин) гарець, гарнець; 2. (міра рі
дини) чверть ж., четвертйна ж.
ГАРНУШАК, -шка ч. розм. горщечок, горща
с.; горня с., горнятко с.
ГАРОДНІНА ж . див. агарбдніна.
ГАРОДНІННЬІ див. агарбднінньї.
ГАРОДНІЦТВА див. агарбдніцтва.
ГАРОТНА прислівн. гірко; тужно, тужлйво,
сумно, болісно.
ГАРОТНАСЦЬ ж. жаль ч., туга; прикрість.
ГАРОТНІК ч. розм. бідолаха, сірома, сіромаха,
сердега, неборак.
ГАРОТНІЦА ж. розм. бідолаха, бідолашна,
сердешна, сіромаха.
ГАРОТНЬІ 1. (про людину) бідолашний, сіро
машний, сердешний; нещаслйвий, безталан
ний; 2. (про почуття, стан) гіркий, тужний,
сумний; болісний; -нае жьщце гірке (сумне)
життя; ~ная дбля гірк£ (бідолашна, сіромашна)
доля; -ньія д^мкі гіркі (сумні, тужні) думки.
ГАРСЗТ ч. 1. (пояс) корсет, керсет; шнурівка
ж.; 2. (жіночий одяг) корсетка ж., керсетка
ж.\ корсет, керсет.
ГАРСФТНІК ч.\ корсетник, керсетник.
ГАРСФТНІЦА ж. корсетниця, керсетниця.
ГАРСФТНЬІ коректний, керсетний; корсето
вий, керсетовий.
ГАРУЧАЕ імен. техн. пальне; не хапша -чага
не вйстачило пального.
ГАРУЧА-ЗМАЗАЧНЬІ техн. пально-мастиль
ний.
ГАРУЧЬІ горючий; г. газ горючий газ; -чая
с^месь пальнй суміш.
ГАРЬІЗОНТ ч. горизонт; (про небосхил і перен.)
обрій, видноколо с., виднокруг, крайнебо с.,
небокр&й, небосхил; ні вбблачка на -нце ні
хмаринки на ббрії (на небокраї); шьірбкі г.
широкий ббрій (горизонт); г. вади горизонт
водй; 0 знжнуць з -та зникнути (щезнути) з
горизонту; з’явіцца на -нце з’явйтися на го
ризонті.
ГАРЙЦА ж. бот. моховинка.
ГАРЬІЧКА ж. бот. тирлйч ч.
ГАРЬІЧКАВЬІЯ імен. мн. бот. тирличеві.
ГАРФЗА ч. і ж. (про чоловіка) бешкетник, пус
тун, баламут, шйбеник; гульвіса; (про жінку)
бешкетниця, пустунка, баламутка.
ГАРЗЗАВАЦЬ і ГАР^ЗНІЧАЦЬ, ГАР&ЗІЦЬ
недок. бешкетувати, пустувати, баламутити,
витворяти, жирувати.
ГАР&ЗІЦЬ див. гарЗзаваць.
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ГАРЙЗЛІВА і ГАРФЗНА прислівн. бешкётливо,
пустотлйво.
ГАР&ШВАСЦЬ / ГАРЭЗНАСЦЬ ж . пустощі,
пустотлйвість, баламутство с., бешкетування
с., бешкетництво с.
ГАР&ЗЛ1ВЫ і ГАРФЗНЫ пустотлйвий, беш
кетний, баламутний.
ГАРФЗНА див. гарЗзліва.
ГАРФЗНАСЦЬ див. гарізлівасць.
ГАР&ЗНІК ч. бешкетник, пустун, баламут, шй
беник.
ГАРФЗНІЦА ж. бешкетниця, пустунка, пусту
ха, баламутка.
ГАР&ЗНІЧАЦЬ див. гарЗзаваць.
ГАРЙЗНЫ див. гарЗзлівьі.
ГАР^НІЦЬ недок. гірчити; мукй г. борошно
гірчйть.
ГАРЙШЬІНА див. арЗшына.
ГАСПАДАР, -ра ч. у різн. знач, господар; хазя
їн; г. кватЗры господар (хазяїн) квартйри;
0 г. станбвішча господар становища; г. свайгб слбва хазяїн свого слова.
ГАСПАДАРАННЕ с . господарювання, хазяй
нування, хазяювання.
ГАСПАДАРКА ж. у різн. знач, господарство с.,
хазяйство с.\ нарбдная г. народне господар
ство; сёльская г. сільське господарство; лясн&я г. лісове господарство; пахбдная г. похід
не хазййство.
ГАСПАДАРЛІВА і г а с п а д а р н а прислівн. погосподарському, по-господарськи, хазяйновйто.
ГАСПАДАРЛІВАСЦЬ і ГАСПАДАРНАСЦЬ ж .
господарність, хазяйновйтість.
ГАСПАДАРЛІВЬІ1. господарський, хазяйський;
-выя аднбсіньї да справы господарське (ха
зяйське) ставлення до справи; 2. хазяйнови
тий; г. чалавёк хазяйновйта людйна; -вая
жанчына хазяйновйта жінка.
ГАСПАДАРНІЧАННЕ с. господарювання, ха
зяйнування; порядкування.
ГАСПАДАРНІЧАЦЬ недок. хазяйнувати, по
рядкувати; г. у чужбй хаце хазяйнувати (по
рядкувати) в чужому домі.
ГАСПАДАРОК ч . розм. знев. хазяйчик.
ГАСПАДАРСКІ у різн. знач, хазяйський; госпо
дарський; -кая дачка хазяйська дочка; -кае
вбка хазяйське око; г. пакбй хазяйська кім
ната; -кая пр&ца господарська праця.
г а с п а д А р ч а -р а з л ік О в ь і госпрозрахунко
вий.
ГАСПАДАРЧЬІ у різн. знач, господарський; гос
подарчий; хазяйський; хазяйновйтий; -чыя
пбспехі господарські успіхи;, -чае жыццё краіньї господарське життя країни; г. падыхбд да
зямлі господарчий (хазяйський) підхід до
землі; -чае упраулённе господарське (госпо
дарче) управління; г. разлік господарський
розрахунок.
ГАСПАДАРЬІЦЬ недок. господарювати, хазя
ювати.
ГАСРАЗЛЇК, -ку ч. госпрозрахунок.
ГАСЦЇНЕЦ1, -нца ч. гостйнець, подарунок.
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ГАСЦЇНЕЦ2, -нца, ч. бйтий шлях, гостйнець;
тракт.
ГАТАВАЛЬНІК ч . кип’ятильник.
ГАТОУКА ж. розм. (наявні гроші) готівка.
ГВАЗДЗІК, -ка ч. (квітка гвоздики) гвоздйка
ж.\ з ~кбм у пятліцьі з гвоздйкою в петельці.
ГВАЗДЗІКЇ, -кбу, одн. гваздзік, -ка ч. бот. гвоз
дйка ж.
ГЕРГЕТАЦЬ недок. розм. 1. (про гусей) ґелґота
ти, ґелґотіти, ґеґекати; 2. прост, (розмовляти
незрозумілою мовою) лопотати, лопотіти; (го
ворити незнайомою, перев. іноземною мовою
— ще) шварґотіти, шваркотати, шваркотіти.
ГЁРШК1, -кау тільки мн. прост, запліччя; (обл.)
горгбші; узяць на г. посадйти на горгоші.
ГЁСТКА ж. крав, кокетка.
ГЗЬІМС ч. обл. карнйз.
ГЗЙМСАВЬІ казнйзний, карнйзовий.
ГІБАЦЬ недок. розм. гнути; г. дрот гнути дріт.
ГЇБЕЛЬ ж. 1. загйбель; 2. (дуже багато) сйла;
сйла-силённа; безліч; (розм.) гйбель; 0 быць
на краї гібелі бути на краю загйбелі.
ГЇБЕЛЬНА згубно.
ГЇБЕЛЬНАСЦЬ ж. згубність.
ГІБЕЛЬНЬІ згубний.
ГЇБКА1 прислівн. гнучко.
ГЇБКА2 ж. техн. гйбка.
ГЇБКАСЦЬ ж. прям., перен. гнучкість.
ГЇБКІ прям., перен. гнучкйй; ~кая галінка гнуч
ка гілочка; ~кая палітьїка гнучка політика.
ГЇБЛЬІ розм. згубний; пропащий; нікудйшній.
ПЗ ч. розм. 1. зоол. род. гіза ґедзь, ґедз; 2. род.
гізу (стан худоби, покусаної гедзями) ґедзь, ґедз.
ГІЗАВАЦЬ недок. (збуджуватися від укусів ґед
зів) ґедзатися, ґедзкатися.
ПЛЬ ч. орн. снігур.
ГІРСА ж. бот. стоколос ч.
ПЧАНЙ, -нбу, одн. гіч&н, -на ч. обл. (у буряках,
брукві) гйчка ж., бурячйння с., буряковйння с.
ГЛАДУН, -ну ч. бот. остудник.
ГЛАМАЗДА обл. 1. ч. і ж. (про людину) розте
лепа, тюхтій; роззява; одоробло; 2. ж. (про
річ) одоробло, одоробало.
ГЛАМАЗДАВАТЬІ розм. знев. незграбний, вай
луватий; незграба.
ГЛАМАЦЬ див. глЗмаць.
ГЛЁБА ж. прям., перен. фунт ч.\ пясчаная г.
піщаний фунт; падрыхтав&ць глебу для перагавбрау підготувати фунт для переговорів;
0 вьібіць глёбу з-пад чьііх ног вйбити фунт
з-під чиїх ніг; зацдзіраваць глёбу зондувати
фунт; на глёбе чаго-небудзь на фунті чого-небудь; губляць (траціць) глёбу пад нагамі втра
чати фунт під ногами; адчуць глёбу пад на
гамі відчути фунт під ногами (під собою);
стаяць на цвёрдай глёбе стояти на твердому
фунті; прашчупаць глёбу промацати фунт.
ГЛЕБААПРАЦО^ЧЬІ с.-г. фунтообробний.
ГЛЕБААХОУНЬІ с.-г. грунтозахиснйй.
ГЛЁБАВЫ фунтовйй.
ГЛЕБАПАГЛЫБН1К ч. с.-г. фунтопоглйблювач.
ГЛЕБАСТАМЛЁННЕ с. с.-г. фунтовтома ж.;
фунтостомлення.
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ГЛЕБАУТВАРАЛЬНЬІ фунтоутворювальний.
ГЛЕБАУТВАРФННЕ с. ґрунтоутворення.
ГЛЁДЖАННЕ: пункт ~ння точка зору; погляд.
ГЛЁУК1 обл. глевкйй.
ГЛЇНА ж. глйна. 0 змяняць гарішгї на гліну по
міняти (проміняти) шйло на мйло (на швай
ку, на мотовйло).
ГЛІНАЛЯЧФННЕ с. мед. глинолікування.
ГЛ1НДНЫ глйняний; (про гончарні вироби —
ще) череп’яний.
ГЛЇЦА ж. обл. веснянйй вітер.
ГЛОГ, род. глбгу ч. бот. глід.
ГЛОМАЗД, -у ч. ломаччя с., сміття с.
ГЛОТАЧНЬІ глотковйй.
ГЛОТКА ж. анат. горло с.; горлянка ж., (рідк.)
глотка ж.\ 0 бр&ць за ~ку брати (хват&ти) за
горло; др&ць (ірв&ць) ~ку дерти (драти) гор
ло; заткнуць ~ку заткнути горло (пельку).
ПГВПСТВА с. 1. (поганий вчинок, дурна думка,
недоречність) дурнйця (дурниці) ж., нісеніт
ниця (нісенітниці) ж.\ дурість ж безглуз
дість ж., казна-що, абйщо; 2. (що-небудь не
значне) дрібнйця ж., дурнйця ж.
ГЛУПЙШ, -ш£ ч. орн. фульмар.
ГЛУХМЁНЬ ж. прост. 1. глушина, глухомань,
нетрі; 2. перен. тйша.
ГЛУІІІХК, -ка ч. (глуха людина) глушко, глу
хар; [глуха] тетеря.
ГЛУШЦОВЬІ глухарячий.
ГЛУШЙЦ, -шца ч. 1. орн. глух&р; 2. розм. (глу
ха людина) глушко, глухар.
ГЛЙЖ ч. обл. (грудка засохлої або мерзлої землі,
переважно глини) сух£ (мерзла) фудка.
ГЛЬІНУЦЬ / ГЛЫТНУЦЬ док. 1. ковтнути;
проковтнути; 2. розм. перехопйти, перекусйти, (рідкого — ще) хлебнути, хлиснути; 0 г.
гбра (слёз) набратися (зазнати) лйха (бідй).
— Пор. глыт&ць.
ГЛЫТАЦЬ недок. 1. прям., перен. ковтати, про
ковтувати; г. кав&лкі мяса ковтйти (проков
тувати) шматкй м’яса; г. рам&ны адзін за дру
гім ковтати романи одйн за одним; 2. розм.
(жадібно їсти) жерти, уминати, трощйти; г.
папбуніцьі їсти так, що аж за вухами лящйть;
Ог. слёзы ковтати сльози; г. павётра ковтати
повітря. — Пор. глынуць.
ГЛЫТОК, -тка ч. ковток.
ГЛЗМАЦЬ і ГЛАМАЦЬ недок. розм. хапати зуб&ми, губами.
ГЛЮГА ж. прост, дзьоб (у хижих птахів) ч.
ГЛЮГАСТЬІ дзьобатий, дзюбатий.
ГЛЯЙСАР ч. обл. штопор.
ГМАХ, род. гмаху (велика споруда) фомада, громйдище; махйна (махйня) ж.; (розм.) озія ж.
ГНЮСЇЦЦА недок. обл. 1. (ставати брудним)
бруднйтися, мазатися; (розм.) калятися;
2. (займатися брудною або поганою справою)
бруднйтися, поганитися, паскудитися; 3. пас.
бруднйтися, м&затися.
ГНЮСЇЦЬ недок. обл. 1. (робити брудним) бруднйти, мазати; (розм.) каляти; 2. (робити не
приємності) капостити, пакостити, паскуди
ти, шкодити.
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ГНЮСНА прислівн. обл. мерзотно, мерзенно,
огйдно, огйдливо; (розм.) паскудно.
ГНЮСНАСЦЬ ж. обл. мерзотність, мерзен
ність, огйдність, мерзота, гидота.
г н Ю с н ы обл. мерзотний, мерзенний, паскуд
ний; г. паклёп мерзотний (мерзенний) наклеп.
г н я з д О У н ік , -ку ч. бот. гніздівка ж.
ГНЯТЛЇВЬІ гнітучий.
г н я ^ к О ч. розм. гнівливий чоловік.
ГОЙСАННЕ і ГАЙСАННЕ с. розм. ганяння,
гасання, метушіння, метушня ж.
ГОЙСАЦЬ недок. розм. ганяти, гасати, метатися,
метушйтися; (ходити без певної мети) никати.
ГОЛЛЕ див. галлё.
ГОЛЛЕЙКА с. зменш.-пестл. до галлё.
ГОНАР ч. 1. честь лс., пошана ж.; справа ~ру
справа честі; 2. (зарозумілість) гонор, чван
ство с., гордйня ж., чванливість ж., пйха ж.\
дбшка ~ру дбшка пошани; 0 у г. каго, чаго
на честь кого, чого; вьійсці з -рам вййти з
чёстю; мець за г. мати за честь; шануй г. замалада присл. бережй честь замолоду.
ГОНІ, род. гбней тільки мн. заст. 1. (відрізок
смуги ріллі) гони; 2. перен. поет, нива ж.,
земля ж., простір ч.у обшир ч.
ГОНТЫ одн. гбнта ж., гонт */., гбнта ж.
ГОРАД ч. місто с.; галбуны г. головне місто;
0 ні к сялу, ні к ~ду прик. ні до ладу, ні до
прйкладу; адвага (смёласць) гарады бярі прик.
чия відвага, того й перемога; смілйвий на
скок — половйна порятунку.
г О ра й прислівн. вищ. ст. розм. гірше.
ГОРАН, -рна ч. 1. техн. горно с., горн; 2. пе
рен. горнйло с.
ГОРАЧА прислівн. 1. жарко, гаряче; пекуче,
палюче; 2. (про почуття) пінко, полум’яно;
3. безос. у знач. прис. жарко, гаряче; пекуче,
палюче; тяжко; у кватЗры былб г. у квартйрі
було жарко; 0 небу г. оудзе нёбу (нЄбові, на
нёбО жарко буде (стане, стало); ні г., ні хбладна ні холодно, ні жарко; адсюль г., адтуль
ббляча прик. між двох вогнів.
ГОРАЧКА1ж. зменш.-пестл. гірочка, гіронька.
ГОРАЧКА2 с . розм. і нар.-поет., зменш.-пестл.
горенько, горечко, лишенько.
ГОРКА1 імен. ж. 1. (зменш, до гара> гірка;
2. (етажерка) гірка; 3. залізн. гірка.
ГОРКА2прислівн. 1. гірко; 2. у знач. прис. гірко,
прйкро; у рбце г. у роті гірко; мне былб г. і
крыудна мені було гірко і прйкро (крйвдно);
3. у знач. виг. на весіллі гірко!
ГОРНА прислівн. 1. гірко, прйкро; г. плакаць
гірко плакати; 2. у знач, безос. прис. крйвдно,
прйкро.
ГОРНА-АБАГАЧАЛЬНЫ гірничозбаг&чувальний.
ГОРНАВЬІРАТАВАЛЬНІК. ч . гірничорятуваль
ник.
ГОРНАВЫРАТАВАЛЬНЫ гірничорятувальний.
ГОРНАЗДАБЫВАЮЧЫ гірничодобувнйй.
ГОРНАКЛ1МАТЙЧНЫ мед. гірськокліматйчний.
ГОРНАЛЬІЖНІК ч. спорт, гірськолйжник.
ГОРНАЛЬІЖНІЦА ж. спорт, гірськолйжниця.
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ГОРНАЛЬІЖНЬІ гірськолйжний.
ГОРНАПРАХОДЧЬІ гірничопрохідницький.
ГОРНАРАБОЧЬІ імен, гірнйк.
ГОРНАРУДНЫ гірничорудний.
ГОРНАСГРАЛКОВЫ військ, гірськострілецький.
ГОРНЕНЬКА прислівн. у знач, безос. прис. розм.
гіркісінько.
ГОРНЫ' 1. гірськйй; -ныя лугі гірські луки;
~ныя лыжы гірські лйжі; -ная хварбба гірська
хвороба; г. воск мін. гірськйй віск; г. лён мін.
азбёст; г. хрусталь мін. гірськйй кришталь; г.
парбды геол. гірські породи; 2. гірнйчий; -ная
прамыслбвасць гірнйча промисловість; г. інстьпут гірнйчий інститут; г. інжьшер гірнйчий
1нженёр; г. камбайн гірнйчий комбайн.
ГОРНЫ2 гіркйй, сумнйй, тужнйй, болісний.
ГОРС ч. розм. вйріз, декольтё с.
ГОРСКІ горянський; -кія нарбды горяни, нарбди-горяни; (обл.) верховинці.
ГОРЫЧ ж. прям., перен. гіркість, гіркота; (пе
рен. — ще) біль ч., жаль ч.\ г. дыму гіркість
дйму; г. паражЗння гіркота поразки; г. разлукі
гіркота (біль, жаль) розлуки.
ГРАБЕЛЬКІ 1. (зменш.-пестл. до граблі) грабелькй; 2. с.-г. (пристрій на косі) грабкй;
3. бот. грабелькй.
ГРАБЇЛКА ж. с.-г. розм. грёбка.
ГРАЙ ч. розм. каркання с., крякання с.; гамір
4.\ безладний крик (птахів).
ГРАМАБОЙ ч. громовйк, громовёржець.
ГРАМАДАлс. 1. натовп ч., ватага, юрба, юрма,
гурт ч.\ 2. дорев. (поземельне селянське об'єд
нання) громада.
ГРАМАДАЗНАУСТВА с. суспільствознавство.
ГРАМАДАЗНАУЧЫ суспільствознавчий.
ГРАМАДЗЙНСКІ 1. громадянський; -кая мужнасць фомадянська мужність; акты -ката
ст&ну акти громадянського стану; -кая паніхіда фомадянська панахйда; г. шлюб фомадянський шлюб; -кая вайна фомадянська
війна; 2. (не військовий) цивільний; ~кае насельніцтва цивільне насёлення; г. кбдэкс ци
вільний кодекс; 3. (світський) фажданський;
г. шрыфт фажданський шрифт.
ГРАМАДЗЙНСКА-ПРАВАВЫ цивільно-правовйй.
ГРАМАДЗЙНСКА-ПРАЦЭСУАЛЬНЫ цивільно-процесушіьний.
ГРАМАДСКА-ВЬІТВОРЧЬІ суспільно-виробнйчий.
ГРАМАДСКА-Г1СТАРЫЧНЫ суспільно-історйчний.
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЙЧНЬІ суспільно-політйчний.
ГРАМАДСКА-ПРАЦОУНЫ суспільно-трудовйй.
ГРАМАДСКІ 1. суспільний; г. лад суспільний
лад; ~кія інтарісьі суспільні інтереси; -кія
навукі суспільні науки; -кая вытвбрчасць су
спільне виробнйцтво; 2. громадський; г.
кантрбль фомадський конфбль; г. абавязак
фомадський обов’язок; -кая бібліят§ка фомадська бібліотека; -кая думка фомадська
думка.
ГРАМАДСТВА с . суспільство; чалавечае г. люд-
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ськё суспільство; сацьіялістьічнае г. соціаліс
тичне суспільство.
ГРАМАТА ж . грамота; вучыцца -маце вчйтися
грамоти; ахбуная г. охоронна грамота; вярыцельная г. вірча грамота; ганарбвая г. почесна
грамота; дарбуная г. дарча грамота; 0 кітайская г. китайська грамота; фількава г. фільчина ірамота.
ГРАМН1ЦЫ, -нщ тільки мн. церк. (християн
ське свято 15 лютого) Стрітення, Стрічення.
ГРАМНЇЧНЬІ стрітенський, стріченський.
ГРАНІЦА ж. 1. (між державами) кордон ч.\ за
~цай за кордоном; з-за ~цы з-за кордону;
2. межа; г. лесу межа лісу; вьійсці з ~ніц
прьістбйнасці вййти за межі пристойності;
3. мат. гранйця.
ГРОНКА ж . фбно с., кетяг ч.\ г. вінаграду гро
но (кетяг) винофаду.
ГРУВАСТКАСЦЬ ж . фоміздкість.
ГРУВАСТКІ фоміздкйй, невкладистий.
ГРУВАСЦІЦЦА недок. фомадитися; нафомаджуватися; здійматися; височіти.
ГРУВАСЦІЦЬ недок. прям., перен. нафомаджувати, накопйчувати; навалювати.
ГРУГАН, -на ч. 1. ворон, крук; 2. перен. ворон,
хиж&к; 0 кудьі г. касцёй не занясё прик. де
козам роги правлять; кудй Мак£р телят не
ганяв; де і перець не росте; кудй ворон і
кісток не заносить.
ГРУГАННЁ зб. с. 1. вороння, вороняччя; га
лич; 2. перен. вороння, хижакй мн.
ГРУГАНОВЬІ воронів, воронячий.
ГРУД н. 1. горб, бугор, пагорб; 2. суходіл, суха
лука.
ГРУДА ж . 1. брйла, шматок ч., кусок ч.\ купа;
(затверділої землі) фудка; 2. зб. грудкй; калёсы тарахцелі па замёрзлай ~дзе віз торохтів
по замерзлих фудках.
ГРУДАБРУШНЫ: ~ная перапбна анат. фудочеревна перепона; діафрагма.
ГРУЗ, род. грузу ч. 1. вантаж; 2. вага ж.\ 3. тя
гар; 0 ляжаць мёртвым -зам лежати мертвим
капіталом.
ГРУЗААБАРАЧАЛЬНАСЦЬ ж. вантажооборбтність.
ГРУЗААБАРОТ ч . вантажообіг.
ГРУЗААЦПРАУШЧЬІК ч. відправник вантажу,
вантажовідправник.
ГРУЗААТРЬІМАЛЬНІК ч . одержувач вантажу;
вантажоодержувач.
ГРУЗАВЇК, -ка ч. вантажівка ж.
ГРУЗАВЬІ вантажний; г. транспарт вантажний
транспорт.
ГРУЗАЁМ1СТАСЦЬ ж . техн. вантажомісткість.
ГРУЗАЗАХОПНЫ вантажозахопнйй.
ГРУЗАНАПРУЖАНАСЦЬ ж. залізн. вантажо
напруженість.
ГРУЗАПАД’ЁМНАСЦЬ і ГРУЗАПАДЫМАЛЬНАСЦЬ ж. техн. вантажність, (рідше) ван
тажопідіймальність.
ГРУЗАПАД’ЁМШК / ГРУЗАПАДЬІМАЛЬНІК
4. техн. вантажопідіймач.
ГРУЗАПАД’ЁМНЫ і ГРУЗАПАДЫМАЛЬНЫ
вантажопідіймальний.
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ГРУЗАПАДЫМАЛЬНАСЦЬ див. грузапад’ёмнасць.
ГРУЗАПАДЫМАЛЬНЫ див. грузапад’ёмны.
ГРУЗАПАТОК, -ку ч. вантажопотік.
ГРУЗАПЕРАВОЗКІ, -зак тільки мн. вантажо
перевезення с., перевезення вантажів.
ГРУЗАСАРТАВАЛЬНЫ вантажосортувальний.
ГРУЗА^ЛАДАЛЬНІК ч . власник вантажу; ван
тажовласник.
ГРУЗЇЦЬ недок. вантажити.
ГР^ЗЧЬІК ч . вантажник.
ГРУЗЧЫЦА ж. вантажниця.
ГРУЦА ж. обл. 1. перловка, ячмінна крупа;
2. перлова каша.
ГРЬІМЗОЛІ, одн. грымзбля ж. розм. карлючкй,
кривулі.
ГРЬІМЗОЛІЦЬ недок. (недбало писати) розм.
дряпати.
ГРЫМОТНЫ громовий.
ГРЫМОТЫ тільки мн. розм. фимотання, фимотіння, фоза.
ГР^БЛІВА прислівн. гидлйво, бридлйво; зне
важливо.
ГРФБЛЇВАСЦЬ ж . г и д л й в і с т ь , бридлйвість; огйда, гидування с.; зневажливість, погбрдливість.
ГРЭБЛ1ВЫ гидлйвий, бридлйвий; зневажли
вий, погордливий.
ГРЕБЦІ недок. 1. (граблями) гребтй, (сіно —
ще) фомадити; 2. перен. (жадібно захоплюва
ти) зафібати; 0 г. грбшы лап&тай зафібати
(горнути) фбші лопатою, офёбом брати фбші, гарбати [велйкі] фбші.
ГРФЦКІ1 фечаний; ~кія крупы фечана крупа;
~кая мукії фечане борошно.
ГРФЦКІ2: г. ар§х бот. волоський горіх.
ГРФЧАСКІ грёцький.
ГРЕЧКА ж. фёчка.
ГРФЧКАВЫ фечаний; г. мёд фечаний мед.
ГУБЛЯЦЦА недок. 1. (пропадати) губйтися;
дрббныя рЗчы часта губляюцца дрібні речі
часто губляться; 2. (ставати непомітним,
випадати з поля зору) губйтися; пропадати;
гукі -ляліся у чарбце звуки губйлися (пропа
дали) в очерёт1; 3. (бентежитися від хвилю
вання) розгублюватися; торопіти; ён не ~ляуся ні пры якіх абставінах він не розгублював
ся ні за якйх обставин; 0 г. у здагадках не
знати, що й думати; губйтися в здогадках.
ГУБЛЙЦЬ недок. 1. (втрачати) губйти; (лис
тя, пір'я — ще) скидати, ронйти; г. р$чы гу
бйти рёч1; дрівьі -ляюць лісце дерёва скида
ють (ронять) лйстя; (абстрактні предмети)
втрачати; г. надзёю втрачати надію; 2. витра
чати, гаяти, марнувати; г. марна час марно
витрачати (гаяти, марнувати) час; 0 г. з вачЗй
(з вбка) упускати (страчувати, губйти) з
очёй; няма чагб г. нічого втрачати; г. галаву
розгублюватися; утрачати розум; г. глёбу пад
нагамі утрачати грунт під ногами.
ГУБНЙ у різн. знач, губнйй; г. гармбнік губна
гармошка (гармонія); -ньія гукі лінгв. губні
звуки.
ГУГАЛЬ, -ю, ч. обл. бот. кукіль.
ПЇТЕЛЬ ч. обл. крёндель.

ГУД

116

ГУД, -у ч. гудіння с.
ГУЗ ч. 1. гуля ж.; набіу г. на лбе набйв ґулю
на лобі; ї . (на рослині) н&ріст; 3. грудка ж.,
шматок, кусок; мёрзлыя земляныя ~зы мерзлі
грудки землі; г. лёду кусок (шматок) льоду.
ГУЗАВАТАСЦЬ ж. ґулястість.
ГУЗАВАТЫ гулястий.
ГУЗАК, -кк ч. розм. гуля ж.\ наріст.
ГУЗІК ч. 1. гудзик; 2. зменш, гулька ж.
ГУ31КАВЫ ґудзиковий.
ГУК1 ч. 1. род. гуку в різн. знач. звук; гукі пбсні
звуки пісні; тэбрыя гуку теорія звуку; музы
кальны г. музйчний звук; 2. род. гука гром.
звук; глухі г. глухйй звук; гуоныя гукі лінгв.
губні звуки; 0 &ні гуку ні звуку (ні пари з уст);
анітелень, нічичйрк; пусты г. пустйй (порож
ній) звук.
ГУК2, род. гукії ч. (на дереві) паросток.
ГУКААПЕРАТАР ч . к і н . звукооператор.
ГУКАВОБРАЗ ч. літ. звукообраз.
ГУКАВОБРАЗНЬІ літ. звукообразний.
ГУКАВЬІ у різн. знач, звуковий.
ГУКАЗАПІС, -су ч. звукозапис.
ГУКАЗДЬІМАЛЬНІК ч. радіо звукознімач.
ГУКАНЕПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж . фіз. звуконе
проникність.
ГУКАНЕПРАНІКАЛЬНЬІ звуконепроникнйй,
звукостійкйй.
ГУКАНОСЬБІТ ч. спец, звуконосій.
ГУКАПЕРАЙМАЛЬНАСЦЬ ж. звуконасліду
вальність.
ГУКАПЕРАЙМАЛЬНІК ч. звуконаслідувач.
ГУКАПЕРАЙМАЛЬНЬІ звуконаслідувальний.
ГУКАПЕРАЙМАННЕ с. звуконаслідування.
ГУКАПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж . фіз. звукопроник
ність.
ГУКАПРАНІКАЛЬНЬІ звукопроникнйй.
ГУКАРАД ч . муз. звукоряд.
ГУКАСПАЛУЧІШНЕ с. звукосполучення.
ГУКА^ЗМАЦНЁННЕ с. спец, звукопідсилен
ня, звукопідсйлювання.
г у к а У з м а ц н Я л ь н ік ч. звукопідсйлювач.
ГУКАУЗНАУЛЁННЕ с. спец, звуковідтворення.
г у к а у з н а У л й л ь н ь і прикм. спец, звуковідтворюючий.
гукаУ лО У нік ч. спец. звукоу(в)ловлювач, звуколов.
ГУКАУЛОУНЫ спец. звукоу(в)ловлювальний,
звукол6в(ч)ий.
г у к а У т в а р ^ н н е лінгв. звукоутворення.
ГУЛЁЦ, -льц& ч. розм. грач, гравець; (у карти)
картяр.
ГУЛЛЇВА прислівн. файлй во.
ГУЛЛЇВАСЦЬ ж. файлйвість.
ГУЛЛЇВЬІ файлйвий.
ГУЛЬНЙ ж. у різн. знач, фа; забава; гульні для
дзяцбй іфи для дггёй; г. У ш&хматы ф а в
шахи; алімпіЙскія гульні олімпійські іфи; 0 г.
з агнём ф а з вогнем; г. у жмуркі ф а в піж
мурки (жмурки, кйці-б&би, пан^са); небяспечная г. небеспёчна фа; г. слоу гра слів; г.
прырбды ф а природи; рабіць вясёлую міну
пры дріннай гульні робити добру (весёлу) мі
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ну при недобрій (поганій) фі; г. (не) в&рта
свёчак (не) варта справа заходу.
ГУЛЬНЯВЬІ іф овйй.
г у л ь н я т й к а Ж. ІфОТЄка.
ГУЛЙУНІК, -ку ч. бот. сухорёбрик.
ГУЛЙЦЬ недок. 1. у різн. знач, гуляти; г. па
гбрадзе гулйти містом; г. па калідбре гулйти
коридором; вёцер гуляє вітер гулйє; г. ц&лы
тыдзень гулйти цілий тиждень; г. на вясбллі
гулйти на весіллі; 2. у різн. знач, фати; дзёщ
гулйюць на пляцбуцы діти фають(ся) на май
данчику; г. у футббл фати у футбол; г. з вёерам фатися (бавитися) віялом; г. у велікадушнасць фати у великодушність; 3. обл. тан
цювати; г. пбльку танцювати польку; 0 г. з
агнём фатися з вогнём; па рук&х г. по руках
ходйти; г. у жмуркі (хбванкі) фати у хованку
(хованки); г. у мауч&нку фати (фатися) у мов
чанку; вёцер гулїе у кішЗні вітер гудё в кишёш.
ГУЛЙШЧАЯ імен. розм. повія.
ГУЛЯШЧЬІ прост. 1. гулйщий; 2. (не зайня
тий) вільний; -чая кадушка вільна діжка;
3. легкйй; г. хлеб легкий хліб; ~чая раббта
легка праця.
ГУМАЛЙСТЫКА ж. заст. гума.
ГУМНО, -на с. 1. (приміщення для скошеного
збіжжя, соломи) клуня ж., стодола ж.; 2. (май
данчик перед клунею) тік ч.
ГУМОР, -ру ч. насфій.
ГУРА ж. обл. замёт ч., перемёт ч.\ кучугура.
ГУРБА ж . кучугура; замёт */., перемёт ч. м.
ГУРБІСТЬІ замётистий, кучугуристий.
ГУРМА ж. розм. юрба, юрма.
ГУСЇНЬІ гусячий; г. шм&лец гусячий жир; ~ная
скура гусяча шкіра, (розм.) сйроти.
ГУСТ, род. густу ч. (естетичний) смак; у ягб
дббры г. у нього добрий смак; адзяв&цца з
густам одягатися зі смаком; выхбуваць мастацкі г. виховувати художній смак; 0 (прыйсціся) да густу припасти до смаку (до вподо
би, до сёрця, до душі); мець г. да чаго мати
нахил (уподобання, смак) до чого; кохатися
(милуватися) в чому.
ГУСТАУШЧЙНА ж . розм. несхв. [власні] упо
добання; (розм.) смаківщйна.
ГУСТОУНЬІ зі смаком; -на абстаулены пакбй
зі смаком обставлена кімната.
ГУСЬ ж. 1. гусак ч.\ гадаваць гусёй розводити
гусёй; 2. гуска; 0 як з гусі вада як з гуски вода.
ГУСЯЛАПКА ж . бот. прйворотень.
ГУТАРКА ж. 1. у різн. знач. бёсща; правёсщ
~рку провестй бёсщу; 2. розмова; пачаць
~рку почати розмову.
ГУТАРКОВЬІ розмовний; г. стыль розмовний
стиль.
ГУТАРЛІВЬІ говіркйй, балакучий, балакли
вий, гомінлйвий, гомінкйй.
ГУТАРШЧЫК ч. розм. бёсщник.
ГУТАРШЧЫЦА ж. розм. бёсщниця.
ГУТАРЫЦЬ недок. 1. бесідувати; 2. розм. розмовлйти, гомоніти; балакати.
ГУТАЦЬ див. гушкаць.
ГУЧАЛЬНЫ звучний; ~нае цёла фіз. звучне тіло.
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ГУЧАННЕ с. звучання; бриніння.
ГУЧАЦЬ і ГУЧАЦЬ недок. звучати; бриніти; лу
нати; гучьщь вяселая мелбдьія звучить весела
мелодія; у п§тмм питанні гучьщь сумненне у
цьому питанні звучйть сумнів; іуч&ць струни
бринять (звучать) струни; песня гучьщь пісня
лунає (звучйть); 0 не гучьщь не звучйть.
ГУЧНАГАВАРЙЦЕЛЬ ч. радіо гучномовець.
ГУЧНЬІ звучний, гучнйй, голоснйй; ~ная мелбдьія звучна мелодія; ~ная слава гучна слава.
ГУЧАЦЬ див. гучаць.
ГУШКАЛКА ж. розм. гойдалка.
ГУШКАЦЦА недок. розм. гойдатися.
ГУШКАЦЬ і ГУТАЦЬ недок. розм. 1. гойдати
(на гойдалці); колихати; 2. (підкидати на ру
ках) качати; підіймати на ура.
ГУЦІЧАР, -ру ч. і ГУШЧ&ЧА ж. хаща ж., гу
щавина ж., гущина ж., нетрі мн.; лясни г.
лісові хащі, лісова гущина.
ГУШЧФЧА див. гушчар.
Г§НЬІ займ. вказ. обл. ч. 1. (віддалений) той;
2. цей.
Г§ТА 1. займ. вказ. ж. і с. ця; це; 2. у знач,
імен, це; те; не г. я меу на увазе не це я мав
на увазі; 3. займ. вказ. при відсутньому прис.
це; праца — г. крьінща нашага багацця праця
— це джерело нашого багатства; 4. част. це;
хто г. гавбрьіць? хто це говорить? як г. так?
як це так? 5. част. підсил. што г. єн цяпер
парабляе? що це він тепер поробляє? 6. част.
розм. (при пригадуванні забутого) пак; як г.
яго завуць? як пак його звати? 7. част. (у спо
лученні з част. ж при вигукуванні) це ж; г. ж
вунь як цікава це ж ось як цікаво; 0 г. зн4чьщь
(скорочено г. зн>у) спол. пояснювальний тобто

(цебто); не у гЗтьім справа не в цьому річ
(справа); вось г. я разумею ось це я розумію.
П&ТАЕ займ. вказ. с. це. — Див. ще гЗти.
ГФТАК прислівн. так, отак; даунб б г. давно б
отак; і г. далбй (скорочено і г. л.) і так далі
(скорочено і т. д.), і таке інше (і т. ін.); і так
і г. і так і сяк; дьік тьі г.! так ти ось як!
ГФТАКАЕ займ. вказ. с. таке, отаке. — Див. ще
гЗтакі.
ГЙТАКАЯ займ. вказ. ж. така, отака. — Див.
ще гЗтакі.
ГФТАКІ і ГФТКІ, ж. гЗтакая, с. гЗтакае; мн.
гЗтакія займ. ч. 1. вказ. такйй, отакйй; там
ужб не г. лес там уже не такйй ліс; цяпбр єн
ужб не г. нйні він уже не такйй; 2. означ.
такйй, отакйй; г. смбльї (рашучьі) такйй смілйвий (рішучий); калі тьі ужо г. дужьі якщо
ти вже такйй дужий (сйльний); 3. (вигук) та
кйй, отакйй; ~кае здарінне! отака (ось яка)
пригода, отакйй вйпадок!
ГФЇАЯ займ. вказ. ж. ця. — Див. ще гЗтьі.
ГФТКІ див. гЗтакі.
ГФТУЛЬКІ розм. 1. прислівн. стільки; вам нбльга г. чьггаць вам не можна стільки читати;
2. займ. вказ. стільки; г. людзбй сьішлбся, як
нікблі! стільки людей зійшлося, як ніколи!;
г. напіс&ць! стільки написати!
ГЙТЬІ, ж. г§та (г$тая), с. г§та (гЗтае); мн. п§тьія
займ. вказ. у різн. знач, цей; г. ці той лес? цей
чи той ліс?; на гЗтмм баку на цьому боці; от
ужб мне гЗтия капризи ото вже мені ці прймхи
(забаганки); за г. час за цей час; да г§тага часу
до цього часу; гЗтим паведамляем цим пові
домляємо; 0 гЗтьімі днямі цйми днями; при
гЗтьім при цьому; не без гЗтага не без цього.

д
ДА прийм. з род. 1. (для вказівки на віддаль, на
проміжок часу, якийсь предмет або межу, кі
нець; для позначення спрямованості або мети
дії, приєднання або належності до чогось та
ін.) до; да вескі било шЗсць кіламетрау до села
було шість кілометрів; за кблькі дзен да жніва
за декілька днів до жнив; наліць да палбви
налйти до половйни; разлічйуся да капейкі
розрахувався до копійки; давесці да знямбгі
довестй до знемоги (знесйлля); кблькасць заяу дайшла да пятнаццаці кількість заяв дійш 
ла до п ’ятнадцяти; прислухбувацца да гукау
прислухатися до звуків; рихтавацца да зкзаменау готуватися до екзаменів; табб не да
твару тобі не до лиця (не лйчить); 2. (для
позначення схожості, подібності) на; падббни
да бацькі схожий на батька; не падббни да
сябе не схожий на себе; 0 ад дбшкі да дбшкі
від дошки до дошки ; да пабачЗння до поба
чення; што да щодо.

д а а б с т а л Еу в а н н е с. дообладнування, до

обладнання, доустатковування, доустатку
вання.

ДААБСТАЛЕУВАЦЦА недок. пас. доустаткову
ватися, дообладнуватися.
д а а б с т а л Е у в а ц ь недок., ДААБСТАЛЯВАЦЬ
док. доустатковувати, доустаткувати, дооб
ладнувати, дообладнати.
ДААБСТАЛЯВАННЕ с. доустаткування, дооб
ладнання.
ДААБСТАЛЯВАНЬІ доустаткований, дооблад
наний. — Див. ще даабсталеуваць.
ДААРФАВАЦЬ див. даарфб^ваць.
ДААРФО^ВАЦЦА недок. пас. довіюватися.
ДААРФО^ВАЦЬ недок., ДААРФАВАЦЬ док.
довіювати, довіяти (віялкою).
ДААСТАТКУ прислівн. розм. цілком, до кінця.
д а а т р ь ім а н н е с. доодержання.
ДААТРЬІМАНЬІ доодержаний.
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ДААТРЫМАЦЬ див. даатрймліваць.
ДААТРЙМЛІВАННЕ с. доодержування.
ДААТРЬІМЛІВАЦЦА недок. пас. доодержува
тися.
ДААТРЙМЛІВАЦЬ недок., ДААТРЙМАЦЬ док.
доодержувати, доодержати.
ДАБАВАЧНЫ додатковий.
ДАБАВІЦЦА див. дабауляцца.
ДАБАВІЦЬ див. дабауляць.
ДАБАДЗЙЦЦА док. прост, дотинятися, довеш
татися.
ДАБАЛАВАЦЦА док. допустуватися.
ДАБАЛЯВАЦЬ док. добенкетувати.
ДАБАУЛЁННЕ с. додавання, додача ж.; під
бавка ж.
ДАБАУЛЕНЫ доданий. — Див. ще дабауляць.
ДАБАУЛЙЦЦА недок., ДАБАВІЦЦА док. 1. до
даватися, додатися, добавлятися, добавити
ся, підбавлятися, підбавитися; у пасёлку ~вілася яшч5 два дамы у селищі добавилося (до
далося) ще два будйнки; 2. недок. пас. дода
ватися, підбавлятися.
ДАБАУЛЙЦЬ недок., ДАБАВІЦЬ док. додава
ти, додати, добавляти, добавити, підбавляти,
підбавити; -віць дваццаць капёек додати два
дцять копійок; -віць сблі у суп додати (доба
вити, покласти більше) солі в юшку.
ДАБЁГЧЫ док. у різн. знач, добігти.
ДАБЁР добрий.
ДАБІРКІ тільки мн. обл. рештки.
ДАБРАБЙТ, -ту ч. 1. (достаток) добробут; бла
гополуччя с.; 2. (наявність усіх зручностей)
благоустрій, упорядженість ж.; клбпаты аб
-бй ц е гбрада турботи про благоустрій міста.
ДАБРАДЗЁЙ ч. 1. добродій, добродійник, бла
годійник, доброчйнець; 2. розм. жарт, го
лубчик, лебедик; ага, папауся, ~дзек> ага, по
пався, голубчику.
ДАБРАДЗЁЙКА ж. добродійка; добродійниця,
благодійниця, доброчйнниця.
ДАБРАДЗЁЙНА прислівн. доброчесно, чеснотлйво.
ДАБРАДЗЁЙНАСЦЬ ж. (якість людини) доброчйнність; доброчесність.
ДАБРАДЗЕЙНІЧАЦЬ недок. добродіяти, благодіяти.
ДАБРАДЗЁЙНЫ доброчинний, добродійний;
доброчесний, чеснотливий.
ДАБРАДЗЁЙСТВА с. добродійність, доброчйнність; благодійність.
ДАБРАК, -ка ч. розм. добряга, добряча душа.
ДАБРАПОЛЬ, -лю ч. бот. зеленчук.
ДАБРОТЫ, -рбт тільки мн. (матеріальне бла
гополуччя) блага; д. жыцця блага життя.
ДАБЙТАК, -тку ч. розм. добро с.; пожйтки,
манатки, манаття с.
ДАБЯЛА прислівн. 1. (до білого кольору) дочис
та; вымыць каш^лю д. вйпрати сорочку до
чиста; 2. (розжарити) до білого (жару).
д а в а л а к а ц ц а / ДАВАЛАКВАЦЦА недок.,
ДАВАЛАЧЫСЯ док. розм. 1. доволікатися,
доволоктйся; доплёнтуватися, доплентатися;
2. пас. доволікатися.

ДАВАЛАКАЦЬ і д а в а л а к в а ц ь недок., ДАВАЛАЧЬІ док. розм. доволікати, доволоктй;
0 ног не ~чй ніг не доволоктй (дотягти).
ДАВАЛАЧЙСЯ див. давалакацца.
ДАВАЛОЧАНЬІ розм. доволочений. — Див. ще
давалакаць.

ДАВЕДКА ж. у різн. знач, довідка; атрьім&ць
~ку па тзлефбне одержати довідку телефо
ном; зрабіць ~ку навестй довідку; д. з м&сца
працьі довідка з місця роботи; бюрб ~дак до
відкове бюро.
ДАВЕР див. давбр’е.
ДАВЕР’Е с. і ДАВЕР, -ру ч. довір’я, довіра ж.\
страціць д. втратити довір’я (довіру); вбтум
~р’я вотум довіри; увайсці (уц&рціся) у ~р’е
увійтй (улізти, вкрастися, втертися) в довір’я.
ДАВЕРЛІВАСЦЬ ж. довірливість.
ДАВЕРЛІВЬІ довірливий.
ДАВЕРНАСЦЬ ж. юр. довірчість.
д а в Е р н ік ч. юр. довіритель.
ДАВЕРНІЦА ж. юр. довірйтелька.
д а в Е р н ь і юр. довірчий.
ДАВОЛІ-ТАКЇ прислівн. дбсить-такй, довблітакй.
ДАВОРАНЬІ добраний. — Див. ще давбрваць.
ДАВОРВАННЕ с. доорювання.
ДАВОРВАЦЬ недок., ДААРАЦЬ док. доорюва
ти, доорати.
ДАВдНДЖАНЬІ докопчений. — Див. ще давінджваць.

ДАВдНДЖВАЦЦА недок. звор., пас. докопчу
ватися.
ДАВдНДЖВАЦЬ недок., ДАВФНДЗІЦЬ док.
докопчувати, докоптйти.
ДАВФНДЗІЦЦА док. докоптитися.
ДАГАБЛЕУВАЦЬ недок., ДАГАБЛЯВАЦЬ док.
достругувати, достругати.
ДАГАБЛЯВАНЬІ доструганий. — Див. ще дагаблеуваць.

ДАГАДОУВАЦЬ недок. дорощувати.
ДАГАНДЛЯВАЦЦА док. розм. двторгуватися.
ДАГАРАВАЦЬ док. розм. добідувати, догорювати.
ДАГАРВАННЕ с . догора(я)ння.
ДАГАРВАЦЬ і ДАГАРАЦЬ недок., ДАГАРЙЦЬ
док. прям., перен. догора(я)ти, догоріти.
ДАГЛЕДЖАНЬІ доглянутий. — Див. ще дагледжваць.

ДАГЛЕДЖВАЦЦА недок. пас. додивлятися; до
глядатися.
ДАГЛЕДЖВАЦЬ недок., ДАГЛЯДЗЕЦЬ док.
1. (до кінця) додивлятися, додивйтися; -дзбць
фільм додивйтися фільм; 2. (кого-що) догля
дати, доглянути; пильнувати, припильнувати.
ДАГЛЕДЗЕЦЬ док. 1. (кого-що, частіше із за
переченням) доглянути, доглядіти, догледіти;
усіх адразу не -дзіш усіх відразу не доглянеш
(догледиш); 2. (кого-що) наглянути, назир
нути (за ким-чим).
ДАГРУЖАНЬІ у різн. знач, довантажений. —
Див. ще дагружаць.
ДАГРУЖАЦЦА недок., ДАГРУЗЇЦЦА док. звор.,
пас. довантажуватися, довантажитися.
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ДАГРУЖАЦЬ недок., ДАГРУЗЇЦЬ док. у різн. ДАЖДЛІВЬІ дощовй[ти]й.
знач, довантажувати, довантажити.
ДАЖДЖОМ прислівн. 1. дощем; іскрьі пасьіпаДАГРУЗКА ж. довантаження с.; (незак. д. —
ліся д. іскри посйпалися дощем; не хбчацца
ІСЦ1 д. не хочеться йти під дощем.
ще) довантажування с..
ДАГРФБЦІ док. (сіно і т. ін.) догребтй.
ДАЖДЖОУНІК див. бусельнік.
ДАГРФБЦІСЯ док. 1. розм. дофебтй (веслами до ДАЖДЖЙНКА ж. розм. дощйнка, крапля.
берега); 2. прост. доплентатися, дочвалати.
ДАЖДЖЙСКА див. дажджьішча.
ДАГУКАВЙ фіз. дозвуковйй.
ДАЖДЖЙЦЬ недок. безос. розм. дощйти.
ДАГУЛЬВАННЕ с. догравання.
ДАЖДЖЙШЧА і ДАЖДЖЙСКА ч. розм. доДАГУЛЬВАЦЦА недок., ДАГУЛЙЦЦА док.
щйще, дощйсько.
1. розм. прям., перен. догулюватися, догуля ДАЗВАННЯ прислівн. дощенту, цілком, зовсім;
тися; дофаватися, дофатися; д. да ббйкн до
узяць усе д. узяти все дощенту (геть усе).
гулятися (догратися) до бійки; 2. перен. до
-лу ч. дозвіл; 0 з вашага ~лу з вашого
фатися; дожартуватися; гладзі, -ляешся! ДАЗВОЛ,
дозволу.
глядй (дивйсь), дофаєшся! 3. недок. пас. до
ДАЗВОЛЬНЬІ дозвільнйй.
гулюватися , дофаватися.
ДАГУЛЬВАЦЬ недок., ДАГУЛЙЦЬ док. 1. розм. ДАКАЛГАСНЬІ д о к о л г о с п н и й .
догулювати, догуляти; д. адпачйнак догуляти ДАКАЛДЬІБАЦЬ і ДАКАНДЬІБАЦЬ док. обл.
дошкандибати, дошкутильгати.
відпустку; д. вяселле догуляти весілля; 2. дофавати, дофати; д. партьпо дофати партію. ДАКАРАННЕ с. докір ч., закид ч.
ДАГУЛЙНЬІ дофаний. — Див. ще дагульваць.
ДАКАРАЦЬ недок. докоряти, дорікати. — Див.
ще дакарйць1.
ДАГ$ТУЛЬ прислівн. 1. до цього часу, досі, до
тепер; 2. розм. до цього місця, досі.
ДАКАРЙЦЬ1 док. докорити, доректй.
ДАДАНЬІ: д . сказ грам, підрядне речення; д. ДАКАРЙЦЬ2 док. закінчити знімати кору,
член сказа другорядний член речення.
очищати від корй.
ДАДАТНА прислівн. позитйвно.
ДАКАСТРЙЧНІЦКІ дожовтневий
ДАДАТНАСЦЬ ж . п о з и т й в н і с т ь .
ДАКІПАЦЬ / ДАКШВАЦЬ недок., д а к іп Е ц ь
ДАДАТНЬІ 1. позитйвний; ~ная ацЗнка позидок. докипати, докипіти.
тйвна оцінка; д. зарад фіз. позитйвний заряд; ДАКЛАД1 ч. 1. у різн. знач, доповідь ж.; спрад. пблюс позитйвний полюс; 2. мат. додат
ваздачньї д. звітна доповідь; д. аб пахбджанні
ний; д. лік додатне число.
чалавека доповідь про походження людйни;
ДАДЗЕНЬІ 1. дієприкм. наданий, даний; адмб2. офіц. (письмова заява) подання; д. аб певіуся ад -нага яму слбва відмовився від на
раводзе на нбвую пасаду подання про пере
даного йому слова; 2. прикм. цей; у -ньім
ведення на нову посаду; 3. повідомлення; д.
випадку у цьому вйпадку; 3. мат даний; ~ная
дьірЗктару аб вйніках спаббрніцтва повідом
велічмня дана величина.
лення директору про наслідки (про резуль
ДАДЗЕЦЬ див. дадзяваць.
тати) змагання; без ~да не увахбдзіць без по
відомлення не заходити.
ДАДЗЕУБВАЦЦА недок. пас. додзьобуватися,
докльовуватися; додовбуватися.
ДАКЛАД2, -ду ч. крав., іиевс. доклад.
ДАЦЗЕУПБВАЦЬ недок., ДАДЗЯ^БЦЇ 1. (кінча ДАКЛАДВАЦЬ1 недок., ДАЛАЖЙЦЬ док. (по
ти клювати) додзьобувати, додзьобати, до
відомляти) доповідати, доповістй; повідом
кльовувати, доклювати; 2. (кінчати довбати)
ляти, повідомити; ~жьіць аб хбдзе справи до
додовбувати, додовбати.
повістй про хід справи.
ДАДЗЯВАЦЬ недок., ДАДЗЕЦЬ док. 1. дошку ДАКЛАДВАЦЬ2 недок. (додавати) докладати.
ляти (дошкулювати), дошкулити; допікати, ДАКЛАДНА прислівн. 1. точно; 2. напевно, на
допектй; досаджати, досадйти; 2. надокуча
певне, достеменно, достоту; 3. чітко, вираз
ти, надокучити; набридати, набрйднути;
но; 4. грунтовно, ретельно.
стомлювати, стомйти; сварка п§та ужо дадзе- ДАКЛАДНАСЦЬ ж. 1. точність; 2. певність, ві
ла сварка ця вже надокучила (набрйдла).
рогідність; 3. чіткість, виразність; 4. грун
ДАЦЗЯУБАНЬІ і ДАДЗЕУБАНЬІ 1. додзьоба
товність, ретельність.
ний, докльований; 2. додовбаний. — Див. ще ДАКЛМНАЯ імен, доповідна.
дадзеубваць.
ДАКЛАДНЬІ1. у різн. знач, точний; д. пераклад
ДАДЗЯУБЦЇ див. дадзеубваць.
точний переклад; д. гадзіннік точний годйнДАЕНКА ж. дійниця.
ник; ~ния прьіббрьі точні прйлади; ньія наДАЖВЙКАЦЬ док. обл. (дожувати) доплямка
вукі точні на^ки; 2. справжній, дійсний, пев
ти, (про тварин) дожвакати.
ний, вірогідний; 3. чіткйй, виразний; 4. до
ДАЖДЖАВАЛЬНЬІ дощувальний.
кладний, фунтовний, ретельний; ~нае тлуДАЖДЖАВАННЕ с. дощування.
мачЗнне докладне (фунтовне) пояснення; ~нае
вьівучЗнне ретельне вйвчення.
ДАЖДЖАВАЦЬ недок. дощувати.
ДАКЛАДНЙ: ~н£я запіска доповідна запйска.
ДАЖДЖАВЇК, -ка ч. (плащ) дощовйк.
ДАКЛАДЧЬІК ч. доповідач.
ДАЖДЖАВЙ дощовйй.
ДАЖДЖАМЕР ч . метеор, дощомір.
ДАКЛАДЧЬІЦА ж . доповідачка.
ДАЖДЖАМЕРНЬІ метеор, дощомірний.
ДАКЛЙПАЦЬ док. розм. (дійти повільно, з ве
ликими труднощами) доклйгати, докульгати.
ДАЖДЛЇВАСЦЬ ж. дощовйтість.
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ДАЮІЯРАВАННЕ с. розм. обіцянка ж.; обі
цяння.
ДАКЛЯРАВАНЬІ /ДАКЛЯРОВАНЬІ обіцяний.Див. ще дакляраваць.
ДАКЛЯРАВАЦЬ розм. 1. док. обіцяти, пообі
цяти; 2. недок. обіцяти.
ДАКЛЯРАЦЬІЯ ж . розм. обіцянка.
ДАКЛЯРОУВАЦЬ недок. розм. обіцяти.
ДАКОР, -ру ч. докір, закид; докірливість ж.
ДАКОРПАЦЦА док. 1. допбрпатися; 2. перен.
докопатися.
ДАКОРПАЦЬ док. розм. доколупати, докопирсати.
ДАКОСКІ, -сак тільки мн. закінчення косовйці.
ДАКРАНАННЕ с. дотик ч., доторк ч.
ДАКРАНАЦЦА (да чаго) недок., ДАКРАНУЦЦА док. доторкатися, доторкнутися.
ДАКРАСйУВАЦЬ недок., ДАКРАСАВАЦЬ док.
(про лани) докрасбвуватися, докрасуватися,
доквітбвувати, доквітувати.
ДАКРОЧЬІЦЬ док. розм. до крокувати.
ДАКТОРКА і ДОКТАРКА ж. прост. (жінка-лі
кар) лікарка.
ДАКУКА ж. 1. турбота, клопіт ч., лихо с., горе
с.; спіць дзіця, не вбдае ~кі спить дитя, турбот
не знає; 2. сум ч., туга, журба, смуток ч.,
нудьга; 3. заздрість; 4. (набридливе прохання)
докучання с., надокучання с., набридання с.
ДАКУЛЬ прислівн. розм. 1. (місця) до якого міс
ця, аж поки; 2. (часу) доки, до яких пір, чи
довго, поки.
ДАКУРВАЦЦА недок. звор., пас. докурюватися.
ДАКУРВАЦЬ недок., ДАКУРЙЦЬ док. доку
рювати, докурйти; (про цигарку, люльку — ще)
допалювати, допалйти.
ДАКУРЙЦЬ док. докуріти, додиміти.
ДАЛАЖЬІЦЬ1 див. дакл&дваць1.
ДАЛАЖЬІЦЬ2 (додати) докласти; д. грбшай на
паїфіку докласти грошей на покупку.
ДАЛАКОП ч. могйльник, фобар.
ДАЛАПІЦЬ док. розм. (одяг) долатати.
ДАЛАПЛЕНЬІ розм. долатаний. — Див. ще дал&ігіць.

ДАЛГАЦЦА і ДАІЛГАЦЦА док. розм. добреха
тися.
ДАЛбЙ прислівн. 1. вищ. ст. далі; 2. в ін. знач.
далі; далбй, за жьггам, пачин&ецца бярізнік
далі, за жйтом, починається березняк (бере
зина); 3. далі, надалі; потім; што гЗта будзе
д.? що це буде далі (потім)?; 0 і гЗтак д. і так
далі; адлажйць на д. відкласти на потім; д.бблей де далі, то більше; дедалі більше; не д.
як не далі як (ніж).
ДАП£ЙШЬІ прикм. 1. вищ. ст. дальший; 2. по
дальший; адмбвіцца ад ~ших перагавбрау від
мовитися від подальших переговорів; 0 у
-шьім наділі.
ДАЛЕЧ ж. далечінь, далечина, далеч.
ДАЛЕЧВАННЕ с . доліковування.
ДАЯбЧВАЦЦА недок. звор., пас. доліковуватися.
ДАЛЙЧВАЦЬ недок., ДАЛЯЧЙЦЬ док. доліко
вувати, долікувати.
ДАЛЕКА прислівн. у різн. знач, далеко; єн живе
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д. ад гбрада він живе далеко від міста; 0 д.
не... аж ніяк не..., зовсім не..., далеко не...;
д. пайсщ далеко пітй; д. зайсці далеко зайти;
бачиць вбка, ди дастаць д. прик. їв би паля-

нйці, та зубів немає; бачить корова, що на
повітці солома; рад би очйма їсти, та в пель
ку не лізе; блізка відаць, ди д. дыбаць прик.
блйзько видати — далеко сфибати.
ДАЛЁКАСТРУМЁННЫ спец, далекосфумйнний.
ДАЛЁКАУСХОДНЫ далекосхідний.
ДАЛЁТАЦЬ док. розм. долітати.
ДАЛІБОГ і ДАЛЬБОГ виг. їй-ббгу, їй-бб.
ДАЛІТАВАНЬІ заст. допаяний.
ДАЛГГОУВАЦЦА недок. пас. заст. допаюватися.
ДАЛІТОУВАЦЬ недок., ДАЛІТАВАЦЬ док.
заст. допаювати, допаяти.
ДАЛМАЦКІ: д . рамбнак бот. далматська ро
машка.

ДАЛОУ прислівн. 1. (у гаслах) геть; д. вайну!
геть війну! 2. розм. додолу; 0 з плеч (з рук) д.
(што) спало з плечей (що).
ДАЛУЗАНЬІ долущений, долузаний. —Див. ще
дал^зваць.

ДАЛУЗВАЦЬ недок., ДАЛУЗАЦЬ док. 1. долу
щувати, долущити; 2. (насіння, горіхи) луска
ти, долускати, лузати, долузати.
ДАЛУЧАЛЬНЫ у різн. знач, приєднувальний;
д. ланцуг приєднувальний ланцюг; д. злучнік
грам, приєднувальний сполучник; д. сказ
приєднувальне речення.
ДАЛУЧАНЬІ 1. (да каго-чаго) приєднаний (до
кого-чого)', доданий (до чого)', 2. (да чаго)
прилучений, залучений. — Див. ще далуч&ць.
ДАЛУЧАЦЦА недок., ДАЛУЧЙЦЦА док. 1. (да
каго-чаго) приєднуватися, приєднатися, долучйтися, додатися (до кого-чого)', -чыцца да
групи экскурсантау приєднатися до фупи
екскурсантів; у гЭтым гбдзе да асушаных
плбшчау -лася яшчЗ калй 50 тисяч гект&рау

у цьому році до осушених площ додалося ще
блйзько 50 тисяч гектарів; 2. (да чаго) при
єднуватися, приєднатися, прилучатися, прилучйтися, залучатися, залучйтися; -чыцца да
грамадскага жыцця прилучйтися до суспіль
ного (фомадського) життя; 3. недок. пас.
приєднуватися, прилучатися, залучатися.
ДАЛУЧАЦЬ недок., ДАЛУЧЙЦЬ док. 1. (да
каго-чаго) приєднувати, приєднати, долуча
ти, долучйти (до кого-чого)', -чйць карбву да
статка долучйти корову до чередй; -чыць дакумёнты да справы приєднати (додати) доку
менти до справи; 2. (да чаго) приєднувати,
приєднати, прилучати, прилучйти, залучати,
залучйти; втягувати, втягтй, втягнути; -чыць
дзяцёй да музычнай культуры прилучйти ді
тей до музйчної культури; -чыць да размбвы
втягтй (втягнути) в розмову.
ДАЛУЧЙЦЦА див. далучацца.
ДАЛУЧЙЦЬ див. далучаць.
ДАЛУЧ&ННЕ с. 1. (да каго-чаго) приєднання;
2. (да чаго) прилучання, залучення.
ДАЛЫГАНЫ / ДАЛЙГАНЫ донйзаний. Див. ще далыгваць.
ДАЛЙГВАННЕ с. донйзування.

ДАЛЬІГВАЦЦА
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ДАЛЬІГВАЦЦА недок. пас. донйзуватися.
ДАЛЬІГВАЦЬ недок., ДАЛЫГХЦЬ док. дони
зати.
ДАЛЬБОГ див. даліббг.
ДАЛЬНАЗОРКАСЦЬ ж . далекозорість.
ДАЛЬНАЗОРИ далекозорий, (поет.) винозорий.
ДАЛЯГЛЙД, -ду ч. розм. видноколо с., круговйд, кругогляд, кругозір.
ДАЛЯЖХЦЦА док. розм. долежатися.
ДАЛЯЖАЦЬ док. розм. у різн. знач, долежати;
д. да усхбду сбнца долежати до сходу сонця;
ябльїкі яшчЗ павінньї д. яблука ще мають до
лежати.
ДАМАЛОТКІ тільки мн. розм. завершення молотьбй.
ДАМАСЁД ч. домувальник, (розм.) сидень, пічкур.
ДАМАСЕДКА ж. домувальниця.
ДАМАСЁДСТВА с. домування.
ДАМЁШАК, -шку ч. домішка ж.
ДАМЁШКА ж. домішка.
ДАМЇСКА ч. розм. домйще, домйсько.
ДАМОУ прислівн. додому.
ДАМОЧКА ж. обл. 1. домівка, квартйра; 2. перен. домовйна.
ДАНЯСЁННЕ с. повідомлення; донесення.
ДАПАДАЦЬ недок. розм. 1. допадатися; д. да
вады допадатися до водй; 2. добігати.
ДАПАДКІ розм. спрйтний, меткий; пронйрливий, пронозливий.
ДАПАЗНХ прислівн. розм. допізна.
ДАПАМІНАЦЦА (чаго) недок. розм. вимагати
(чого), (повторно) нагадувати (про що); д. грбшай вимагати грошей; нагадувати про гроші.
ДАПАМОГА ж. у різн. знач, допомога, підмога;
бёгчы на ~гу бігти на допомогу; аказ&ць пёр
шую ~гу подати першу допомогу; хуткая д.
швидка допомога.
ДАПАМОЖНІК ч. (підручник) посібник.
ДАПАСАВАННЕ с . 1 . (да наго) пристосування;
2. грам, узгодження.
ДАПАСАВАНЬІ 1. (да чаго) пристосований;
2. грам, узгоджений; ~нае азначЗнне узгодже
не означення. — Див. ще дапасбувацца.
ДАПАСАВХЦЦА1 (да чаго) док. у різн. знач.
узгодитися (з чим); павбдзшы і учыню гербя
-суюцца да ягб хар&ктару поведінка і вчйнки
героя узгоджуються з його вдйчею; прымёппк
-суецца да назбуніка прикметник узгбджується з іменником.
ДАПАСАВАЦЦА2 док. спорт, розм. допасуватися.
ДАПАСАВАЦЬ док. 1. пристосувати; припасу
вати; підігнати; 2. приурочити; д. выпуск часбігіса да святбчнага дня приурочити вйпуск
часопису до святкового дня; 3. віднести, за
стосувати (до кого); слбвы, сказаныя А. М.
Гбркім пра Пушкіна, мбжна д. і да Якуба Кбласа слова, сказані О. М. Горьким про Пуш

кіна, можна віднестй й до Якуба Коласа;
4. (да чаго) грам, узгодити (з чим); д. прымётнік да назбуніка у рбдзе, ліку і склбне узгодити
прикметник з іменником у роді, числі й від
мінку. — Пор. дапасбуваць.
ДАПАСВІЦЬ док. допасти; д. карбу до абёду
допасти корів до обіду.

с. 1. пристосовування, припасбвування; 2. (да чаго) узгоджування (з чим).
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ДАПАСОУВАЦЦА недок. 1. (да чаго) у різн.
знач, узгоджуватися (з чим); див. ще дапасав&цца1; 2. пас. узгоджуватися; пристосовува

тися, припасовуватися; підгонитися; див. ще

дапасбуваць.
ДАПАСОУВАЦЬ недок. 1. пристосовувати, при
пасовувати; підгонити; 2. (да чаго) узгоджу
вати^ чим). — Див. ще дапасав&ць.
ДАПАСЦІ док. розм. 1. допастися; д. да вадьі
допастися до водй; 2. добігти, домчати; хут
ка єн дап&у да сваб вескі швидко він домчав

(добіг) до свого села; 3. встйгнути побути;
ян& усе зрббіць, усібдьі дападзб вонй все зро

бить, усюди побуває.

д а п а У н Е н н е с. 1. (дія) доповнення, (незак.
д. — ще) доповнювання; занйцца -ннем і вмпраулбннем артмкулау зайнятися доповнен

ням і вйправленням статей; 2. (те, чим до
повнено) додаток ч., доповнення; д. да інструкцьгі додаток до інструкції; д. да парадку
дня (на сходзе) доповнення до порядку дня
(на зборах); 3. грам, додаток ч.; ускбснае д.
непрямйй додаток.
д а п а У н Д л ь н ь і грам, додатковий; д. сказ до
даткове речення.
ДАПІЛАВАНЬІ і д а п і л О в а н ь і допйляний.
— Див. ще дапілб^ваць.
ДАПІЛОУВАННЕ с. допйлювання.
ДАШЛО^ВАЦЦА недок., ДАПІЛАВАЦЦА док.
звор. пас. допйлюватися, допилятися.
ДАПЦІОУВАЦЬ недок., ДАПІЛАВАЦЬ док. допйлювати, допиляти.
ДАПІЛЬНАВАНЬІ і ДАПІЛЬНОВАНЬІ 1. під-

стережений, вйстежений; 2. устежений, до
пильнований. — Див. ще дапільнб?ваць.
ДАПІЛЬНАВХЦЬ див. дапільнбуваць.

ДАПІЛЬНОУВАЦЦА недок. пас. підстерігати
ся, вистежуватися; устежуватися, устерігатися, доглядатися, допильновуватися.

ДАПІЛЬНбУВАЦЬ недок., ДАПІЛЬНАВАЦЬ
док. 1. (каго-што) підстерігати, вистежува
ти, вйстежити; ~в&ць злбдзея підстерегтй
злодія; 2. устежувати, устежити (за кимчим), устерігати, устерегтй (кого), допильно
вувати, допильнувати, доглядати, доглянути;
~в&ць сад доглянути сад.
ДАПІНАЦЬ недок. розм. добиватися, домага
тися; досягйти.
ДАПЛЕСЦІ док. доплестй; д. кош доплести кор
зину.
ДАПЛЕСЦІСЯ док. розм. доплентатися, додйбати.
ДАЛРАДАДЗЕНЬІ допроданий. — Див. ще дапрад&ць2.
ДАПРАДАЦЬ1 недок. (закінчувати прядіння)

допрядати.
ДАПРАДАЦЬ2 док. (закінчити продаж чого-не-

будь; продати додатково) допродати.

ДАПРАДЗЕНЬІ допрйдений. — Див. ще дапраМць1.
ДАПРАДКІ тільки мн. закінчення прядіння.
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ДАПРАЖАНЫ досмажений; допряжений. —
Див. ще дапражваць.
ДАПРАЖВАННЕ с. досмажуавння; допряжування.
ДАПРАЖВАЦЦА недок. звор., пас., ДАПРАЖЫЦЦА / д а п р Э г ч ы с я док. досмажува
тися, досмажитися, допряжуватися, допряжитися; гарбх -жыуся горох досмажився (допряжи вся)
ДАПРАЖВАЦЬ недок., ДАПРАЖЬІЦЬ док. до
смажувати, досмажити, допряжувати, допряжити.
ДАПРАУДЫ розм. 1. прислівн. справді, насправ
ді; 2. вст. сл. справді, правда.
ДАПРЙГЧЫ док. досмажити, допряжити.
ДАПРЙГЧЫСЯ див. дапр&жвацца.
ДАПУСКАННЕ с. прилйдження, приладжуван
ня, припасування, припасовування.
ДАПУСКАЦЦА недок., ДАПУСЦЇЦЦА док.
1. доходити, дійтй; -ціцца да тагб, што і людзі пераст&лі паважаць дійтй до того, що й
люди перестали поважати; 2. недок. пас. при
пускатися; приладжуватися, припасовуватися.
ДАПУСКАЦЬ недок., ДАПУСЦЇЦЬ док. 1. до
пускати, допустйти; -каць да экз&менау до
пускати до екзаменів; -сціць у пакбй допус
тйти в кімнату; -сціць памылку допустйти
помйлку, припуститися помйлки; -сціць аз&ртныя гульні допустйти азартні ігри; 2. приганяти,
пригнати, припасовувати, припасувати, прила
джувати, приладити; -сціць акбнную раму при
гнати віконну р&му; 0 не -ск&ць думи (ао чым)
не припускати думки (про що).
ДАПУСЦЇЦЦА див. дапускацца.
ДАПУСЦЇЦЬ див. дапуск&ць.
ДАПУШЧАЛЬНА прислівн. припустймо.
ДАПУШЧАЛЬНАСЦЬ ж . припустимість.
ДАПУШЧАЛЬНЫ 1. припустймий, (рідше) допустймий; -ная температура припустйма
температура; 2. прийнятний; ~ная прапанбва
прийнятна пропозйція; д. спбсаб прийнят
ний спосіб; 3. стерпний; ~нае станбвішча стерп
не становище; -ная з’ява стерпне явище.
ДАПУШЧФННЕ с. припущення.
ДАПЯВАЦЦА недок. звор., пас. доспівуватися.
ДАПЯВАЦЬ недок. доспівувати.
ДАПЙЦЬ док. розм. 1. досягтй, досягнути; добйтися^2. (куды) дійтй, опинитися (де).
ДАРАГОУЛЯ ж . дорожнеча.
ДАРАЖЙЙ прислівн. вищ. ст. дорожче; 0 угавбр
д. за грбшы уговір паче грошей; хоч лопни,
хоч перервйсь, а дав слово — кріпйсь; апуха
д. каж^ха не варта справа заходу; шкурка
вйчинки (за чиньбу) не варта.
ДАРАЖФЙШЫ прикм. вищ. ст. дорожчий.
ДАРАЖдНЬКІ імен, (форма звертання) доро
генький.
ДАРАЖФЦЬ недок. дорожчати.
ДАРАЗАХАВАЛЬНІЦА ж. церк. дарохранйльниця, дарохоронйльниця.
ДАРАШАВАТЬІ розм. чалий.
ДАРМАВЙ і ДАРМОВЫ даровий, безкош
товний.
ДАРМАУШЧЙНА ж. розм. даровйзна, дарів-
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щйна; на -ну на дурнйчку, на дурнйцю, на
дурняк.
ДАРМО прислівн. дарма, дармо.
ДАРМОВА безкоштовно.
ДАРМОВЬІ див. дармавьі.
ДАРОНЬІ див. дбраньї.
ДАРОУНЬІ дарчий; -ная грамата дарча фамота.
ДАРУЧФННЕ с. доручення.
ДАРЙЛЬШ ЧЬІК н. заст. дарувальник.
ДАРЙЛЬШ ЧЬІЦА ж. заст. дарувальниця.
ДАР^КТАР ч. заст. прост. домашній учйтель.
ДАР&МШЧЬІНА ж. заст. даровйзна, дарівщйна; сквапньї на -ну охочий (жадібний) до
даровйзни; 2. наклеп ч., обмова, напасть.
ДАР^ННЕ с. дарування.
ДАСАЧЙЦЬ див. дасбчваць.
ДАСВАВОЛІЦЦА док. розм. допустуватися.
ДАСВЕЦЦЕ див. дбсвітак.
ДАСВЩРАВАНЬІ досвердлений. — Див. ще
дасвідрбуваць.
ДАСВІДРОУВАЦЦА недок. звор., пас., ДАСВІДРАВАЦЦА док. розм. досвердлюватися,
досвердлитися.
ДАСВІДРОУВАЦЬ недок., ДАСВІДРАВАЦЬ док.
досвердлювати, досвердлйти.
д а с Е д ж в а н н е с. досйджування.
ДАСЕДЖВАЦЦА недок. розм. досйджуватися.
ДАСЕДЖВАЦЬ недок. досйджувати.
ДАСЕДЗЕЦЦА і ДАСЯДЗЕЦЦА док. розм. досйдітися; даседзеуся да тагб, што спазшуся на
пбезд досйдівся до того, що спізнйвся на по
їзд (на потяг).
ДАСЕДЗЕЦЬ і ДАСЯДЗЕЦЬ док. досйдіти.
ДАСЕКЧЬІ і ДЯСЯЧЬІ док. досікти.
ДАСЕУКІ род. в. дасевак, тільки мн. закінчен
ня сівбй.
ДАСКАКВАЦЬ недок., ДАСКАКАЦЬ док. 1. досфйбувати, дострибати; -каць да дзвярЗй на
аднбй назе дострибати до дверей на одній
нозі; 2. (на коні) доскакувати, доскакати;
3. розм. дотанцьовувати, дотанцювати.
ДАСКВАРАНЬІ досмажений, дожарений.
ДАСКВАРВАННЕ с. досмажування, дожарю
вання.
ДАСКВАРВАЦЦА недок. звор., пас. досмажува
тися, дожарюватися.
ДАСКВАРВАЦЬ недок., ДАСКВАРЬІЦЬ док.
досмажувати, досмажити, дожарювати, до
жарити.
ДАСКОКНУЦЬ док. однокр. доскочити, досфибнути.
ДАСКР^БЦІ док. дошкрябати, доскребтй; д.
да дзірак доскребтй до дірок.
ДАСКУБАЦЬ / ДАСКУБВАЦЬ недок. доскубу
вати.
ДАСОЧАНЬІ устежений, допильнований; вйстежений. — Див. ще дасбчваць.
ДАСОЧВАЦЬ недок., ДАСАЧЙЦЬ док. 1. устежувати, устежити, допильновувати, до
пильнувати; -чьіць за пар&дкам устежити за
порядком; 2. вистежувати, вйстежити, ви
сліджувати, вислідити; -чьіць злачмнцау ви
стежити злочйнців.
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ДАСПАГАНЙЦЬ недок., ДАСПАГНАЦЬ док.
достягувати, достягати, достягнути; -гнаць
доуг достя гнути борг.
ДАСПАГНАНЬІ достягнений. — Див. ще даспаганяць.

ДАСПАДОБЬІ прислівн. до вподоби.
д а с п Є л е н ь і доведений до зрілості.
ДАСПбЛЬІ дозрілий; доспілий, достйглий.
ДАСПЕЛЬВАННЕ с. дозрівання; доспівання,
достигання.
ДАСПбЛЬВАЦЬ недок., ДАСПЯЛІЦЬ док. до
водити до зрілості (стйглості), довестй до
зрілості (стйглості).
ДАСПбХІ, одн. даспех ч. зброя ж ., обладунок.
ДАСПРАЧАЦЦА док. 1. (закінчити сперечати
ся) досперечатися; 2. (сперечаючись, дійти до
неприємних наслідків) досперечатися.
ДАСПЯЛЇЦЬ див. даспельваць.
ДАСТАСАВАЛЬНАСЦЬ (да чаго) ж. застосов
ність, придатність (до чого).
ДАСТАСАВАЛЬНЬІ застосовний, придатний.
ДАСТАСАВАННЕ (да чаго) с. застосування (до
чого).

ДАСТАСАВАНЬІ застосований.
ДАСТАСАВАЦЦА див. дастас6$вдцца.
ДАСТАСАВАЦЬ див. дастасбуваць.
ДАСТАСОУВАННЕ (да чаго) с. застосування.
ДАСТАСОУВАЦЦА недок., ДАСТАСАВАЦЦА
док. 1. (да чаго) застосовуватися, застосува
тися; 2. недок. пас. застосовуватися.
ДАСТАСОУВАЦЬ недок., ДАСТАСАВАЦЬ (да
чаго) док. застосовувати, застосувати (до чо
го)\ -ваць правіла да рашЗння задачьі засто
сувати правило для розв’язання задачі; -ваць
тзбрьпо да практьікі застосувати теорію на
практиці.
ДАСТАТКОВА 1. прислівн. досить; д. вялікі аб’ем ведау досить велйкий обсяг знань; 2. прис.
досить; вадьі у нас д. водй у нас досить.
ДАСТАТКОВАСЦЬ ж. достатність.
ДАСТАТКОВЬІ достатній; ~вая кблькасць матзрьіялау достатня кількість матеріалів; -вьія
падставьі достатні підстави.
ДАСТАЧА ж. достаток ч.; заможність; жьіць у
~чьі жйти в достатку (заможно).
ДАСТОЙНЬІ у різн. знач, гідний, вартий, до
стойний; чалавек, д. павагі людйна, варта
(гідна) поваги; ~ная сустрЗча гідна зустріч.
ДАС^ЖЬІ розм. спрйтний, діяльний, здатний.
ДАСЦІПНА прислівн. дотепно.
ДАСЦЇПНАСЦЬ ж. дотепність.
ДАСЦІПНІК ч. розм. дотепник.
ДАСЦЇПНЬІ 1. дотепний; д. жарт дотепний
жарт; д. чалавек дотепна людйна; 2. винахід
ливий; д. рбзум винахідливий розум; 3. ціка
вий (до чого), допйтливий; ~нае вбка цікаве
(допйтливе) око.
ДАСЮЛЬ прислівн. розм. 1. до цього місця;
2. дотепер, донйні, до цього часу.
д а с я г н Е н н е с. у різн. знач, досягнення; д.
мЗтьі досягнення мети; д. навукі і тЗхнікі до
сягнення науки і техніки.
ДАСЯКАННЕ с . дорубування.
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ДАСЯКАЦЦА недок. пас. дорубатися.
ДАСЯКАЦЬ недок., ДАСЯЧЙ і ДАСЕКЧЙ
док. дорубувати, дорубати; дасячы дрбвы до
рубати дрова.
ДАТАУХАЦЦА док. розм. (пробратися крізь на
товп) доштовхатися; (розм. — ще) протовпитися^
ДАТАУЧЙ док. дотовктй.
ДАТКЛІВАСЦЬ ж. делікатність; дражлйвість.
ДАТКЛІВЬІ делікатний; дражлйвий.
ДАТРЫВАЦЬ док. дотерпіти; вйтримати.
ДАТР&ПВАЦЬ недок. дотріпувати.
ДАТР&СВАЦЬ недок. розм., ДАТРФСЦІ док.
дотрясати, дотрястй.
ДАТУЛЬ прислівн. розм. 1. до того місця, доти;
2. до того часу, до тих пір, доти.
ДАТЫКАЛЬНЫ дотиковий, (рідше) — доти
кальний; ~ныя брганы органи дотику.
ДАТЬІКАЦЦА 1. (да каго-чаго) дотикатися (до
кого-чого); 2. перен. стосуватися (чого).
ДАТЫЧЙЦЦА / ДАТЬІЧЬІЦЬ розм. недок. сто
суватися; г§та справы не д. це справи не сто
сується; г$та вас не д. це вас не стосується.
ДАТЬІЧЬІЦЬ див. датьічьіцца.
ДАУБЁЖНЫ спец, довбальний.
ДА^БЁНКА ж. довбанка.
ДАУБНЙ і ДОВБНЯ ж. довбня.
ДА^ГАВЁЧШК ч. розм. довгожйтель.
ДАУГАВЙЧНІЦА ж. розм. довгожйтелька.
ДАУТАВЁЧНЫ 1. прикм. довговічний; 2. імен.
довгожйтель.
ДАУГАВЙ борговйй.
ДАУТАДЗЁННЫ бот., сад. довгодённий.
ДА^ГАКРЙСЬІ довгополий.
д а ^ г а л й г і розм. довготелесий, довгов’язий.
ДАУГАТВАРЬІ довгобразий, довгообразий.
ДА^ГАХВАЛЁВЫ радіо довгохвильовйй.
ДА^ЖНЇК, -к к ч. прям., перен. боржнйк.
ДА^ЖНЇЦА ж . прям., перен. боржнйця.
ДАУЖОК, -жку ч. розм. боржок.
д а ^ ж Э р а з н ы розм. довжелезний.
ДДУЖЇЩЬ недок. довшати.
ДА^МЁЦЦА док. розм. докумекати (ся), змети
кувати, зметикнути; догадатися.
ДАУНЮТКА прислівн. розм. давненько.
ДАФАСТРЫГАВАНЫ крав, дометаний, дошйтий на живу нитку.
ДАФАСТРЫГОУВАЦЦА недок. крав, домету
ватися.
ДАФАСТРЫГОУВАЦЬ недок., ДАФАСТРЫГАВАЦЬ док. крав, дометувати, дометати;
дошивати, дошити на живу нйтку.
ДАХАТЫ прислівн. додому.
ДАХАУШЧЙК, -ка ч. покрівельник, укриваль
ник.
ДАЦІНАЦЬ недок. обл. дошкуляти, допікати,
діймати.
ДАЦКІ данський, датський.
ДАЦЯМНА прислівн. до смерку (смеркання).
ДАЦЙЦЬ док. обл. дошкулити, допектй, дійняти.
ДАЦЯЧЙ док. дотектй.
ДАЧАСАНЫ1 розм. дочесаний.
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ДАЧАСАНЫ2 тесл. дотесаний.
ДАЧЬІКІЛЬГАЦЬ док. розм. дошкандибати,
дошкутильгати, додйбати.
ДАЧЫНЁННЕ с. стосунок ч.\ причетність ж.;
О мець д. стосуватися, мати стосунок; у ~нні
(да каго-чаго) стосовно (кого-чого).
ДАЧ&СВАЦЬ1 недок., ДАЧАСАЦЬ1док. (кінча
ти чесати) дочісувати, дочесати.
ДАЧФСВАЦЬ2 недок., ДАЧАСАЦЬ2 док. тесл.
дотёсувати, дотесати.
ДАШАК, -шка ч. обл. дашок.
ДАЯСНА прислівн. до білого (жару), добіла.
ДВАЙНіЛ 1. (удвічі більший) подвійний; д. расхбд подвійні вйтрати; ~н6е свята подвійне
свято; 2. (який складається з двох однорідних
частин, предметів) двійчастий, подвійний;
-нбе дно двійчасте (подвійне) дно; 3. / який
проявляється у двох видах, формах) двоїстий;
-нбе жыццё двоїсте життя; 4. (який має в собі
різні, часто суперечливі якості) подвійний;
~нкя бухгалтерия подвійна бухгалтерія.
ДВАРЫШЧА с. 1. подвір’я; 2. істор. дворище.
ДВОЙЧЫ прислівн. двічі; як д. два (чатыры) як
двічі по дв& (чотйри).
ДВУКОССЕ с. тільки мн. лапки.
ДВУКРОП’Е с . грам, двокрапка ж.
ДВУРОЖНІК ч. (про вила) двійчатка.
ДВУХАБЛЇЧНЬІ дволйкий, дволиций; (лице
мірний) дволичний.
ДВУХБАКОВАВОСТРЬІ двосічний, двогострий.
д в у х в О к і ДВООКИЙ.
ДВУХВОСЕВЫ двовісний, двохосьовйй.
ДВУХГАДОВЫ дворічний, дволітній; д. курс
дворічний курс; ~вае дзіцй дворічна (дволіт
ня) дитйна.
ДВУХГАЛОВЫ двоголовий; д. арбл двоголо
вий (двогл&вий) орёл; ~вая мьппца анат.
двоголовий м’яз.
ДВУХГОДАК, -дка ч. прост, дволіток.
ДВУХГОДДЗЕ с. дволіття, дворіччя.
ДВУХГОДКА дворічка, дволітка.
ДВУХДЗЁННЫ дводенний.
ДВУХЗНАЧНЫ мат. двозначний; д. лік дво
значне число.
ДВУХКОЛАВЫ і ДВУХКОЛЫ двоколісний.
ДВУХКОЛКА ж. двоколка; (розм.) біда, бідка.
ДВУХЛЯМЁШНЫ с.-г. дволемішний.
ДВУХМО^НАСЦЬ /ДВУХМО^Е двомовність.
ДВУХМО^НЫ двомовний.
ДВУХПАВЯРХОВЫ двоповерховий.
ДВУХПАКАЁВЫ двокімнатний.
ДВУХПАЛЬЦЬІ двопалий.
ДВУХПЛАСТОВЬІ двошаровий.
ДВУХПОЛЛЕ с. с.-г. двопілля.
ДВУХПОЛЫ зоол., бот. двостатевий.
ДВУХПОЛЬНЫ с.-г. двопільний.
ДВУХПУТНЫ залізн. двоколійний.
ДВУХПЯЛЁСТКАВЫ бот. двопелюсткбвий.
ДВУХРАДКА ж . розм. дворядка.
ДВУХРАДКОУЕ с. літ., поет, двовірш ч.
ДВУХРАДНЫ дворядний.

ДЗЁДКА

ДВУХСАСТАУНЫ двоскладний; д. сказ грам.
двоскладне речення.
ДВУХСВЯТЛОВЫ двосвітний.
ДВУХСЛАЁВЫ двошаровий.
ДВУХСОТГАД0ВЫ двохсотрічний.
ДВУХСОТГОДДЗЕ двохсотріччя, ДВОХСОТЛ1ТТЯ.
ДВУХСТВОРКАВЬІ двостулковий, двійчастий,
двійч£тий.
ДВУХСУТАЧНЬІ дводобовий.
ДВУХСХІЛЬНЬІ двосхйлий; д. дах двосхйлий
дах.
ДВУХС^НСАВА / ДВУХСЭНСОУНА прислівн.
двозначно.
ДВУХСЭНСАВАСЦЬ / ДВУХСЭНСОУНАСЦЬ
ж. двозначність; д. павбдзін двозначність по
ведінки.
ДВУХСЭНСАВЫ і ДВУХСЭНСОУНЫ двозначний; д. адказ двозначна відповідь; д. намёк
двозначний натяк.
ДВУХСФНСІЦА ж. розм. двозначність.
ДВУХСЭНСОУНА див. двухсЗнсава.
ДВУХСЭНСОУНАСЦЬ див. двухсінсавасць.
ДВУХСЭНСОУНЫ див. двухсЗнсавы.
ДВУХТЫДНЁВ1К ч. розм. двотижневик.
ДВУХТЫДНЁВЫ двотижневий; д. адпачынак
двотижнева відпустка; ~вая камацдзірбука
двотижневе відрядження.
ДВУХЦАЛЁВЫ дводюймовий.
ДВУХЦАЛЁУКА ж. дводюймівка.
ДЖАЛА с. у різн. знач. жало.
ДЖАЛАНОСНЫ ент. жалоносний.
ДЖАЛІЦЬ недок. жал йти.
ДЖАЛЬЦА с. зменш, жальце.
ДЖВАГНУЦЬ док. однокр. прост, садонути,
молоснути, брязнути, двигонути.
ДЖГАННЕ с. 1. розм. жаління, кусання; 2. обл.
печіння, паління.
ДЖГАНУЦЬ / ДЖГНУЦЬ док. однокр. 1. розм.
(про комах) укусйти, ужалити; 2. обл. (про
кропиву) ужал йти; 3. перен. розм. дременути
(навтікача), чкурнути.
ДЖГАЦЦА недок. обл. жал йтися.
ДЖГАЦЬ недок. 1. розм. (про комах) кусати,
жал йти; 2. обл. (про кропиву) жалити; 3. пе
рен. розм. мчати, швйдко бігти.
ЦЖГІР див. аджгір.
ДЖГНУЦЬ див. джгануць.
ДЖЫГАНУЦЬ док. однокр. див. джгануць 1.
ДЖЬІГАЦЬ недок. розм. див. джгаць 1.
ДЗВЕ, род. дзвюх дві.
ДЗВЁРЫ тільки мн. двері; ц&рскія дз. церк. цар
ські ворота (врата); 0 палітьїка адчыненых
дзвярій політика відчинених (відкрйтих) две
рей; дзень адчыненых дзвярЗй день відчйнених
(відкрйтих) дверей; пры зачыненых дзвярах за
зачйненими (закрйтими) дверйма; бразнуць
дзвярамі фюкнути (фймнути) дверйма; дз. не
стык&юцца двері не зачиняються.
ДЗЕВЙЦЕРА дев’ятеро.
ДЗЕВЯЦІГАДОВЬІ дев’ятирічний, дев’ятиліт
ній.
ДЗЕВЯЦ1ДЗЁННЫ дев’ятиденний.
ДЗЁДКА ч. розм. пестл. дідусь.

ДЗЕЕПРЫМЁТШК
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ДЗЕЕПРЫМЁТШК ч. грам, дієприкметник.
ДЗЕЕПРЫМЁТНЫ грам, дієприкметниковий.
ДЗЕЕПРЫСЛОУЕ с. грам, дієприслівник ч.
ДЗЕЕПРЫСЛОУНЫ грам, дієприслівниковий.
ДЗЁЙКА ж. обл. поголос ч., поговір ч., чутка.
ДЗЁЙКАННЕ с. обл. поширення (розпускан
ня) чуток, поголосів, поговорів.
ДЗЁЙКАЦЬ недок. обл. пошйрювати (розпус
кати) чуткй, поголоси, поговори.
ДЗЁЙК1, одн. дзёйка ж. обл. чуткй, поголоси,
поговори.
ДЗЁЙНА прислівн. діяльно.
ДЗЁЙНАСЦЬ ж. діяльність; грамадская дз. су
спільна діяльність; гаспадарчая дз. господар
ська діяльність; разбуральная дзёйнасць вётру
руйнівна дія вітру; 0 шырбкае пбле ~сці ши
роке поле діяльності.
ДЗЁЙН1К ч. грам, підмет.
ДЗЁЙН1КАВЫ підметовий; даданы дз. сказ
підрядне підметове речення.
ДЗЁЙШЧАЦЬ недок. у різи. знач, діяти; пра
цювати; дз. самастбйна діяти самостійно; машына не -чає машина не працює; вымбва на
ягб не -чає догана на нього не діє; 0 дз. на
свой страх і рызыку діяти на свій страх і ри
зик (риск).
ДЗЁЙНЫ діяльний; активний; прыняць дз.
удзел узяти актйвну участь.
ДЗЁЙСНА прислівн. дієво; актйвно.
ДЗЁЙСНАСЦЬ ж. дієвість, активність.
ДЗЁЙСНЫ дійовий, дієвий, активний; ~ныя
мёры дійові заходи; ~ныя србдкі дійові засо
би.
ДЗЕ-КОЛЕЧЫ прислівн. обл. 1. де-небудь,
десь; 2. (у деяких місцях) подекуди, де-не-дё.
ДЗЁЛ1ВА с. мат. ділене.
ДЗЕЛЬ ж. 1. мат. частка; 2. розм. частина,
частка.
ДЗЁЛЬШК ч. дільнйк.
ДЗЁЛЯ прийм. з род. заради, ради, для, задля;
дз. кавалка хлёоа заради (ради) шматка хліба;
Одз. смёху задля сміху.
ДЗЕ-НІДЗЕ прислівн. подекуди, де-не-дё.
ДЗЕРАВЙНІКІ, -ау, одн. дзеравянік ч. обл.
(взуття з дерев'яною підошвою) дерев’яник.
ДЗЕРАВЙЧКА ж. (кусок дерева) деревйнка.
ДЗЕРАВЙЧЫНА ж. розм. 1. (кусок дерева) де
ревйнка; 2. (стовбур зрубаного дерева) дере
вина.
ДЗЕРАЗА ж . бот. п’ядич ч., дереза, плаун ч.
ДЗЕРАЗОВЫ п’ядичёвий, плауновий.
ДЗЕРАЗОВЫЯ, -вых імен. мн. бот. п’ядичеві,
плаунові.
ДЗЁСЫД1 / ДЗЁСЬ прислівн. десь.
ДЗЕСЙТЫ десятий; 0 пятае цёраз -тае через
п’яте-десяте, з п’ятого на десяте; -тая вад&
на кісялі прик. родич десятого коліна; десята
вода (шкура) на киселі; родичі: на однім
сонці онучі сушйли; родйна — кумового
наймита дитйна; через вулицю (дорогу) навпрйсядки [родичі].
ДЗЕСЯЦІВУГОЛЬНІК ч. мат. десятикутник.
ДЗЕСЯЦІВУТОЛЬНЬІ десятикутний.

ДЗЙРЗКІ

ДЗЕСЯЦІГАДОВЬІ десятирічний, десятилітній.
ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ с. десятиріччя, десятиліття.
ДЗЕСЯЦІГОДКА ж. (школа) десятирічка.
ДЗЕСЯЦЩЗСНКА ж. розм. десятиденка.
д з е с я ц і д з Е н н ь і десятиденний.
ДЗЕСЯЦЬ десять; 0 ні у пяць, ні у дз. ні так,
ні сяк; ні тудй, ні сюдй.
ДЗЕСЯЦЯРНЙ розм. десятерний.
ДЗЕТАЗАБОЙСТВА с. дітовбивство, дітогубство.
ДЗЕТАЗАБОЙЦА ч. і ж. дітовбивця (ч. І Ж.),
дітовбйвець (ч.), дітогубець (ч.), дітог^бка (ж.).
ДЗЕТДОМ ч. (дзіцячьі дом) дитбудйнок (дитя
чий будинок).
ДЗЕТДОМАВЕЦ, -мауца ч. розм. дитбудйнківець, вйхованець дитбудйнку.
ДЗЕТДОМАУКА ж . розм. дитбудйнківка, вйхованка дитбудйнку.
ДЗЕТДОМАУСКІ дитбудйнківський; з дитбу
дйнку.
ДЗЕТКІ, -так лі«. 1. зменш.-пестл. (до дзбці) діт
ки; 2. розм. (звертання діда до дитини або
юнака) голубчик, лебедик, любчик; тьі, дзбткі, паслухай, што я табб скажу ти, голубчику
(лебедику), послухай, що я тобі скаж^.
ДЗЕТПЛЯЦОУКА ж. (дзіцйчая пляцбука) дит
майданчик (дитячий майданчик).
ДЗЕТУХНА ж. розм. пестл. дитинонька, дитйночка, дитятко, дитяточко.
ДЗЕУЧАНЙ / ДЗЕУЧАННЕ, -наді с. розм. 1. знев.
дівчйсько; 2. пестл. дівча, дівчатко.
ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ ж. книжн. юр. дієздат
ність.
ДЗЕЯЗДОЛЬНЬІ книжн. юр. дієздатний.
ДЗЕЯННЕ с. у різн. знач, дія ж.\ закбн адварбтнага ~ння не має закон зворотної дії не
має; чатйрьі ~нні арьіфмбтьпа чотйри дії ариф
метики; ваенньїя ~нні воєнні дії; казфіцьібнт
кармснага -ння коефіцієнт корисної дії.
ДЗЕЯСЛОУ, -лбва ч. грам, дієслово с.; аднакратньї дз. грам, однократне дієслово; дапамбжньї дз. грам, допоміжне дієслово; неазначальная фбрма -лбва грам, неозначена форма
дієслова; рознаспрагальнм дз. різновідміню
ване дієслово; няпр&вільньї дз. неправильне
дієслово.
ДЗЕЯСЛОУНА-ТРЬІВАЛЬНЬІ грам, дієслівноВИДОВЙЙ.

ДЗЕЯЧ ч. діяч.
ДЗЕГАЦЬ, -гцю ч. дьоготь; 0 лйжка ~гцю у
ббчцьі меду прик. ложка дьогтю в бочці меду.
ДЗЕГЦЕВЬІ дігтярний, дьогтьовий.
ДЗЕДЗЯ і ДЗЮДЗЯ, ДЗЮДКА, ДЗЮШКА ж.
розм. паця, льоха; свиня.
ДЗЕННІК ч. щоденник.
ДЗЕННЬІ денний; -нная спека денна спека;
~нае святлб денне світло.
ДЗЕРАН, -рну ч. дерен.
ДЗЕРЗКА прислівн. зухвало, нахабно; зарозумі
ло; грубо, брутально.
ДЗЕРЗКАСЦЬ ж. зухвалість, нахабство с.; за
розумілість; грубість.
ДЗЕРЗКІ зухвалий, нахабний; зарозумілий;
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грубий; брутальний; д. адк&з зухвала відпо
відь; 2. відважний, смілйвий, завзятий; ~кая
развбдка смілйва розвідка.
ДЗЕРНАЗНІМХЛЬНІК ч. с.-г. техн. передплу
жник.
ДЗЕРТЬІ (про картоплю) тертий.
ДЗЕРУ: даць (задаць) дзеру дати (задати) драла
(дьору).
ДЗЕУБАЛА с . 1 . техн. довбало; 2. прост. лайл.
йолоп «/., бовдур ч.
ДЗІІУБАЦЬ див. дзяубщ 1, 2.
ДЗІВАННА ж. бот. дивина; дз. звичайная бот.
дивина ведмеже вухо.
ДЗІВАСІЛ, -лу ч. бот. оман.
ДЗІВІЦЦА (з каго-чаго) недок. 1. дивуватися;
0 дзівам дзівіцца дйвом дивуватися; 2. (за
хоплено, здивовано) дивйтися.
ДЗІВІЦЬ недок. дивувати.
ДЗІВОСНА прислівн. 1. чудесно, прекрасно;
2. дивовйжно; 3. незвичайно, фантастйчно,
казково-дйвно.
ДЗІВОСНАСЦЬ ж. 1. чудесність; 2. дивовйжність; 3. незвичайність, фантастйчність.
ДЗІВОСНЬІ 1. чудесний, прекрасний; 2. дивовйжний; 3. незвичайний, фантастйчний.
ДЗІВОСЬІ, -сау тільки мн. дива, чудеса.
ДЗІВОТНЬІ розм. дивакуватий, химерний,
чуднйй, чудернацький.
ДЗІВОТЬІ, -тау тільки мн. розм. дивацтва, хи
мери.
ДЗЇДА ж. військ, спис */., піка.
ДЗІК, род. дзіка ч. зоол. вепр, дйкий кабан.
ДЗІКА прислівн. дико.
ДЗІКЛЇВЬІ 1. (про людей) дйкий, відлюдний,
відлюдькуваний; 2. (про тварин) ляклйвий,
полохлйвий.
ДЗІРАВЩЦА недок. пас. дірйвитися, продіряв
люватися.
ДЗІРВАН, -ну ч. і. дерен; 2. переліг, цілина ж.
ДЗІРВАНЕЦЬ недок. ставати дерном; зароста
ти травою.
ДЗІРВАНЇСТЬІ дернйстий.
ДЗІЧЙНА зб. ж. дичина.
ДЗІЧЙ Н ЬІ кабанячий, вепровий.
ДЗІЧЙХА ж. розм. дйка свиня.
ДЗЙНДРА ж. обл. шлак ч.\ (кам ’яновугільний
— ще) жужелиця, жужіль ч.
ДЗЬМУХАВЙЦ, -хауца зб. ч. бот. розм. куль
баба ж.
ДЗЬМУЦЦА недок. розм. (сердитися) дутися.
ДЗЬМУЦЬ недок. дути; 0 і у вус (сабе) не дзьме
1 у вус (собі) не дме; куди вбцер дзьме кудй
вітер віє (дме); дз. у сваю дуду наполягати на
своєму.
ДЗК)БА ж. 1. (у птаха) дзьоб ч.\ 2. вістря с.,
гостряк ч.\ 0 з камарйную ~бу як кіт наплакав.
ДЗЮБАТЬІ і ДЗЮБАСТЬІ дзьобатий.
ДЗЮБАЦЦА недок. клюватися.
ДЗЮБАЦЬ недок. розм. 1. (про птахів) клюва
ти, дзьобати; 2. (чимось гострим) довбати;
бйти; 0 дз. нбсам клювати носом.
ДЗЮБКА ж . 1. зменш, дзьобик ч.\ 2. (у чайни
ку) носик */.; 3. вістрячко с., гострячок ч.

ДЗЯЛОТЬНЫ

ДЗЮБНУЦЦА док. розм. ударитися, стукнути
ся; дз. нбсам заорати носом.
ДЗЮ БНУЦЬ док. розм. 1. (про птахів) дзьоб
нути, клюнути; 2. (чимось гострим) ударити,
довбонути; 3. прост. (випити хмільного) хиль
нути, хлебнути.
ДЗЮБЧАСТЬІ гострий, шпилястий; гострокін
цевий.
ДЗіОДЗЯ ж. див. дзёдзя.
ДЗЮДКА ж. див. дзёдзя.
ДЗіОШКА ж. див. дзёдзя.
ДЗЯВОЦКАСЦЬ ж. дівоцтво с.
ДЗЯВОЦКАЯ імен. заст. дівоча.
ДЗЯВОЦКІ дівоцький, дівочий; дз. гбнар діво
ча (дівоцька) честь; ~кія гади дівоцькі рокй.
ДЗЯВОЧНІК, -ка ч. етногр. дівич-вечір.
ДЗЙГА ж. ремінь Ч.
ДЗЯДЗЇНЕЦ, -нца ч. 1. обгороджений двір;
2. істор. дитйнець; кремль, замок.
ДЗЙДЗЬКА ч. 1. (родич) дядько; 2. (при звер
танні) дядько, добродій; 3. (дорослий чоло
вік) дядько; 4. заст. (слуга) дядько; 0 і квіта,
дз. Мікі'та прик. і квит; та й квит; та й годі.
ДЗЙДЗЮХНА ч. дядечко.
ДЗЯДОК1, -дка ч. дідок.
ДЗЯДОК2, -дка ч. буд. соха ж.
ДЗЯДО^НІК, -ку ч. бот. лопух.
ДЗЯДУЛЕУ дідусів.
ДЗЯДЬ V мн. 1. дідй, предки; 2. рел. поминаль
на субота.
ДЗЯДЬР тільки мн. бот. 1. (рослини) будяк; ло
пух; 2. (колючі головки лопуха) реп’яхй.
ДЗЙЖКА ж. ремінець ч., поясок ч.
ДЗЯЖУРНАЯ імен. 1. у різн. знач, чергова; дз.
па кухне чергова на кухні; 2. (приміщення)
кімната чергового.
ДЗЯЖУРНЫ 1 прикм. черговйй; 2. у знач,
імен, черговйй.
ДЗЯЖУРСТВА с . чергування.
ДЗЯЖУРЬІЦЬ недок. чергувати.
ДЗЯК, род. дзяка ч. істор., церк. дяк, дячок;
паламар; 0 поп саграшйу, а дзяка вёшаюць
прик. [перекладати, валйти] з хворої (слабої)
головй на здорову (з дурної головй [та] на
людську).
ДЗЯКОВІЧ ч. розм. (син дяка) дячёнко.
ДЗЯКОУНА ж. розм. дяківна.
ДЗЯКО^СКІ дяківський; паламарський.
ДЗЙКУЙ 1. (вираження подяки) спасйбі, дякую;
дз. табё (вам) дякую (спасйбі) тобі (вам); дз.
на дббрим слбве спасйбі на доброму слові;
2. у знач. імен, спасйбі; вялікі (вялікае) дз.
велйке спасйбі; 0 дз. (дзякаваць) Ббгу слава
Богу; дз. за ласку уклінно (розм. красненько,
красно) дякую; за дз. за спасйбі.
ДЗЙКУЮЧЬІ 1. дієприсл. дякуючи; 2. прийм. з
дав. завдякй; дз. випадку завдякй вйпадку.
ДЗЯЛЁННЕ с. 1. (дія) поділ ч.\ ділення; (на
члени — ще) членування; дз. на часткі поділ
(членування) на частйни; 2. мат. ділення;
дз. дрббау ділення дробів; 3. (на шкалі) поді
лка ж .; нанесці ~нні нанестй поділки.
ДЗЯЛЇЛЬНЬІ спец. мат. ділйльний.
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ДЗЯЛЇМАЕ с. імен. мат. ділене.
ДЗЯЛЇМАСЦЬ ж. мат. подільність.
ДЗЯЛЇЦЦА недок. 1. у різн. знач, діл йтися; (на
частини) поділятися; дз. апбшнім кавалкам
хлеба ділйтися останнім шматком хліба; дз.
вбпьітам ділйтися досвідом; цбтньїя лікі дзеляцца на два парні чйсла діляться на два;
2. пас. ділйтися; членуватися.
ДЗЯЛЇЦЬ недок. 1. (на частини) ділйти, поділя
ти, розподіляти; дз. маемасць ділйти (розділя
ти, розподіляти) майно; дз. зямлю ділйти (па
ювати) землю; 0 дз. скуру незабітага мядзведзя
ділйти шкуру неубйтого ведмедя (звіра);
2. (давати комусь частину свого) ділйти, поді
ляти; дз. хлеб-соль ділйти хліб-сіль; дз. гбра і
адасць папалам ділйти горе і радість пополам;
. мат. ділйти (розділяти); дваццаць дз. на
пяць двадцять ділйти (розділяти) на п’ять.
ДЗЯРАЧКА ж . бот. маренка.
ДЗЯРЖАННЕ с. держак ч., держално.
ДЗЯРЖГАНДАЛЬ, - д л ю ч. (дзяржауньї гандаль) держторгівля ж. (державна торгівля).
ДЗЯРЖГАС ч. заст. (дзяржауная гаспадарка)

держгосп (державне господарство).
ДЗЯРЖПАЗЙКА ж. (дзяржауная пазьїка) держ
позика (державна позика).
ДЗЯРКАТЬІ деренчлйвий.
ДЗЯРУГА ж. розм. (полотно) ряднйна, рядо
вина; рядно с.
ДЗЯРУЖКА ж. розм. ряднйнка, ряденце с.
ДЗЯРУЖНЬІ розм. рядняний, рядовйнний.
ДЗЯТВА1 зб. ж. бджільн. черва.
ДЗЯТВА2 зб. ж. розм. дітвора, дітваки.
ДЗЯУБОК, -бка ч. клювок.
ДЗЯУБЦЇ і ДЗЕУБАЦЬ (прям.) недок. 1. (про
птахів) клювати, дзьобати; 2. довбати; недзе
уверсе дзяцел дзеуб кару десь угорі дятел дов
бав кору; 3. перен. (говорити те саме) торо
чити, товктй, товкмачики; 0 дз. свае торочи
ти (товктй) своє; дз. аднб і тбе ж торочити
те саме.
ДЗЯУБЦЇСЯ недок. 1. розм. клюватися; 2. пас.
довбатися.
ДЗЯУЧАТЬІ мн. дівчата.
ДЗЯУЧО, -чаці с. розм. дівча, дівчатко; (розм.)
дівчйсько.
ДЗЯУЧЙНА, мн. дзяучатьі ж. дівчина, дівиця;
дівка.
ДЗЙЦЕЛІНА ж. і ДЗЙЦЕЛЬНІК ч. бот. дика
конюшйна, (розм.) кашка.
ДЗЙЦЕЛЬНІК див. дзяцеліна.
ДЗЯЦЮК, род. дзецюка ч. 1. парубок; 2. прост.

кавалер, зальотник, залицяльник.
ДЗЯШОВЬІ дешевий.
ДЗЯШОУКА ж . розм. дешевина; (про річ) де
шева річ; (перен., прост.) дешевина.
ДЛУБАННЕ с. обл. колупання, копирсання;
длубання.
ДЛУБАЦЦА недок. обл. колупатися, копирса
тися; длубатися.
ДЛУБАЦЬ недок. обл. колупати, копирсати.
ДНЕЧКА с. зменш, денце.
ДНО, род. дна, мн. дньї, род. днбу с. у різн. знач.
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дно; д. бутЗлькі дно пляшки; 0 на дне на дні;
уверх дном догорй дном.
ДНОАЧЫШЧАЛЬНЫ техн. дноочйснйй.
ДНОПАГЛЙБНІК ч. техн. днопоглйблювач.
ДНОПАГЛЙБНЫ днопоглйблювальний.
ДНУШКА ж. обл. кухонна дощечка.
ДОБРААХВОТНА прислівн. добровільно; само
хіть, самохіттю.
ДОБРААХВОТНАСЦЬ ж. добровільність.
ДОБРААХВОТНІК ч. доброволець, охочий.
ДОБРААХВОТНІЦКІ добровольчий.
ДОБРААХВОТНІЦТВА с. добровільництво.
ДОБРААХВ0ТНЫ добровільний; (розм.) само
хітний.
ДОБРАЗЬІЧЛЇВА прислівн. доброзйчлйво.
ДОБРАЗЬІЧЛЇВАСЦЬ ж. доброзйчлй вість.
ДОБРАЗЬІЧЛІВЕЦ, -ліуца ч. доброзйчлй вець.
ДОБРАЗЬІЧЛЇВЬІ доброзйчлй вий.
ДОБРАЗЬІЧЛІУКА ж . доброзичливиця.
ДОБРАНАДЗЁЙНА прислівн. заст. благонадійно.
ДОБРАНАДЗЁЙНАСЦЬ ж. заст. благонадій
ність; певність.
ДОБРАНАДЗЁЙНЫ благонадійний.
ДОБРАНАМЁРНА прислівн. заст. добромйсно.
ДОБРАНАМЁРНАСЦЬ ж. заст. добромйсність.
ДОБРАНАМЁРНЫ заст. добромйсний.
ДОБРАСУМЛЁННА прислівн. сумлінно, совіс
но; добросовісно.
ДОБРАСУМЛЁННАСЦЬ ж. сумлінність, со
вісність; добросовісність.
Д ОБРАСУМЛ ЕН НЫ сумлінний, совісний;
добросовісний.
д о б р а у п а р А д к а в а н а с ц ь ж. упорядкова
ність, упорядженість; д. пасёлка упорядже
ність селища.
ДОБРАУПАРАДКАВАННЕ с . благоустрій */.,
упорядженість ж., упорядкування, упоря
дження; аддзёл гарадскбга ~ння відділ місь
кого благоустрою.
ДОБРАУПАРАДКАВАНЫ упорядкований, упо
ряджений; зручнйй; ~ная кватЗра зручна
квартира, квартйра з усіма вигодами.
ДОБСАУПАРАДКОУВАЦЦА недок., ДОБРАУПАРАДКАВАЦЦА док. упорядковувати
ся, упорядкуватися, упоряджатися, упорядйтися.
ДОБРАУПАРАДКОУВАЦЬ недок., ДОБРАУПАРАДКАВАЦЬ док. упорядковувати, упо
рядкувати, упоряджати, упоряд йти.
ДОЙЛА с. прост. 1. вим’я; 2. перен. знев. мат
ня ж.
ДОЙЛІД ч. зодчий; архітектор; будівельник.
Д0ЙЛ1ДНЫ архітектурний; будівнйчий.
ДОЙЛІДСТВА с. архітектура, будівнйцтво.
ДОЛАТА с. долото.
ДОЛУ прислівн. розм. додолу, вниз.
ДОЛЮХНА ж. розм. доленька.
ДОЛЯ ж. 1. (частина) частка; пайка, пай ч.\
2. доля, талан ч.\ 3. муз. доля; 4. заст. (міра
ваги) доля; 0 ільвіная дбля левова пайка; быць
у ~лі бути на паях; дзяліць на рбуныя -лі
ділйти на рівні частки (пайки).
ДОМ ч. 1. род. дбма (споруда, установа) буди-
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нок, (рідше) дім; нбвы д. новйй будйнок; цагляны д. цегл ян йй будйнок; д. адпачынку бу
дйнок відпочйнку; 2. род. дбму (житло) до
мівка, господа; дім; званілі з дбму телефону
вали з дому; выгнаць з дбму вйгнати з дому
(з хати); 3. род. дбму (династія, рід) дім; дзіцячы д. дитячий будйнок; друг дбма друг до
му; д. — пбуная чаша у господі (у домі) всього
вдосталь, є що їсти й пйти.
ДОМАБУДАУНЇК, -к4 ч. будівнйк, домобудів
ник. ы
ДОМАУЛАДАЛЬНІК ч . домовласник.
ДОМАУЛАДАЛЬНІЦА ж. домовласниця.
ДОМАУЛАДАЛЬНІЦКІ домовласницький.
ДОМАУЛАДАННЕ с. домовласництво.
ДОР, -у ч. обл. дранка ж.
ДОРАНЫ /' ДАРОНЫ дарований; 0 -наму каню
у зубы не гладзяць присл. дарованому коневі
в зуби не дйвляться.
ДОСВЕТА прислівн. вдосвіта (удосвіта).
ДОСВІТАК, -теу ч. і ДАСВЁЦЦЕ с. світанок,
досвіток; на ~тку на світанку, удосвіта.
ДОСВІТКАМ прислівн. удосвіта.
Д0СВ1ТНЫ розм. досвітній.
ДОСЛЕД, -ду ч. дослід.
ДОСЛЕДНА-ПАКАЗАЛЬНЫ дослідно-показовий.
ДОСЛЕДНІК ч. дослідник.
ДОСЛЕДНІЦКІ дослідницький.
ДОСЛЕДНІЦТВА С. ДОСЛІДНИЦТВО.
ДОСЛЕДНЬІ (який служить для проведення до
слідів) дослідний; (про об'єкт для дослідів —
ще) піддослідний; ~ная жывёлша піддослідна
тварйна.
ДОСЦІП, -пу ч. дотеп.
ДОСЦЬ прислівн. прост, досить.
ДО^Г, род. дбугу ч. 1. (позичене) борг; вярнуць
д. повернути борг; разлічйцца з дауг&мі роз
рахуватися з боргами; 2. обов’язок; 0 не застацца у даугу не залишйтися в боргу; аддаць
апбшні д. віддати останню шану; улезці у даугі залізти в боргй; па вушы у да$пгах по вуха
в боргах.
д О у ж ы ц ц а недок. розм. 1. тривати; 2. зда
ватися довшим.
ДО^Ж ЬІЦЬ недок. розм. продовжувати.
ДОЧУХНА ж. пестл. (лише при звертанні) до
нечка, дочечка.
ДРАБЇНКІ1, -нак тільки мн. драбйнка ж.
ДРАБЇНКІ2, -нак тільки мн. 1. зменш, (невели
кий віз із полудрабками) гарбб; 2. розм. (у возі)
полудрабок.
ДРАБЇНЬІ1 тільки мн. драбйна, драбйнка.
ДРАБЇНЬІ2 тільки мн. 1. гарба; 2. розм. полу
драбок (у возі).
ДРАБНАТВАРЫ з дрібнйми (малйми) рйсами
облйччя.

ДРАБНІЦЬ недок. 1. роздрібнювати, подріб
нювати, дробйти, дрібнйти; д. друз роздріб
нювати (подрібнювати, дробйти) щебінь (ще
бінку); 2. дробйти, роздрібнювати, розпоро
шувати; д. сільї роздрібнювати (розпорошу
вати) сйли.
ДРАБНіОТКІ дрібнесенький, дрібнісінький.

ДРОБНААПТОВЫ

ДРАБЫ тільки мн. 1. рёбра, кості; 2. кістяк
(остов) ч.; 3. обл. снасть воза.
ДРАБЯЗА зб. ж. 1. дрібнота, дріб’язок ч.\
2. (незначне, неістотне, не варте уваги) дрібнйця.
ДРАБЯЗГОВЫ розм. дріб’язковий.
ДРАБЯЗЇЦЬ недок. розм. дріботіти.
ДРАНІК і ДРАЧОНІК ч . (оладок з тертої кар
топлі) дерун.
ДРАНІЦА ж. 1. зб. (тоненькі вузенькі дощечки)
дранка; дрань, драниці; 2. (кожна з таких
дощечок) дранка, дрйниця.
ДРАНКУЛЯ ж. мисл. (крупний) дріб «/., шріт ч.
ДРАННАВАТА розм. 1. прислівн. поганкувато,
поганенько; 2. у знач. прис. поганкувато.
ДРАННАВАТЫ поганкуватий.
ДРАНЦВЁЦЬ недок. (втрачати чутливість)
дерев’яніти, дубіти, затерпати, терпнути.
ДРАПАК1, -ка ч. с.-г. дряпак, культиватор.
ДРАПАК2: даць ~ка (швидко побігти) дати чосу
(драчки, тягу, драла, дьору), накивати п’ятами.
ДРАПАЧКА ж. (інструмент) шкребок ч.
ДРАПЁЖНА прислівн. хижо.
ДРАПЁЖНАСЦЬ ж. хижість.
ДРАПЁЖН1К ч. прям., перен. хижак.
ДРАПЁЖН1ЦА ж. прям., перен. хижачка.
ДРАПЁЖН1ЦК1 прям., перен. хижацький.
ДРАПЁЖН1ЦТВА с. прям., перен. хижацтво.
ДРАПЁЖШЧАЦЬ недок. прям., перен. поводи
тися по-хижацькому, бути хижаком; (розм.)
хижачити.
ДРАПЁЖНЫ прям., перен. хйжий.
ДРАПКІ, -пак тільки мн. торочки; бахрома ж.
ДРАСЁН, -сну ч. бот. спорйш; гірчак.
ДРАСЁНАВЫЯ імен. мн. бот. гречкові.
ДРАТАВАНКА ж. розм. (батіг, сплетений з
трьох мотузків або ремінців) пуга, батіг ч.
ДРАТАВАННЕ с. 1. розм. топтання, толочен
ня; 2. засікання.
ДРАТАВАНЬІ: пуга ~ная розм. батіг, сплетений
з трьох мотузків (ремінців).
ДРАТАВАЦЦА недок. 1. (про коня) засікатися;
2. пас. розм. топтатися.
ДРАТАВАЦЬ недок. 1. розм. топтати, витопту
вати, толочйти; д. пасёвы топтати (толочйти)
посіви; 2. (про коня) засікати ногу.
ДРАУЛЙНЫ прям., перен. дерев’яний; ~ны алей
олйва ж.
ДРАУНЇНА ж. деревина.
ДРАУНЇННЬІ деревйнний; д. в^галь деревйнне вугілля; д. спірт деревйнний спирт.
ДРАУНЙНЫ деревнйй; ~ныя валбкны деревні
волокна.
ДРАЧКА ж . 1. (теслярський інструмент) шкре
бок ч.\ 2. обл. тертка, тертушка.
ДРАЧОНА ж. обл. кул. дерун ч.; бабка з тертої
картоплі.
ДРАЧОНІК див. др&нік.
ДРОБАТ, -ту ч. (про звуки) дріб, дріботіння с.;
барабанны д. барабанний дріб.
ДРОБНААПТОВЫ екон. дрібногуртовйй, дрібнооптовий.
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ДРОБНАМАЯНТКОВЫ істор. маломаєтний,
дрібномаєтний.
ДРОБНЕНЬКІ дрібненький.
ДРОБНЫ 1. дрібнйй; д. дождж дрібнйй дощ;
~ная гаспад&рка дрібне господарство; ~ныя
дзёщ дрібнота, малеча; 2. (незначний) дріб’
язковий; ~ныя крыуды дріб’язкові крйвди;
О рассыпацца дрбоным макам перад кім нйзько слатися (стелйтися) перед ким , листом
стелйтися перед ким , шовком слатися під но
ги кому , підсипатися до кого.
ДРОБЯЗНА прислівн. дріб’язково.
ДРОБЯЗНААСЦЬ ж . дріб’язковість.
ДРОБЯЗНІК ч . скнара, дріб’язкова людйна.
ДРОБЯЗНІЦКІ дріб’язковий.
ДРОБЯЗНІЦТВА с . скнарість ж., дріб’язко
вість ж.
ДРОБЯЗНЫ (незначний, нікчемний) дріб’язковий.
ДРОБЯЗЬ ж. 1. дріб’язок ч.\ 2. дрібнйця,
дрібнйці; 0 размёньвацца на -з і розмінюва
тися на дрібнйці.
ДРОВЫ, род. дроу тільки мн. дрова; 0 наламаць
дроу наламати дров; хто у лес, хто па д. хто
в луг, а хто в плуг; хто в горох, хто в сочевйцю; хто до лісу, а хто по дрова (до бісу).
ДРОГАЦЦА недок. трястйся, підскакувати.
ДРОГАЦЬ недок. трясти; (обл.) стукати; д. у
дзвёры стукати в двері.
ДРОГКА прислівн. трусько, трясько.
ДРОГКАСЦЬ ж . труськість, тряськість.
ДРОГКІ труськйй, тряськйй; ~кія калёсы труськйй (тряськйй) віз; ~кая дарбга труська
(тряська) дорога.
ДРОУЦЬІ тільки мн. пестл. розм. дрівця.
ДРУГАГОДНІК ч. шкільн. другорічник.
ДРУГАГОДНІЦА ж. шкільн. другорічниця.
ДРУГАГОДНІЦТВА с. шкільн. другорічництво.
ДРУГАРАЗОВЬІ повторний; ~вае паведамлённе повторне повідомлення.
ДРУГАСНАСЦЬ ж. вторйнність; д. свядбмасці
вторйнність свідомості.
ДРУГАСНЬІ вторйнний; д. ток ел. вторйнний
струм; -ныя спіртьі хім. вторйнні спиртй;
-ныя з’явы мед. побічні (вторйнні) явища.
ДРУГІ 1. другий; -гбга кастрйчніка другого
жовтня; І. другий, повторний, вторинний;
д. прыёзд другий (повторний) приїзд; 3. ін
ший; аднаму чалавёку гбрача, а -гбму хбладна
одній людйні жарко, а іншій холодно; ~гім
разам іншим разом; 0 да -гбга прышЗсця ірон.
до другого пришестя; ~гім наваратам повтор
но; ~гая маладбсць друга молодість; ,адзін
другбга варты одйн одного вартий; яке їхало,
таке й здибало; обоє рябоє; якйй їхав, таку
й стрів; не капай другбму ямы, сам увалішся
у яё присл. не копай іншому ями, бо сам
упадеш; хто іншим лйха бажає, сам лйхо має;
сам не гам, і другбму не дам прик. і сам не
гам, і людям (другому) не дам; паїшгі дурнбга, а за ім — другбга присл. пошлй дурного,
а за ним другого, та й сам третій ідй; пошлй
дурня по раки, а він жаб налапа.
ДРУЖБАК, -ка ч. розм. нерозлучний (щйрий,
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найщиріший) друг (прйятель); (розм.) нерозлййвода друг (прйятель).
ДРУЖБАЦКІ дружній, прйятельський; прйязний.
ДРУЗ, род. др^зу ч. і ДРУЗА ж. 1. мін. друза
ж .; 2. щебінь, щебінка ж.
ДРУЗАВХТЬІ щебенйстий.
ДРУЗАВЬІ щебеневий.
ДРУЗАЧКА ж . дрізка, скалочка; 0 разбіць на
~кі розбйти на (у) дрізки (дрізочки).
ДРУЗГАТАЦЬ недок. розм. розбивати на (у)
дрізки.
ДРУЗГЛАСЦЬ ж . трухлявість, гнйлість, крйхкість.
ДРУЗЛЬІ в’ялий, трухлявий, крихкйй, гнилйй;
д.грыб трухлявий (гнилйй) гриб.
ДРУЗНУЦЬ недок. розм. в’янути; трухнути,
трухлявіти.
ДРЫВАСЁК ч. дроворуб.
ДРЬІВбТНІК ч. і ДРЫВОТНЯ ж. повітка ж.;
дровітня ж.\ дровнйк.
ДРЫВОТНЯ див. дрьівбтнік.
ДРЫВЯНЫ дров’янйй.
ДРЬІГАНУЦЬ док. однокр. дриґонути; д. нагбю
дрйгнути ногою.
ДРЬІГАТЛІВА прислівн. тремтлйво, мерехтлйво.
ДРЬІГАТЛЇВЬІ тремтлйвий; (про світло — ще)
мерехтлйвий, миггючий; -выя зарнщы ме
рехтливі блискавйці (зірнйці).
ДРЬІГВА ж. трясовина, драговині, драгві, мо
чар ч.
ДРЬІГВЯНЇСТЬІ і ДРЬІГВЯНЙ трясовйнний.
ДРЬІГОТКА ж. розм. тремтіння с., дрож ч.,
дрижакй; лёгкая д. прабяг&е па цёле легкйй
дрож проймає (пронйзує) тіло; д. У гбласе
тремтіння (дрож) у голосі; нервбвая д. нер
вовий дрож.
ДРЬІГОТКІ тремтячий, тремтлйвий; д. гблас
тремтлйвий (тремтячий) голос; ~кія п&льцы
тремтйчі пальці.
ДРЬІЖАКА ж. обл. дриготи, дрижакй.
ДРЬІЖАЛЬНЬІ дрижальний, тремтгічий, (рід
ше) тремтючий; д. рэфлёкс фізіол. дрижальний
рефлекс; д. параліч мед. тремтючий параліч.
ДРЬІЖАЦЬ недок. 1. дрижати; двигтіти, трусйтися; д. шыбы дрижать шибкй; -жыць зямля двигтйть (дрижить) земля; 2. (нерівно зву
чати) тремтіти; гблас -жьіць голос тремтйть;
з. (відчувати дрож) тремтіти, дрижати; д. ад
стр&ху тремтіти (дрижати) від страху; 4. пе
ре н. (про світло) мигтіти, миготіти; мерехті
ти; агеньчьікі д. вогники миготять (мерех
тять); 5. (за каго-што, над кім-чьім) перен.
(тривожитися, оберігати щось) тремтіти, дри
жати; д. за дзяцёй тремтіти (дрижати) за ді
тей; д. над дзіцем трястйся над дитям; упа
дати за дитям; д. над граш&мі трястйся над
грішми; 6. (перад кім-чьім) тремтіти, трусйтися (перед ким-чим)\ 0 аж лытю д. аж жижки
тремтять (трясуться, трусяться); д. за сваїб
шкуру тремтіти за свою шкуру; д. як асінавьі
ліст тремтіти (дрижати) як осйковий лист
(листок).
Д РЙ Ж Н ІК, -ку ч. бот. трясучка ж.
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ДРЬІЖЬІКІ тільки мн. дрижаки; 0 д. узялі дри
жаки напали (взяли); д. прадав&ць їсти (ловйти, хапати, вбивати) дрижаки.
ДРЫНДУШКА ж. 1. розм. частівка, частушка;
прйспівка; 2. прост, цяцька, забавка.
ДРЙНКАЦЬ і ДРЫНЧАЦЬ недок. прост. 1. де
ренчати; (підсил.) деренькотати, деренькоті
ти, деркотіти; 2. (на музичному інструменті)
бренькати; (підсил.) бренькотати, бренькоті
ти; д. на балал&йцы бренькати на балалайці.
ДРЫНЧАЦЬ див. дрынкаць.

ДРЙПАЦЬ недок. розм. дріботіти [ногами]; (іти
швидко розм. — ще) чимчикувати; (обл.) дрібушйти.
ДРФВА с. і. (рослина) дерево; 2. тільки одн. де
рево, деревина ж .; радаслбунае д. родовідне
дерево; родовід ч.; гваздзіковае д. гвоздйчне
дерево; чырвбнае д. червоне дерево; ражкбвае д. ріжкове дерево; 0 за дрЗвамі не бачыць
лесу прик. за деревами не бачити лісу.
ДРЭВААПРАЦОВАЧНЫ деревообробний.
ДРЭВААПРАЦОУКА ж . деревообробка.
ДРЭВААПРАЦОУЧЫ деревообробний.
ДРЭВААПРАЦОУШЧЫК ч. деревообробник.
ДРЭВАНАСАДЖЙННЕ с. деревонасадження.
ДР&ННА 1. прислівн. погано, кепсько; д. сябё
адчуваць погано себе почувати; атрым&ць д.
па матэматыцы дістати «погано» з математи
ки; 2. у знач. прис. погано, недобре; 0 д. ляжыць не сховано, не заховано, (рідше) погано
лежйть.
ДРФННАЕ с. імен, погане; глядзі, каб чагб
-ннага з гётага не выйшла дивйсь, щоб чого
поганого з цього не вййшло.
ДРЯННЫ поганий, кепський; -ннае надвбр’е
погана погода; д. настрбй поганий (кепський)
настрій; д. папера поганий папір; -нная сла
ва недобра слава, неслава; 0 -нныя справы
погані (кепські) справи; -нныя схіпьнасці пога
ні нахили; рабіць вясёлую міну пры -ннай гульні
прик. робйти веселу міну при поганій грі.
ДРФНЧЬІЦЬ недок. прост, дратувати; не дава
ти спокою.
Д Р^Н Ь ж. 1. мотлох ч., дрантя с., негідь, по
гань, дурнйці, казна-що; пбуныя кішіні уся
кай др$ні повні кишені казна-чого; усю ноч
нёйкая д. снишся цілу ніч якісь дурниці снйлися; 2. знев. (погана людина) паскуда, по
гань; 3. у знач. прис. кепський, нікудйшній;
надвбр’е — д. паскудна (непутяща) погода;
справа — д. кепські справи.
ДРФУНЫ деревнйй; д. дзёгаць деревнйй дьоготь.
ДРФУЦА с. деревце.
ДУБА і ДУБАМ прислівн. дйба, дйбом; сторч;
0 валасы д^ба сталі волосся дйбом стало.
ДУБАЛЬТ: заплаціць у д. заплатйти подвійно
(удвічі більше).
ДУБАЛЬТОВЫ 1. подвійний; -выя рамы по
двійні рами; 2. (про вогнепальну зброю) дво
ствольний.
д у б а л ь т О у к а ж. 1. (мисливська рушниця)
двостволка; (заст.) дубельтівка.
ДУБЇНА ж. 1. (товста, переважно дубова па
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лиця) дрюк ч., дрючок ч.; 2. перен. лайл. бов
дур ч., лобур ч., лобуряка ч., телепень ч.
ДУБІНКА ж. дрючечок ч., ломачка, кийок ч.;
паліцЗйская д. поліцейський кийок.
ДУБКА прислівн. на дибй, дйбки, гопки; стаць

д. стати на дибй (дйбки, гопки).
ДУБЛЇРАВАННЕ с. дублювання.
ДУБЛЇРАВАНЬІ дубльований.
ДУБЛЇРАВАЦЦА недок. пас. дублюватися.
ДУБЛЇРАВАЦЬ недок. дублювати.
ДУБЛІРУЮЧЬІ 1. прикм. дублюючий; д. састау камандьі дублюючий склад команди;
2. дієприсл. дублюючи.
ДУБРОУКА ж. бот. горлянка; перстач ч.
ДУБЯНЕЦЬ недок. дубіти; бялізна -нбе на марбзе білйзна дубіє на морозі; рукі -н&юць ру
ки дубіють.
ДУБЯНЙ твердйй; ~ная скура тверді шкіра.
ДУДАК, -ка ч. орн. обл. дрохва.
ДУДУКАЦЦА недок. розм. тйхо перемовлятися.
ДУДУКАЦЬ недок. гомоніти.
ДУЖА прислівн. обл. дуже; д. дзьме вецер дуже
дме вітер; єн бьіу д. здзіуленьї він був дуже
здивований.
ДУЖАВАТЬІрозм. 1. чималий; 2. досить сйльний.
ДУЖАНКА ж. прост. боротьба.
ДУЖАННЕ с. розм. боротьба ж.
ДУЖАСЦЬ ж. дужість, сйла (фізична)
ДУЖАЦЦА недок. розм. боротися, мірятися сйлами.
ДУЖАЦЬ недок. розм. подужувати, поборюва
ти, перемагати.
Д У Ж ЬІ1. розм. сйльний, міцнйй, дужий; 2. обл.
велйкий; 0 д. пол жарт, сйльна стать, чоловікй; як дуж щосйли, щодуху; узяуся за гуж —
не кажи што не дуж присл. не дуж — не берйся
за гуж; пустйвся в бійку — чуба не жалій.
ДУЖ&ЦЬ недок. розм. міцніти, кріпнути, здо
ровішати; (діал.) дужати.
ДУПЛЯНАТЬІ дуплавий, дуплистий, дупластий.
ДУРАСЛЇВА прислівн. розм. пустотлйво, грайлйво, жартівлйво.
ДУРАСЛЇВАСЦЬ ж. розм. пустотлйвість, жартівлйвість, файлйвість.
ДУРАСЛЇВЕЦ, -ліуца ч. розм. пустун, шйбеник, бешкетник.
ДУРАСЛЇВЬІ розм. пустотлйвий.
ДУРАСЛЇУКА ж. розм. пустуха, пустунка,
бешкетниця.
ДУРАТА ж. розм. 1. дурість; 2. дур ч., дурощі.
ДУРНАП’ЙН, -ну ч. бот. дурман.
ДУРНАП’ЙНАВЬІ дурманний.
ДУРНЕЦЬ недок. розм. дурніти, дурнішати; ду
ріти.
ДУРНЇЦА1 ж. груб. 1. дурна, дурепа, дурка;
2. пестл. дурненька, дурка.
ДУРНЇЦА2 (одна) і ДУРНҐЧЬІНА ж. ягода лохйни.
ДУРНЇЦЬІ, -ніц 1. тільки мн. бот. (про росли
ну) буяхй, лохйна; 2. зб. буяхй, лохйна; збіраць д. збирати буяхй (лохйну).
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ДУРНІЧНІК, -ку ч. бот. лохйнник; стебло ло
хини.
ДУРНЇЧЬІНА див. дурніца2.
ДУРОНІК ч . обл. пестл. пустунчик.
ДУРОНЬІ обл. пустотливий, (обл.) збиточний,
збитошний.
ДУРЬІКІ тільки мн. розм. пустощі.
ДУХАВЇТЬІ розм. духмяний, запашний, (рідк.)
духовйтий.
ДУХМбНЬ ж. розм. духота, задуха; (розм.) вар ч.
ДУША ж. у різн. знач, душа; на душу насбльніцтва на душу населення; 0 д.-хлопец хлопець-друзяка; д.-чалавбк щйра душа; душбй
загавець віддати Богові душу; жьіць д. у душу
жйти як одна душа; ад усей душм від щйрого
серця; стаяць над душбй стояти над душею;
д. у пятках апьінулася у п’ятах похололо, ду
ша в п’яти сховалася; як Бог на душу палбжьіць як заманеться; улажьщь душу (у што)
укласти душу (в що); д. не ляжмць (не гбрнецца) да каго-чаго душа (серце) не лежйть
(не привертається) до кого-чого; за мілую ду
шу з дорогою душею, залюбкй; чужая д. —
цемньї лес присл. чужа душа — темний ліс; у
чужу душу не влізеш.
ДУШАШЧЬІПАЛЬНЬІ розм. ірон. жалісливий,
жалісний.
ДЬІ 1. спол. єднальний та, і; дзень дьі ноч день
та ніч; янм ішлі усе далей дм далей вони
йшли все далі та далі; 2. спол. приєдн. та;
пайшбу снег, дьі які яшчЗ снег пішов сніг, та
якйй ще сніг; 3. спол. протист. та, але; хбча,
дьі не мбжа хоче, та не може; хоць єн і разумньї, дьі я ягб не люблю хоч він і розумний,
та (але) я його не люблю; 4. част. підсил. та;
дьі вьі не ббйцеся та ви не бійтеся; дьі зрабіце
ж вьі г$та! та зробіть же ви це! дьі хутчзй жа;
та швйдше ж; 0 дьі і тблькі та й тільки.
ДЬІБАРАМ прислівн. розм. дйбом, стійма.
ДЬІБАЧКІ і ДЙБЧЬІКІ: хадзіць на дмбчаках
(дмбчьїках) ходйти навшпйньки (навшпи
нячки, навшпйньках).
ДЬІБКА прислівн. дйбки (на дибй).
ДЬІБКІ: на дмбкі на дибй.
ДЬІВАН1, -на ч. кйлим.
ДЬІВАН2 ч. істор. літ. (рада найвищих сановни
ків при султані в давній Туреччині; збірка лі
ричних віршів у східних літературах) диван.
ДЬІВАНАТКАЦТВА с. килимарство.

ДЬІВАНОВЬІ килимовий; -вьія расліньї кили
мові рослини.
ДЬІВАНОК, -нка ч. зменш, килимок, килимець.
ДЬІВАНШЧЬІК ч. килймник, килимар.
ДЬІВАНШЧЬІЦА ж. килймниця, килимарка.
ДЬІЙ спол. 1. приєдн.-протист. та й; 2. єдн. та
й; стаю адзш д. думаю стою собі та й думаю;
а я вазьму д. раскажу аб усім а я візьму та й
розповім про все.
ДЬІК 1. спол. то; калі так, д. я згбдзен якщо
так, то я згоден (згідний); 2. спол. (на почат
ку головного речення при підрядному умовному)

то, (рідше) так; працаваць д. працаваць (як
що) робйти, то робйти; 3. част. підсил. так;
абяцаць д. абяцалі, а не вьікбнваем обіцяти

Д ’ЯБАЛЬШЧЫНА

так обіцяли, а не виконуємо; вось д. бяда оце
так лйхо! 4. част. підсил. розм. (при проти
ставленні, запереченні) так, то, адже; лівень
дык лівень! злйва так злйва!; оце так злйва!;
ну д. што ж? ну то й що ж?; д. я ж не спрачаюся! адже ж я не сперечаюся!
ДЫЛЁУКА / ДЙЛЯ ж. зах. (товста дошка)
дилйна.
ДЙ ЛЯ див. дылёука.
ДЙМКА ж. серпанок ч.
Д Й М Н ІЦ А 1 ж. обл. димна (курна) хата.
ДЙМ НІЦА2 ж. бот. рутка.
ДЫ РЫ Ж ОР ч. диригент.
ДЫРЫЖОРСК1 диригентський.
ДЫРЫЖОРСТВА с. розм. диригёнтство.
ДЫРЫЖЙРАВАННЕ с. диригування.
ДЫРЫЖЙРАВАЦБ недок. диригувати.
ДЫХ, род. дьіху ч. розм. дйхання с.; подих;
О адным дыхам однйм подихом; ні слыху, ні
дыху ні слуху, ні духу.
ДЙХАВІЦА ж. 1. задишка. 2. вет. (у коня) за
пал ч.
ДЬІХАВЇЧНЬІ 1. (про людину) задйшкуватий;
2. вет. (про коня) запалений, загнаний.
ДЬІХТ: даць дьіхту дати перцю, дати прочу
хана.
ДЬІХТАВАЦЬ недок. поет, готувати, творйти.
ДЬІХТОУНА присл. обл. добротно (добре), (розм.)
добряче.
ДЬІХТОУНАСЦЬ ж . обл. добротність.
ДЬІХТОУНЬІ обл. добротний (добрий), (розм.)
добрячий.
ДЫХЦЁЦБ недок. прост, повівати.
ДЙШ АЛЬ, -шля ч. 1. дйшло с., дйшель; 2. с.-г.
(частина плуга) гряділь.
ДЙШ ЛЕВЬІ дишловий, дишельний.
ДЫ ЭЗ ч. муз. діез.
ДЫЯМЁНТ ч. 1. розм. (мінерал) алмаз; 2. (від
шліфований алмаз) діамант, (рідше) брильянт;
3. полігр. діамант.
ДЫЯМЁНТАВЫ і Д Ы ЯМ ЁНТНЫ діаман
товий.
ДЭБОШ , -шу ч. бешкет.
ДЙЛЬТА-ПРАМЯНЇ, -нёу мн. фіз. дельта-про
мені, (зб.) дельта-проміння.
Д^РАШ ч. (чалий кінь) діал. дереш.
ДФСАНЬ ж. заст. візерунок ч., мереживо с.
ДЭТАЛЁВА прислівн. детально.
ДЭТАЛЁВАСЦЬ ж. детальність.
ДЭТАЛЁВЫ і ДЭТАЛЬНЫ детальний.
Д ’ЙБАЛ, -бла ч. рел., лайиі. диявол, сатана, біс;
дідько, чорт; 0 а ну цябё да д’ябла (к чбрту)
а ну тебе к бісу (к чорту); забирайся під три
чортй.
Д’ЙБАЛЬСКІ диявольський, сатанинський, бі
сівський, гемонський; 2. (дуже сильний) не
стерпний, пекельний, неймовірний, (розм.)
страшенний; -кая спёка нестерпна (пекель
на, страшенна) спека.
Д’ЙБАЛ ЬШЧЬІНА ж. розм. чортовйння с., чор
тівня, нечйста сйла.
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Е
ЁЛКА ж. ялйна, смерека.
ЕЛКАВАТЫ (про жири) згірклий, гіркуватий.
ЁЛЬШ К, -ку зб. ч. 1. (ліс) ялйнник, смеречина
ж ., смереччя с., смеріччя с.; каля ракі рос е.
біля річки ріс ялйнник; 2. (ялинові гілки)
ялйна ж., смерека ж .; дарбга усл&на ~кам
дорога вйстелена ялйною.
ЁЛЬНГЧАК, -чку ч. зменш.-пестл. ялйнничок.
ЕНК, род. ёнку ч. стогін, лемент, голосіння с.
ЁНКНУЦЬ док. однокр. застогнати.
ЁНЧЫЦЬ недок. 1. стогнати (тужливо); 2. пе
рен. розм. канючити.
ЕРЬІ невідм. с. заст. лінгв. (літера ы) єрй.
ЁСЦ1 недок. у різн. знач. їсти; вёльм1 хацёлася
е. дуже хотілося їсти; ёшце, калі ласка їжте,
будь ласка (будьте ласкаві); яд^ць камары
їдять (кусають) комарі; моль ёсць адзённе
міль їсть одяг; 0 е. вачамі їсти (поїдати) очйма; есць папбуніцьі їсть,,аж за вухами лящйть; е. як не у сябё їсти як не в себе;
хлеб-соль еш, а прауду рэж присл. хліб-сіль
їж, а правду ріж; правда крйвду перева
жить; що правда, то не гріх; па ім няхай
хоць воук траву есць прик. за ним хай хоч і
трава не росте.

ЁДКА прислівн. 1. їдко, ядуче; 2. перен. уїдли
во, їдко, ядуче; ущйпливо, дошкульно.
ЁДКАСЦБ ж. 1. їдкість, ядучість; 2. перен. уїд
ливість, їдкість, ядучість; ущйпливість, дош
кульність.
ЁДК1 1. їдкйй, (рідше) ядучий; е. дым їдкйй
(ядучий) дим; 2. перен. уїдливий, ущйпливий, дошкульний; ~кая заувага ущипливе
(дошкульне) зауваження.
ЁЖА ж. 1. їжа; здарбвая е. здорова їжа; салёная
е. солона їжа; лёгкая е. легкб їжа; 2. страва;
нясм&чная е. несмачні, недобра страва.
ЁЖМА: ёжма ёсщ поїдом (їдом, їдьма) їсти.
ЕЗ, род. ёза ч. риб. учуг.
ЁЙНЫ займ. присв. її; ад -ных пёсень мбжна
былб аж пл&каць від ії пісень можна було аж
плакати.
ЕКАТАННЕ с. 1. стогін ч. 2. виск ч., вищання,
вереск */., верещання; (собаче) скавучання.
ЕКАТАЦЬ недок. 1. стогнати, волати, репету
вати, голосити; 2. вищати, верещати; (про
собаку) скавучати.
ЁЛАЧКА ж. 1. зменш.-пестл. ялйнка (в лісі);
ссёкчы ~ку зрубати ялйнку; 2. у знач, при
слівн. у ~ку у сосонку (ялйнку), сосонкою
(ялйнкою).

••

Е
ЕГ і Юг ч. йог.
ЕГА і іОГА ж. йога.
ЕГАУСКІ і ІОГАУСКІ йогівський.
ЕД, род. еду ч. хім.у фарм. йод.
ЕДАВАНЬІ йодбваний.
ЕДЗІСТАСЦЬ ж. хім.у фарм. йодистість.
ЕДЗІСТЬІ хім.у фарм. йодистий.
Едкі обл. холодний, вологий.
ЕДНАВАТЬІ хім.у фарм. йоднуватий.
ЕДНЬІ хім.у фарм. йодний.
ЕДЙД, -ду ч. хім. йодйд.
Едйзм, -му ч. мед. йодйзм.
ЕЙ займ. особ. в дав., ор., місц в. ж. їй.
ЕКАННЕ с. кевкання.
ЕКАТ, -ту ч. 1. зойк, крик, лемент, репет;
2. вбреск, верещ&ння с., скавучання с.
Е к а ц ь недок., ЕКНУЦЬ док. однокр. у різн.
знач. 1. кевкати, кевкнути; 2 (про серце) тьох
кати, тьохнути, тенькати, тенькнути.
ЕЛАЧНЬІ ялйнковий; - ньія аздабленні ялйнкові прикраси.

ЁЛКА ж. ялйнка (новорічна, з прикрасами).
Е л к а с ц ь ж. згірклість.
ЁЛК1 згірклий (про жири).
ЕЛКНУЦЬ недок. гіркнути; с&ла пачын&е ё. са
ло починає гіркнути.
ЁЛУП, ЁЛУПЕНЬ ч. лайл. йолоп, бовдур, те
лепень.
ЕМІСТАСЦЬ ж. ємність, містськість.
ЁМ1СТЫ ЄМНИЙ, місткйй.
ЁМ1ШЧА с. вмістище, вмістйлище.
ЁМКА1 1. прислівн. зручно, вигідно; 2. у знач,
безос. прис. добре, зручно.
ЁМКА2 імен. ж. обл. (кухонний пристрій) чап
лія, хватки.
ЁМКАСЦЬ ж. зручність, вигідність; вигода.
ЁМК1 1. (про річ) зручнйй, вигідний; 2. прост,
(про людину) зграбний, спритний, вправний.
ЁН, род., знах. ягб, дав. ям^, ор. ім, місц. аб ім,
мн. яны займ. особ. ч. він.
ЕР ч. лінгв. (літера ъ) єр.
ЁРЗАННЕс. обл. вовтузіння, човгання, совання.

ЁРЗАЦЦА
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Ер з а ц ц а див. ерзаць.
ЕРЗАЦЬ і ЕРЗАЦЦА недок. обл. вертітися, крутйтися, соватися, (розм.) вовтузитися.
ЕРШ1, род. ярш& ч. 1. (риба) йорж; 2. (щітка)

йорж.
ЕРШ2, род. ярша ч. розм. (суміш горілки з пивом
або вином) йорж.
ЕРШЬІК ч. 1. зменш.-пестл. йоржик; 2. (щі
точка) йоржик.
ЕСЦЬ1 у різн. знач, є; усе у нас е. усе в нас є;
які биу, такі і е. який був, такий і є; 0 кблькі
сільї е. щосйли, з усієї сили, щодуху; так і е.

так і є.

ЕСЦЬ2 виг. військ, єсть, так є; ë. вьікбнваць
загйд єсть виконувати наказ.
ËT ч. лінгв. (звук) йот.
ËTA ж. (літера) йота; ні на ëTy ні на йбту.
ËTABAHHE с. лінгв. йотувйння.
ËTABÀHbl і ËTABbl лінгв. йотований.
ЕТАВАЦЦА недок. пас. йотув£тися.
ЕТАВАЦЬ недок. лінгв. йотув£ти.
ЕТАВЬІ див. ëTaBâHU.
ЕТАЦЬІЯ ж. лінгв. йотйція.
ЕУНЕВЬІ стодольний.
ЕУНЯ ж. клуня, стодола.
ЕЮ займ. особ. в ор. в. ж. нбю. — Див ще янк.

Ж
ЖА і Ж 1. спол. протист. же, ж; мне гавбрыць
аднб, а сам жа рббіць другбе мені каже одне,
сам же робить інше; 2. спол. приєдн. ж; (при
обґрунтуванні попередньої думки — ще) адже
(ж); вядзі нас, ты ж вёдаеш дарбгу ведй нас,
ти ж знаєш дорогу; 3. част. підсил. ж, же; з
кім жа ён застанёцца? з ким же він залйшиться?; калі ж ён прыёдзе? колй ж він приїде?
як жа так? як же так?; 0 вось жа (ж)! ото
(оце) вже!
ЖАБА ж . 1. жаба; 2. ч. і ж. знев. шмаркач ч.,
шмаркачка ж .; грудная ж. грудна жаба, сте
нокардія.
ЖАБІН жаб’ячий.
ЖАБІНЬІ жабйний.
ЖАБНІК1 жабнйк.
ЖАБНІК2, -ку ч. бот. жабурнйк.
ЖАБНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. жабурникові.
ЖАБРАВЬІ зябровий.
ЖАБРАДЬІХАЮЧЬІЯ, -чых імен. мн. зоол. зябродйшні.
ЖАБРЫ, одн. жабра ж. зябра; 0 браць (узяць)
за ж. брати (взяти) за зябра.
ЖАВАЛА с. зоол. жувйльця.
ЖАВАЛЬНЬІ жувальний; ~ная мышца жуваль
ний м’яз.
ЖАВАННЕ с . жування.
ЖАВАНЬІ і ЖОВАНЬІ жований. — Див. ще
жаваць.

ЖАВАРАНАК, -нка і ЖАУРАНАК, -нка, ЖАУРУК ч. орн. жайворонок, жайворон; (обл.)
жайвір.
ЖАВАРАНКАУ жайворонків, жайворонячий.
ЖАВАЦЬ недок. 1. жувати; ж. кав&лак хлеба
жувати шматок хліба; 2. перен. жувати, яло
зити; ж. якбе-нёбудзь пытанне жувати (яло
зити) якесь питання; 0 ж. жв&чку жувати
жуйку; ж. слбвы ковтати слова; жывём, хлеб
жуём прик. живемо і хліб жуємо.

ЖАДАННЕ с. бажання, жадання; 2. жадоба ж.,
прагнення.
ЖАДАЦЬ недок. 1. бажати, жадати, хотіти; ж.
сустрічм з сьінам бажати зустрічі з сйном;
жадаю вам пбспехау баж&ю (жад&ю) вам успі
хів; 2. (відчувати велике бажання, дуже хо
тіти) жад&ти (кого-чого), прагнути (до когочого); 0 жьщь як душ& жад&е жити собі на
втіху; ці не жад&еце чи не хочете (не бажа
єте); кблькі душ& -дає скільки душ£ бажає
(хоче).
ЖАДАЮЧЬІ 1. дієприкм. бажаючий; 2. у знач,
імен, бажаючий; 3. дієприсл. бажаючи. — Див.
ще жадаць.

ЖАДЗЕН (чому) у знач. прис. 1. потребувати
(чого)\ я хлеоу не ж. я хліба не потребую;
2. охочий, жадібний, меткий, ласий (до чо
го,)\ 0 ж. на вбка меткий на око.
ЖАДЛІВА прислівн. розм. заздрісно; жадібно,
зажерливо.
ЖАДЛІВАСЦЬ ж. розм. заздрісність; жадіб
ність, зажерливість, несйтість.
ЖАДЛІВЬІ розм. заздрісний; жадібний, зажер
ливий, неситий.
ЖАДОБА: у ~бу охоче, залюбкй.
ЖАДУНКІ тільки мн. розм. прймхи, забаганки.
ЖАЗЛО с. у різн. знач, жезл ч.
ЖАК ч. обл. ятір (із сітки); вбрша ж. (з лози).
ЖАЛАБАБРУХІЯ імен. мн. зоол. жолобочереві.
ЖАЛАБАТЬІ (у формі жолоба) жолобчастий.
ЖАЛАВАННЕ с . заст. платнй ж ., плата ж .,
(заст.) жалування.
ЖАЛАСНІК ч. жалібнйк, жаліслйвець.
ЖАЛАСНІЦА ж. жалібнйця.
ЖАЛЕЗА с. 1. у різн. знач, залізо; тзмпература
плаулення ж. температура плавлення заліза;
ябльїках шмат ж. у яблуках баг&то заліза;
. обл. капк&н ч.\ 0 вьіпаліць гар&чьім жалбзам
вйпекти розпеченим залізом; куй ж., пакуль
гарачае присл. куй залізо, поки не загасло;
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коваль клепле, поки тепле; коей, косо, поки
роси; коей сіно, поки сонце світить.
ЖАЛЕЗААПРАЦОУЧЬІ залізообробний.
ЖАЛ ЕЗАВУГЛ ЯР0Д31СТЫ залізовуглецевий;
~ыя сплавы залізовуглецеві сплави.
ЖАЛЕЗАЗМЯШЧАЛЬНЬІ залізистий, залізо
вмісний; (про джерело) залізоносний.
ж а л е з а р З з н ы залізорізальний.
ЖАЛЁЗЗЕ зб. с. залізяччя, заліззя.
ЖАЛЁ31НА ж. розм. залізяка, залізце с.
ЖАЛЁЙКА ж. муз. дудка, сопілка; (діал.) флояра.
ЖАЛЁЙКАВЫ сопілковий.
ЖАЛІЦЦА недок. у різн. знач, скаржитися, жа
літися; нарікати, бідкатися; ж. на лёс скар
житися (нарікати) на долю.
ЖАЛЛІВЬІ обл. жалісний, жалібнйй; жаліслйвий.
ЖАЛОНАЧНЫ гірн. желонковий.
ЖАЛОНКА ж. гірн. желонка.
ЖАЛОНШЧЫК спец. желонник.
ЖАЛУДАЧАК, -чка ч. анат. шлуночок.
ЖАЛУДЗЁВЫ карт, прост, жировий, трефовий.
ЖАЛУДОВЫ жолудевий, жолудовий, жолу
дяний.
ЖАЛЬБА ж. 1. туга, скорбота, сум ч.; ж. сЗрца
туга серця; 2. скарга, нарікання с., ремство с.
ЖАЛЬБАВАЦЬ недок. розм. сумувати, боліти
серцем (за ким); тужити, журйтися.
ЖАЛЙЗКА с. (у рубанку) залізко; 2. розм. обл.
(праска, яку нагрівають на вогні) залізко.
ЖАЛЯЗНЙК1, род. жалезняку ч. мін. залізняк.
ЖАЛЯЗНЙК2, род. жалезняка ч. розм. (залізна)
лопата, (рідше) заступ; (діал.) рискаль.
ЖАЛЯЗЯКА ж. прост, залізяка.
ЖАМЁРЫНЫ тільки мн. вйчавки, макуха ж .;
канапляныя ж. сім'яна макуха; бурачныя ж.
жом.
ЖАМЧУЖНІЦА ж. зоол. перлова скойка.
ЖАМЧУЖНЫ перловий, перлйнний; ~ныя
карані перлові коралі; ~ная хварбба вет. перлйнна хвороба.
ЖАМЧУЖЬІНА ж. прям., перен. перлйна; нанізваць на нітку ~ны нанизувати на нйтку
перлйни; ж. паЗзіі перлйна поезії.
ЖАНАДДЗЁЛ ч. істор. (аддзёл па раббце сярбд
жанчьін) жінвідділ (жіночий відділ).
ЖАНГЛІРАВАННЕ с. жонглювання.
ЖАНГЛЇРАВАЦЬ недок. прям., перен. жонглю
вати; ж. мячамі жонглювати м’ячами; ж. цытатамі жонглювати цитатами.
ЖАНЇХ, -ха ч. наречений, (рідше) женйх, (під
час весілля — звичайно) молодйй.
ЖАНІХАЦЦА недок. прост, женихатися.
ЖАНІХОУ нареченого, молодого; (рідше) же
нихів.
ЖАНІХОУСКІ женихівський.
ЖАНІХОУСТВА с . розм. женихівство.
ЖАНІЦЦА (з кім) недок. одружуватися (з ким),
(рідше) женйтися; 0 пакуль ж. загаіцца до ве
сілля заживе.
ЖАНЇЦЬ (з кім) недок. одружувати (з ким),
(рідше) женйти (на кому); 0 без мянё мянё
жанілі без мене мене оженили.
ЖАНЇЦЬБА ж. одруження с.

ЖВАЧКА

ЖАНСАВЕТ ч. (жанбчьі савет) жінрада ж. (жі
ноча рада).
ЖАНЧЬІНА ж. жінка.
ЖАНЧЬІНАЛЮБ жінколюб, женолюб.
ЖАНЧЬІНАЛЮБНЬІ жінколюбний, женолюб
ний.
ЖАНЧЬІНАЛЮБСТВА с . жінколюбство, же
нолюбство.
ЖАНЧЬІНАНЕНАВЇСНІК ч. книжн. жінконенавйсник, женоненавйсник.
ЖАНЧЬІНАНЕНАВЇСНІЦКІ книжн. жінконенавйсницький, женоненавйсницький.
ЖАНЧЬІНАНЕНАВЇСНІЦТВА с. книжн. жінконенавйсництво, женоненавйсництво.
ЖАНЧЬІНАПАДОБНЬІ подібний до жінки,
жінкуватий, женоподібний.
ЖАР род. жару (гаряче вугілля) жар; 0 бегчьі як
жару 5^ашушьі бігти стрімголов; даць (задаць)
жару [зав]дати гарту (жару), дати перцю [з
маком]; чужьімі рукамі ж. заграбаць прик. чу
жими руками жар вигортати (вигрібати).
ЖАРАБ’ЙУКА ж . жеребкування с.
ЖАРАБ’ЕУШЧЬІК ч . жеребкувальник.
ЖАРАБОК, -бка ч. 1. зменш.-пестл. жеребчик;
2. лошача шкурка.
ЖАРАБЙЦІНА ж. конйна.
ЖАРАЛО с. 1. жерло; ж. гарматьі жерло гарма
ти; 2. обл. (у дереві) дупло.
ЖАРКІ у різн. знач, жаркйй.
ЖАРЛЙНКА ж. зоол. джерелянка.
ЖАРНАВІК див. жарбн.
ЖАРНУЦЬ док. однокр. прост. жахнути, уш
кварити.
ЖАРОБКА ж. лошиця.
ЖАРОН, -рна / ЖОРАН, ЖАРНАВІК, -ка (обл.)
ч. жорно с.; (у млині — ще) камінь.
ЖАР-ПТУШКА ж. фолькл. жар-птйця.
ЖАСЦЕР, -ру ч. бот. жостір.
ЖАТНЬІ розм. (який служить для жнив) жни
варський.
ЖАУЛАК, -ка ч. жовно с.; ґуля ж.
Ж \У Н Е Р ч. заст. жовнір, солдат.
ЖА^НЙРКА ж. заст. жовнірка, солдатка.
ЖАУнЕРСКІ заст. жовнірський.
ЖАУРАНАК див. жаваранак.
ЖАУРУК див. жаваранак.
ЖАУТАБРУХ ч. жовтобрюх.
ЖАУТАВОЧКА ж. орн. білий побережник ч.
ЖАУТАЗЕЛЕВБІ дроковий.
ЖАУТАЗЕЛЬ, - л ю ч . бот. дрік.
ЖАУТАКРУГ, -гу ч. бот. пороейнець.
ЖАУТАСКУРБІ жовтошкірий.
ЖАУТАТВАРЬІ жовтолйций.
ЖАУТАЦВЕТ, -ту ч. бот. жовтоцвіт, горйцвіт,
[веснянйй] адоніс.
ЖАУТЛЙК, -ка ч. жовтяк.
ЖАУЦЯГОННБІ мед. жовчогінний.
ЖАУЦЙК, -ку ч. обл. жовтий пісок.
ЖВАКА ж. розм. жуйка.
ЖВАЧКА ж . жуйка; жувальна гумка; (вторин
не пережовування у тварин — звичайно) ре
миґання; 0 жаваць -ку те саме (одно) товкти
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ЖВІР, род. жвіру ч. 1. гравій, рінь ж.; 2. геол.

хрящ.
ЖВ1Р0ВЫ гравійний, рінявий, рінйстий.
ЖВІРЬІНКА ж. розм. крупйнка гравію (ріні).
ЖВІРЬІСТАСЦЬ ж. геол. хрящуватість.
ЖВ1РЙСТЫ 1. рінйстий, рінявий; 2. геол. хря
щуватий.
ЖВЙКАННЕ с. обл. плямкання, жвакання.
ЖВЙКАЦЬ недок., ЖВЙКНУЦЬ док. однокр.
обл. плямкати, плямкнути, (про тварин) жвакати, жвакнути.
ЖГУТ, род. жгута ч. джгут; (із соломи, трави —
ще) скрутень; саламяны ж. солом’яний скру
тень.
ЖГУЦ1КАВЫЯ імен. мн. зоол. джгутикові.
ЖДАНКІ тільки мн.г жданики, жданки; 0 ж.
паесці жданики поїсти (розгубйти).
ЖДАЦЬ недок. розм. у різн. знач, ждати; ж. з
надзёяй ждати з надією; што жджэ мянё напёрадзе? що жде мене попереду?
ЖМЇНДА ч. і ж. розм. знев. скнара, скупердя,
скупердяга, скупердяй.
ЖМУРКІ, -рак тільки мн. піжмурки, (рідше)
жмурки; 0 гуляць у ж. фати в піжмурки
(жмурки).
ЖМУРЬІЦЦА недок. мружитися, жмуритися,
примружуватися.
ЖМУРЫЦЬ недок. мружити, жмурити, при
мружувати.
ЖМЙКНУЦЦА док. прост, гепнути, гепнутися.
ЖМЙКНУЦЬ док. прост, гепнути.
ЖНЁЙКА ж. 1. пестл. жнйчка; 2. косарка,
жатка, жниварка.
ЖНЁЦ, род. жняца ч. жнець (серпом).
ЖНІВЕНЬ, род. жніуня ч. серпень.
ЖНІВЕНЬСКІ серпневий.
ЖНІВО с. і ЖНІВА с. жнива.
ЖНЯЙ ж. с . - г . ЖНЙЦЯ.
ЖНЯЙРКА ж . с . - г . косарка, жатка, жниварка.
ЖНЯЙРКА-САМАСКІДКА ж. с.-г. косарка
(жатка)-самоскйдка.
ЖОВАНКА ж. (пережована маса) жуйка.
ЖОЛУД, мн. жалудьі ч. жолудь.
ЖОЛУДЗІ, -дзяу тільки мн. карт. розм. жир,
хрёсть, хрестй, ф ёфи.
ЖОНКА ж. дружгіна; жінка.
ЖОНЧЫН дружйни; жінчин.
ЖОР, род. жбру ч. риб. жер, сйльне клювання.
ЖОРАН див. жарбн.
ЖОРАУ ч. журавель; (рідко) журав.

ЖОРНАВЫ жорновйй.
ЖОРНЫ тільки мн. жорна.
ЖОУТАФ1ЁЛБ ж. бот. лакфіоль, жовтофіоль.
ЖОУЦЕВЫ ж о в ч н и й .
ЖОУЦЕВЫДЗЯЛЁННЕ с. фізіол. жовчовиді
лення.
ЖОУЦЕКАМЯНЁВЫ: жоуцекамянёвая хварб-

ба жовчокам’яна хвороба.
ЖОУЦЬ1 ж. жовч.
ЖОУЦЬ2 ж. (фарба) жовтянка.
ЖОХ ч. шахрай, крутій, пройдйсвіт, (розм.) дурйсвіт.

ЖУДА ж. жах «/., осфах */., моторошність.
ЖУДАСНА прислівн. 1. моторошно, жахлйво,
сфашно, страхітлйво, сфашенно; 2. у знач,
безос. прис. сфашно, моторошно, жахлйво; ж.
нам стала моторошно (сфашно) нам стадо.
ЖУДАСНАСЦЬ ж. 1. моторошність, жах ч.\
2. перен. жахлйвість, сфахітлйвість, потвор
ність, почварність; 3. величезність.
ЖУДАСНЫ 1. (неприємний, прикрий) моторош
ний, жахлйвий, страхітлйвий; ж. сон жахлйвий сон; ~кія думкі жахлйві (моторошні) думкй; 2. (перен.: дуже великий, сильний) жахлй
вий; сфашнйй, сфашённий.
ЖУДАСЦЬ ж. осфах ч., ефах */., жах ч.
ЖУЖАЛА с. обл. твань ж ., багно.
ЖУЖАЛЬ1 ч. ент. турун, жужелиця ж.
ЖУЖАЛЬ2 ч. 1. (шлак) жужелиця ж ., жужіль;
2. твань ж ., багно с., гноївка ж.
ЖУЖАЛЫДЫ тільки мн. (у комах) дзйзкальця.
ЖУКОВІНА ж. заст. каблучка, перстень ч.
ЖУЛІК ч. шахрай, злодюжка.
ЖУЛІКАВАТА прислівн. шахраювато, злодій
кувато.
ЖУЛІКАВХТЬІ шахраюватий, злодійкуватий.
ЖУЛЛЁ зб. с. розм. шахраї, (розм.) шахрайня,
злодюжки, уркагани.
ЖУЛЬНІЦКІ шахрайський.
ЖУЛЬНІЦТВА с. шахрайство, шахраювання.
ЖУЛЬНІЧАННЕ с. шахраювання.
ЖУЛЬНІЧАЦЬ недок. шахраювати, шахрувати.
ЖУПІЦЬ недок. обл. розмовляти, говорйти;
0 што каму рупіць, той тбе і ж. присл. де болйть, там і торкаєш кожну мить.
ЖУПЛІВЬІ обл. говіркий, балакучий, балаклйвий.
ЖУР, род. журу ч. розм. кисіль (рідкий вівся
ний).

ЖУРАВЁЛЬ1, -рауля ч. (птах) журавель; 0 лепш
сінща у руках, чым ж. у нёбе присл. краще
синйця в жмені, ніж журавель у небі; близь
ка соломка краще далекого сінця; краще нйні горобець, як завф а голубець; краще по
гано їхати, ніж хороше йти.
ЖУРАВЁЛЬ2, -рауля ч. (у колодязі) звід, жура
вель.
ЖУРАВЇНА ж. (одна ягода) журавлйна, клюквйна.
ЖУРАВЇНАВЬІ і ЖУРАВЇННЬІ журавлйнний,
журавлйновий, клюквовий.
ЖУРАВЇНІНА ж. (одна ягода) журавлйна, клюквйна.
ЖУРАВІННІК, -ку зб. ч. журавлйнник.
ЖУРАВЇНЬІ, -він 1. тільки мн. бот. (про рослину)
журавлйна, клюква; 2. зб. журавлйна, клюква;
збіраць ж. збирати журавлйну (клюкву)
ЖУРБОТА ж. журба, туга, сум ч., смуток ч.
ЖУРБОТНА прислівн. сумно, тужно, тужлйво,
журно.
ЖУРБОТНАСЦЬ ж . журба, туга; сум ч., сму
ток ч.
ЖУРБОТНЫ журний, журлйвий; тужний,
тужлйвий; сумнйй.
ЖУХЛАСЦЬ ж. 1. тьмяність; 2. зашкарублість.

ЖУХЛЫ

136

ЖУХЛЫ 1. тьмяний; вйлинялий, злинйлий;
2. зашкарублий.
ЖУХНУЦЬ недок. (втрачати свіжість, яскра
вість) мерхнути, тьмяніти; (про фарби — ще)
линйти; 2. (про шкіру і т. ін.) шкарубнути,
шкарубіти; 3. (про листя, траву) сохнути.
ЖЫВАДЗЁР ч. розм. (про жорстоку людину)
шкуродер, живолуп, шкуролуп.
ЖЫВАДЗЕРКА ж. розм. шкуродерка.
ЖЫВАДЗЁРСТВА с. розм. шкуродерство.
ЖЕ>ІВАШС, -су ч. живопис.
ЖЫВЁЛА ж. 1. (жива істота) тварйна; 2. зб.
худоба; буйная раг&тая ж. велйка рогата худо
ба; 3. перен. лаил. тварюка, скотйна, бйдло.
ЖЫВЁЛАБОЕЦ, -ббйца ч. різнйк, скотобоєць.
ЖЫВЁЛАБОЙНЫ різнйцький, скотобійний.
ЖЫВЁЛАВОД див. жывёлагадбвец.
ЖЫВЁЛАВОДЧЫ див. жывёлагадбучы.
ЖЫВЁЛАГАДОВЕЦ, -дбуца / ЖЫВЁЛАВОД
ч. тварйнник; скотар.
ЖЫВЁЛАГАДО^ЛЯ ж. тварйнництво с.\ ско
тарство с.
ЖЫВЁЛАГАДОУЧЫ / ЖЫВЁЛАВОДЧЫ тварйнницький, скотарський.
ЖЫВЁЛАКРАДСТВА с. юр. крадіж худоби, кра
діжка худоби.
ЖЫВЁЛАЛЯЧЭБН1ЦА ж. скотолікарня.
ЖЫВЁЛАНАРЫХТОУКА ж . скотозаготівля.
ЖЫВЁЛАНАРЫХТОУЧЫ скотозаготівельний.
ЖЫВЁЛАПРАМЫСЛОВЕЦ, -лбуца ч. ското
промисловець.
ЖЫВЁЛАПРАМЫСЛОВЫ скотопромисловий.
ЖЫВЁЛАПРЫЁМНЫ скотоприймальний.
ЖЫВЁЛ1НА ж. 1. тварйна; пазванбчная ж.
хребетна тварйна; 2. перен. лайл. тварйна,
тварюка, твар, скотйна, звір ч.
ЖЫВЁЛЬНЫ 1. у різн. знач, тварйнний; ж.
свет тварйнний світ; ж. страх звірячий страх
(жах); ~нае м&сла тварйнне масло; 2. скот
ний; ж. двор скотний двір, обора.
ЖЬІВІЦА ж. 1. (смола) живйця; 2. (на пальці)
задирка.
Ж ЫГАЛКА ж . етн. жйгалка.
ЖЫГУЧКА ж. жалка (жалюча) кропиві; (обл.)
жалива.
ЖЫГУЧЫ зоол. анат. жалкий; ~чыя клбткі
жалкі клітйни; ~чая крапіва жалка кропива.
ЖЬІЖА ж. 1. твань, багнб с.\ 2. дит. вогонь ч.
ЖЬІЖАЧКА ж. розм. юшечка.
Ж&ЖКА1 ж. 1. твань, багно с.; 2. (про їжу)
рідина, юшка.
ЖІЬІЖКА2 ж. обл. жалка кропиві; (обл.) жалйва.
ЖЬІЖАЗБІРАЛЬНІК ч. с.-г. гноївкозбірнйк,
гноївкозбирйч.
ЖЬІЖАРАСПЬІРСКВАЛЬНІК ч. с.-г. гноївко
розкидач.
ЖЫЛАДЦЗЁЛ ч. (жыллёвы адцзёл) житловід
діл (житловйй відділ).
ЖЫЛЁЦ, -льца ч. пожилець, мешканець, жи
лець; 0 не ж. (на гётым свёце) не жилець (не
житёць) (на цьому світі).
ЖЬІЛЇЦА ж. 1. пожилйця, жилйця, мешкан
ка.

ж ы ц ц я д зёй н ы

ЖЫ ЛКІ РАУНІЦТВА с. (жыллёвае кірауніцтва)
житлоуправління (житлове управління).
ЖЫЛЛЁ с. у різн. знач, житло, оселя ж.; по
мешкання.
ЖЫЛЛЁВА-БЫТАВЫ житлово-побутовий.
ЖЫЛЛЁВЫ житловйй; ~вае будауніцтва жит
лове будівнйцтво.
ЖЬІЛПЛОШЧА ж. (жылая плбшча) житлоп
лоща (житлова площа).
ЖЫЛФОНД, -ду ч. (жыллёвы фонд) житло
фонд (житловйй фонд).
ЖЬІР, род. жыру ч. годівля; жирування (добу
вання їжі, пустуючи).

ЖЫРААБАРОТ, -ту ч. фін. жирообіг.
ЖЫРАЗАГАД, -ду ч. фін. жиронаказ.
ЖЬІРАРАЗЛЇК, -ку ч. фін. жиророзрахунок.
ЖЬГГКА ж. прост, у різн. знач. житуха, життя с.
ЖЫТНЁВЫ жйтній.
ЖЫ&ЛЁННЕ с. фізіол., біол. жйвлення.
ЖЫХАР, -ра ч. 1. жйтель, мёшканець; 2. (який
живе у квартирі, будинку) пожилець, жи
лець, мешканець.
ЖЫХХрКА ж . 1. жйтелька, мешканка; 2. (яка
живе у квартирі, будинку) пожилйця, жилй
ця, мешканка.
ЖЫХАРСТВА с. 1. проживання; 2. зб. насе
лення, жйтелі, мешканці.
ЖЫЦ1Ё с. літ. житіє.
ЖЁ1Ц1ЦА ж. бот. пажитниця, дурійка.
ЖЫЦЦЕАДЧУВАННЕ с. життєвідчування.
ЖЫЦЦЕАП1САННЕ див. жыццяшс.
ЖЫЦЦЕЗАБЕСПЯЧ&ННЕ с. життєзабезпе
чення.
ЖЫЦЦЕЛЮБ1ВЫ життєлюбний.
ЖЫЦЦЕСЦВЯРДЖАЛЬНЫ життєствердний,
життєстверджуючий.
ЖЫЦЦЕТРЫВАЛАСЦБ ж . життєстійкість.
ЖЫЦЦЕТРЫВАЛЫ житгєстійкйй.
ЖЬІЦЦЕ^СТОЙЛІВАСЦЬ ж. життєстійкість.
Ж ЬІЦЦЕ^СТОЙЛІВЬІ житгєстійкйй.
Ж Ы ЦЦЁ с. у різн. знач, життя; узнікненне жыцця на Зямлі вйникнення життя на Землі;
прывычны спбсаб жыцця звйчний спосіб
життя; грам&дскае ж. суспільне життя; 0 ш ірае ж. сіре життя; развіт&цца з жыццём роз
прощатися з життям; ж. кнгіць життя вирує;
адд&ць (палажьщь) жыццё за каго-што покла
сти (зложйти) життя за кого-що; на зыхбдзе
жыцця на схйлі віку (життя); не падаваць прымёт жыцця не подавати ознак життя; паміж
жыццём і смёрцю поміж (між) життям і смер
тю; вйкрасліць з жыццй вйкреслити з життя.
Ж Ы ЦЦЁ-БЫ ЦЦЁ с. розм. життя-буття.
ЖЫЦЦЁВА прислівн. життєво.
ЖЫЦЦЁВАСЦБ ж. у різн. знач, життєвість.
ЖЫЦЦЁВЫ у різн. знач, життєвий, (рідше) життьовйй; ж. вопыт життєвий (жиггьовйй) до
свід; ж. узрбвень життєвий (життьовйй) рі
вень; ~выя інтарЗсьі життєві (життьові) інте
реси; ж. зліксір еліксйр життя.
ЖЫЦЦЯДЗЁЙНАСЦБ ж. прям., перен. жит
тєдіяльність.
Ж Ы ЦЦЯДЗЁЙНЫ життєдіяльний.
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ЖЫЦЦЯЗДОЛЬНАСЦЬ ж. життєздатність.
ЖЫЦЦЯЗДОЛЬНЫ життєздатний.
ЖЫЦЦЯП1С, -су ч. і ЖЬІЦЦЕАПІСАННЕ с.
життєпис ч.
ЖЬІЦЬ недок. у різн. знач, жити, мешкати,
проживати; дбуга ж. довго жйти; твар чалавёка жыу обличчя людйни жило; ж. надзёяи
жйти надією; ж. на адзінбце жйти на відшибі;
ж. сягбнняшнім днём жйти сьогоднішнім
днём; 0 няхай жывё! хай живе!; ж. душ& у
душу жйти душа в душу; ж. як душа жадає
жйти собі на втіху; ж. прыпяваючы розкошу
вати; жйти розкошуюче; ж. як кот з сабакам

ЗАБЕСПЯЧЗНСКІ

жйти як кіт із собакою; загад&у дбуга ж. від
дав Богові душу; з ваукамі ж. — па-вбучы
выць присл. убравсь між воронй, то й каркай,
як вонй; між вовками по-вовчому й вий; век
ЖЫВ1 — век вучыся прик. не вчйся розуму до
старості, алё до смёртц на світі живучй, до
віку вчись.
ЖЙЧКА ж. обл. червона стрічка.
ЖЕМЧУГ, -гу ч. пёрли, пёрла.
ЖЭРАБЙ с. прям., перен. жёреб ч., жере
бок ч.
ЖЙРАХ ч. іхт. білйзна ж., жёрех.

3
ЗААКІЙНСКІ заокеанський.
ЗААКЦІРАВАЦЬ док. канц. внестй (занестй) в
акт, (рідше) заактувати.
ЗААХВОЦІЦЦА див. заахвбчвацца.
ЗААХВОЦІЦЬ див. заахвбчваць.
ЗААХВОЧАНЬІ 1. (да чаго) заохочений, при
охочений (до чого); 2. (підтриманий) заохо
чений; 3. зацікавлений, спокушений (на що).
— Див. ще заахвбчваць.
ЗААХВОЧВАЛЬНА прислівн. заохочувально, за
охотливо.
ЗААХВОЧВАЛЬНЬІ 1. (який служить заохочен
ням) заохочувальний; 2. (який спонукає до ді
яльності) підохочувальний, підохотливий; спо
нукальний.
ЗААХВОЧВАННЕ с. 1. заохочування, приохо
чування; 2. заохочення; матзрмяльнае з. ма
теріальне заохочення.
ЗААХВОЧВАЦЦА недок., ЗААХВОЦІЦЦА док.
1. (чим) захоплюватися, захопйтися (чим),
приохочуватися, приохотитися (до чого);
-вбціцца матзматьїкай захопйтися математи
кою; 2. недок. пас. зацікавлюватися (чим), при
охочуватися (до чого), заохочуватися; споку
туватися.
ЗААХВОЧВАЦЬ недок., ЗААХВОЦІЦЬ док. 1. (да
чаго) заохочувати, заохотйти (до чого), при
охочувати, приохотити (до чого); 2. (сприяти
кому-, чому-небудь) заохочувати, заохотйти;
-ціць вучня пахвалбй заохотити учня похва
лою; 3. (викликати бажання, інтерес до чо
го-небудь) зацікавлювати, зацікавити (чим),
спонукати (до чого), спокутувати, спокусйти (на що); -ціць пайсці у кінб спокусйти пітй
в кіно.
ЗАБАВІЦЦА док. 1. затрйматися, загаятися,
забарйтися; нешта брат -віуся у гбрадзе щось
брат забарйвся в місті; 2. загулятися, заба
витися, загратися; дзяучмнка -вілася лгількамі дівчинка забавилася ляльками.
ЗАБАДАЦЬ /' ЗАБАСЦЇ док. заколоти (сколо
ти) рогами.

ЗАБАЛАБОНІЦЬ док. розм. 1. задзвеніти, за
дзеленчати, забрязкати, забряжчати; 2. (по
чати говорити) забалакати, забазікати, замо
лоти; заторохтіти, затуркотіти.
ЗАБАЛАЦЬ ж . розм. заболочене місце.
ЗАБАЛБАТАЦЦА док. розм. (захопитися бала
каниною) забалакатися, загомонітися.
ЗАБАЛБАТАЦЬ док. розм. 1. забалакати, заба
зікати, заторохтіти, затуркотати, затуркотіти;
2. (заговорити швидко й невислівно) залопо
тати, залопотіти; 3. (про воду і т. ін.) забуль
котати, забулькотіти, заклекотати, заклеко
тіти.
ЗАБАЛОЦІЦЦА док. заболотйтися; -ціуся б£раг рЗчкі заболотйвся берег річки.
ЗАБАЛОЦІЦЬ док. заболотйти.
ЗАБАЛЯВАЦЬ док. розм. забенкетувати.
ЗАБАРВАВЙЦЬ док. забагровіти, забагряніти;
зачервоніти.
ЗАБАРСАЦБ док. затягнути волоку у вушка
личакй (постола).
ЗАБАРСНІ, одн. забарсня ж. мотузяні петлі, за
допомогою яких личакй (постолй) прикріп
люються до ніг.
ЗАБАСТАВАЦЬ док. застрайкувати.
ЗАБАСТОВАЧНЬІ страйковйй; з. камітЗт страйковйй комітет.
ЗАБАСТОУКА ж. страйк ч.
ЗАБАСТОУШЧБІК ч . страйкар.
ЗАБАСТОУШЧЬІЦА ж. страйкарка.
ЗАБАСЦЇ див. забадаць.
ЗАБАУЛІВЬІ розважнйй, розважальний.
ЗАБАХАЦЬ док. розм. забахкати.
ЗАБАЙЦЦА док. розм. злякатися, перелякати
ся, налякатися.
ЗАБЕСПЯЧАЛЬНЬІ забезпечувальний.
ЗАБЕСПЯЧ^НЕЦ, -нца ч. розм. постачальник.
ЗАБЕСПЯЧ&ННЕ с. забезпечення; постачання.
ЗАБЕСПЯЧФНСКІ постачальний; постачаль
ницький.

ЗАБЗЫКАЦЬ

ЗАВАГАЦЦА

138

ЗАБЗЫКАЦЬ док. задзижчати.
ЗАБЛАЖЙЦЬ безос. док. розм. (кому) стати,
зробйтися погано; яму -жыла ад яды йому
стало (зробйлося) погано від їжі.
ЗАБЛАЗНАВАЦЬ док. прост, задуріти, закомизйтися; запустувати.
ЗАБЛЙТАНА прислівн. заплутано.
ЗАБЛЙТАНАСЦЬ ж. заплутаність.
ЗАБЛЙТАНЫ заплутаний; уплутаний.
ЗАБЛЫТАЦЦА див. заблытвацца.
ЗАБЛЬІТАЦЬ див. заблытваць.
ЗАБЛЙТВАННЕ с. заплутування^ уплутування.
ЗАБЛЫТВАЦЦА недок., ЗАБЛЫТАЦЦА док.
1. прям., перен. заплутуватися, заплутатися;
м^ха -талася у павуцінні муха заплуталася в
павутйнні; у валасах -тауся дзядбунік у во
лоссі заплутався реп’ях; 2. недок. пас. заплу
туватися, уплутуватися.
ЗАБЛЙТВАЦЬ недок., ЗАБЛЬІТАЦЬ док. у різн.
знач. заплутувати, заплутати; -таць вярбуку
заплутати мотузку; -таць разлікі заплутати
розрахунки; (втягнути в неприємну справу^ —
ще) уплутувати, уплутати; -таць у непрыєм
ную гістбрьію уплутати в неприємну історію;
0 -таць слядьі заплутати слідй.
ЗАБЛЙМКАЦЬ док. розм. (почати брязкати)
забрязкати, забрязкотіти, забряжчати.
ЗАБЛЯЙЦЬ док. забёкати, замёкати.
ЗАБОЙСТВА с . убйвство; убивання.
ЗАБОЙЦА ч І Ж. убйвця (ч. І Ж .), убйвець (ч.)\
(заст.) убійник.
ЗАБОЙШЧЫК гірн. вибійник, забійник.
ЗАБРАЗГАТАЦЬ і ЗАБРАЗГАЦЁЦЬ док. розм.
забрязкотіти, забряжчати.
ЗАБРХЗГАЦЬ док. забрязкати; заклацати.
ЗАБРАЗДЖАЦЬ і ЗАБРАЗДЖ&ЦЬ док. заде
ренчати, задеренькотати, задеренькотіти; за
бряжчати, забрязкотіти.
ЗАБРАТХЦЬ док. розм. 1. (коня) загнуздати;
2. перен. приборкати, загнуздати.
ЗАБРОСНЕЛЬІ запліснявілий, зацвілий. — Див.
ще забрбснець.

ЗАБРОСНЕЦЬ док. (про рідини) запліснявіти,
зацвістй; сажалка -нела ставок зацвів.
ЗАБРУДЖАНАСЦЬ ж . забрудненість.
ЗАБРУДЖАНЫ забруднений.
ЗАБРУДЖВАННЕ с . забруднювання.
ЗАБРУДЖВАЦЦА недок. звор., пас. забрудню
ватися.
ЗАБРУДЖВАЦЬ недок., ЗАБРУДЗІЦЬ док. за
бруднювати, забруднйти.
ЗАБРУДЗІЦЦА док. забруднйтися.
ЗАБРУДНЙЛЬНАСЦЬ ж. забруднювальність.
ЗАБРУДНЙЦЬ недок., ЗАБРУДНІЦЬ док. за
бруднювати, забруднйти.
ЗАБРУЇЦЦА док. заструмувати, заструменіти,
заструміти; задзюрчати.
ЗАБРУЇЦЬ док. (почати струмувати) застру
мувати, заструменіти, заструміти.
ЗАБРЙНДАНЫ заношений, пошарпаний, об
шарпаний. — Див. ще забрындваць.
ЗАБРЬІНДАЦЦА див. забрындвацца.
ЗАБРЫНДАЦЬ див. забрындваць.

ЗАБРЙНДВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАБРЙНДАЦЦА док. розм. (про одяг) обтріпуватися,
обтріпатися, потріпатися; обшарпуватися,
обшарпатися; заношуватися, заносйтися.
ЗАБРЙНДВАЦЬ недок., ЗАБРЙНДАЦЬ док.
розм. тріпати, потріпати, затріпати; обтріпу
вати, обтріпати; обшарпувати, обшарпати,
пошарпати; заношувати, заносйти; занехаю
вати, занехаяти.
ЗАБРЙНКАЦЬ док. забринчати; задеренчати,
задеренькотіти.
ЗАБУБНЇЦЬ док. розм. 1. (забити в бубон, ба
рабан) забубнйти, забарабанити; 2. перен. за
бубоніти, забурмотати, забурмотіти, забур
котіти.
ЗАБУДОУВАЦЦА недок., ЗАБУДАВАЦЦА док.
1. (поселятися) будуватися, побудуватися;
-вауся на беразе рЗчкі побудувався на березі
річки; 2. забудовуватися, забудуватися; ускраіньї -валіся околиці забудувалися; 3. не
док. пас. забудовуватися.
ЗАБУДОУШЧЬІК ч . забудовник.
ЗАБУДОУШЧЬІЦА ж . забудовниця.
ЗАБУЛДЙГА ч. прост. гультяй, гульвіса, (розм.)
гультіпака, гольтіпака.
ЗАБУРАНЬІ1розм. завалений, обвалений, роз
валений. — Див. ще забурваць1.
ЗАБУРАНЬІ2 гірн. забурений. — Див. ще забур
ваць2.

ЗАБУРВАЦЦА1 недок. пас. ЗАБУРЙЦЦА1док.
розм. завалюватися, завалйтися; обвалюва
тися, обвал йтися; розвалюватися, розвал йтися; -рйліся сценьї обвалйлися стіни.
ЗАБУРВАЦЦА2 недок. пас. з а б у р Б і ц ц а 2док.
гірн. забурюватися, забурйтися.
ЗАБУРВАЦЬ1 недок., ЗА БУРЙЦЬ1 док. розм.
завалювати, завал йти; обвалювати, обвал йти; розвалювати, розвал йти.
ЗАБУРВАЦЬ2 недок., ЗАБУРЙЦЬ2 док. гірн.забурювати, забурйти.
ЗАБУРЛЇЦЬ док. 1. прям. перен. завирувати, зануртувати, забуяти; 2. перен. заграти, зашу
мувати, забуяти.
ЗАБУЙНІЦЬ док. розм. забе шкетувати.
ЗАБЙУЧЬІВАСЦЬ ж. забутливість, безпам’ятність, безпам’яття с.
ЗАБЙУЧЬІВЬІ забутливий, безпам’ятний; (про
людину — ще) забудькуватий, (імен.) забудько.
ЗАБЯГХЛАУКА ж . прост. пивнйчка.
ЗАВАБЛІВАЦЦА недок. пас. заманюватися,
зваблюватися, знаджуватися.
ЗАВАБЛІВАЦЬ недок., ЗАВАБІЦЬ док. 1. розм.
заманювати, заманйти; завабіць у засаду заманйти у засідку (засаду); 2. (полонити, за
хопити, зачарувати) зваблювати, звабити;
знаджувати, знадити; абаранкам не завабіш
бубликом (калачем) не заманиш.
ЗАВАБЛЕНЬІ 1. розм. заманений; 2. звйблений,
знаджений. — Див. ще завабліваць.
ЗАВАБНЬІ розм. привабливий, принадний.
ЗАВАГАЦЦА док. 1. захитатися; падлбга -галася підлога захиталася; цЗньї -галіся ціни
захиталися; 2. завагатися; -гацца у нерашучасці завагатися в нерішучості.
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ЗАВАД: і ~ду няма і сліду (і зазору) немає, і в
заводі немає, немає й заводу.
ЗАВАДАТАЙ і ЗАВАДАТАР ч. розм. заводій, за
водіяка, призвідник; верховод.
ЗАВАДАТАРКА ж. розм. заводійка, заводіяка,
призвідниця.
ЗАВАЁВА ж. прям., перен. (те, що завойовано)
завоювання с.; здобутки х досягнення с.; -вы
Старажытнага Рыма у Афрыцы завоювання
Стародавнього Рйму в Африці; абараняць -вы
дэмакратычнай рэвалюцьп захищати завою

вання (здобутки) демократйчної революції.
ЗАВАЁВАНЫ і ЗАВАЯВАНЫ завойований. —
Див. ще — заваёуваць.

ЗАВАЁУВАННЕ с. 1. завойовування, підкорювання; 2. перен. завоювання, здобуття, здо
бування.
ЗАВАЁУВАЦЦА недок., пас. завойовуватися; підкорюватися.
ЗАВАЁУВАЦЬ недок., ЗАВАЯВАЦЬ док. 1. (під
коряти за допомогою воєнних дій) завойову
вати, завоювати; підкорювати, підкорйти;
2. перен. завойовувати, завоювати; здобува
ти, здобути.
ЗАВАЁУН1К і ЗАВАЯВАЛЬНІК ч . завойовник,
підкорювач.
ЗАВАЁУН1ЦА ж. завойовниця, покорйтелька.
ЗАВАЁУН1ЦК1 завойовницький.
ЗАВАЖДАЦЦА док. розм. завозйтися (з ким-чим,
коло кого-чого), запоратися (коло кого-чого).
ЗАВАЛА ж. 1. (пристрій для замикання воріт,
дверей) засув ч., засувка; 2. (перешкода у про
ході, проїзді) завал ч.\ 3. перен. розм. (ледача
людина) ледащо, вайло, тюхтій ч.
ЗАВАЛАКАЦЬ недок., ЗАВАЛАЧЬІ док. 1. розм.
затягати (затягувати), затягтй, заволікати,
заволоктй; ~чы сані у пуню затягтй сани в
клуню; 2. затягати (затягувати), затягтй, утя
гувати, утягнути, усилювати, усилити, засйлювати, засйлити; ~чьі нітку у ігблку усйлити
(засйлити, затягтй) нйтку в голку; 3. в інш.
знач, заволікати, заволоктй; застилати, застелйти, заслати; затягати, затягтй, затягну
ти; хмары -лаюгї усё нёба хмари заволоклй
(затягнули, вкрили) все нёбо; слёзы -лаклі
вбчы сльози заволоклй очі; бухту -лаклб вячЗрняй смугбй бухту затягнуло (заволокло)
вечірнім серпанком.
ЗАВАЛАЧЬІСЯ док. 1. розм. (з труднощами за
йти куди-небудь) доволоктйся, доплёнтатися, дочвалати, дотьопати(ся); 2. розм. (зайти
далеко) забрестй, забйтися; 3. в інш. знач, за волоктйся, затягнутися, застелйтися; лагчьіна -лаклася туманам вйдолинок затягнувся
(застелйвся) туманом.
ЗА^АЛОДВАЦЬ недок., ЗАВАЛОДАЦЬ і ЗАУЛАДАЦЬ док. прям., перен. оволодівати,
оволодіти, заволодіти; здобувати, здобути; з.
крэпасцю оволодіти фортёцею; з. увагай за
володіти увагою.
ЗАВАЛТУЗІЦЦА док. 1. завозйтися; 2. забор
сатися, завовтузитися.
ЗАВАРОТАК, -тка ч. (річки, дороги і т. ін.) за
ворот.
ЗАВАРУХА ж. прост, буча, веремія.

ЗАВІНАВАЧВАЦЦА

ЗАВАСТРАЦЦА недок., ЗАВАСТРЬІЦЦА док.
звор., пас. загострюватися, загострйтися; за
точуватися, заточйтися.
ЗАВАСТРАЦЬ недок., ЗАВАСТРЬІЦЬ док. за
гострювати, загострйти; заточувати, заточйти; -стрьіць албвак загострйти ол1вёць;
-стрыць пытанне загострйти питання.
ЗАВАСТРФННЕ с. загострення, (незак. д. —
ще) загострювання.
ЗАВАЯВАЛЬНІК ч. див. заваёушк.
ЗАВАЯВАЛЬНЫ завойовницький.
ЗАВАЯВАНЫ 1. завойований, підкорений;
2. перен. завойований. — Див. ще заваёуваць.
ЗАВЁДАМА прислівн. свідомо, явно.
ЗАВЁДАМЫ (добре, наперёд) відомий; свідо
мий; явний; -мая няпрауда свідома (явна)
неправда.
ЗАВЁЗЦ1 док. завезти.
ЗАВЁ1СТЫ завірюшний, хуртовйнний, сніго
війний, заметільний.
ЗАВЁЙВАННЕ с. (снігом) завівання, задування.
ЗАВЁЙВАЦЦА недок. пас. завіватися, заміта
тися. задуватися, заноситися.
ЗАВЁЙВАЦЬ недок. (снігом) завівати, заноси
ти, замітати, задувати.
ЗАВЁЙКА ж. обл. завірюха, метёлиця.
ЗАВЕКАВАЦЬ док. розм. залишйтися незаміж
ньою.
ЗАВЁЛЬМ1 прислівн. занадто, надміру.
ЗАВЁРЧАНЫ 1. обгорнений, обгорнутий, за
горнений, загорнутий; обмотаний; 2. пере
в’язаний. — Див. ще завярцёць 2, 3.
ЗАВЁСНЫ петёльний.
ЗАВЁСЦ1 док. у різн. знач, завестй; з. за вугал
завестй за ріг; з. гаспадарку завестй госпо
дарство; з. стрбгі улік завестй суворий облік;
0 з. катрынку завестй своє (своєї).
ЗАВЁТ і ЗАПАВЁТ ч. 1. заповіт; з. бацькі сыну
заповіт батька сйнові; 2. церк. за[по]віт; Стаы з. Старйй за[по]віт; Нбвы з. Новйй запо]віт.
ЗАВЁШЧАНЫ прям., перен. 1. відпйсаний, від
казаний; 2. заповіданий. — Див. ще завя-

Г

шчаць.

ЗАВІДКІ мн. розм. завидки, заздрощі; 0 з. бяруць завидки (заздрощі) беруть (хапають) (кого).
ЗАВІДНА прислівн. завйдна; за сонця.
ЗАВІДУШЧЬІ заздрісний.
ЗАВІЛАВАТЬІ обл. закручений; крутйй; ~тыя
рбгі круті роги.
ЗАВІЛІНА ж. звйвина, закрут ч.; (вигин річки
— ще) коліно с.
ЗАВІЛІСТЬІ і ЗАВЇЛЬІ звйвистий, кручений,
покручений.
ЗАВІЛЬІ див. завілістьі.
ЗАВЫЬГАТНЁЦЬ док. зволожитися, стати во
логим.
ЗАВІЛЬГОЧАНЬІ зволожений.
ЗАВІНАВАЧАНАСЦЬ ж . р о з м . заборгованість;
спагнаць з. стягнути заборгованість.
ЗАВІНАВАЧВАЦЦА недок., ЗАВІНАВАЦІЦЦА
(кому) док. розм. ставати боржником, забор
гувати, заборгуватися, завинйти (кому).
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ЗАВІНАННЕ с . обл. загортання, замотування,
закручування; обгортання, обмотування, об
кручування.
ЗАВІНАЦЦА недок., ЗАВІНУЦЦА док. обл.
1. загортатися, загорнутися, замотуватися, за
мотатися, закручуватися, закрутйтися; -нуцца у кбудру загорнутися в ковдру; 2. недок.
пас. загортатися, замотуватися, закручува
тися; обгортатися, обмотуватися, обкру
чуватися.
ЗАВІНАЦЬ недок., ЗАВІНУЦЬ (у што) док.
обл. загортати, загорнути; замотувати, замо
тати; закручувати, закрутйти; завінуць дзіця
у пяленкі загорнути дитя в пелюшки.
ЗАВІНУТЬІ загорнений, загорнутий. — Див.
ще завін&цца.

ЗАВІНУЦЦА док. розм. енергійно взятися за
діло; заметушйтися; -нуцца каля пёчы заметушйтися біля печі.
ЗАВІРЙЦЦА див. завірьїць.
ЗАВІРЬЇЦЬ / ЗАВІРЬІЦЦА док. завирувати.
ЗАВІХАННЕ с. розм. упадання, піклування;
турботи, клопоти, клопотнеча ж.
ЗАВІХАЦЦА недок. розм. 1. клопотатися; по
спішати; з. з раббтай поспішати з роботою;
2. (каля каго-чаго) упадати; з. каля хвбрага
упадати біля хворого; з. каля свайгб госця
упадати біля свого гостя.
ЗАВІХЛЙЦЦА недок. розм. 1. див. завіхляць;
2. захитатися, захилитатися.
ЗАВІХЛЙЦЬ і ЗАВІХЛЙЦЦА недок. розм.
1. почвалати, поплентатися; 2. завиляти.
ЗАВІХР&ННЕ с. завйхрення.
ЗАВОБЛАЧНЫ надхмарний, захмарний.
ЗАВОД1, -да ч. завод; чыгунаплавшьны з. чаву
ноливарний завод; цагёльны з. цегельний за
вод; кбнны з. кінний завод.
ЗАВОД2, -ду *. тільки одн. 1. (у механізмі) за
вод; (пружини — ще) накрут; гадзіннік з сутачным -дам годйнник з добовйм заводом;
2. полігр. завод.
ЗАВОД3, -ду ч. тільки одн. розм. 1. (про тварин)
завод; порода ж.; куры дббрага завбду кури
доброго завбду (доброї породи); 0 і завбду
ням& нема й завбду, (і) в заводі немає; на
завбд; для завбду на розвід, на розплід; парЗзау усіх курій і на з. не пакінуу порізав усіх
курей і на розплід не залишйв.
ЗАВОДАКІ РАУН І ЦТВА с. заводоуправління.
ЗАВОДАйЛАДАЛЬНІК ч. власник завбду.
ЗАВОДКА ж. заведення с.; (пружини — ще)
накручування с.; з. гадзінніка накручування
годинника.
ЗАВОДНЫ породистий.
ЗАВОДЧЫК ч. власник (господар) завбду.
ЗАВОДСКІ заводе ькйй.
ЗАВОіНА ж. обл. заводь, затон ч.
ЗАВОРАНЬІ забраний. — Див. ще завбрваць.
ЗАВОРВАННЕ с. с.-г. заорювання.
ЗАВОРВАЦЦА недок. пас. с.-г. заорюватися.
ЗАВОРВАЦЬ недок. с.-г. заорювати.
ЗАВОСТРАНАСЦЬ ж. прям., перен. загостре
ність; з. шігіля загостреність шпиля; з. сюжЗта загостреність сюжету.

ЗАВОСТРАНЬІ загострений.
ЗАВОСТРЬІВАННЕ с. загострювання.
ЗАВОСТРЬІВАЦЦА недок. загострюватися.
ЗАВОСТРЬІВАЦЬ недок. загострювати.
ЗАВОХКАЦЬ і ЗАВОХАЦЬ док. розм. заохкати,
заохати.
ЗАВОЧНІК ч. заочник; студент-з. студент-заочник.
ЗАВОЧНІЦА ж. заочниця.
ЗАВОЧНЬІ заочний; -нае навучанне заочне
навчання.
ЗАВОШТА прислівн. розм. за віщо, за що.
ЗАВУАЛЇРАВАНЬІ прям., перен. завуальований.
ЗАВУАЛЇРАВАЦЬ док. прям., перен. завуалю
вати; з. твар завуалювати обличчя; з. думку
завуалювати думку.
ЗАВУГОЛЛЕ с. зб. задвірки, закамарки; 0 па
-ллю бегаць вештатися по задвірках.
ЗАВУЗКІ розм. завузькйй.
ЗАВУСЕНІЦА ж. техн. задйрка; (при гарячому
штампуванні) обл ой, зайвий метал; (при
литті) рубчик.
ЗАВУХКАЦЬ док. розм. заухкати; (про пугача
і т. ін.) запугукати; (про гармати і т. ін. —
звичайно) загупати, загукати.
ЗАВУШНЇЦА ж. (прикраса) серга, сережка,
(діал.) завушниця.
ЗАВУШ НЇЧКА ж. зменш, сережка.
ЗАВЬІШАЦЦА недок. пас. завйщуватися.
ЗАВЬІШАЦЬ недок. завйщувати.
ЗАВЬІШ дННЕ с. завйщення; (незак. д. — ще)
завйщування.
ЗАВЙДЗГАНЬІ забруднений. — Див. ще завЗдзгаць.

ЗАВФДЗГАЦЦА док. прост. забруднйтися.
ЗАВ§ДЗГАЦЬ док. прост. забруднйти; з. кашулю забруднйти сорочку.
ЗАВФНДЖАНЬІ (про м'ясо і т. ін.) вуджений,
закопчений. — Див. ще завЗнджваць.
ЗАВдНДЖВАННЕ с. вудження, закопчування.
ЗАВдНДЖВАЦЦА недок., ЗАВЗНДЗІЦЦА док.
звор., пас. (про м'ясо і т. ін.) вудитися, за
копчуватися, закоптйтися.
ЗАВдНДЖВАЦЬ недок., ЗАВФНДЗІЦЬ док.
(м 'ясо і т. ін.) вудити, закопчувати, закоптити.
ЗАВЯДАННЕ с . прям., перен. в’янення, при
в’ядання.
ЗАВЯДАЦЬ недок. прям., перен. в’янути, при
в’ядати; (про людину — звичайно) марніти;
-дає твар марніє облйччя.
з а в я д з Е н н е 1 с. (дія) заведення, запрова
дження, впровадження.
ЗАВЯДЗЕННЕ2 див. завадзенка.
ЗАВЯДЗЕНКА ж . і з а в я д з £ н н е с. розм. за
веде нція; традйція, звйчай ч.
ЗАВЯРАЛЬНІК ч . ю р . засвідчувач, посвідник.
ЗАВЯРАЛЬНІЦА ж . юр. засвідчувачка, посвід
ниця.
ЗАВЯРАЦЬ недок., ЗАВЕРЬІЦЬ док. 1. запев
няти, (рідше) запевнювати; запевнити; єн нас
-рьіу, што зад&нне будзе вмканана він нас
запевнив, що завдання буде вйконано; 2. за
свідчувати, засвідчити; -рьщь даведку засвід-
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чити довідку; -рыць пбдпіс засвідчити під
пис.
ЗАВЯРНУЦЦА док. 1. повернути, повернути
ся, відвернутися; вёцер -нууся з другбга ббку
вітер повернувся з іншого боку; 2. звернути;
дарбга -нулася улёва дорога звернула вліво;
3. (на короткий час) звернути, заглянути;
4. відвернутися; з. у бок відвернутися вбік.
ЗАВЯРНУЦЬ док. 1. (змінити напрямок) звер
нути, повернути; 2. (у протилежний бік) по
вернути, завернути; (машину) розвернути; з.
назад завернути назад; з. танк розвернути
танк; 3. (череду, отару) завернути; 4. завали
ти; з. камённем завал йти камінням; 5. розм.
завернути, заглянути; з. да сваякбу завернути
(заглянути) до родичів; 6. повернути; з. галаву налёва повернути голову вліво; 0 з. аглбблі повернути голоблі.
ЗАВЯРЦЁЦЬ док. 1. (почати обертати, верті
ти, крутити) завертіти, закрутйти; 2. (обмо
тати) обгорнути, (багато, усе) пообгортати;
загортати, (багато, усе) позагортати; обкрутйти, (багато, усе) пообкручувати; обмотати,
(багато, усе) пообмотувати; 3. перев’язати,
(про рани — ще) забинтувати; з. пар&нены п&лец перев’язати (забинтувати) поранений
палець.
ЗАВЯРШАЛЬНІК ч. завершувач.
ЗАВЯРШАЛЬНІЦА ж . завёршувачка.
ЗАВЯРШФННЕ с. завёршення.
ЗАВЙЦЬ і ЗАВЙНУЦЬ док. зав’янути, зів’яну
ти, зів’яти.
ЗАВЯШЧАЛЬНІК ч. заповідач.
ЗАВЯШЧАЛЬНІЦА ж. заповідачка.
ЗАВЯШЧАЛЬНЬІ заповідальний.
ЗАВЯШЧАННЕ с . заповіт ч.
ЗАВЯШЧАЦЦА недок. пас. відпйсуватися, (розм.)
відказуватися.
ЗАВЯШЧАЦЬ недок. і док. 1. (майно і т. ін.)
відпйсувати, відписати; (розм.) відказувати,
відказати; 2. (висловлювати передсмертну во
лю) заповідати, заповістй.
ЗАГАВОР1, -ру ч. (таємна угода) змова ж.; з.
супраць улады змова проти влади; з. мяцёжнікау змова бунтівників.
ЗАГАВОР2, -ру ч. етногр. замовляння с., замо
ва ж.
ЗАГАВОРАНЬІ заговорений, забалаканий. —
Див. ще загавбрваць.

ЗАГАВОРВАННЕ с. етногр. замовляння.
ЗАГАВОРВАЦЦА і з а г а в А р в а ц ц а недок.,
ЗАГАВАРЬІЦЦА док. 1. (захоплюватися роз
мовою) заговорюватися, заговорйтися, заба
лакуватися, забалакатися; 2. недок. (говори
ти нісенітниці) заговорюватися, забалакува
тися; верзтй (плестй) нісенітниці; 3. недок.
пас. замовлятися, заговорюватися.
ЗАГАВОРВАЦЬ недок., ЗАГАВАРЬІЦЬ док.
1. (стомлювати розмовою) заговорювати, заговорйти; забалакувати, забалакати; 2. (впли
вати замовлянням) етногр. замовляти, замо
вити; відшіптувати, відшептати; 0 загавбр
ваць зубы забивати баки.
ЗАГАВОРШЧЫК ч. 1. змовник; 2. шептун, зна
хар, ворожбйт.

ЗАГАДЧЫК

ЗАГАВОРШЧЬІЦА ж. 1. змовниця; 2. шепту
ха, знахарка, ворожбйтка.
ЗАГАГАТАЦЬ док. (про гусей) загелготати, за
ґелґотіти, заґблґати, заґерґотати, заґерґотіти,
заґеґати, заґегекати, заджерґотати, заджер
готіти, заджеркотати, заджеркотіти.
ЗАГАГУЛІНА ж. розм. закарлючка, закарлюка.
ЗАГАД, -ду ч. наказ; розпорядження с., веління
с.; 0 па шчупакбваму -д у за щучим велінням
(загадом), чудом.
ЗАГАДАВАЦЬ див. загадбуваць.
ЗАГАДАНЬІ1 наказаний; запропонований, про
диктований. — Див. ще заг&дваць1.
ЗАГАДАНЬІ2 загаданий. — Див. ще заг&дваць2.
ЗАГАДВАННЕ1 с. загадування.
ЗАГАДВАННЕ2 (на што) с. оповіщення, спо
віщення (про що).
ЗАГАДВАННЕ3 с . завідування.
ЗАГАДВАЦЬ1 недок., ЗАГАДАЦЬ док. (робити
розпорядження) наказувати, наказати; веліти,
звеліти; (у письмовому вигляді — ще) припйсувати, приписати; 0 як ~д&еце вас разумбць?
як накажете вас розуміти?
ЗАГАДВАЦЬ2 недок., ЗАГАДАЦЬ док. (пропо
нувати загадку або запитання) загадувати,
загадати.
ЗАГАДВАЦЬ3 (на што) недок., ЗАГАДАЦЬ (на
што) док. оповіщати, оповістйти (про що),
сповіщати, сповістити, повідомляти, повідо
мити; загадувати, загадати; ~д&ць на сход за
гадати на збори.
ЗАГАДВАЦЬ4 недок. (керувати) завідувати, ві
дати; з. гасп&дкай завідувати (відати) госпо
дарством.
ЗАГАДЖАНЬІ розм. загйджений, запаскудже
ний, запоганений. — Див. ще загаджваць.
ЗАГАДЖВАЦЦА недок., ЗАГДДЗІЦЦА док. розм.
1. загйджуватися, загйдитися, запаскуджува
тися, запаскудитися, запоганюватися, запо
ганитися; 2. недок. пас. загйджуватися, за
паскуджуватися, запоганюватися.
ЗАГАДЖВАЦЬ недок., ЗАГАДЗІЦЬ док. розм.
загйджувати, загидити, (багато, усе) позагйджувати; запаскуджувати, запаскудити (ба
гато, усе) позапаскуджувати; запоганювати,
запоганити.
ЗАГАДКА ж. загадка; 0 гаварьщь -дкамі говорйти (розмовляти) загадками; гуляць у ~кі
гр£ти в загадкй.
ЗАГАДКАВА прислівн. загадково.
ЗАГАДКАВАСЦЬ ж. загадковість.
ЗАГАДКАВЬІ загадковий.
ЗАГАДНА прислівн. владно, наказово.
ЗАГАДНАСЦЬ ж . владність, наказовість.
ЗАГАДНЬІ 1. владний; з. вбкліч владний окрик;
2. наказовий; з. лад грам, наказовий спосіб.
ЗАГАДО^ВАЦЬ недок., ЗАГАДАВАЦЬ док.
1. розводити, розвестй; ~в&ць свінбй розвестй свинбй; 2. (бороду, вуса і т. ін.) відпуска
ти, відпустйти, запускати, запустйти.
ЗАГАДЧЬІК (чаго) ч. завідувач (чого), (рідше)
завідуючий (чим); з. гаспад&ркі завідувач гос
подарства; з. склдда завідуючий складом.
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ЗАГАДЧЬІЦА (чаго) ж. завідувачка (чого), за
відуюча (чим).
ЗАГАЗАВАНАСЦЬ ж. загазованість.
ЗАГАЗАВАНЬІ і ЗАГАЗОВАНЬІ загазований.
— Див. ще загазав&ць.
ЗАГАЗАВАЦЬ док. загазувати.
ЗАГАІЦЦА док. загоїтися; 0 пакуль жаніцца —
з. прик. загоїться, поки весілля скоїться; до
весілля загоїться.
ЗАГАЇЦЬ док. загоїти; з. рану загоїти рану.
ЗАГАЙСАЦЬ див. загбйсаць.

ЗАГАЛ ЕКАЦЬ док. розм. закричати, загукати.
ЗАГАНА ж . порок ч., вада, дефект ч., (розм.)
г&ндж ч.; 0 б&днасць не з. бідність — то не
ганьба; бідність не тратить честі; злиднями
очі не колють; старці не родяться, а роблять
ся; рицар без страху і ~ньі лйцар без страху
і догани (плями).
ЗАГАНАРЬІЦЦА док. загордйтися, запишатися.
ЗАГАНДЛЯВАЦЬ док. розм. (почати торгува
ти) заторгувати.
ЗАГХННА прислівн. порочно; погано, ганебно.
ЗАГАННАСЦЬ ж. порочність; негожість, не
порядність, ганебність.
ЗАГАННЬІ порочний; негожий, непорядний,
ганебний; 0 з. круг порочне коло; (перен. —
звичайно) зачароване коло.
ЗАГАРАДА ж. і ЗАГАРАД ч. 1. загорожа, ого
рожа; 2. (у хліві) стійло с.
ЗАГАРАДЖАЛЬНІК ч. мор. загороджувач; мін
им з. мінний загороджувач.
ЗАГАРАДЖАЛЬНЬІ 1. військ, загороднйй, за
городжувальний; з. агбнь загороднйй вогонь;
з. атр&д загороднйй (загороджувальний) за
гін; 2. (який створює захист) захиснйй; -ньія
збудав&нні захисні споруди.
ЗАГАРАДЗЬ ж. 1. (відгороджене місце) загоро
да, загін ч., обора; 2. огорожа, пліт ч.
ЗАГАРАДНЬІ заміськйй, позаміськйй.
ЗАГАРВАННЕ с . ( н а с о н ц і ) засмагання, заго
ряння, загорання.
ЗАГАРВАЦЦА недок. 1. (починати горіти) за
горятися, запалюватися, (несподівано запа
люватися — ще) займатися, спалахувати;
2. (починати
світитися)
засвічуватися;
3. перен. загорятися, загоратися, спалахува
ти; 4. перен. (захоплюватися чим-небудь) за
горятися, загоратися, запалюватися, надиха
тися; (про сильне почуття — ще) розпалюва
тися.
ЗАГАРВАЦЬ недок., ЗАГАРФЦЬ док. засмага
ти, засмагнути, обпалюватися, обпалйтися;
загорати, загоряти, загоріти.
ЗАГАСІЦЬ док. прост. (почати бити, стукати
щось, по чомусь із силою) загатйти, загамселйти.
ЗАГАСЦІЦЬ док. розм. загостювати, загостюватися.
ЗАГАТОУШЧЬІК ч 1. иіевс. загогі(6)вник; 2. заготівнйк, заготівельник, заготовлювач.
ЗАГАТОУіІІЧЬІЦА ж. 1. шевс. заготі(о)вниця;
2. заготівнйця, заготівельниця, заготовлювачка.

ЗАГНЮШВАЦЬ

ЗАГВАЗДАЦЬ док. прост. (забити цвяхом) забйти, (рідко) загвоздйти.
ЗАГВАЗДКА і ЗАГВОЗДКА ж . 1 . (стержень,
затичка) загвіздок ч., загвіздка; (в осі воза)
заколесник ч.; 2. перен. (перешкода) притйчина, заковйка, заковйчка; у п§тым якраз і з.
у цьому саме й заковйка; вось дык з.! оце так
притйчина!
ЗАГВОЗДКА див. загваздка.
ЗАГЕРГЕТАЦЬ док. розм. 1. (про гусей) за
ґелґотати, заґелґотіти, заґеґекати; 2. прост.
(заговорити незрозумілою мовою) залопотати,
залопотіти; (заговорити незнайомою комусь
мовою — ще) зашварґотіти, зашваркотати,
зашваркотіти.
ЗАГІБ ч. 1. род. запбау я/зи. знач, загйн, закрут;
з. ракі закрут річки; 1. род. загібу перен. (від
хилення від правильної лінії поведінки, діяльно
сті) ухил; левы з. лівий ухил.
ЗАГІБАВЬІ техн. загинальний.
ЗАГІБАЦЦА недок. 1. загинатися; закочувати
ся; 2. пас. загинатися; закочуватися.
ЗАГІБАЦЬ недок., ЗАГНУЦЬ док. 1. загинати,
загнути; (загинаючи, трохи піднімати) зако
чувати, закотйти; -баць цвік загинати цвях;
2. перен. розм. загинати, загнути; 0 -нуць кіцу
обл. загнути ноги до головй (кому)', скрутйти
в баранячий ріг (кого)', -нуць цану заправити

(загнути, заломйти, загилйти) ціну.
ЗАГІБШЧЬІК ч. розм. ухйльник.
ЗАГІЗАВАЦЬ док. розм. (про худобу) заґедзатися, заґедзкатися.
ЗАГЛЁДЗЕЦЦА док. (дивлячись, забутися) задивйтися, заглядітися; з. на гульню задивйтися на гру.
ЗАГЛЫНАННЕ див. заглытванне.
ЗАГЛЫНАЦЬ див. заглытваць.
ЗАГЛЫНУЦЬ див. заглытваць.
ЗАГЛЬІТАНЬІ проковтнутий. — Див. ще за
глытваць.

ЗАГЛЙТВАННЕ і ЗАГЛЫНАННЕ с. ковтан
ня, за(про)ковтування.
ЗАГЛЫТВАЦЬ / ЗАГЛЫНАЦЬ недок., ЗАГЛЫТАЦЬ і ЗАГЛЫНУЦЬ док. (звичайно про ри
бу) за(про)ковтувати, за(про)ковтнути.
ЗАГЛЯДЗЁННЕ с. розм. [просто] чудо; дйво;
дивовйжа ж., дивина ж.', на з. на дйво, навдивовйжу.
ЗАГЛЯДЗЁЦЦА док. задивйтися, заглядітися;
3. на прыгбжую дзяучьіну задивйтися на вродлйву дівчину.
ЗАГНЁТ / ЗАГНЁТАК, -тка ч., ЗАГНЁТКА, -і
ж. прйпічок.
ЗАГНЮСЇЦЦА див. загнюшвацца.
ЗАГНЮСІЦЬ див. загнюшваць.
ЗАГНЮШАНЫ запаскуджений, забруднений.
— Див. ще загнюшвацца.
ЗАГНЮШВАЦЦА недок. пас., ЗАГНЮСЇЦЦА
док. розм. запаскуджуватися, запаскудитися,
забруднюватися, забруднитися.
ЗАГНЮШВАЦЬ недок., ЗАГНЮСІЦЬ док.
розм. паскудити, запаскуджувати, запаскуди
ти, бруднйти, забруднювати, забруднйти; -гіць
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ваду у рЗчцьі забруднйти (запаскудити) воду в
річці; -сіць падібгу забруднйти підлогу.
ЗАГОЙСАЦЬ і ЗАГАЙСАЦЬ док. розм. загаса
ти, заметатися, заметушйтися.
ЗАГРАЗАЦЬ недок., ЗАГРАЗНУЦЬ док. 1. в’яз
нути, зав’язнути, грузнути, загрузнути, за
стрявати, застряти; -нуць у балбце зафузнути в болоті; 2. перен. зафузнути; -нуць у даугах залізти в боргй, бути в боргах, як у шов
ках; за(по)фузнути у позичках (боргах).
ЗАГРХЗЛЬІ зафузлий, застряглий. — Див. ще
загразнуць.

ЗАГРАЗНУЦЬ див. загразаць.
ЗАГРАНІЦА ж. закордон ч.
ЗАГРАНЇЧНЬІ закордонний.
ЗАГРУВАСЦІЦЬ див. загрувашчваць.
ЗАГРУВАШЧАННЕ с. захаращення; завалю
вання; заставляння.
ЗАГРУВАШЧАНЬІ прям., перен. захаращений;
завалений; заставлений. — Див. ще загру
вашчваць.

ЗАГРУВХШЧВАННЕ с. захаращування; зава
лювання; заставляння.
ЗАГРУВАНІЧВАЦЦА недок. пас. захаращува
тися; завалюватися; заставлятися.
ЗАГРУВАШЧВАЦЬ недок., ЗАГРУВАСЦІЦЬ
док. прям., перен. захаращувати, захарастйти,
завалювати, завал йти; заставляти, заставити;
-васціць пакбй мЗбляй захарастйти (застави
ти) кімнату меблями; -васціць даклад цьггатамі захарастйти доповідь цитатами.
ЗАГРУДКІ: узяцца з. узяти (вхопйти) за барки
(за петелькй).
ЗАГРУЖАНАСЦЬ ж. прям., перен. завантаже
ність; перевантаженість; захаращеність; об
тяженість; з. іранспарту завантаженість транс
порту; скардзіцца на з. скаржитися на заван
таженість (обтяженість).
ЗАГРУЖАНЬІ прям., перен. завантажений, обтяжений. — Див. ще загружаць.
ЗАГРУЖАЦЦА недок. звор., пас. завантажува
тися; (надмірною працею — звичайно) обтяжу
ватися.
ЗАГРУЖАЦЬ недок., ЗАГРУЗЇЦЬ док. прям.,
перен. завантажувати, завантажити; (надмір
ною працею — звичайно) обтяжувати, обтя
жити; -зі'ць машьіну мяшкамі завантажити
машйну мішками.
ЗАГРУЗАЧНЬІ завантажувальний, вантажний.
ЗАГРУЗЇЦЦА док. прям., перен. завантажитися;
(надмірною працею — звичайно) обтяжитися.
ЗАГРУЗІЦЬ див. загружаць.
ЗАГРУЗКА ж. у різн. знач, завантаження с.;
(незак. д. — ще) завантажування с.; (техн.)
засипка; (незак. д. — ще) засипання с.
ЗАГРУЗЧЬІК ч. завантажник, завантажуваль
ний вантажник.
з а г р Ф б ц і і з а г р а б ц ї док. прям., перен. зафебтй; з. сена зафебтй сіно; з. у пясбк за
фебтй в пісок; ~рбб усе у свае рукі зафіб усе
у свої руки.
ЗАГРЙЦЬ док. прост. груб, (сильно вдарити)
уперіщити, оперіщити, оперезати, упереза
ти, О ф ІТ И .
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ЗАГУМЕНКІ див. загуменне.
ЗАГУМбННЕ с. і ЗАГУМбНКІ (тільки мн.)
(місце за током) задвірок ч.; задвір’я, задвір
ки; (діал.) загуменок ч.; загумінок ч.
ЗАГУМбННЬІ задвірковий; 0 варбна -нная
лайл. дурень набйтий.
ЗАГУТАРЬІЦЦА док. розм. заговорйтися, заба
лакатися, загомонітися.
ЗАГУЧАЦЬ і ЗАГУЧАЦЬ док. зазвучати; (про
струну і т. ін. — ще) забриніти.
ЗАГУЧЗЦЬ див. загучаць.
ЗАГУШКАНЬІ 1. заколйсаний, заколйханий;
2. захйтаний, закачаний. — Див.
загушкаць.
ЗАГУШКАЦЦА док. розм. 1. (почати колиха
тися) заколихатися, загойдатися; 2. (втоми
тися від колихання) захитатися; закачатися.
ЗАГУШКАЦЬ док. розм. 1. (почати колихати)
заколихати, загойдати; 2. (колишучи, приспа
ти кого-небудь) заколисати, заколихати; 3. (під
час хитавиці) захитати, ухитати; закачати.
ЗАГУШЧАЛЬНІК ч . спец, загусник.
ЗАГУШЧФННЕ с. загущення.
ЗАДАВАЛ£ННЕ і ЗАДАВАЛЬНбННЕ с. 1. (дія)
задоволення, вдоволення; 2. (почуття) за
доволення, вдоволення; утіха ж., при
ємність ж.; маральнае з. моральне задово
лення; атрьімаць з. дістати задоволення;
0 патрабаваць ~ння вимагати сатисфакції.
ЗАДАВАЛЬНЙЦЦА і ЗАДАВОЛЬВАЦЦА недок.
звор., ЗАДАВОЛІЦЦА док. задовольнятися,
задовольнйтися; -вбліцца адказам задовольнйтися відповіддю.
ЗАДАВОЛЬВАЦЦА див. задавальняцца.
ЗАДАДЗЕНЬІ 1. дієприкм. у різн. знач, заданий,
завданий; 2. у знач, прикм. заданий; ~ная велічьіня задана величина.
ЗАДАЖДЖЬІЦЦА док. безос. розм. задощйти,
задощйтися.
ЗАДАННЕ с. завдання.
ЗАДАРАГЇ розм. дорогуватий, нйдто (занадто)
дорогйй.
ЗАДАРАМ і ЗАДАРМА прислівн. розм. задарма,
задурно, даром; за безцінь.
ЗАДАТАЧНЬІ і з а д а т к а в ь і завдатковий, за
датковий; ~ная сума завдаткова (задаткова)
сума.
ЗАДАТКАВЬІ див. зад&тачньї.
ЗАДАУГА прислівн. задовго.
ЗАДАЦЦА док. (чьім) поставити собі (що), за
повзятися, завзятися (зробити що); з. мЗтай
поставити собі за мету.
ЗАДАЦЬ док. 1. у різн. знач, задати, завдати;
поставити; з. урок задати урок; з. клбпату
завдати клопоту; з. пьітанне поставити пи
тання, спитати; 2. (влаштувати, організува
ти) справити; з. баль справити бал; 3. (дати
корм худобі) дати, закласти, засйпати.
ЗАДАЧА ж. \ . г задача; алгебраїчная з. алгебрйчна (алгебраїчна) задача; 2. завдання с.; ставіць сваей -чай ставити своїм завданням.
ЗАДВАЇЦЦА док. почати двоїтися; -ваілася у
ваччу почало двоїтися в очах.
ЗАДЗЕР, -ру ч. завзяття с., запал; 0 ісці на з.
запетушитися; розпалюватися, запалюватися.
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ЗАДЗЙРЬІСТАСЦЬ ж. завзйтість, запальність;
задерикуватість, задйрливість.
ЗАДЗЕРЬІСТЬІ завзятий, заповзятий, запальнйй; задерйкуватий, задйрливий.
ЗАДЗІМАННЕ с . у різн. знач, задування, задимання; завівання.
ЗАДЗІМАЦЦА недок. пас. у різн. знач, задува
тися, задиматися; завіватися.
ЗАДЗІМАЦЬ недок., ЗАДЗЬМУЦЬ док. 1. за
дувати, задимати, задути; завівати, завіяти;
-муу вецер задув вітер; -мула шчьіліньї сн&гам
задуло щілйни снігом; 2. гасйти, загашувати,
загашати, загас йти; задувати, задути; -муць
св&чку загасйти (задути) свічку.
ЗАДЗЇРА ч. і ж. розм. задирака, задерйка, (розм.)
задерій; заводій; забіяка.
ЗАДЗІРВАНбЛЬІ зарослий травою. — Див. ще
задзірванець.
ЗАДЗІРВАНЕЦЬ док. стати дерном, заростй
травою.
ЗАДЗІРЬІНА ж. 1. спец, задйрка; 2. (на паль
цях) задирка.
ЗАДЗЇРЬІНКА ж. спец, задйрочка; 0 ні сучка,
ні -кі гладесенько-рівнесенько; чйсто — гол
ки не підточиш.
ЗАДЗЬМУТЬІ у різн. знач, задутий, завіяний.
— Див. ще задзімаць.
ЗАДЗЬМУХАЦЬ док. 1. почати дути (поривчас
то); 2. загасйти, задути; з. лямпу загасйти
(задути) лампу.
ЗАДЗЬМУХВАННЕ с. гасіння, задування.
ЗАДЗЬМУХВАЦЦА недок. пас. гасйтися, зага
шуватися, загашатися.
ЗАДЗЬМУХВАЦЬ недок., ЗАДЗЬМУЦЬ док. га
сйти, загашувати, загашати, загасйти; заду
вати, задути.
ЗАДЗЬМУЦЬ див. задзімаць 2, задзьмухваць.
ЗАДЛЙКАЦЦА док. обл. забалакатися, забазі
катися.
ЗАДНЕПРАХОДНЬІ анат. відхідниковий, зад
ній, анальний.
ЗАДНЕЦЦА див. заднець.
ЗАДНЕЦЬ і ЗАДНЕЦЦА док. безос. розвидні
тися. (діал.) розвйднитися.
ЗАДНІЦЬ док. уставити дно; з. ббчку вставити
дно в бочці.
ЗАДОРАГА прислівн. дорогувато, надто (занад
то) дорого.
ЗАДОРАНЬІ у різн. знач, задарований. — Див.
ще задбрваць.
ЗАДОРВАЦЬ недок., ЗАДАРЙЦЬ док. у різн.
знач, задаровувати, задарувати; задарьщь маладажбнау задарувати молодйх.
ЗАДРАТАВАНЬІ засічений. — Див. ще задратбуваць.
ЗАДРАТОУВАННЕ с . засікання.
ЗАДРАТОУВАЦЦД недок., ЗАДРАТАВАЦЦА док.
(про коня) засікатися, засіктися.
ЗАДРАТОУВАЦЬ недок., ЗАДРАТАВАЦЬ док.
(зачіпати підковою копито другої ноги — про
коня) засікати, засіктй (ногу).
з а д р ь і г а ц Е ц ь док. розм. задрижати, за
тремтіти.
ЗАДРЬІЖАЦЬ і ЗАДРЬІЖ дЦЬ док. у різн.
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знач, задрижати, затремтіти, затрусйтися, затрястйся; (про струну і т. ін. — ще) забрині
ти; (про світло — ще) замиготіти; -жау гблас
затремтів (задрижав, забринів) голос; 0 рука
не -жыць рука не здригнеться (не затремтйть, не схйбить), рука не зрадить (кого).
ЗАДРЙНКАЦЬ док. розм. забренькати, заде
ренчати, задеренькотіти.
ЗАДРФМВАЦЬ недок., ЗАДРАМАЦЬ док. дрі
мати, задрімати; (розм.) куняти, закуняти.
ЗАДУБЯНЁЛЫ і ЗАДУБЁЛЫ задубілий, оду
білий; закляклий.
ЗАДУБЯНЁЦЬ і ЗАДУБЁЦЬ док. розм. 1. за
дубіти, одубіти; 2. (дуже змерзнути) закляк
нути, задубіти; замерзнути.
ЗАДУДУКАЦЬ док. прост, загомоніти.
ЗАДУЖА прислівн. занадто, надмірно.
ЗАДУМА ж. 1. задум ч., (заст.) замисел ч.\
здзяйснённе -мы здійснення задуму; з. рамана задум роману; 2. задума; устрапянуцца ад
-мы стрепенутися від задуми.
ЗАДУМЁННА прислівн. задумливо, замйслено,
задумано.
ЗАДУМЁННАСЦЬ ж. і ЗАДУМЁННЕ с. за
думливість, задума, задуманість.
ЗАДУМЁННЕ див. задумённасць.
ЗАДУМЁННЫ / ЗАДУМЛ1ВЫ, ЗАДУМНЫ за
думливий; замйслений.
ЗАДУМНЫ див. задумённы.
ЗАДУРВАЦЦА недок., ЗАДУРЫЦЦА док. розм.
дуріти, одуріти, чуманіти, очуманіти.
ЗАДУРВАЦЬ недок., ЗАДУРЙЦЬ док. розм. мо
рочити, заморочити, задурювати, задурйти,
затуркувати, затуркати, спантеличувати, спантелйчити; 0 -рыць галаву (кому) заморочити
(задурйти, затуркати, закрутйти) голову (кому).
ЗАДУРЫЦЦА док. розм. запустуватися, закапосничатися.
ЗАДУРЙЦЬ док. розм. запустувати, зажирувати, закапосничати; почати бешкетувати.
ЗАДЙ, -дбу тільки мн. (давно вивчене) старе;
паутараць з. повторювати, (товктй) старе.
ЗАДЫМЁЦЦА док. (почати димітися) задимітися.
ЗАДЫМЁЦЬ док. (почати диміти) задиміти.
ЗАДЬІМЇЦЦА док. задимйтися.
ЗАДЬІМЇЦЬ док. задимйти; з. усю столь задимйти всю стелю.
ЗАДЫЙК ч. астр, зодіак; знакі -ка знаки зодіаку.
ЗАЕДЗЬ ж . мошва, мошка, мошкара.
ЗАЁЗНЫ: з. дом заїзд; з. двор заїжджий двір.
ЗАЕКАТАЦЬ док. розм. заволати, залементува
ти, зарепетувати.
ЗАЁНЧЫЦЬ док. (жалібно) застогнати; (про
собаку) заскавучати, заскавчати.
ЗАЁЧЫ заячий; -чая губа мед. заяча губа; -чая
капуста бот. заяча капуста; -чая кроу бот.
розм. заяча крівця; 0 -чая душ& заяча душа.
ЗАЁЧЫНА ж. заячина, заятина, зайчатина.
ЗАЁКАЦЬ док. розм. (про серце) затьохкати, за
тенькати.
ЗАЁРЗАЦЬ док. обл. засоватися, завовтузити
ся, завертітися, закрутйтися.
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ЗАЖАДАЦЦА док. безос. забажатися, захотітися;
Озажадалася кабыле вбцату захотілося (заба
жалося) пташйного (птичого, пташачого) мо
лока, (печеної крйги, мёрзлого в Петрівку).
ЗАЖАТЫ зажатий; з. палётак зажатий клин,
зажата нйва. — Див. ще заж&ць.
ЗАЖАЦЬ док. с.-г. (зробити зажинки) почати
жнива, почати жати, зажати; сёння мы зажалі
сьогодні ми почалй жати (зажали).
ЗАЖОР, -ру ч . і ЗАЖОРА, -ры ж. 1. (підсніжна
вода) підталина ж.; 2. (нагромадження криги)
затор ч.
ЗАЖУЛЬВАЦЬ недок., ЗАЖУЛІЦЬ док. прост.
шахрувати, зашахрувати; шахраювати, за
шахраювати; махлювати, замахлювати.
ЗАЖЫВА прислівн. живйм, живцем; з. хаваць
живцём (живйм) ховати.
ЗАЖЬІВІЦЦА док. розм. 1. наїстися; гётым кавалачкам ты не зажйвішся цим шматочком
ти не наїсйшся; 2. поживйтися.
ЗАЖЬІЛЬВАЦЬ недок., ЗАЖЬІЛІЦЬ док. прост.
замотувати, замотати, замахорювати, замахорити, шахрувати, зашахрувати, шахраюва
ти, зашахраювати.
ЗАЗВЬІЧАИ прислівн. звичайно, за звйчаєм.
ЗАЗЗЙЦЬ док. засяяти, засяти, (уроч.) засіяти;
на нёбе заззялі збркі на нёб і засяяли зорі;
заззялі вбчы шчасцем засяли (засяяли) очі
щастям.
ЗАЗЇМАК, -мку ч. 1. (перший мороз, сніг) замо
розок, прйморозок; пёрший сніг; (діал.) зазймок; на дварЗ быу з. надворі був заморозок;
2. (перша санна дорога) первопуток, (рідше)
первопуття с.
ЗАЗІХАЦбЦЬ док. 1. замерехтіти, замиготіти,
заблискотіти, засяяти; снег -хацёу на сбнцы
сніг заблискотів на сонці; 2. (заблищати різ
ними барвами) заграти, засяяти, заблищати.
ЗАЗЛАВАНЫ розм. розсёрджений; розгніва
ний, розлючений, розлютований. — Див. ще
зазлаваць.
ЗАЗЛАВАЦЬ док. розсердйтися, розлютйтися,

розізлйтися.
ЗАЗНАЙКА ч. і ж. задавака; (про чоловіка —
ще розм.) гордій; (про жінку — ще розм.) гор
дячка.
ЗАЗЬІБАЦЦА док. розм. заколиватися, захита
тися, захилитатися.
ЗАЗЬІБАЦЬ док. розм. заколивати, захитати,
захилит&ти.
ЗАЗЫВАЛА ч. і ж. розм. закликйльник ч., закликальниця ж., заманювач ч., заманювачка ж.
ЗАЗЙБІЦЬ док. розм. застудити; (розм.) захолодйти.
ЗАЗЙБНУЦЬ док. розм. змёрзнути, змёрзти;
замёрзнути, помёрзнути; рукі ~блі ад марбзу
руки помёрзли від морозу.
ЗАІЛЕННЕ с. замулювання.
ЗАІЛЕНЬІ замулений. — Див. ще заільваць.
ЗАІЛЬВАЦЦА недок., ЗАЇЛІЦЦА док. замалю
ватися, замулитися.
ЗАІЛЬВАЦЬ недок., ЗАІЛІЦЬ док. замулювати,
замулити.

ЗАІЛЬСНЇЦЦА док. залисніти, залиснітися.
ЗАЇМКА ж. у різн. знач, займище с., заїмка;
(про ділянку — ще) займанка, займанщйна,
з&ймань.
ЗАЙЗДРАСЦЬ ж. заздрощі, заздрість; (розм.)
завидки; 0 з. бяр§ завидки беруть; лбпнуць ад
-ці лопнути (луснути, тріснути) від заздрощів.
ЗАЙЗДРОСЛІВА прислівн. заздрісно, заздро.
ЗАЙЗДРОСЛІВАСЦЬ ж . заздрісність.
з а й з д р О с л і в ь і заздісний, заздрий; (розм.)
завидющий.
ЗАЙЗДРОСНА прислівн. 1. заздро, заздрісно;
2. принадно, принадливо, спокусливо.
ЗАЙЗДРОСНАСЦЬ ж . заздрісність.
ЗАЙЗДРОСНІК ч. заздрісник.
ЗАЙЗДРбСНІЦА ж. заздрісниця.
ЗАЙЗДРОСНЬІ 1. (сповнений заздрощів) заз
дрісний; 2. (привабливий) завидний, прина
дний, привабливий; спокусливий; з. лес за
видна доля.
ЗАЙЗДРОСЦІЦЬ недок. заздрити, завидувати.
ЗАЙКА ч. пестл. зайчик, зайчатко с., зайче
нятко с.
ЗАЙМАЛЬНА прислівн. цікаво, захоплююче.
ЗАЙМАЛЬНАСЦЬ ж. цікавість, захопленість.
ЗАЙМАЛЬНЬІ цікавий; (який служить лише
для розваги — ще) розважальний; ~ная гульня
цікава ф а; з. сюжЗт цікавий сюжет; -ньія
фільми розважальні фільми.
ЗАЙМАННЕ с. заняття; займання.
ЗАЙМ£ННІК ч. грам, займенник.
ЗАЙМЕННЬІ займенниковий.
ЗАЙМбЦЬ док. (каго-што) 1. завестй; при
дбати; (одяг — ще) справити; з. сям’ю завестй
родйну (сім'ю); з. сваїб гаспад&рку завестй
своє господарство; 2. (стати власником чо
го-небудь) придбати, набути, здобути, діста
ти; знайтй; з. спецьіяльнасць одержати (здо
бути) спеціальність; з. нбвьіх сяорбу завестй
(знайтй) новйх друзів; 3. розм. (узяти, прий
няти щось бажане) одержати; з. раббту одер
жати (дістати) роббту; з. ул£ду одержати (діс
тати) владу; 0 з. клбпат нажйти (набратися)
клопоту, напитати лйха; з. мбду взйти моду.
ЗАКАВУЛАК, -лка ч. завулок; закуток, закама
рок, закапелок.
ЗАКАВЙРЬІСТЬІ р озм. хитромудрий, мудрований; ~тае пьгганне хитромудре питання.
ЗАКАДЗЇРАВАНЬІ закодований. — Див. ще закадзіраваць

ЗАКАДЗІРАВАЦЬ док. закодувати.
ЗАКАДЙЧНЬІ розм. нерозлучний, щйрий, найщиріший; з. сябра нерозлучний (найщиріший) друг.
ЗАКАЖАН£ЛЬІ захирілий, змиршавілий, змі
зернілий, зачйхлий. — Див. ще закажанбць.
ЗАКАЖАНЕЦЬ док. розм. (стати кволим) за
хиріти, змйршавіти, змізерніти, зачахнути;
-нбла цялгі захйріло телй.
ЗАКАЗ, -зу ч. у різн. знач, замбвлення с.; прьінйць з. прийняти замбвлення; зрабіць на з.
зробйти на замбвлення; разнбсці гатбвьія закАзьі рознестй готові замбвлення; 0 як на з.;
як па -зу як на загад (на замбвлення).
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ЗАКАЗАНЫ замовлений. — Див. ще заказваць.
ЗАКАЗВАЦЬ1недок., ЗАКАЗАЦЬ док. 1. замов
ляти, замовити; з. касцюм замовити костюм;
2. розм. наказувати, наказати; оголошувати,
оголосйти; загадувати, загадати; заказаць на
сход загадати на збори.
ЗАКАЗВАЦЬ2 недок., ЗАКАЗАЦЬ док. заказува
ти, заказати; забороняти, заборон йти; сЗрцу
не -кажані серцю не закажеш; 0 і дзесятаму
-кажаш і десятому закажеш.
ЗАКАЗНЙ 1. зроблений на замовлення, замов
лений; з. касцюм зроблений на замовлення
(замовлений) костюм; 2. (про кореспонден
цію) рекомендований; -нбе пісьмб рекомен
дований лист.
ЗАКАЗЧЫК ч. замовець, замовник.
ЗАКАЗЧЫЦА ж. замовниця.
ЗАКАЗЫРЙЦЦА док. прост, запрйндитися,
почати гороїжитися (кострйчитися).
ЗАКАЗЫТАЦЬ док. розм. 1. (почати лоскота
ти) залоскотати, залоскотіти; 2. (замучити
лоскотанням) залоскотати.
ЗАКАКЛЮКА і ЗАКАКЛЮЧКА ж. розм. заковйка; перепона, перешкода.
ЗАКАКЛЮЧКА див. закаклюка.
ЗАКАЛОДЗІЦЬ док. розм. застопорити.
ЗАКАЛУПЛІВАЦЬ недок., ЗАКАЛУПЇЦЬ і ЗА
КАЛУПНУ ЦЬ док. розм. уколупувати, уко
лупати, (діал.) заколупнути, заколупйти.
ЗАКАНУРАК, -рка ч. розм. 1. халабуда ж., ко
нура ж., хйжка ж., комірка ж.; 2. завулок,
закуток.
ЗАКАНЧЙННЕ с. закінчення; з. шкблы закін
чення школи; з. б£дзе закінчення буде; на з.
на закінчення; пасля ~ння терміну після за
кінчення терміну.
ЗАКАПЁРШЧЫК ч. 1. спец. закопёрник;
2. прост, призвідник, призвідець, заводій,
заводіяка, верховод.
ЗАКАПЁРШЧЫЦА ж. спец, заводіяка, заво
дійка; призвідниця.
ЗАКАПЙРСІЦЦА док. обл. упертися, затятися.
ЗАКАРАВЕЛЫ зашкарублий, шкарубкйй. —
Див. ще закар&вець.

ЗАКАРАВЕЦЬ док. розм. зашкарубнути.
ЗАКАРВАЦЬ недок., ЗАКАРЙЦЬ док. забруднюватися, забруднйтися; шкарубнути, за
шкарубнути; засихати, засохнути; (про очі —
ще) закисати, закйснуги; кроу ~р$ла кров за
шкарубла (засохла); бінт ~р$У бинт зашкаруб
(забруднйвся); вбчы ~р$лі очі закйсли.
ЗАКАРМЇЦЬ див. закбрмліваць.
ЗАКАРУЗЛАСЦЬ ж . зашкарублість.
ЗАКАРУЗЛЫ зашкарублий.
ЗАКАРУЗНУЦЬ док. прям., перен. зашкарубнути.
ЗАКАРЧАНЁЛЫ закляклий, задубілий, зако
цюблий, замерзлий.
ЗАКАРЧАН ЁЦЬ док. заклякнути, задубіти, за
мерзнути.
ЗАКАРЙЛЫ зашкарублий, забруднений; за
сохлий.
ЗАКАРФЦЬ див. закарваць.
ЗАКАСАВАНЬІ закреслений. — Див. ще закасбуваць.
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ЗАКАСАВАЦЬ див. закасбуваць.
ЗАКАСАНЬІ закачаний, засуканий. — Див. ще
закасваць.

ЗАКАСАЦЦА див. зак&свацца.
ЗАКАСАЦЬ див. закасваць.
ЗАКАСВАННЕ с . засукування, закачування.
ЗАКАСВАЦЦА недок., ЗАКАСАЦЦА док.
1. (загинатися) загортатися, загорнутися,
підгорнутися; засукуватися, засукатися, за
качуватися, закачатися; 2. пас. засукуватися,
закачуватися; -лася крьісб загорнулася пола;
-сауся рукау засукався рукав.
ЗАКАСВАЦЬ недок., ЗАКАСАЦЬ док. закачу
вати, закачати, засукувати, засукати; -саць
калбшьі закачати холоші; 0 -сауш м рукави
засукавши (закачавши) рукавй (рукава).
ЗАКАСНЙЛАСЦЬ ж. заскнілість; зашкарублість.
ЗАКАСНЙЛЬІ заскнілий; зашкарублий; -льія
традьїцьгі бьгту заскнілі традйції побуту.
ЗАКАСНЕЦЬ док. заскніти, зашкарубнути.
ЗАКАСОУВАННЕ с. закреслювання.
ЗАКАСОУВАЦЦА недок. пас. закреслюватися.
ЗАКАСОУВАЦЬ недок., ЗАКАСАВАЦЬ док. за
креслювати, закреслити.
ЗАКАУРАШ ч. (на рукаві) обшлаг, вилога ж:,
заст. закарваш, (діал.) закавраш.
ЗАКАУрАШНЬІ крав, обшлаговий, вилоговий.
ЗАКАХАНА прислівн. закохано.
ЗАКАХАНАСЦЬ ж. закоханість.
ЗАКАХАНАЯ 1. (у каго) закохана; небайдужа
(до кого)', 2. у знач. імен, закохана.
ЗАКАХАНЬІ 1. (у каго) закоханий; небайдужий
(до кого)', 2. у знач. імен, закоханий.
ЗАКАХАЦЦА док. (у каго) закохатися; 0 з. па
самия вуши закохатися по самі вуха.
ЗАКАШТАВАЦЬ док. розм. покуштувати, по
пробувати; (розм.) закуштувати.
ЗАКВАТАРАВАЦЬ док. розм. стати на квартйру.
ЗАКВАХТАЦЬ док. (про курку) заквоктати.
з а к в і т н Є ц ь док. поет, (вкритися квітами)
заквітнути, розквітнути, зацвістй; -нелі пралескі зацвілй проліски.
ЗАКВдЦАНЬІ розм. замазаний, замурзаний,
забруднений. — Див. ще заквЗцаць.
ЗАКВЗЦАЦЦА док. розм. замазатися, замурзатися, забруднйтися; заялозитися, засмаль
цюватися.
ЗАКВЙЦАЦЬ док. розм. замазати, замурзати,
забруднйти; заялозити, засмальцювати.
ЗАКЕЛЗАНЬІ див. закілзани.
ЗАКЕЛЗВАЦЬ, ЗАКЕЛЗАЦЬ див. закілзваць.
ЗАКбУЗАНЬІ обл. заяложений, замазаний, за
бруднений. — Див. ще закеузаць.
ЗАКЙУЗАЦЦА док. обл. заялозитися, замазати
ся, забруднйтися.
ЗАКЕУЗАЦЬ док. обл. заялозити, замазати, за
бруднйти.
ЗАКЙШКАЦЦА док. розм. забарйтися, загая
тися.
ЗАКІВАЦЦА док. заколихатися, захитатися,
захилитатися.
ЗАКІВАЦЬ док. 1. загойдати, закивати; 2. за
хитати, захилитати.
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ЗАКІЛЗАНЬІ / ЗАКЕЛЗАНЬІ загнузданий.
Лив. ще закілзваць.
ЗАКІЛЗВАННЕ с. загнуздування.
ЗАКІЛЗВАЦЦА недок. пас. загнуздуватися.
ЗАКІЛЗВАЦЬ і ЗАКЕЛЗВАЦЬ недок., ЗАК1ЛЗ АЦЬ і ЗАКЕЛЗАЦЬ док. загнуздувати, за
гнуздати.
ЗАКІТАВАНЬІ / ЗАКІТОВАНЬІ замазаний (за
мазкою]. — Див. ще закітбуваць.
ЗАКІТОУВАННЕ с . замазування; китув£ння.
ЗАКІТОУВАЦЦА недок. пас. замазуватися; китуватися.
ЗАКГГОУВАЦЬ недок., ЗАКІТАВАЦЬ док. (скло)
замазувати, замазати (замазкою)', китувати,
покитувати; закитовувати, закитувати.
ЗАКІТОУКА ж . замазування с.; китування с.
ЗАКЛАД, -ду ч. 1. застава ж.; з. маемасці за
става майна; узяць сто рублеу у з. узяти сто
рублів під заставу; 2. (спір з умовою) заклад;
вййграць з. вйграти заклад; 0 ісці у з. ітй на
(в) парі.
ЗАКЛАДКА ж. 1. (дія) закладання, (рідше) за
кладка; з. будмнка закладання будйнку; з.
карбуніка закладка корівника; 2. (смужка
паперу, стрічечка для закладання у книжку)
закладка; кніга з -дкай кнйжка із закладкою.
ЗАКЛАДНАЯ імен. юр. заставна.
ЗАКЛАДЧЬІК ч . юр. заставник.
ЗАКЛАДЧЬІЦА ж . заставниця.
ЗАКЛАПАТАЦЦА док. розм. заклопотатися, за
поратися.
ЗАКЛАПАЦІЦЦА див. заклапбчвацца.
ЗАКЛАПАЦІЦЬ див. заклапбчваць.
ЗАКЛАПОЧАНА прислівн. заклопотано, зане
покоєно, стурбовано; клопітлйво.
ЗАКЛАПОЧАНАСЦЬ ж. заклопотаність, зане
покоєність, стурбованість; клопітлйвість.
ЗАКЛАПОЧАН ЬІ заклопотаний, занепокоє
ний, стурбований. — Див. ще заклапбчваць.
ЗАКЛАПОЧВАЦЦА недок., ЗАКЛАПАЦІЦЦА
док. турбуватися, потурбуватися, дбати, по
дбати, клопотатися, поклопотатися (про що).
ЗАКЛАПОЧВАЦЬ недок., ЗАКЛАПАЦІЦЬ док.
турбувати, непокоїти, завдавати клопоту,
завдати клопоту, заклопотати.
з а к л Е н ч. закляття с.
з а к л і н О у в а н н е с. заклйнювання, заплішу
вання.
ЗАКЛІНОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАКЛІНАВАЦЦА док. заклйнюватися, заклинйтися.
ЗАКЛІНОУВАЦЬ недок., ЗАКЛІНАВАЦЬ док.
спец, заклйнювати, заклинйти; заплішувати,
заплішйти; -ваць тапармшча заплішйти сокирйще (топорйще).
ЗАКЛЬІГАЦЬ док. розм. і ЗАКЛЙПАЦЬ док.
прост. зашкандибати, зашкутильгати, за
кульгати.
ЗАКЛЬІПАЦЬ див. заклйгаць.
ЗАКЛЮЧАНЬІ укладений, звершений. — Див.
ще заключаць.
ЗАКЛЮЧАЦЦА недок. 1. (у чому-небудь) поля
гати; справа -ч&ецца у наступним справа по
лягає ось у чому; зстзтйчнае хараствб ~ч£ец-

ЗАКРАНАННЕ

ца у тым... естетйчна красота полягає в то
му... 2. недок. пас. укладатися; вершйтися.
ЗАКЛЮЧАЦЬ недок. 1. (договір, мир і т. ін.)
укладати; (угоду, справу, купчу — ще) склада
ти; 2. (мати в своєму складі) містйти; справаздача -чала у сабе надрабязныя звесткі аб
дзейнасці прадпрыёмства звіт містйв детальні
відомості про діяльність підприємства.
ЗАКЛЮЧЬІЦЬ док. 1. (договір, мир і т. ін.) уклас
ти; з. дагавбр укласти договір; (угоду, справу,
купчу — ще) скласти; 2. зробйти вйсновок; дбктар -чыу, што у мянё стэнакардыя лікар зробив
вйсновок, що в мене стенокардія.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ с. 1. (договору, миру і т. ін.)
укладення; (незак. д.) укладання; 2. вйсно
вок; зрабіць з. зробйти вйсновок; 3. (остання
частина твору, промови і т. ін.) вйсновки;
0 у з. на закінчення; у з. хор выкбнвау песню
на закінчення хор виконував пісню.
ЗАКЛЯТЫ 1. запеклий, затятий; (рідше) закля
тий; з. вбраг запеклий ворог; з. карцёжшк
запеклий картяр; 2. (проклятий) заклятий; з.
замак заклятий замок.
ЗАКОЛКА ж. шпйлька.
ЗАКОН ч. 1. (декрет) род. закбна закон; 2. в ін.
знач. род. закбну закон; загад камацдзіра — з.
для паднач&леных наказ командйра — закон
для підлеглих; з. адварбтнай сільї не м&е за
кон зворотньої сйли не м&є; ~ны развіцця
прырбды закони розвитку природи; 0 па-за
-нам поза законом; літара -ну буква закбну;
дурням з. не пісан прик. дурному море по ко
ліна, дурням закон не писаний; дурному горй нем£є, а все низ.
ЗАКОНАПАЛАЖФННЕ с. законоположення.
ЗАКОНАПАРУШАЛЬНІК ч. законопорушник.
ЗАКОНАПАРУШАЛЬНІЦА ж. законопоруш
ниця.
ЗАКОНЧАНЫ 1. прикм. закінчений; з. сказ за
кінчене речення; з. вббраз закінчений образ;
2. прикм. (який досягнув досконалості) вй кін
чений; з. маст&к вйкінчений художник; -нае
трыв&нне грам, доконаний вид.
ЗАКОРМЛЕНЫ загодований; обгодований. —
Див. ще закбрмліваць.
ЗАКОРМЛІВАННЕ с. загодовування, обгодо
вування.

ЗАКОРМЛІВАЦЬ недок., ЗАКАРМЇЦЬ док. за
годовувати, загодувати, обгодовувати, обго
дувати.
ЗАКОРПАЦЦА док. розм. завозйтися, забарйтися, загаятися.
ЗАКОСКІ, -сак тільки мн. початок косовйці.
ЗАКОТ ч. архіт. фронтон.
ЗАКОТНЬІ архіт. фронтонний.
ЗАКОУЗАНЬІ забруднений, замазаний, зашма
рований.
ЗАКОУЗАЦЦА док. 1. (почати ковзатися) за
ковзати; 2. розм. забруднйтися, замазатися,
зашмаруватися.
ЗАКОУЗВАЦЬ недок., ЗАКОУЗАЦЬ док. розм.
забруднювати, забруднйти, замазувати, зама
зати, зашмаровувати, зашмарувати.
ЗАКРАНАННЕ с . зачіпання, займання.
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ЗАКРАНАЦЦА недок. пас. зачіпатися, торкатися.
ЗАКРАНАЦЬ недок., ЗАКРАНУЦЬ док. 1. прям.,
перен. зачіпати, зачепйти (кого-що), торкати
ся, торкнутися (кого-чого)\ агбнь закран^у
чистку лёсу вогонь зачепйв частйну лісу; закранртіь чълб-нёбудзь слабую струнку зачепй
ти болюче (вразлйве, дошкульне) місце (ко
го)', 2. (што) перен. (звернути увагу на що-небудъ у промові, при розмові) порушити; закрануць пыт&нне порушити питання.
ЗАКРАНУТЫ І. прям., перен. зачеплений, за
йнятий; 2. перен. порушений. — Див. ще закран&ць.

ЗАКРАСА ж . (добавка до страви для кращого
смаку) запр&ва, засмачка; затовка.
ЗАКРАСІЦЬ див. закр&шваць.
ЗАКРАТАВАЦЬ док. заґратувати.
ЗАКРАТАЦЦА док. розм. заворушйтися, зару

хатися.
ЗАКРАТАЦЬ док. розм. заворушйти, зарухати.
ЗАКРАХТАЦЬ док. закректати.
ЗАКРАіНАНЬІ розм. заправлений, засмачений; затовчений. — Див. ще закрашваць.
ЗАКРАШВАЦЬ недок., ЗАКРАСІЦЬ док. за
правляти, заправити; засмачувати, засмачити; затовкувати, затовктй; -сіць капусту смят&най заправити капусту сметаною.
ЗАКРОЧЬІЦЬ док. закрокувати; рушити; по
прямувати, почимчикувати.
ЗАКРУЖЙЦЦА док. закрутйтися; закружляти;
(про голову) запаморочитися; -жйліся пары у
вальсе закружляли пари у вальсі; -жьіліся самалёты над лёсам закружляли літаки над лі
сом; 0 у галавё -жылася голова запаморочи
лася.
ЗАКРУЖЙЦЬ док. закрутйти; запаморочити;
-жыла завіруха закрутйла завірюха (віхола);
-жыць галав^ (кому) закрутйти (запаморочи
ти) голову (кому).
з а к р ы У д а в а ц ь док. розм. покрйвдитися,
(дуже) образитися.
з а к р ь іш т а л і з а в А н ь і і ЗАКРЬІШТАЛІЗОВАНЫ закристалізований. — Див. ще закрьшіталізав&ць.

ЗАКРЬІШТАЛІЗАВАЦЦА док. звор. закриста
лізуватися.
ЗАКРЬІШТАЛІЗАВАЦЬ док. закристалізувати.
ЗАКРФМЗАЦЬ док. розм. покрёслити, почер
кати.
ЗАКРІПКА ж. техн. закріпка.
ЗАКУГАКАЦЬ док. розм. 1. (про немовля) закугйкати, запхйкати; 2. (про сина, пугача) закугйкати, запугукати.
ЗАКУДАХТАЦЬ док. закудкудакати.
ЗАКУКАВАЦЬ док. 1. (про зозулю) закувати;
2. перен. розм. набратися (зазнати) горя (лйха, бідй).
ЗАКУЛЙЦЦА док. розм. почати перекидатися
(перевертатися).
ЗАКУПАЧНЫ торг, закупівельний; -ная цан&
закупівельна цін&; ~ны пункт закупівельний
пункт.
ЗАКУПШЧЫК ч. закупник.
ЗАКУПШЧЫЦА ж. закупниця.

ЗАКУРАЦЬ док. (вкритися кіптявою) задимйтися, закурйтися; столь і сцёны -ралі стеля і
стіни закурйлися (задимйлися). — Пор. закурваць.

ЗАКУРВАЦЬ недок. 1. (цигарку, люльку) заку
рювати; 2. (вкривати кіптявою) задимлюва
ти, закурювати; 3. (вкриватися кіптявою) задймлюватися, закурюватися. — Пор. закураць.
ЗАКУРНЙУКАЦЬ док. обл. (про кота) заняв
кати.
ЗАКУР0ДЫМ1ЦЦА / ЗАКУРАДЙМІЦЦА див.
закурбдьімлівацца.

ЗАКУРОДЬІМІЦЬ / ЗАКУРАДЙМІЦЬ див. закурбдьімліваць.

ЗАКУРОДЫМЛЕНЫ і ЗАКУРАДЫМЛЕНЫ за
копчений, закоптілий, задймлений, закуре
ний. — Див. ще закурбдьімліваць.
ЗАКУР0ДЫМЛ1ВАЦЦА і ЗАКУРАДЙМЛІВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАКУР0ДЫМ1ЦЦА і ЗАКУРАДЙМІЦЦА док. розм. задймлюватися, задимйтися, закурюватися, заку
рйтися, закопчуватися, закоптйтися; сцёны
-міліся стіни закурйлися (задимйлися).
ЗАКУРОДЬІМЛІВАЦЬ / ЗАКУРАДЙМЛІВАЦЬ
недок., ЗАКУРОДЬІМІЦЬ / ЗАКУРАДЙМІЦЬ
док. розм. задймлювати (задимляти), задимйти, закурювати, закурйти, закопчувати, закоптйти; -міць шкло задимйти (закурйти)
скло; -міць сцяну задимйти (закоптйти) стіну.
ЗАКУРЙЛЫ закоптілий, задймлений, закуре
ний, закопчений. — Див. ще закурЗць.
ЗАКУРЙЦЦА док. 1. задиміти; на пажарніку
адзёжа -рілася на пожежникові одяг зади
мів; 2. (здійнятися вгору) завйхоритися, завйхрйтися; пыл -рЗуся пил завйхорився.
ЗАКУРАЦЬ док. 1. (почати викидати кіптяву,
дим) закуріти, задиміти, закоптіти; 2. зади
мйтися, закурйтися, закоптіти;
ЗАКУСЬ ж. прост. (їжа) закуска.
ЗАКУТАК, -тка ч. 1. закуток; сядзёць у -к у си
діти в закутку; аглёдзець усё -ткі оглянути
всі закутки; 2. перен. розм. [глухйй] закуток,
закутина ж.; закутень, глухомань ж.
ЗАКУЦЦЕ с. обл. глушина ж., глухе місце.
ЗАЛАГОДЖАНЬІ задобрений, загоджений. —
Див. ще залагбджваць.

ЗАЛАГОДЖВАННЕ с. задобрювання, піддоб
рювання; улещування.
ЗАЛАГОДЖВАЦЦА недок. пас. задобрювати
ся, загоджуватися.
ЗАЛАГОДЖВАЦЬ недок., ЗАЛАГОДЗІЦЬ док.
задобрювати, задобрйти; загоджувати, загодйти; улещувати, улестйти.
ЗАЛАДЖАНЬІ забйтий, позабйваний; затуле
ний, закладений; замурбваний; замазаний,
позамазуваний; зашпарований; зарівняний.
— Див. ще зал&джваць.
ЗАЛДДЖВАННЕ с забиття, (незак. д. — звичай
но) забивання; затуляння; закладення, (незак.
д. — звичайно) закладання; замурування, (не
зак. д. — звичайно) замуровування; замазуван
ня, зашпаровування; зарівнювання.
ЗАЯАДЖВАЦЦА недок. пас. забиватися; зату
лятися; закладатися, замурбвуватися; зама
зуватися, зашпарбвуватися; зарівнюватися.

ЗАЛЛДЖВАЦЬ

ЗАЛЛДЖВАЦЬ недок.., ЗАЛАДЗІЦЬ док. 1. за
бивати, забйти, (багато, усе) позабивати; за
туляти, затулити, (багато, .усе,) позатуляти;
закладати, закласти, (багато, усе) позаклада
ти; замуровувати, замурувати (багато,
позамуровувати; замазувати, замазати (бага
то,
позамазувати; (тріщини, щілини —
ще) зашпаровувати, зашпарувати, (багато, усе)
позашпаровувати; зарівнювати, зарівняти,
(багато, усе) позарівнювати; -дзіць дзірку у
плбце забйти (затулйти) дірку в паркані;
2. док. розм.
ти те саме)
-дзіць аднб і
дощ і т. ін.)
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(почати повторювати, тверди

завестй, заторочити; зарядйти;
тбе ж завестй своє (своєї); (про
зарядйти; -дзілі дажджьі заря-

дйли дощі.
ЗАЛАДЗІЦЬ див. заладжваць.
ЗАЛАЖЬІЦЦА док. 1. (піти в заклад) заклас
тися; 2. узятися (дружно); мьі як -жмліся,
дьік да вечара і зрабілі ми як взялйся (друж

но), так до вечора й зробйли.
ЗАЛАЖЬІЦЬ док. 1. закласти; з. рукі у кішЗні
закласти руки в кишені; з. міну закласти мі
ну; з. дом закласти будйнок; 2. (віддати в
заставу) заставити, віддати в заставу; з. пярсценак заставити перстень; 0 з. за каунер
(гальштук) бути напідпйтку (під мухою); з.
аснбвьі закласти підвалини (основи).
ЗАЛАЖ&ННЕ с. буд. закладення, закладини,
(розм.) закладчини.
ЗАЛАЗАВАННЕ с. вет. розм. залози, мит.
ЗАЛАЗАВАЦЬ недок. вет. розм. хворіти на за

лози (мит).
ЗАЛАПАНЬІ захватаний; заяложений. — Див.
ще залапваць.

ЗАЛАПВАЦЬ недок., ЗАЛАПАЦЬ док. розм. захватувати, захватати; заяложувати, заялозити.
ЗАЛАПІЦЬ док. розм. залатати.
ЗАЛАПЛЕНЬІ залатаний. — Див. ще зал&піць.
ЗАЛАТАВОЧКА ж. етн. золотоочко.
ЗАЛАШЧАНЬІ заголублений. — Див. ще залашчьїць.
ЗАЛАШЧЬІЦЬ док. запестити, замилувати, заголубити.
ЗАЛВЇЦА ж. зовйця.
ЗАЛГАЦЦА док. розм. забрехатися.
ЗАЛЕВА ж . обл. злйва, хлющ ч.
ЗАЛЕГЧЬІ док. у різн. знач, залягтй; з. на ка
напу залягтй на канапу (диван); з. у засаду
залягтй в засідку (засаду).
ЗАЛЕЖ ч. с.-г. переліг, обліг; (зменш.) обліжок.
ЗАЛЕЖАЦЬ недок. залежати; г§та ад мян§ не
-жьіць це від мене не залежить; склон дапаунення -жьіць ад дзеяслбва відмінок додатка
залежить від дієслова.
ЗАЛЕЖНЬІ 1. залежний; -нае станбвішча за
лежне становище; 2. грам, пасйвний, під
рядний; з. стан дзеяслбва пасйвний стан
дієслова; складаназалежньї сказ складнопід
рядне речення.
ЗАЛЕЖЬІ, одн. з&леж ж. 1. поклади; з. фасфарьггау поклади фосфорйтів; 2. с.-г. (давно не
орана земля) обліг ч., (зменш.) обліжок ч., пе
реліг ч.; 3. (старий товар) заваль.

ЗАЛЁТАСЬ прислівн. позаторік.
ЗАЛЁТАШН1 позаторішний.
ЗАЛЁУНЫ обл. злйвовий, зливнйй, заливнйй.
ЗАЛЁЦЬ недок. обл. мерзнути, замерзати, хо
лонути.
ЗАЛЁЧАНЫ залікований, загоєний. — Див. ще
залёчваць.

ЗАЛЁЧВАННЕ с. заліковування, загоювання.
ЗАЛЁЧВАЦЦА недок., ЗАЛЯЧЬІЦЦА док. за
ліковуватися, залікуватися, загоюватися, за
гоїтися; -чылася р&на загоїлася (залікувала
ся) рана; 2. недок. пас. заліковуватися, заго
юватися.
ЗАЛЁЧВАЦЬ недок., ЗАЛЯЧЬІЦЬ док. у різн.
знач, заліковувати, залікувати; (ушкодження
на тілі — ще) загоювати, загоїти; -чыць раны
вайны залікувати рани війни; -чыць да смбрці
залікувати до смерті.
ЗАЛЁГК1 розм. занадто (дуже) легкйй.
ЗАЛЁНЫ золений. — Див. ще заліць2.
ЗАЛЁТАЦЬ док. розм. (почати літати) заліта
ти; заширяти; 2. (почати клопотатися) за
клопотатися, заметушйтися.
ЗАЛ1ВАКА ч. прост, брехун, брехач, брехунець.
ЗАЛІВАЧНЬІ спец, заливальний; з. фбрмы за
ливальні форми.
ЗАЛІВІСТА прислівн. заливчасто, лунко.
ЗАЛІВІСТЬІ заливчастий, заливнйй, лункий.
ЗАЛІК, -ку ч. І. (дія) зарахування с.; 2. (пере
вірний іспит і оцінка) залік.
ЗАЛ1ТАВАНЫ заст. запаяний. — Див. ще залітбуваць.

ЗАЛІТАВАЦЦА див. залітбувацца.
ЗАЛІТОУВАННЕ с. запаювання.
ЗАЛІТОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАЛІТА
ВАЦЦА док. заст. запаюватися, запаятися.
з а л г г О у в а ц ь недок., ЗАЛІТАВАЦЬ док. заст.
запаювати, запаяти.
ЗАЛІТОУКА ж. заст. (запаяне місце) зап&йка.
ЗАЛІХВАЦКАСЦЬ ж . розм. хвацтво с.; хваць
кість, молодецтво с.
ЗАЛІХВАЦКІ розм. хвацький, відважний, за
взятий, молодецький.
ЗАЛІЦЬ1 док. у різн. знач, зал йти; вад& -ліла
лбдку вода залила човен; з. катбк залйти ков
занку; сбнца -лілб пакбй сонце залило кім
нату; чырвань -ліл& твар рум’янець залйв облйччя; 0 з. вбчы залйти очі (голову) [горіл
кою]; з. гбра втопйти горе (лйхо) [в горілці],
залйти горе (лйхо) [горілкою], залйти чер
в’яка (хробака) [в серці]; з. за каунёр (гальштук) бути напідпйтку (під мухою).
ЗАЛІЦЬ2 недок. спец, зол йти.
ЗАЛЇЧАНЬІ зарахований. — Див. ще залічваць.
ЗАЛЇЧВАННЕ с. зарахування, (незак. д. — ще)
зараховування, (рідше) зачйслення, залічен
ня.
ЗАЛЇЧВАЦЦА недок., ЗАЛІЧЬІЦЦА док. 1. за
раховуватися, зарахуватися; зачислятися, зачйслитися; -чьіцца завбчнікам на вячЗрнія кур
сы зарахуватися заочником на вечірні курси.
ЗАЛІЧВАЦЬ недок., ЗАЛІЧЬІЦЬ док. зарахо
вувати, зарахувати; зачисляти, зачйслити; за
лічувати, залічити; -чыць у штат зарахувати
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(зачйслити) до штату; -чыць адзін год служ
бы за два зарахувати один рік служби за два;
-чыць курсавую раббту зарахувати курсову
роботу.
ЗАЛГЧЫЦЦА див. залічвацца.

ЗАЛІЧЙННЕ с. зарахування, зачйслення, залі
чення, (незак. д. — ще) зараховування, зачис
ляння, залічування.
ЗАЛІШНЕ прислівн. надто, занадто, надмірно,
зайво; аж з. аж занадто.
ЗАЛШіНІ зайвий, надмірний.
ЗАЛОБАК, -бка ч. обл. фронтон.
ЗАЛОГ ч. 1. застава ж .; вьїкупіць з. вйкупити
заставу; 2. перен. запорука ж .; з. дружбы за
порука дружби; з. будучих пбспехау запорука
майбутніх успіхів.
ЗАЛОГАВЬІ заставнйй.
ЗАЛОГАДАВАЛЬНІК ч. юр. заставник.
ЗАЛОГАДАВАЛЬНІЦА ж . юр. заставниця.
ЗАЛОГАТРЬІМАЛЬНІК ч . юр. заставоутрймувач, заставодёржець.
ЗАЛОГАТРЬІМАЛЬНІЦА ж . юр. заставоутрймувачка, заставодёржиця.
ЗАЛОЖНА прислівн. розм. наполегливо, безпе
рервно, уперто.
ЗАЛОЖНЬІ 1. розм. безперервний, невпйнний,
упертий; обложнйй; з. вёцер безперервний
(невпйнний) вітер; з. дождж обложнйй дощ;
2. (про роботу) старанний, запопадливий, рев
ний, ретельний.
ЗАЛОЗА ж. анат. залоза; падсіраунікавая з. під
шлункова залоза; шчытападббная з. щитовйдна залоза; тлушчавыя залбзы сальні залози.
ЗАЛОЗНІКАВЬІЯ імен. бот. ранникові.
ЗАЛОЗНІЦА ж. бот. ранник ч.
ЗАЛУБЯНЁЛЫ зашкарублий. — Див. ще залубянёць.

ЗАЛУБЯНЁЦЬ док. розм. зашкарубнути.
ЗАЛЬІПАЦЬ док. розм. (очима) залупати.
ЗАЛЬІСІЦЬ док. розм. стесати (кору з дерева в
якому-небудь місці), зробйти залйсину.
ЗАЛЯИЦАНЫ запряжений.
ЗАЛЯЙЦАЦЬ док. запрягтй; з. каня запрягтй
коня.
ЗАЛЯМАНТАВАЦЬ док. залементувати.
ЗАЛЯЧЫЦЦА див. залёчвацца.
ЗАЛЯЧЫЦЬ див. залёчваць.
ЗАМАЗКА ж. (речовина) замазка.
ЗАМАРАКАВАЦЬ док. обл. образитися, покрйв-

дитися.
ЗАМАРАЧЬІЦЦА док. розм. (про свідомість,
розум) запаморочитися.
ЗАМАРАЧЙЦЬ док. розм. заморочити, задурйти; -чьілі галав^ папёры ды разлікі заморочи
ли (задурйли) голову папери та розрахунки.
ЗАМАРАЧЙННЕ с. і ЗАМАРОКА ж. запаморочення с., (розм.) очманіння с.
ЗАМАРКОЦІЦЦА док. засумувати, зажурйтися, засмутйтися.
ЗАМАРКОЦІЦЬ док. засмутйти, зажурйти; ягб
-кбціла няуд&ча його засмутйла невдача.
ЗАМАРКОЧАН ЬІ засмучений, зажурений, сумнйй. — Див. ще замаркбціцца.

ЗАМАЦОУВАЦЬ

ЗАМАРМЬІТАЦЬ док. забурмотати, забурмо
тіти.
ЗАМАРОКА див. замарачЗнне.
ЗАМАРУДЖАНА прислівн. сповільнено, упо
вільнено.
ЗАМАРУДЖАНАСЦЬ ж . сповільненість, уповільненість.
ЗАМАРУДЖАННЕ с . сповільнення, уповіль
нення.
ЗАМАРУДЖАНЬІ сповільнений, уповільнений.
ЗАМАРУДЖВАННЕ с. сповільнення, уповіль
нення.
ЗАМАРУДЖВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАМАРУДЗІЦЦА док. сповільнюватися, сповільни
тися; уповільнюватися, уповільнитися; (про
рух — ще) притйшуватися, притйшитися; рух
войск яшчі больш -рудзіуся рух військ ще
дужче уповільнився.
ЗАМАРУДЖВАЦЬ недок., ЗАМАРУДЗІЦЬ док.
сповільнювати, сповільнити; уповільнюва
ти, уповільнити; (про рух — ще) притйшувати, притйшити; цягнік -рудзіу хаду каля паустанка потяг уповільнив (притйшив) хід біля
полустанка; 2. док. (затриматися) забарйтися, загаятися; -рудзіць з вьїкананнем даручіння забарйтися з виконанням доручення; ~рудзіць з адказам забарйтися (загаятися) з від
повіддю.
ЗАМАСКІРАВАНЬІ і ЗАМАСКІРОВАНЬІ дієприкм., прикм. у різн. знач, замаскований. —
Див. ще замаскіроуваць.

ЗАМАСКІРОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАМАСКІРАВАЦЦА док. у різн. знач, замасковува
тися, замаскуватися.
ЗАМАСКІРОУВАЦЬ недок., ЗАМАСКІРАВАЦЬ
док. у різн. знач, замасковувати, замаскувати;
~в&ць акбп замаскувати окоп; -ваць свае дзеянні замаскувати свої дії.
ЗАМАРУДЗІЦЦА див. замаруджвацца.
ЗАМАРУДЗІЦЬ див. замаруджваць.
з а м а У ч а д ь 1 док. розм. замовкнути, затйхнути.
ЗАМАУЧАЦЬ2 док. (не сказати про щось) за
мовчати.
ЗАМАХ, -ху ч. 1. замах; з. на жьіцце замах на
життя; 2. (спроба присвоїти що-небудь) зазі
хання, (рідше) посягання; з. на спадчмну по
сягання (зазіхання) на спадщину (спадок).
ЗАМАЦАВАЛЬНІК ч. спец, закріплювач, фіксаж.
ЗАМАЦАВАЛЬНЬІ спец, закріпнйй.
ЗАМАЦАВАННЕ с. у різн. знач, закріплення.
ЗАМАЦАВАНЬІ і ЗАМАЦОВАНЬІ закріплений.
— Див. ще замацбуваць.
ЗАМАЦАВАЦЦА див. замацбувацца.
ЗАМАЦАВАЦЬ див. замацбуваць.
ЗАМАЦОУВАННЕ с. у різн. знач, закріплюван
ня, зміцнювання.
ЗАМАЦОУВАЦЦА недок., ЗАМАЦАВАЦЦА док.
у різн. знач, закріплюватися, закріпйтися; де
таль дббра -валася деталь добре закріпйлася;
атрад -вауся на узлбссі загін закріпйвся на
узліссі; за ім -валася слава палкавбдца за ним
закріпйлася (установйлася) слава полководця.
ЗАМАЦОУВАЦЬ недок., ЗАМАЦАВАЦЬ док. у
різн. знач, закріплювати, закріпйти; (робити
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міцним — ще) зміцнювати, зміцнйти; -ваць
ведьі закріпйти знання; -ваць фотаздммак
закріпйти фотознімок; -ваць дасягненні за
кріпйти досягнення; ~ ваць зямлю за сялянамі закріпйти землю за селянами; -ваць сябрбуства зміцнйти дружбу.
ЗАМГЛЕЛЬІ і ЗАІМГЛЕЛЬІ якйй (що) вкрйв-

ся імлою; затуманілий.
ЗАМГЛЕНЬІ і ЗАІМГЛЕНЬІ укрйтий імлою;
затуманений.
ЗАМГЛЇЦЦА і ЗАІМГЛЇЦЦА док. укрйтися
імлою; затуманитися.
ЗАМГЛЇЦЬ і ЗАІМГЛЇЦЬ док. укрйти (заволоктй) імлою.
ЗАМЕЖНЬІ 1. (який міститься за кордоном)
зарубіжний; -ньія країни зарубіжні країни;
-ная дзяржава зарубіжна держава; з. друк за
рубіжна преса (друк); 2. (який, що стосуєть
ся іншої держави (країни) іноземний, закор
донний; з. капітал іноземний капітал; -ньія
мбвьі іноземні мови; з. таварьі іноземні (за
кордонні) товари; ~ная камандзірбука закор
донне відрядження; 3. (пов'язаний з міжна
родними відносинами) закордонний, зовніш
ній; Міністерства замежньїх спрау Міністер
ство закордонних справ; з. гандаль зовнішня

торгівля.
ЗАМЕР1, -ру ч. спец, (обмір) вймір, міряння с.,
вимірювання с.
ЗАМЕР2, -ру ч. 1. замір, намір; (частіше мн.)
заміри, наміри; варбжьія -рьі ворожі заміри;
2. посягання, заміри.
ЗАМЕСТ і ЗАМЕСТА прийм. з род. замість.
ЗАМЕСТА див. замбст.
ЗАМЕСЦІ див. зам&таць.
ЗАМЕТАЦЦА і ЗАМЯТАЦЦА недок. пас. замі
татися; (снігом і т. ін. — ще) заноситися,
засипатися, завіватися, засніжуватися.
ЗАМЕТАЦЬ і ЗАМЯТАЦЬ недок., ЗАМЕСЦІ
док. у різн. знач, замітати, заместй; -есці
смецце у вугал заместй сміття в куток; сн&гам
замялб усе сцежкі снігом замело (завіяло, за
несло, засйпало) всі стежки; 0 -месці слядм
(след) заместй слідй.
ЗАМЕТКА ж. 1. (знак на чому-небудь) познач
ка; 2. (короткий запис) нотатка; зрабіць ~ку
на др£ве зробйти позначку на дереві; (корот
ке повідомлення в газеті і т. ін.) замітка;
браць на ~ку брати на замітку.
ЗАМЕТНЬІ 1. помітний, примітний; 2. відчут
ний, помітний, значнйй.
ЗАМЕЦЬ ж. хуга, завірюха, хуртовйна; позем
ка.
ЗАМЕШВАЦЬ1 недок., ЗАМЯСЇЦЬ док. (тіс
то і т. ін.) замішувати, замісйти; -сіць цеста
замісйти тісто.
ЗАМЕШВАЦЬ2 недок., ЗАМЯШАЦЬ док.
1. (корм худобі і т. ін.) замішувати, замішати;
2. (утягувати в неприємну справу) уплутува
ти, уплутати; заплутувати, заплутати; (рідше)
замішувати, замішати; -ш&ць у непрьіемную
гістбрьло уплутати в неприємну історію.
ЗАМЕШКА ж . обл. затрймка, (розм.) замйнка.
ЗАМЕТ ч . обл. паркан.
ЗАМЖ&ЦЬ док. замрячйти, замжйчити.

ЗАМУХРЫШКА

ЗАМІЖ прийм. з род. обл. замість.
ЗАМІЛАВАЛЬНА прислівн. зворушливо, розчу
лено.
ЗАМІЛАВАЛЬНАСЦЬ ж . зворушливість, роз
чуленість.
ЗАМІЛАВАЛЬНЬІ зворушливий, розчулений;
мйлий, приємний; -ная усмешка мйла (при
ємна) посмішка.
ЗАМІЛАВАНА прислівн. розчулено, зворуше
но, замйлувано.
ЗАМІЛАВАНАСЦЬ ж. розчуленість, зворуше
ність; зворушливість.
ЗАМІЛАВАННЕ с. розчулення, розчуленість
ж.; зворушення, зворушеність ж.; замилу
вання; глядзбць з -ннем дивйтися із замилу
ванням (розчулено, зворушено).
ЗАМІЛАВАНЬІ розчулений, зворушений; замйлуваний.
ЗАМІЛЬГАЦЕЦЬ див. замільгаць.
ЗАМІЛЬГАЦЬ і ЗАМІЛЬГАЦЕЦЬ док. 1. за
мигтіти, замиготіти; (про щось кольорове —
ще) зарябіти; -галі цбні замиготіли тіні; перад
вачйма -галі кветкі перед очйма замиготіли
(зарябіли) квіти; 2. (про світло) замерехтіти,
заблймати, замигати, замигтіти.
ЗАМІНАЦЬ1 недок., ЗАМЙЦЬ док. розм. зами
нати, зам’яти; -мяць справу зам’яти справу.
ЗАМІНАЦЬ2 недок. розм. заважати, перешко
джати.
ЗАМІНУЛЬІ розм. позаминулий; з. год поза
минулий рік; у -льім гбдзе позаторік.
ЗАМІРАННЕ с. за(в)мирання, обмирання; 0 з
-ннем сЗрца із за(в)миранням серця, зі стра
хом Божим.
ЗАМІРАЦЬ недок., ЗАМЕРЦІ док. у різн. знач.
за(в)мирати, за(в)мерти, обмирати, обмерти;
нбччу жьіцце у гбрадзе -рла уночі життя в
місті завмерло; слбва -рла на вуснах слово
завмерло на вустах; гук замер звук завмер.
ЗАМІРГАЦЬ док. заморгати.
ЗАМГГУСІЦЦА док. 1. заметушйтися; (забіга
ти) заметатися; 2. заклопотатися, (розм.) за
поратися; 3. (почати рухатися) засновигати,
заснувати, завовтузитися; 4. безос. зарябіти.
ЗАМКНЕНА прислівн. замкнено, замкнуто.
з а м к н Е н а с ц ь ж. замкненість, замкнутість;
відлюдність, відлюдькуватість.
ЗАМКНЕНЬІ 1. (замком) замкнений, замкну
тий; 2. перен. (відокремлений, нетовариський)
відлюдний, (розм.) відлюдькуватий, неком
панійський. — Див. ще замьїк&ць.
ЗАМКНУЦЬ див. замьїкаць.
ЗАМНОГА прислівн. забагато.
ЗАМОРАК, -рка ч. розм. (квола рослина, істо
та) замірок; (про істоту — ще) здйхля ж.
ЗАМОЦНА прислівн. розм. 1. дуже міцно;
2. дуже сйльно.
ЗАМОЦНЬІ розм. 1. дуже міцнйй; 2. дуже сйльний.
ЗАМУЖЖА і ЗАМУСТВА (розм.) с. заміжжя.
ЗАМУЖКА ж. розм. заміжня жінка; одружена.
ЗАМУСТВА див. замужжа.
ЗАМУХРЬІШКА ч. і ж. розм. несхв. [таке] мйр-
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шаве, мйршава людина (тварйна); (неохайно
одягнена людина) нечепура, (обл.) нечупара.
ЗАМ1>ІКАЦЬ док. 1. замукати; (однокр.) мук
нути; (про теля — ще) замекати; 2. перен. розм.
замугйкати, замймрити, промймрити; нямм
~кау німйй замугйкав; у адказ єн штбсьці
~кау у відповідь він щось промймрив.
ЗАМЬІКАЦЬ недок., ЗАМКНУЦЬ док. 1. (за
кривати клюнем) замикати, замкнути; -нуць
дзвбрьі замкнути двері; 2. (з'єднувати кінці,
крайні настини чого-небудь) замикати, замк
нути; -н^ць правадм замкнути дротй; -нуць
кбла акружЗння замкнути коло оточення;
3. недок. (бути в кінці ланцюга, колони і т. ін.)
замикати; ~к&ць калбну ітй позаду колони,
(розм.) п£сти з&цніх.
ЗАМЙЛЕНЬІ1 (кінь) змйлений, умйлений. —
Див. ще замьільваць1.

ЗАМЬШЕНЬІ2 розм. стйснутий, стулений (міц
но). — Див. ще заммльваць2.
ЗАМЬІЛІЦЦА1док. (про коня) змйлитися, умйлитися.
ЗАМЙЛІЦЦА2 док. розм. [міцно] стйснути, затйснути, стулйти (губи).
ЗАМЙЛЬВАЦЬ1 недок., ЗАМЬІЛІЦЬ док. (ко
ня) змйлювати, змйлити, умйлювати, умйлити.
ЗАМЙЛЬВАЦЬ2 недок. ЗАМ ЙЛІЦЬ док. розм.
(губи) [міцно] стйскувати, стйснути; затйскувати, затйснути; стулювати (стуляти), сту
лйти.
ЗАМЬІЛЙЦЬ док. розм. заворушйти, зарухати
(губами).
ЗАМЬІСАВАНЬІ мисл. зі стйгненою ременем
мордою. — Див. ще замьісбуваць.
ЗАМЬІСО^ВАЦЬ недок., ЗАМЬІСАВАЦЬ док.
мисл. стягати (стягувати) ременем морду,
стягнути ременем морду.
ЗАМЙДЗГАНЬІ забруднений; пошарпаний. —
Див. ще замЗдзгаць.

ЗАМФДЗГАЦЬ док. забруднйти; пошарпати.
ЗАМЙМЛІЦЬ док. розм. замймрити.
ЗАМЯНЦІЦЬ док. 1. (понати гострити косу)
почати мантачити; 2. перен. прост. забазікати, замолбти, заляпати, заверзтй, заплеска
ти; з. язмкбм замолбти (заляпати, заплеска
ти) язиком.
ЗАМЯСЦІЦЬ док. у різн. знан. замістйти; замінйти, заступ йти; з. шт&тньїя вак&нсіі заміс
тйти штатні вакансії; з. жанбчьі персанал
мужчмнскім замінйти жіночий персонал чо
ловічим; часбва з. загадчмка тимчасово за
містйти (замінйти) завідувача.
ЗАМЯШАННЕ с. збентеженість ж .; розгубле
ність ж .; замішання; вмклікаць з. викликати
збентеженість (розгубленість, замішання).
ЗАМЯШАЦЦА док. 1. (загубитися в натовпі)
замішатися, умішатися; 2. (стати причет
ним до небезпечної або неприємної справи)

уплутатися, заплутатися, (заст.) замішатися.
ЗАМЯШЧ&ННЕ с. у різн. знач, заміщення; рз&кцьія ~ння хім. реакція заміщення; мбтад
~ння мат., фіз. метод заміщення.
ЗАНАТУРЬІЦЦА док. розм. упертися, затяти
ся, закомйзитися.

ЗАНЁСЦ1 див. занбсіць.
ЗАНЁСЦ1СЯ док. (про думки, мрії) занестйся.
ЗАНОРЫСТЫ розм. 1. спец, (про дерево, дере
вину) завйлькуватий; 2. (про берег) порізаний;
3. перен. (про людину, тварину) норовйстий.
ЗАНОС, -су ч. 1. (дія) занос, занесення с.\
2. (нанесений вітром насип снігу, піску) замёт;
(великий — ще) і^чугура ж.\ (упоперек дороги
— ще) перемёт.
ЗАНОСІЦЬ недок., ЗАНЁСЦ1 док. 1. у різн.
знач, заносити, занестй; відносити, віднестй;
(уписувати в список, текст і т. ін. — ще)
запйсувати, записати, (багато, усіх) позапйсувати; -нбсці югігі у бібліятЗку занестй (від
нестй) кнйги до бібліотеки; -нёсщ прапанбву
у пратакбл записати пропозйцію в протокол,
запротоколювати пропозйцію; -нёсщ наїу у
стрЗмя занестй ногу в стремёнб; машыну
-нёсла на аббчыну машину занесло на узбіч
чя; лёс занёс мяне у казахскія стЗпы доля за
несла менё в казахські степй; куды тблыа не
занясуць ягб м&ры! кудй тільки не занесуть
його мрії!; 2. недок. (пахнути) відгонити,
(розм.) тхнути; -сіць бензінам відгонити
(тхнути) бензйном; чай ~сіу рыбай чай від
гонив (тхнув, смердів) рйбою; 0 якім вётрам
занёсла якйм вітром (якйми вітрами) зане
сло; куды груган касцёй не занясё кудй і во

рон кісток не занесё.
ЗАНОСНЫ заноснйй; занёсений.
ЗАНУРВАЦЦА / ЗАНУРАЦЦА недок., ЗАНУРЬІЦЦА <док. обл. занурюватися, занурятися,

зануритися; заглйблюватися, заглйбитися;
угрузати, угрузнути; поринати, порйнути; плуг
-рыуся глыббка у зямлю плуг заглйбився в
землю; -рыцца у раббту порйнути в роботу
(працю).
ЗАНЯВОЛЕННЕ с. (стан) поневолення, уярм
лення, пригноблення.
ЗАНЯВОЛЕНЫ поневолений; (розм., заст.)
заневолений.
ЗАНЯВОЛІЦЦА док. поневолитися.
ЗАНЯВОЛЬВАННЕ с. (дія) поневолювання.
ЗАНЯВОЛЬВАЦЦА недок. звор., пас. понево
люватися.
ЗАНЯВОЛЬВАЦЬ недок., ЗАНЯВОЛІЦЬ док.
поневолювати, поневолити; (розм., заст.) заневолювати, заневолити.
ЗАНЯВОЛЬНІК ч. поневолювач, поневольник.
ЗАНЯВОЛЬНІЦА ж. поневолювачка, поневольниця.
ЗАНЯПАД, -ду ч. у різн. знач. занёпад; з. г&ццлю
занёпад торгівлі; з. гаспад&ркі занёпад госпо
дарства; мар&льны з. мор&льний занёпад.
ЗАНЯСЁННЕ с. занёсення; даць сурбвую вымбву з -ннем у асабістую спр&ву дати сувору
догану із занёсенням в особову справу.
ЗАНЙТАК, -тку ч. 1. (праця, справа) заняття с.,
діло с ., справа ж.; знайсці саоё з. знайтй собі
заняття (діло); род -ткау вид занять; прыёмны з. приёмне заняття; 2. тільки мн. (занйткі,
-ау) розм. (навчальні вправи, уроки) заняття;
семінарскія ~ткі семінарські заняття; шкбльныя ~ткі шкільні заняття; практычныя ~ткі
са студЗнтамі практйчні заняття зі студёнтами.
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ЗАНЙТАСЦЬ ж. зайнятість.
ЗАНЙТЬІ 1. у різн. знач, зайнятий; мьі вельмі
-ти я на раббце ми дуже (вельми) зайняті на
роботі; умацавацца на -т и х пазіциях закріп йтися на зайнятих позйціях.
ЗАНЙЦЦА1док. 1. (узятися за роботу) зайняти
ся; з. навукай зайнятися наукою; з. трзнірбукай зайнятися тренуванням; з. з адстаючимі
вучнямі зайнятися з відстаючими учнями; з.
хвбрьім зайнятися хворим; 2. розм. (з кимчим-небудь) зв’язатися; наштб ти з ім -няуся?
навіщо ти з ним зв’язався?
ЗАНЙЦЦА2 док. (почати світати) зайнятися;
-нялбся на раніцу зайнялося на зорю (на
день), (розм.) благословйлося на світ; 2. (по
чати горіти) зайнятися, загорітися, спалах
нути; наша хата -нялася ад суседняй наша
хата зайнялася від сусідньої.
ЗАНЙЦЦЕ с. (дія) зайняття, захоплення; з. гбрада праціунікам зайняття (захоплення) міста
ворогом.
ЗАНЙЦЬ док. 1. у різн. знач, зайняти; з. кватЗру
зайняти квартйру; з. месца у першим радзе
зайняти місце в першому ряду (ряді); з. супрацбунікау раббтай зайняти співробітників
працею; абмеркав&нне пьітання -нялб цілую
гадзіну обговорення питання зайняло цілу
годйну; пастух -няу карбу пастух зайняв ко
рів; 2. розважити, забавити; з. гасцей розва
жити гостей; 3. (дістати посаду) зайняти,
обійняти; з. пасаду дьірЗктара зайняти (обій
няти) посаду директора; 4. (опинитися за на
слідками на якому-небудь місці) зайняти, по
сісти; з. прьізавбе месца у спаббрніцтвах за
йняти (посісти) призове місце у змаганнях;
0 дух (дух!) -нялб (кому, у кого) безос. дух
зайняло (кому)', мбву -нялб (кому) мову ві
дібрало (кому).
ЗАПАВбТРАЦЬ: каб тьі -pay! розм. щоб (бо
дай) ти пропав! хай янб -рає пропадй воно
пропадом.
ЗАПАВОЛЕНА прислівн. сповільнено, уповіль
нено.
ЗАПАВОЛЕНАСЦЬ ж. сповільненість, уповіпьненість.
ЗАПАВОЛЕННЕ с. сповільнення, уповільнення.
ЗАПАВОЛЕНЬІ сповільнений, уповільнений.
ЗАПАВОЛІЦЦА див. запавбльвацца.
ЗАПАВОЛІЦЬ див. запавбльваць.
ЗАПАВОЛЬАВАННЕ с. сповільнювання, упо
вільнювання.
ЗАПАВОЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАПАВОЛІЦЦА док. (ставати повільнішим)
сповільнюватися, сповільнитися, уповіль
нюватися, уповільнитися.
ЗАПАВбЛЬВАЦЬ недок., ЗАПАВОЛІЦЬ док.
(робити повільнішим) сповільнювати, спо
вільнити, уповільнювати, уповільнити; притйшувати, притйшити, стйшувати, стйшити;
-ліць бег уповільнити біг; -ліць рух уповіль
нити (сповільнити, притйшити) рух.
ЗАПАГАДЗЬ прислівн. розм. при добрій (соняч
ній) погоді.
ЗАПАЗН£ННЕ с . запізнення.
ЗАПАЗНЇЦЦА док. 1. запізнйтися, припізнй-
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тися; вясна -нілася весна запізнйлася; пісьмб
-нілася лист запізнйвся; з. з сяуббй припізнйтися з сівбою; 2. затрйматися (бути, про
бути) допізна; з. на раббце бути допізна на
роботі; паляунічи -ніуся у лесе мислйвєць
допізна затрймався (пробув) у лісі.
ЗАПХЗУХА ж. розм. пазуха.
ЗАПАЗЙЧАНАСЦЬ ж. заборгованість; ліквідаваць з. ліквідувати заборгованість; акадэмічная з. студінтау академічна заборгова
ність студентів.
ЗАПАКАВАЦЬ див. запакбуваць.
ЗАПАКЛЁУВАЦЦА недок. пас. законопачува
тися.
ЗАПАКЛЁУВАЦЬ недок., ЗАПАКЛЯВАЦЬ док.
законопачувати, законопатити; зашпарову
вати, зашпарувати; -в&ць лбдку законопати
ти човен.
ЗАПАКЛЯВАНЬІ законопачений. — Див. ще
запаклёуваць.
ЗАПАКЛЯВАЦЬ див. запаклёуваць.
ЗАПАКО^ВАЦЬ недок., ЗАПАКАВАЦЬ док.
1. вмішувати в упаковку) запаковувати, за
пакувати; -в&ць пасйлку запакувати посйлку; 2. розм. (наповнювати ущерть, цілком) за
бивати, забйти; -в&ць куфар забйти скрйню.
ЗАПАКОВКА ж. у різн. знач, упаковка.
ЗАПАЛАЧНІЦА ж . сірнйчниця.
ЗАПАЛАЧНЫ див. запалкавы.
ЗАПАЛЁННЕс. мед. запалення; з. лёгшх запа
лення легенів.
ЗАПАЛЁНЧЫ мед. запальнйй; з. працює запальнйй процес.
ЗАПАЛЕНЫ прям., перен. запалений; збудже
ний; з. уч&стак цела запалена ділянка тіла; з.
мозг збуджений мозок; -ныя вбчы запалені
очі.
ЗАПАЛКА ж. сірнйк ч.
ЗАПАЛКАВЬІ і ЗАПАЛАЧНЫ сірниковий; -вая
фабрыка сірникова фабрика; -ная вытвбрчасць виробнйцтво сірників.
ЗАПАЛОХАНАСЦЬ ж. заляканість.
ЗАПАЛОХАНЫ дієприкм., прикм. заляканий,
наляканий; ляклйвий. — Див. ще запалбхваць.
ЗАПАЛОХВАННЕ с. залякування, лякання.
ЗАПАЛОХВАЦЦА недок. пас. залякуватися.
ЗАПАЛОХВАЦЬ недок., ЗАПАЛ ОХАЦЬ док.
залякувати, залякати.
ЗАПАЛЫ М НЁЦЬ док. 1. заполум’яніти, запа
лахкотіти; запалати; агні -нблі вогнища (ба
гаття) запалали (запалахкотіли); 2. запломеніти, заполум’яніти; -нёла нёба на усхбдзе
запломеніло (заполум’яніло) нёбо на сході.
ЗАПАМІНАЛЬНЬІ пам’яткйй, легкйй на згад
ку, якйй запам’ятовується, залишається у пам’
яті; усе персан&жи атрим&ліся йркімі, цік&вьімі, -нимі усі персонажі вййшли яскравими,
цікавими, такйми, що запам’ятовуються.
ЗАПАМІНАННЕ с. запам ’ятовуван ня.
ЗАПАМІНАЦЦА недок. звор., пас. запам’ято
вуватися.
ЗАПАМІНАЦЬ недок., ЗАПОМНІЦЬ док. за
пам’ятовувати, запам’ятати; -пбмніць твар
сябра запам’ятати облйччя прйятеля.
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ЗАПАМОГА ж. обл. допомога, підтрймка, під
мога, підпомога.
ЗАПЛМЯТАВАНЫ обл. забутий. — Див. ще запамятаваць.

ЗАПЛМЯТАВАЦЬ док. обл. забути; ён на усё
~вау він про все забув.
ЗАПАР прислівн. розм. поспіль, підряд.
ЗАПАРУШАНЫ запорошений. — Див. ще запар^шваць.

ЗАПАРУШВАННЕ с . запорошування.
ЗАПАРУШВАЦЦА недок. 1. запорошуватися;
2. пас. запорошуватися.
ЗАПАРУШВАЦЬ недок., ЗАПАРУШЬІЦЬ док.
запорошувати, запорошйти; -шыць вбка запорошйти око; снег паспёу -шыць галлё сніг
устйг запорошйти гілля; 0 вбка не -рушыць
мухи не скрйвдить.
ЗАПАСВАННЕ с . початок пасіння (худоби).
ЗАПАСВАЦЬ недок., ЗАПАСВІЦЬ док. 1. по
чинати пасти, почати пасти; 2. (заробляти,
працюючи пастухом) запасати, запасти.
ЗАПАСВЕНЬІ зароблений пасінням.
ЗАПАТРАБАВАННЕ с. 1. зажадання, затребу
вання; 2. запит ч.\ 3. запитання, запит ч., по
треба ж.; да ~ння до запитання (до вймоги).
ЗАПАТРАБАВАННІ, -нняу тільки мн. (духовні
потреби) потреби, з&пити; культурныя ~нні
культурні потреби (запити).
ЗАПАТРАБАВАНЫ вйкликаний, затребуваний.
— Див. ще запатрабав&ць.
ЗАПАТРАБАВАЦЬ док. 1. зажадати, запитати,
затребувати; з. багаж запитати (затребувати)
багаж; з. дакумёнт зажадати (затребувати)
документ; 2. вйкликати; з. свёдкау вйкликати свідків.
ЗАПАТЬІЛАК, -лка ч. клйнець (для кріплення
коси до косовища).

ЗАПАЦЯВАДЬ недок., ЗАПАЦЁЦЬ док. пітні
ти, запітніти; вбкны запацблі вікна запітніли.
ЗАПАШНІК ч. с.-г. заорювач.
ЗАПЕК ч. обл. запічок.
ЗАПЁУ, -пёву ч. 1. (початок пісні) заспів; 2. літ.
(початок билини) зачйн.
ЗАПЁУКА див. запёу 1.
ЗАПЁЦЬ див. запяваць.
ЗАПЁЧАК, -чка ч. розм. запічок.
ЗАПІЛОУВАННЕ с . стол. запйлювання (пил
кою).

ЗАПІЛО^ВАЦЦА недок. пас. стол. запйлюватися.
ЗАПІЛОУВАЦЬ недок, ЗАПІЛАВАЦЬ док. стол.
запйлювати, запиляти.
ЗАПІЛ ОУКА ж . стол. запйлювання с.
ЗАПЛЁСЩ док. у різн. знач, заплестй; з. касу за
плести косу; з. дзфку лазбй заплестй дірку ло
зою; фасбля -ляла плот квасоля заплела пліт.
ЗАПЛЁЧНЫ заплічний; з. мяшбк заплічний
мішок; 0 -ных спрау м&йстар майстер голови
стинати.
ЗАПЛІКАННЕ с . обл. застібання.
ЗАПЛІКАЦЦА недок. звор., пас., ЗАПЛІКНУЦЦА док. обл. застібатися, застебнутися; (діал.)
защібатися, защібнутися.
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ЗАПЛІКАЦЬ недок., ЗАПЛІКНУЦЬ док. обл.
застібати, застебнути; (діал.) защібати, защібнути.
ЗАПЛ1КНУТЫ обл. застебнутий, (діал.) защёбнутий. — Див. ще заплікаць.
ЗАПЛОЦЦЕ с. розм . місце за плотом; каля
~цця біля плоту.
ЗАПЛЬІСЦІ1 док. (пливучи, потрапити кудинебудь, опинитися десь, за чимось) запливтй;
ён вбльмі далёка ~лыу він дуже далеко заплйв.
ЗАПЛЬІСЦІ2 док. (покритися, залитися чимнебудь) запливтй; вбчы -льілі сляз&мі очі запливлй слізьмй (сльозами).
ЗАПЛЮСКАЦЬ недок., ЗАПЛЮСНУЦЬ док.
розм. заплющувати, запліощити; -нуць вбчы
заплющити очі.
ЗАПЛЮХАНЬІ захлюпаний, забрйзканий; за
бовтаний, забрьоханий. — Див. ще заплюхваць.

ЗАПЛЮХВАЦЦА недок., ЗАПЛЮХАЦЦА док.
розм. 1. захлюпуватися, захлюпатися; забрйзкуватися, забрйзкатися; 2. недок. пас. захлю
пуватися, забрйзкуватися.
З АЛЛ ЮХВАЦЬ недок., ЗАПЛЮХАЦЬ док. за
хлюпувати, захлюпати; забрйзкувати, забрйзкати; забрьохувати, забрьохати; -хаць падлбгу захлюпати підлогу; -хаць сукёнку забрйзкати (забрьохати) сукню.
ЗАПОМНІЦЦА док. запам’ятатися; -ніліся ваённыя гады на усё жыццё запам’яталися
воєнні рокй на все життя.
ЗАПОМНІЦЬ див. запамінаць.
ЗАПРАЦАВАНЫ і ЗАПРАЦОВАНЫ заробле
ний. — Див. ще запрацбуваць.
ЗАПРАЦАВАЦЬ див. запрацбуваць.
ЗАПРАЦОУВАЦЬ недок., ЗАПРАЦАВАЦЬ док.
1. (діставати плату за працю) заробляти, заробйти, (рідко) запрацьовувати, запрацюва
ти; -ваць на пражыццё заробйти на прожйток
(на прожиття); 2. док. (почати працювати)
запрацювати; машына -вала машйна запра
цювала.
ЗАПРАШАЛЬНЬІ запрошувальний; з. жэст за
прошувальний жест; з. білет запрошення с.
ЗАПРАШАЦЬ недок. запрошувати; 0 сардЗчна
-шаем! ласкаво просимо!
ЗАПРАШЙННЕ с. у різн. знач, запрошення;
з’явіцца па ~нню з’явйтися за запрошенням;
ветліва адмбвіцца ад ~ння увічливо відмови
тися від запрошення.
ЗАПРОС, -су ч. (про ціну) заправа ж.
ЗАПРУДА ж. загата; гребля; гать.
ЗАПРУДЖАНЫ загачений; (перен.) заповне
ний. — Див. ще запруджваць.
ЗАПРУДЖВАННЕ с. загачування; заповнюван
ня, заповнення.
ЗАПРУДЖВАЦЦА недок. пас. загачуватися, за
повнюватися; заповнятися.
ЗАПРУДЖВАЦЬ недок., ЗАПРУДЗІЦЬ док. за
гачувати, загатйти; (перен.) заповнювати, за
повняти, заповнити; -дзіць раку загатйти
річку; жанчыны з дзбцьмі -дзілі увесь двор
жінкй з дітьми заповнили весь двір.
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ЗАПРЬІГОНЕНЬІ істор. закріпачений, покріпачений. — Див. ще запрьігбньваць.
ЗАПРЬІГОНЬВАННЕ с. істор. закріпачення, покріпачення, (незак. д. — ще) закріпачування.
ЗАПРЬІГОНЬВАЦЦА недок. пас. істор. закрі
пачуватися.
ЗАПРЬІГОНЬВАЦЬ недок., ЗАПРЬІГОНІЦЬ
док. істор. закріпачувати, закріпачити.
ЗАПРЬІКМЕЦІЦЬ і ЗАПРЬІМЕЦІЦЬ док. за
примітити, спостерегтй.
ЗАПРЬІКМЙЧАНЬІ запримічений. — Див. ще
запрьїкмеціць.
ЗАПРЬІХОДАВАНЬІ бухг. заприбуткований. —
Див. ще запрьіхбдаваць.
ЗАПРЬІХОДАВАЦЬ док. бухг. заприбуткувати.
ЗАПРЙГЧЬІ док. прям., перен. запрягтй; з. каня
запрягтй коня; з. Ураббту запрягтй до роботи.
ЗАПРФГЧЬІСЯ док. прям., перен. запрягтйся.
ЗАПРЯЖКА ж. 1. (декілька запряжених коней,
собак, оленів) запряг ч.\ запряжка; упряжка;
2. (збруя) упряж; 0 хадзіць у -жцьі ходйти в
упряжці.
ЗАПСТРЙКАЦЬ док. 1. заклацати, залйскати;
2. застрибати; 3. перен. розм. (почати вира
жати незадоволення) зафйркати.
ЗАПУДЗІЦЬ док. обл. залякати.
ЗАПУЖАНАСЦЬ ж. заляканість.
ЗАПУЖАНЬІ заляканий. — Див. ще запужваць.
ЗАПУЖВАННЕ с. залякування, лякання.
ЗАПУЖВАЦЦА недок. пас. залякуватися.
ЗАПУЖВАЦЬ недок., ЗАПУЖАЦЬ док. заля
кувати, залякати; -жаць дзіця залякати дитйну.
ЗАПУНСАВЕЛЬІ зашарілий; зачервонілий, по
червонілий. — Див. ще запунсавець.
ЗАПУНСАВбЦЦА док. зашарітися; зачервоні
ти, почервоніти.
ЗАПУНСАВбЦЬ док. зашаріти; зачервоніти,
зачервонітися, почервоніти.
ЗАПУСК1, -ку ч. запуск; з. штучнага спадарбжніка Зямлі запуск штучного супутника Землі;
3. у вьітвбрчасць запуск у виробнйцтво.
ЗАПУСК2, -ку ч. с.-г. (період перед отеленням, коли
молочна худоба перестає доїтися) сухостій.
ЗАПУСКІ, -скау тільки мн. церк. заговини, пу
шення с.; (заст.) запуст ч., запусти.
ЗАПУСКНЙ с.-г. сухостійний.
ЗАПЙРСКАЦЦА док. забрйзкатися.
ЗАПЙРСКВАЦЬ недок., ЗАПЙРСКАЦЬ док.
забрйзкувати, забрйзкати; (бруднити — ще)
заляпувати, заляпати; (багном — ще) заболо
чувати, заболотити; забовтувати, забовтати;
забрьохувати, забрьохати.
ЗАПЬІТАЛЬНІК ч . запйтувач.
ЗАПЬГГАННЕ с. 1. [запитання; 2. (вимогароз'яс
нення в якій-небудь справі) запит ч.; пасл&ць
з. надіслати запит.
ЗАПдЦКАНЬІ 1. забруднений, замазаний, закаляний; 2. у знач, прикм. бруднйй; 3. перен. закаляний; заплямований. — Див. ще запзцкваць.
ЗАПЇЩКВАЦЦА недок., ЗАП^ЦКАЦЦА док.
забруднюватися, забруднйтися; замазувати
ся, замазатися; калятися, закалятися; замур
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зуватися, замурзатися; задрйпуватися, задрйпатися.
ЗАПЗЦКВАЦЬ недок., ЗАПдЦКАЦЬ док. 1. (ро
бити брудним) забруднювати, забруднйти;
замазувати, замазати; каляти, закаляти; мур
зати, замурзати; 2. перен. (безчестити) пля
мувати, заплямувати (заплямити); забрудню
вати, забруднйти; -каць сябе ганебньїм учин
кам заплямувати (знеславити) себе ганебним
учйнком.
ЗАПЯВАЛА ч . і ж. прям., перен. заспівувач ч.,
заспівувачка ж., заспівач ч., заспівачка ж.
ЗАПЯВАЦЬ недок., ЗАПЕЦЬ док. у різн. знач.
заспівувати, заспівати; запбць арьію заспіва
ти арію.
з а п я л Е с к а ц ц а док. обл. (у воді) захлюпати
ся, заплескатися.
з а п я л Е с к а ц ь док. обл. (про воду) захлюпа
ти, захлюпотіти, заплескати.
ЗАПЯРШ ЙЦЬ: -ш ила у гбрле задряпало (по
чало дерти) в горлі.
ЗАПЯР&СЦІЦЬ док. розм. зарябіти, замайоріти.
ЗАПЯСЦЕ с. анат. зап’ясток ч., зап’ястя.
ЗАПЙСЦЕВЬІ анат. зап’ястний.
ЗАПЙТАК ч. 1. обл. підбор, каблук; 2. тільки
мн. (місце для слуги, лакея за спинкою давнього
екіпажа) заст. зап’ятки.
ЗАПЙТЬІ розм. запнутий, запнений.
ЗАПЙЦЬ док. розм. зап’ястй; з. вбкньї зап’ястй

вікна.
ЗАПЯЧЙ док. 1. запектй; з. макарбну запектй
макарони; з. рибу у цбсце запектй рйбу в
тісті; 2. розм. (починати пекти) запектй; ~пяклб у сірауніку запекло в шлунку.
ЗАПЯЧЬІСЯ док. у різн. знач, запектйся; к&ша
дббра -пяклася каша дббре запеклася; кроу
-пяклася кров запеклася; засмаглі в^сни і
-пекся рот засмагли уста і запікся рот.
ЗАПЯЯЦЬ док. обл. заспівати.
ЗАРА ж. 1. (забарвлення обрію) світанок ч., сві
тання с.\ заграва; вячЗрняя з. вечірня зафава;
2. зоря; н£ба усіяна зорамі небо усіяне (усйпане) зорями; 3. перен. (початок чого-небудь)
зоря; світання с., світанок ч.; на зарй цьівіліз&цьгі на світанку (зорі) цивілізації; 4. військ,
(сигнал) зоря; біць зару бйти (фати) зорю;
0 ад зарй да зарй а) (цілий день, з ранку до
вечора) від світання (світанку) до смеркання
(смерку), від зорянйці до зорянйці, від зорі
до зорі; б) (цілу ніч) од світу до світу; ні свет
ні зара ще й на світ не зазоріло (не зайняло
ся, не благословйлося).
ЗАРАБАЦІЦЬ док. 1. (воду) забрйжити, укрйти брйжами; 2. безос. зарябіти, заряботіти;
(в очах — ще) замигтіти, замиготіти.
ЗАРАБІЦЦА док. розм. (захопитися роботою,
втомитися від роботи) запрацюватися.
ЗАРАБЇЦЬ док. 1. заробйти, (рідше) запрацю
вати; з. сто рублеу заробйти сто рублів; на
гЗтай спр&ве нічбга не зарббіш на цій справі
нічого не заробиш; 2. (ліквідувати) забйти,
закласти, замазати, замурувати (дірку); 3. пе
рен. розм. заробйти; з. висбкую адзн&ку заро
бйти високу оцінку; з. вьімбву заробйти (діс
тати) догану; з. бізун& заробйти батога; 0 з.

ЗАРАВА
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па к&рку дістати по шйї; з. сваім мазалем за
горювати (заробйти) важкою працею; з. на
абар&нкі дістатися на бублики; з. на арЗхі

заробйти на горіхи.
ЗАРАВА і ЗАРЬІВА (розм.) с. з&фава ж.
ЗАРАДАВАЦЦА док. розм. зрадіти.
ЗАРАДЖАЦЦА1недок., ЗАРАДЗЇЦЦА док. (про
думки, сумніви і т. ін.) зароджуватися, зародйтися.
ЗАРАДЖАЦЦА2 недок. звор., пас., ЗАРАДЗЇЦ
ЦА (док. у різн. знач, заряджатися, зарядйтися; ~дз$ся акумулйтар зарядйвся акумуля
тор; -дзйдца бадзерасцю зарядйтися (насна
житися) бадьбрістю.
ЗАРАДЖАЦЬ1недок., ЗАРАДЗЇЦЬ док. (викли
кати, пробудити думки, почуття) зароджу
вати, зародйти; -дзщь сумнбнне зародйти сум
нів.
ЗАРАДЖАЦЬ2 недок., ЗАРАДЗІЦЬ док. заря
джати, заряд йти; -дзіць стрільбу заряд йти
рушнйцю.
ЗАРАДЗЇЦЬ1 док. (дати багатий урожай) уродйти(ся); бульба у гЗтьім гбдзе -дзіла картоп
ля в цьому році вродйла.
ЗАРАДЗЇЦЬ2 док. розм. (довго говорити те ж
саме) зарядйти.
ЗАРАКАЦЦА недок., ЗАРАЧЬІСЯ док. заріка
тися, заректйся; заклюватися, закаятися; я
зарбкся з ім хадзіць я зарікся (закаявся) з ним
ходйти.
ЗАРАНАК, -нку ч. світанок; з. нбвага жьщця
світанок нового життя; на ~нку ягб дзбйнасці
на світанку його діяльності.
ЗАРАНЕЙ прислівн. завчасно, заздалегідь.
ЗАРАНІЦА і ЗАРАНКА ж. 1. поет, зірнйця,
зорянйця; 2. вранішня (світова) зоря.
ЗАРАНКА1 див. зараніца.
ЗАРАНКА2 ж . орн. вільшанка; (лісова) берес

тянка.
ЗАРАНКАВЬІ світанковий; (поет.) зорний, зорьовйй.
ЗАРАПАД, -ду ч. зорепад.
ЗАРАСНІК, -ку ч. зарість ж., зйрості; чагарнйк.
ЗАРАУНАВАНЬІ зарівнений. — Див. ще зараунбуваць.

ЗАРАУНАВАЦЦА док. (зрівнятися з поверхнею
довкілля) зарівнятися.
ЗАРАУНОУВАННЕ с . зарівнювання.
ЗАРАУН ОУВАЦЦА недок. звор., пас. зарівню
ватися.
ЗАРАУнОУВАЦЬ недок., ЗАРАУНАВАЦЬ док.
зарівнювати, зарівняти.
ЗАРАЧЬІСЯ див. зарак&цца.
ЗАРВАЦЬ див. зарив&ць2.

ЗАРДЗЕЦЦА / ЗАІРДЗЕЦЦА док. 1. (виділи
тися яскраво-червоною барвою) зачервоніти,
зачервонітися; зажбвріти, зажеврітися; зайня
тися; на усхбдзе -дзбуся р&нак на сході за
йнявся ранок; 2. зашаріти, зашарітися, по
червоніти, зачервонітися; дзяучьша адразу
-дзблася і забігала па пакбі дівчина відразу
зашарілася й заметалася по кімнаті.
ЗАРДЗЕЦЬ і ЗАІРДЗЕЦЬ док. почервоніти, за
червоніти, зачервонітися; зажевріти, зажев

рітися; луг стримана -дзёу чырванню мкку луг
стрймано зажеврів бафйнцем маку.
ЗАРНЇЦА1 ж. блискавйця, зірнйця; спалахи,
спблохи мн.
ЗАРНЇЦА2 ж. бот. льонок ч., чистик ч.
ЗАРОБАК, -бку ч. розм. заробіток; (обл.) зарібок, заробок.
ЗАРОБКІ м н . заробітки; пайсці У з. пітй на за
робітки.
ЗАРОДАК, -дка ч. прям., перен. зародок; 0 у
зарбдку у зародку (у зачатку).
ЗАРОДКАВАСЦЬ ж . біол., перен. зародковість.
ЗАРОДКАВЫ зародковий, зачатковий.
ЗАРОК, -ку ч. обітниця ж., зарікання с., клят
ва ж.; (за)присягання с., зарік; даць з. зарек
тйся, дати (положйти) обітницю (зарік), по
клястися, заприсягтйся.
ЗАРУЖАВЁЦЦА див. заружавёць.
ЗАРУЖАВЁЦЬ і ЗАРУЖАВЁЦЦА док. 1. заро
жевіти; 2. почервоніти; (вкритися рум'янцем
— ще) зашарітися.
ЗАРУКА ж . запорука; гарантія; з. твбрчых пбспехау запорука творчих успіхів.
ЗАРУМЗАНЬІ розм. зарюмсаний, зарюманий;
заплаканий. — Див. ще зарумзаць.
ЗАРУМЗАЦЬ док.розм. зарюмсати, зарюмати,
заревіти, заревти.
ЗАРУНЁЛЫ (про озимину) зазеленілий. — Див.
ще зарунёць.

ЗАРУНЁЦЬ док. (про озимину) зарунйтися, за
зеленіти.
ЗАРУПЕЦЬ (кому) док. 1. занепокоїти, захви
лювати, затурбувати (кого); 2. (з інфін. і без
нього) безос. захотітися, забажатися, закортіти.
ЗАРУЧКА ж. розм. зарука, підфймка, протек
ція.
ЗАРЫВА див. зарава.
ЗАРЫВАЦЦА1недок., ЗАРЬІЦЦА док. 1. зари
ватися, зарйтися; -рыцца у сёна зарйтися в
сіно; -рыцца тварам у падушку зарйтися облйччям у подушку; 2. док. (цілком віддатися
якій-небудь справі) зарйтися; -рыцца у раббту
зарйтися (закопатися, пітй з головою) у пра
цю (в роботу).
ЗАРЫВАЦЦА2 недок., ЗАРВАЦЦА док. 1. об
риватися, обірватися; нітка -в&лася нйтка обівалася; 2. перен. (переходити міру, занадто
алеко заходити в чому-небудь) зариватися,
зарв&тися.
ЗАРЫВАЦЬ1 недок., ЗА РЙ ЦЬ док. (рилом —
про тварин) 1. заривати, зарйти; 2. (почати
рити) зарйти.
ЗАРЫВАЦЬ2 недок., ЗАРВАЦЬ док. розм. 1. об
ривати, обірвати; ~рв&ць штку у матку обі
рвати нйтку в мотку; 2. док. (раптово зупи
нити, перервати) увірвати, урвати, обірвати;
заціпити; аднаму -рвала, і другі у рот вады
набр&у одному заціпило, і другий у рот водй
набрав; 3. перен. (незаконно скористатися чимнебудь) урвати, увірвати; ён старався ~рв&ць
як мбжна ббльш він старався урвати якнай
більше; 0 каб табё -вала прост, лайл. бод£й
тобі заціпило.

ЗАРЫГАЦЬ

ЗАРЫГАЦЬ док. розм. (видати специфічний
скрипучий звук) заскрипіти, зарипіти.
ЗАРФЦЬ недок. поет, зоріти; світати, розвид
нятися.
ЗАСАБ прислівн. підряд, поспіль.
ЗАСАД

ч.
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(приміщення для розведення тварин)

сажок; трусіньї з. кроляча клітка, кролячий
сажок; (для птахів) кбєць.
ЗАСАДНЬІ1військ, засадний; з. атрад засадний
загін.
ЗАСАДНЫ2 сажал к о в и й ; -ная рыба сажалкова
риба.
ЗАСАКРЙЧВАЦЬ недок., ЗАСАКР&ЦІЦЬ док.
засекречувати, засекретити; -ціць загад за
секретити наказ; -ціць вынахбдства засекре
тити вйнахід.
ЗАСАЛЁННЕ с. спец, засолення; з. глёбы засо
лення грунту.
ЗАСАЛЩЦА див. засальвацца.
ЗАСАЛЇЦЦА док. засол йтися.
ЗАСАЛІЦЬ див. засальваць.
ЗАСАЛІЦЬ див. засбльваць.
ЗАСАЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАСАЛЩ
ЦА док. засмальцьовуватися, засмальцюва
тися, (про багато, усе) позасмальцьовувати
ся; заяложуватися, заялозитися, (про багато,
усе) позаяложуватися; засалюватися, засали
тися, (про багато, усе) позасолюватися.
ЗАСАЛЬВАЦЬ недок., ЗАСАЛІЦЬ док. засалю

вати, засалити.
ЗАСАРАМАЦЇЦЬ док. засоромити, збентежити.
ЗАСАРАМАЧАНЬІ засоромлений. — Див. ще
засарамаціць.

ЗАСАРЗННЕ с. і ЗАСОР ч. м е д . забиття с.; з.
страуніка забиття шлунка.
ЗАСВАВОЛІЦЬ док. розм. 1. почати пустувати,
почати бешкетувати, почати жирувати; 2. по
чати сваволити.
ЗАСВАЁННЕ с. у різн. знач, засвоєння.
ЗАСВАЙЛЬНАСЦЬ ж. у різн. знач, засвоюва
ність.
ЗАСВАЙЛЬНЫ у різн. знач, засвоюваний.
ЗАСВЕТЛА прислівн. завйдна.
ЗАСВЩРАВАЦЬ док. засвердлйти, почати свердлйти.
ЗАСВІРЧЗЦЬ док. розм. засвистати, засвистіти.
ЗАСВ1ЦЁЦЦА док. у різн. знач, стати прозорим
(прозористим, просвітчастим); прозирнути,
проступйти.
ЗАСВЯЦЇЦЦА док. 1. (з'явитися, мигнути) засвітйтися, замріти; заблймати, замиготіти, за
мерехтіти; удалечыт -ціуся агёньчык удалині
засвітйвся (замерехтів) вогник; 2. (ным) перен. засвітйтися; вбчы -цілі с я цеплынёй очі
засвітйлися теплотою.
ЗАСЁВАК, -сёуку ч. с.-г. бранка ж., рілля ж.;
зорана земля.
ЗАСЁДЗЕЦЦА док. засйдітися; з. у гасцях засйдітися в гостях; 0 з. у дзёуках прост, засй
дітися в дівках.
ЗАСЁДЗЕЦЬ док. розм. засидіти; мухі -дзелі
акнб мухи засйділи вікно; з. нагу засйдіти
ногу.
ЗАСЁК ч. засік.

ЗАСЕНЬ і ЗАЦЕНЬ ж. затінок ч.
ЗАСЕРДАВАЦЬ док. розм. розсердитися, роз
гніватися.
ЗАСЕУКІ, -севак тільки мн. початок сівбй.
ЗАСЕЧ див. засяк&ць.
ЗАСІВЕРАНЬІ обвітрений, потрісканий. — Див.
ще засівераць.

ЗАСЇВЕРАЦЬ док. обвітритися, потріскатися
(від вітру).

ЗАСІВІЦЬ док. розм. (засмачити молоком) забілйти.
ЗАСІГАЦЬ док. прост. попрямувати, покроку
вати, попростувати, почимчикувати.
ЗАСҐУЛЕНЬІ розм. забілений. — Див. ще засівіць.
ЗАСКАВЬІТАЦЬ док. прям., перен. заскавучати,
заскавчати.
ЗАСКАКАЦЬ док. 1. заскакати, застрибати, за
плигати; -каць ад радасці застрибати від ра
дості (з радощів); 1. затанцювати; 3. (на ко
ні) заскакати.
ЗАСКВАРАНЬІ зашкварений, засмажений. —
Див. ще заскварваць.

ЗАСКВАРВАННЕ с . зашкварювання, засмажу
вання (смаженим салом).
ЗАСКВАРВАЦЬ недок:, ЗАСКВАРЬІЦЬ док. за
шкварювати, зашкварити; засмажувати, за
смажити; -рьіць булен зашкварити (засма
жити) картопляну юшку.
ЗАСКВІРЧЇЩЬ док. розм. заверещати.
ЗАСКЇЧАНЬІ обл. заскбчений, застуканий. —
Див. ще засючваць.

ЗАСКЇЧВАЦЬ недок., ЗАСКЇЧЬІЦЬ док. обл.
заскакувати, заскочити; застукувати, засту
кати.
ЗАСКОКНУЦЬ док. однокр. заплигнути.
ЗАСКРЙПАЦЬ док. заскрипіти; проскрипіти.
ЗАСКРФБЦІ док. (почати скребти) зашкребтй,
заскребтй; (прям. — ще) зашкрябати.
ЗАСКРЗБЦІСЯ док. зашкребтйся, заскребтйся; зашкрябатися.
ЗАСКУГОЛІЦЬ док. заскйглити, заскімлити,
заскиміти, заскимліти.
ЗАСКУРНЬІ анат. зашкірний.
ЗАСЛІЗГАЦЕЦЬ див. заслізгаць.
ЗАСЛЇЗГАЦЦА док. заковзатися.
ЗАСЛІЗГАЦЬ і ЗАСЛІЗГАЦЕЦЬ док. заковзати.
ЗАСЛОН1 ч. обл. ослін.
ЗАСЛОН2 ч. військ, заслін, заслон.
ЗАСЛОНА ж. 1. завіса, заслона; дммав&я з. ди
мова заслона; з. туману заслона туману; 2. те
атр. завіса; 0 з. з вачЗй упала полуда з очей
спала; прьіузняць -н у відхилйти завісу.
ЗАСЛОНЧЬІК ч. обл. зменш, ослінчик.
ЗАСМАРКАНЬІ розм. засйканий. — Див. ще засмаркаць.

ЗАСМАРКАЦЦА док. розм. засякбтися.
ЗАСМАРКАЦЬ док. розм. засякати.
ЗАСМЕЦІЦЦА док. засмітйтися.
ЗАСМЕЦІЦЬ див. засмбчваць.
ЗАСМЕЧВАЦЬ недок., ЗАСМЕЦІЦЬ док. прям.,
перен. засмічувати, засмітйти; -ціць падлбгу
засмітйти підлогу; пустазелле -ціла пасевьі
бур’янй засмітйли посіви.
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ЗАСМУЖАНЬІ затягнутий, оповйтий, заволо
чений, пойнятий (серпанком, імлою, тума
ном, сйнявою).
ЗАСМУЖВАЦЦА недок., ЗАСМУЖЬІЦЦА док.
затягуватися, затягнутися, оповиватися, оповйтися, заволікатися, заволоктйся, поймати
ся, пойнятися (серпанком, імлою, туманом,
сйнявою).
ЗАСМУЖВАЦЬ недок., ЗАСМУЖЬІЦЬ док. за
тягувати, затягнути, оповивати, оповйти, за
волікати, заволоктй, поймати, пойняти (сер
панком, імлою, туманом, сйнявою).
ЗАСМУРбДЗІЦЦА док. розм. засмердітися.
ЗАСМУР<ШЗІЦЬ док. розм. засмердіти.
ЗАСМЬІЛЕЦЬ док. 1. почати боліти, пектй (від
опіків); почати тривожити, мучити (про ду
шевний біль); 2. тліти; 3. засмагнути до по
чорніння.
ЗАСНАВАЛЬНІК ч. засновник; основополож
ник; фундатор; з. гбрада засновник міста.
ЗАСНАВАЛЬНІЦА ж . засновниця; основопо
ложниця; фундаторка.
ЗАСНАВАЛЬНІЦКІ засновницький, фундатор
ський.
ЗАСНОУДАЦЬ док. розм. засновигати.
ЗАСОЛЬВАЦЬ недок., ЗАСАЛІЦЬ док. засолю
вати, засолйти, (багато, усе) позасолювати.
ЗАСОЛЬШЧЬІК ч. спец, засольник.
ЗАСОЛЬШЧЬІЦА ж. спец, засольниця.
ЗАСОР див. засарінне.
ЗАСОРАНЬІ засмічений; забйтий; захара
щений.
ЗАСОУГАЦЦА док. розм. засоватися.
ЗАСОУГАЦЬ док. (почати рухати) засовати.
ЗАСПАКАЕННЕ с. заспокоєння; втіха ж.; знайсці з. у працьі знайтй втіху в праці.
ЗАСПАКАЯЛЬНАЕ імен. фарм. заспокійливе.
ЗАСПАКАЙЛЬНЬІ заспокійливий.
ЗАСПбТЬІ розм. застуканий, заскочений.
ЗАСПбЦЬ див. заспяв&ць2.
ЗАСПРАЧАЦЦА док. засперечатися.
ЗАСПЯВАЦЬ1 док. заспівати.
ЗАСПЯВАЦЬ2 недок., ЗАСПЕЦЬ док. розм. (зна
ходити кого-небудь, де-небудь) заставати, за
стати; я не заспеу гасцей дбма я не застав
гостей вдома; 2. (зненацька захоплювати) за
ставати, застати, застукати, заскочити; засп&ць злбдзея застукати злодія.
ЗАСПЯШАЦЦА док. заквапитися, заспішйти,
заспішйтися.
ЗАСТАВІЦЬ1 див. застауляць1.
ЗАСТАВІЦЬ2 див. застауляць2.
ЗАСТАГАВАНЬІ заскиртований, складений у
стіжок (у стогй, у стіжкй). — Див. ще застагав&ць.
ЗАСТАГАВАЦЬ док. с.-г. заскиртувати, склас
ти у стіжок (у стогй, у стіжки).
ЗАСТАУЛЯЦЬ1 недок., ЗАСТАВІЦЬ док. 1. (за
ймати чим-небудь місце) заставляти, застави
ти; -віць пакбй мібляй заставити кімнату
меблями; -віць стол адбй заставити стіл стра
вами (їством); 2. загороджувати, загородйти,
заставляти, заставити; -віць дзвбрьі шафай
заставити (загородйти) двері шафою; 3. (роз

ЗАСЦЁНАК
містити що-небудь за що-небудь) ставити;
(розм.) становйти, ставляти, поставити; -віць

лбжак за шырму поставити ліжко за шйрму;
4. захаращувати, захарастити; -віць прахбд
скрьінкамі захарастити прохід скрйньками.
ЗАСТАУЛЯЦЬ2 недок., ЗАСТАВІЦЬ док. примушувати, примусити, приневолювати, при
неволити, сйлувати, присйлувати; -віць чакаць примусити чекати; 0 застау дурня Ббгу
маліцца, дык ён і лоб разаб’ё прися, загадай
дурному Богу молйтися, він і лоба (ікони)
розіб’є; пошлй дурня по раки, а він жаб налапа; дурень і в макітрі макогона зломить;
пошлй дурня по масло, то і в печі погасне;
дай дурневі макогона — він і вікна поб’є.
ЗАСТОЛЬВАЦЬ недок., ЗАСТОЛІЦЬ док. на
стилати (наслати) стелю; застбліць хату на
слати стелю в хаті.
ЗАСТРАКАТАЦЬ док. прям., перен. заскрекота
ти, заскрекотіти; застрекотати, застрекотіти;
(про комах— ще) зацвіркотати, зацвіркотіти,
зацвірчати, зацвіркати; (про людей розм. — зви
чайно) зацокотіти, зацокотати; у траве -тілі
кбнікі у траві зацвіркотіли коники; дзяучаты
-тйлі як сарбкі дівчата зацокотали як сороки.
ЗАСТРАКАЦЁЦБ док. зарябіти; замайоріти, за
рясніти.
ЗАСТРАКАЦЇЦЦА док. розм. зарябіти.
ЗАСТРАКАЦЇЦЬ док. зарябйти, запістрявити,
зробйти строкатим.
ЗАСТРАМЇЦЬ див. застрЗмліваць.
ЗАСТРЙМЛІВАЦЬ недок., ЗАСТРАМЇЦЬ док.
заганяти (загнати) колючку (скалку, скіпку)
(в що); -міць палец загнати колючку в палець.
ЗАСТРФШАК, -шка ч. і ЗАСТР&ШША с. розм.
стріха ж.; місце під стріхою.
ЗАСТРФШША див. застрЗшак.
ЗАСТУП ч. обл. заступ, (обл.) рискаль.
ЗАСТУПКА ж. обл. заступництво с., захист ч.
ЗАСТЬІВАЦЬ недок., ЗАСТЬІЦЬ док. 1. (загус
тіти, стати твердим) холонути, захолону
ти, застигати, застйгнути (застйгти); лой
-тыу лій захолов; смала -тыла смола застйгла; 3. замерзати, замерзнути, підмерзати,
підмерзнути, заклякати, заклякнути; річка
-тыла річка підмерзла; нбгі -тьілі ноги за
клякли; 4. (про труп) заклякати, заклякнути,
(розм.) дубіти, задубіти; 5. перен. (ставати
нерухомим від страху, здивування) заклякати,
заклякнути; завмирати, завмерти; ён -тыу ад
здзіулбння він закляк (завмер) від здивування
(від подиву); 6. (припинятися, зупинятися —
прохід, розвиток) завмирати, завмерти; жыццё у гбрадзе -тыла життя в місті завмерло.
ЗАСУХА ж. посуха, (рідше) засуха.
ЗАСУХАУСТОЙЛІВАСЦЬ ж. с.-г. посухостій
кість, засухостійкість.
ЗАСУХАУСТ0ЙЛ1ВЫ посухостійкйй, засухо
стійкий.
ЗАСЦЕЖКА ж . застібка, застіжка.
ЗАСЦЁНАК1, -нка ч. (місце тортур) катівня ж.
ЗАСЦЁНАК2, -нка ч. істор. (невелике поселен
ня) застінок, хутір.
ЗАСЦЁНАК3, -нка ч. закуток, закут.
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ЗАСЦЕНЬВАЦЦА недок. розм. заволікатися,
оповиватися.
ЗАСЦЕНЬВАЦЬ недок. розм. застувати, застити.
ЗАСЦЕРАГАЛЬНІК ч. 1 . т е х н . запобіжник;
злектрьічньї з. електрйчний запобіжник;
2. к н и ж н . оберігай; охоронець, охоронник.
ЗАСЦЕРАГАЛЬНІЦА ж. книжн. оберігачка, охо
ронниця.
ЗАСЦЕРАГАЛЬНЬІ запобіжний, охоронний, захиснйй.
ЗАСЦЕРАГАННЕ с . перестереження, застере
ження, остереження.
ЗАСЦЕРАГАЦЦА недок., ЗАСЦЕРАГЧЬІСЯ док.
охоронятися (недок.)\ забезпечуватися, за
безпечитися; уберігатися, уберегтйся.
ЗАСЦЕРАГАЦЬ недок., ЗАСЦЕРАГЧЬІ док.
1. охороняти, охоронйти; захищати, захистйти; забезпечувати, забезпечити; уберігати,
уберегтй; запобігати, запобігти; 2. застеріга
ти, застерегтй, остерігати, остерегтй, пере
стерігати, перестерегтй.
ЗАСЦЕРАЖЇШНЕ с. охорона ж.; забезпечен
ня; (незак. д. — ще) забезпечування; запобі
гання, запобігливість ж.
ЗАСЦІРТАВАНЬІ с.-г. заскиртований. — Див.
ще засціртаваць.

ЗАСЦІРТАВАЦЬ с.-г. заскиртувати.
ЗАСЦЙГВАЦЬ недок., ЗАСЦЯГНУЦЬ док. за
стібати, застебнути.
ЗАСЦЙГНЕНЬІ застебнутий, застебнений. —
Див. ще засцягваць.

ЗАСЦЯГНУЦЦА док. застебнутися.
ЗАСЦЯГНУЦЬ див. засцягваць.
ЗАСЦЯНКОВЕЦ, -кбуца ч. істор. застінковець,
провінціал; хуторянин.
ЗАСЦЯНКОВЬІ істор. застінкбвий, дрібнопо
місний; провінційний; хутірськйй.
ЗАСЦЯРОГА ж . 1. охорона, забезпечення с . ,
захист */.; 2. обережність, осторога; 3. осто
рога, пересторога, застереження с.
ЗАСЬІКАЦЬ док. прям., перен. розм. засичати,
(рідше) зашипіти; у траве -кала змяя у траві
засичала змія; єн злосна -кау на мяне він
злісно засичав на мене.
ЗАСЯКАЦЬ1 недок., ЗАСЯЧЬІ, ЗАСЕКЧЬІ і
ЗАСбЧ док. 1. (робити зарубку) зарубувати,
зарубати, закарбовувати, закарбувати; ~чм
дрЗва зарубати (закарбувати) дерево; ~чм
бервянб зарубати колоду; 2. (виявляти місце
знаходження чого-небудь, зафіксувати) засі
кати, засікти; -чьі курс карабля засікти курс
корабля; 3. (зачіпаючи на ходу однією ногою
за другу, ранити) засікати, засікти; конь засек
нагу кінь засік ногу; 0 -чьі час засікти час.
ЗАСЯКАЦЬ2 недок., ЗАСЯЧЬІ, ЗАСЕКЧЬІ і
ЗАСбЧ док. (бити до смерті різками, бато
гами) сіктй, засікти; 2. (убивати гострим
предметом, зброєю — сокирою, шаблею) руба
ти, зарубати.
ЗАСЯЧЬІ1 / ЗАСЕКЧЬІ, ЗАСбЧ див. засякаць1.
ЗАСЯЧЬІ2 і ЗАСЕКЧЬІ, ЗАСЕЧ див. засякаць2.
ЗАСЯЧЙСЯ док. (про коня) засіктися; кбнь на
шпаркім хаду мбжа ~чйся кінь на швидкому
ходу може засіктися.

ЗАТЛУШЧВАЦЬ

ЗАТАННА прислівн. розм. дешево; єн прадау
свайгб канй вельмі з. він продав свого коня
дуже дешево.
ЗАТАПЛЙЦЬ недок., ЗАТАПІЦЬ док. 1. (зали
вати водою) затоплювати, затопляти, затопйти; річка -піла берагі річка затопйла берегй; 2. (примушувати потонути) топ йти,
потопйти; з. перен. наповнювати, наповни
ти; наводняти, наводнйти; -піць рмнак т£нньімі таварамі наповнити рйнок дешевим
крамом.
ЗАТАРМАЗЇЦЦА див. затармбжвацца.
ЗАТАРМАЗІЦЬ див. затармбжваць.
ЗАТАРМАСІЦЦА док. розм. затермосйтися, засмйкатися, зашарпатися.
ЗАТАРМАСЇЦЬ док. розм. затермосйти, затор
сати, заторгати, засіпати, засмйкати, зашар
пати; дзеці мяне зусім -сілі діти мене зовсім
засмйкали (зашарпали, затермосили).
ЗАТАРМОЖАНАСЦЬ ж. загальмованість.
ЗАТАРМОЖАНЬІ прям., перен. загальмований.
— Див. ще затармбжваць.
ЗАТАРМОЖВАННЕ с. прям., перен. загальмо
вування.
ЗАТАРМОЖВАЦЦА недок. звор., пас. ЗАТАР
МАЗІЦЦА док. прям., перен. загальмовувати
ся, загальмуватися.
ЗАТАРМОЖВАЦЬ недок., ЗАТАРМАЗЇЦЬ док.
прям., перен. загальмовувати, гальмувати, за
гальмувати.
ЗАТАРМОШАНЬІ засмйканий, зашарпаний,
засіпаний. — Див. ще затармасіць.
ЗАТАУХАЦЬ док. розм. (про натовп і т. ін.)
заштовхати; у натбупе ягб зусім -халі у на
товпі його зовсім заштовхали.
ЗАТКАЛА с. затичка ж.; (для затикання димо
ходу в печі) заткало, заткално.
ЗАТЛУМ див. затлумленне.
ЗАТЛУМІЦЦА див. затлумлівацца.
ЗАТЛУМІЦЬ див. затлумліваць.
ЗАТЛУМЛЙННЕ с. і ЗАТЛУМ ч. затьмарення,

потьмарення.
ЗАТЛУМЛЕНЬІ заморочений, задурений, за
турканий, спантелйчений. — Див. ще затлум
ліваць.

ЗАТЛУМЛІВАЦЦА і ЗАТЛУМЛЙЦЦА недок.,
ЗАТЛУМІЦЦА док. заморочуватися, замо
рочитися, спантелйчуватися, спантелйчитися, збиватися (збйтися) з пантелйку.
ЗАТЛУМЛІВАЦЬ і ЗАТЛУМЛЙЦЬ недок.,
ЗАТЛУМЇЦЬ док. заморочувати, заморочи
ти, задурювати, задурйти, затуркувати, за
туркати (голову), збивати (збйти) з пантелй
ку, пантелйчити, спантелйчити; -мілі мне галаву задурйли (затуркали) мені голову.
ЗАТЛУСЦІЦЦА див. затлушчвацца.
ЗАТЛУСЦІЦЬ див. затлушчваць.
ЗАТЛУШЧАНЬІ засмальцьований, заяложений,
засалений. — Див. ще затлушчваць.
ЗАТЛУШЧВАЦЦА недок., ЗАТЛУСЦІЦЦА док.
засмальцьовуватися, засмальцюватися, зая
ложуватися, заялозитися, засалюватися, за
салитися.
ЗАТЛУШЧВАЦЬ недок., ЗАТЛУСЦІЦЬ док. за
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смальцьовувати, засмальцювати, заяложува
ти, заялозити, засалювати, засалити.
з а т О е спол. протист. зате.
ЗАТОЕНА прислівн. затаєно.
ЗАТОЕНАСЦЬ ж . зат£єність.
ЗАТОЕНЫ 1. дієприкм. затаєний; 2. прикм. за
таєний, притаєний, прихований; таємний,
потаємний; ~ная р&дасць затаєна (прихова
на) радість; ~ныя думкі затаєні (потаємні)
думкй. — Див. ще затбйваць.
ЗАТОЙВАЦЦА недок. 1. затаюватися, прита
юватися; 2. перен. затаюватися; 3. пас. зата
юватися.
ЗАТОЙВАЦЬ недок., ЗАТАЇ ЦЬ док. 1. затаю
вати, затаїти; притаювати, притаїти; прихо
вувати, приховати; затаіць мару затаїти мрію;
2. затамовувати, затамувати; 0 затаіць дых&нне (дых, дух) затамувати (затаїти) дйхання
(дух, подих).
ЗАТОРГАЦЦА док. засіпатися, засмйкатися; у
ягб нервбва -галася шчака у нього нервово
засіпалася щока.
ЗАТОРГАЦЬ док. (почати смикати) засмйкати; зашарпати, засіпати; (за вікно, за двері)
заторгати.
ЗАТОРКАЦЬ док. 1. (про рибу) заклювати;
2. розм. заткнути, позатикати.
ЗАТОРКВАЦЬ недок., ЗАТОРКНУЦЬ док. однокр. затикати, заткнути, утикати, уткнути,
увіткнути; застромлювати, застромйти; ус
тромляти, устромйти.
ЗАТОРКНУТЬІ розм. заткнутий, застромлений,
устромлений. — Див. ще затбркваць.
ЗАТОУКАЦЬ недок., ЗАТАУЧЬІ док. кул. (до
давати до страви товчене сало) затовкувати,
затовктй; засмачувати, смачйти, засмачйти.
ЗАТРАВЁЛЫ порослий травою. — Див. ще за
травёць.
ЗАТРАВЁЦЬ і ЗАТРАВЯНЁЦЬ док. заростй тра
вою; двор ~вёу двір заріс травою.
ЗАТРАВЯНЁЦЬ див. затравёць.
ЗАТРУХАЦЬ док. розм. (побігти підтюпцем) за
трюхикати.
ЗАТРЬІЗНІЦЬ док. замарити, замаячйти (про
хворого).

ЗАТРЬІМЛІВАЦЬ і ЗАТРЫМОУВАЦЬ недок.,
ЗАТРЬІМАЦЬ док. у різн. знач, затрймувати,
затрймати.
ЗАТРФСЦІ док. у різн. знач, затрястй, затрусйти; (про гарячку, пропасницю і т. ін. розм. —
ще) затіпати.
ЗАТРФСЦІСЯ док. затрястйся, затрусйтися,
(розм.) затіпатися; затремтіти; (від трясіння
— ще) задвигтіти; з. ад страху затрусйтися
(затремтіти) від страху; -сліся сцены задвиг
тіли стіни.
ЗАТУЗАНЫ засмйканий, зашарпаний, пошар
паний; змучений, вймучений. — Див. ще затузаць.
ЗАТУЗАЦЦА док. 1. знемогтй, знесйлитися;
змучитися, вймучитися, намучитися; ён ~зауся з маладым канём він намучився з молодйм
конём; 2. перен. засмйкатися, зашарпатися,
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змучитися, вймучитися; зусім -зауся чалавек
зовсім засмйкалася (зашарпалася) людйна.
ЗАТУЗАЦЬ док. 1. (почати смикати) засмйкати, засіпати; з. лейцамі засмйкати віжками;
2. перен. засмйкати, зашарпати; змучити, вймучити, намучити.
ЗАТУКАЦЬ док. затуркати; затюкати.
ЗАТУРЙЦЬ док. прост. 1. загнати, увігнати; з.
карбу у хлеу загнати корів у хлів; 2. ( занести,
затягнути кудись щось важке, громіздке) від
тарабанити.
ЗАТЬІМ прислівн. 1. потім; відтак; а тоді, а да
лі; зрабі, а з. хваліся зробй, а тоді хвалйся;
2. тому, того, для того, для цього; 0 з. што
спол. причинний тому що, через те що; з. каб
спол. мети для того, щоб.
ЗАТЬІНКАВАНЬІ і ЗАТЬІНКОВАНЬІ потинь
кований, заштукатурений. — Див. ще затьін-

кбуваць.
ЗАТЬІНКАВАЦЬ див. затьінкбуваць.
ЗАТЬІНКОУВАЦЦА недок. пас. тинькуватися,
заштукатурюватися.

з а т ь ін к О у в а ц ь недок., ЗАТЬІНКАВАЦЬ док.
тинькувати, потинькувати, заштукатурюва
ти, заштукатурити; -ваць сцбньї потинькува
ти стіни.
ЗАТФПАЦЬ док. розм. 1. затупати, (підсил.) за
тупотіти; 2. задріботіти, задріботати (нога
ми), затупцювати.
ЗАУВАГА ж. 1. (коротке міркування) увага, за
уваження с.; критичная з. критйчне заува
ження; 2. (повчання) зауваження с.; наст&унік
некалькі разбу рабіу яму -вагі учйтель декіль
ка разів робйв йому зауваження; 3. (заува
ження до тексту) примітка.
ЗАУВАЖАНЬІ 1. помічений, примічений; 2. по
мічений, підмічений; спостережений, заува
жений.
ЗАУВАЖАЦЦА недок. 1. спостерігатися, помі
чатися; примічатися; відзначатися; -жаецца
цяга да навукі сярбд мбладзі помічається
(спостерігається) потяг до науки серед мо
лоді; при некатбрьіх хварббах -жаецца рїзкае
паніжЗнне тзмператури при деяких хворобах
відзначається (спостерігається) різке знйження температури; 2. пас. помічатися, спо
стерігатися.
ЗАУВАЖАЦЬ / ЗАУВАЖВАЦЬ недок., ЗА^ВАЖ ЬІЦЬ док. 1. помічати, помітити, приміча
ти, примітити, спостерігати, спостерегтй; за
уважувати, зауважити; 2. (робити зауваження)
зауважувати, зауважити; зазначати, зазначи
ти; 3. (виявляти яку-небудь властивість) помі
чати, помітити, спостерігати, спостерегтй;
4. док. у знач. вст. сл. візьміть до уваги, за
уважте; і, ~жце, гіта єн сам змайстравау і,
зауважте (візьміть до уваги), це він сам
змайстрував; 0 слана не -ж иць слона не по
мітити.
ЗАУВАЖЬІЦЬ див. зауважаць.
ЗАУгАСАУСКІ розм. завгоспівський.
ЗАУДАВбЛЬІ прикм. якйй (що) овдовів, овдо
вілий.
ЗАУДАВЙЦЬ док. овдовіти.
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ЗАУПАРЦЩЦА док. розм. упертися, затятися,
затнутися.
ЗАУСЕДАШНІ див. зауседнм.
ЗАУСЕДНЬІ / ЗАУСЕДАШНІ повсякчасний,
постійний; звичайний, незмінний; з. спадарбжнік постійний (незмінний) супутник.
ЗАУСЕДЬІ / ЗАУСЯГДЬІ обл. прислівн. завждй;
постійно, незмінно, повсякчас; 0 не заусягдм, як на дзядм присл. минулася котові мас
ничка; прййде і на пса колйсь зима.
ЗАУСЯГДЬІ див. зауседьі.
ЗАУТРАЕ с. розм. завтра.
ЗАУЧАРАНІНІ позавчорашній.
ЗАУЧОРА прислівн. позавчора.
ЗАУШНІЦА ж . мед. завушниця, свйнка, паротйт ч.
з а ф а н а б З р ь і ц ц а док. розм. загордйтися, за
розумітися, зазнатися, зачванитися.
ЗАФАСТРЬІГАВАНЬІ / ЗАФАСТРЬІГОВАНЬІ
крав, заметаний, обкйданий. — Див. ще зафастрьігбуваць
ЗАФАСТРЬІГОУВАЦЦА недок. крав. пас. за
метуватися, обкидатися.
ЗАФАСТРЬІГОУВАЦЬ недок., ЗАФАСТРЬІГАВАЦЬ док. крав, заметувати, заметати; обки
дати, обкйдати.
ЗАФУНДАВАЦЬ див. зафундзіць.
ЗАФУНДЗЇЦЬ / з а ф у т ї д а в а ц ь док. розм.
пригостйти, почастувати.
ЗАХАВАЛЬНІК ч . охоронець.
ЗАХАВАЛЬНІЦА ж . охоронниця.
ЗАХАВАНА прислівн. 1. приховано; 2. канц. у
цілості.
ЗАХАВАНАСЦЬ ж . 1. потайність; 2. канц. ці
лість; 0 у цзласці і -сці у повній цілості.
ЗАХАВАННЕ с . 1. зберігання, збереження; 2. до
тримання, додержання.
ЗАХАВАНЬІ 1. збережений; 2. захований; 3. дотрйманий, додержаний. — Див.
захбувацца.
ЗАХАВАЦЦА див. захбувацца.
ЗАХАВАЦЬ див. захбуваць.
ЗАХАДЖАЛЬІ розм. захожий, зайшлий.
ЗАХАЛАНУЦЬ док. обл. завмерти, похолонути;
у ягб аж сірца -нула ад радаснай нечаканасці
він аж завмер серцем від радісної несподі
ванки.
ЗАХАПЛЕННЕ с. у різн. знач, захоплення; за
хват ч.\ з. тзатрам захоплення театром; бьіць
у -нні ад канцЗрта бути в захопленні від кон
церту; гаварьіць з -ннем говорйти з захватом
(із захопленням); з. дзяучьінай захоплення
дівчиною.
ЗАХАПЛЙЛЬНАСЦЬ ж. захопливість; з. сюж§та захопливість сюжету.
ЗАХАПЛЙЦЦА недок., ЗАХАПЩЦА док. у різн.
знач, захоплюватися, захопйтися; -ляцца ігрбй артмстау захоплюватися грою акторів;
-ляцца вучббай захопйтися навчанням; єн
захапіуся працай і забмуся за гблад він захопйвся працею і забув про голод; -піцца дзяучмнай з першага пбзірку захопйтися дівчи
ною з першого погляду.
ЗАХАПЛЙЦЬ недок., ЗАХАПЇЦЬ док. у різн.
знач, захоплювати, захопйти.
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ЗАХАПЛЙЮЧА прислівн. захопливо.
ЗАХАПЛЙЮЧЬІ і ЗАХАПЛЙЛЬНЬІ захоплю
ючий.
ЗАХВОСТАВАТЬІ обл. (про деревний стовбур) з
тонкйм верховіттям.
ЗАХІЛІЦЦА див. захіляцца.
ЗАХІЛІЦЬ див. захіляць.
ЗАХІЛЬВАЦЦА див. захіляцца.
ЗАХІЛЬВАЦЬ див. захіляць.
ЗАХІЛЙЦЦА і ЗАХІЛЬВАЦЦА недок., ЗАХІЛІЦЦА док. 1. загортатися, загорнутися; за
кочуватися, закотйтися, загинатися, загну
тися; край абруса -ліуся край скатертйни за
горнувся; 2. заслонятися, заслон йтися, закри
ватися, закрйтися; -ліцца рукбй заслонйтися
(закрйтися) рукою; 3. недок. пас. загортати
ся, закочуватися; заслонятися, закриватися.
ЗАХІЛЙЦЬ і ЗАХІЛЬВАЦЬ недок., ЗАХІЛЇЦЬ
док. 1. загортати, загорнути, закочувати, закотйти, загинати, загнути; -ліць край стовЗткі загнути (загорнути) край серветки; 2. за
слоняти, заслонйти, заступати, заступйти,
закривати, закрйти; -ліць твар рукамі закри
ти облйччя руками.
ЗАХІНАННЕ с . 1. загортання; 2. запинання;
3. закутування; 4. загинання, загортання.
ЗАХІНАЦЦА недок., ЗАХІНУЦЦА док. 1. за
гортатися, загорнутися; 2. запинатися, за
пнутися, завішуватися, завіситися; 3. заку
туватися, закутатися, загортатися, загорну
тися; -нуцца у плашч загорнутися (закута
тися) в плащ; 4. загинатися, загнутися,
загортатися, загорнутися; -н£лася кбудра за
гнулася (загорнулася) ковдра; 5. ховатися,
сховатися; -н^цца за в^гал сховатися за ріг;
6. перен. (туманом, димом і т. ін.) затягатися
(затягуватися), затягтйся (затягнутися), за
волікатися, заволоктйся, запинатися, запну
тися, закриватися, закрйтися; вяршмня гари
-нулася смугбй вершйна горй заволоклася
серпанком (туманом); 7. недок. пас. загорта
тися, запинйтися, закутуватися, загинатися,
заволікатися, закриватися.
ЗАХІНАЦЬ недок., ЗАХІНУЦЬ док. 1. загорта
ти, загорнути, прикривати, прикрйти; засло
няти, заслонйти; -нуць крьісб палітб загор
нути полу пальта; -нуць галаву рук&мі при
крйти голову руками; 2. запинати, запнути;
завішувати, завісити; -нуць фіранку завісити
фіранку; 3. закутувати, закутати, загортати,
загорнути; -нуць у кажух закутати в кожух;
4. загинати, загнути; загортати, загорнути;
-нуць край кбудрьі загорнути (загнути) край
ковдри; 5. ховати, сховати; 6. перен. (про ту
ман, дим і т. ін.) затягувати, затягнути; заво
лікати, заволоктй; запинйти^ запнути; закри
вати, закрйти; тум&н -н^у ббраг рЗчкі туман
заволік берег річки.
ЗАХІНУТЬІ 1. загорнутий, загорнений; 2. за
пнутий, запне ний, завішений, закритий; 3. за
кутаний; 4. загнутий, загорнений; 5. перен.
(туманом, димом і т. ін.) затягнений, затяг
нутий, заволочений. — Див. ще захінйцца.
ЗАХІНУЦЦА див. захінацца.
ЗАХІСТАЦЦА док. 1. захитатися; слуп -тауся
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стовп захитався; зямля пад нагамі -талася
земля під ногами захиталася; ён -т£уся і упау
він захитався і впав; 2. перен. (стати нестій
ким, неміцним) похитнутися; ягб аутарытЗт
-т&уся його авторитет похитнувся; 3. перен.
(стати нерішучим) завагатися; суддзі -таліся
судді завагалися.
ЗАХІСТАЦЬ док. 1. захитати; вёцер -т&у дрЗвы
вітер захитав дерева; 2. перен. (примусити
сумніватися) похитнути.
ЗАХЛАМЛЕНАСЦЬ ж . захаращеність.
ЗАХЛАМЛЕНИЕ с . захаращування.
ЗАХЛАМЛЕНЫ захаращений. — Див. ще захл&мліваць.
ЗАХЛАМЛІВАЦЬ / ЗАХЛАМЛЙЦЬ недок., ЗАХЛАМІЦЬ док. захаращувати, захарастити;
засмічувати, засмітйти; -міць увёсь пакбй за
харастити (засмітйти) всю кімнату.
ЗАХЛАМЛЙЦЦА недок. пас. захаращуватися.
ЗАХЛАМЛЯЦЬ див. захламліваць.
ЗАХЛЁБВАЮЧЫСЯ прислівн. прост, захлина
ючись.
ЗАХЛІПАЦЦА недок., ЗАХЛІПНУЦЦА док.
прям., перен. 1. захлинатися, захлинутися; ён
пач&у ужб -пацца, калі прыспёла дапамбга він
уже почав захлинатися, колй наспіла (при
спіла) допомога; -пацца ад радасці захлина
тися від радості; 2. задихатися, задихнутися;
-іф щ а ад крыуды задихнутися від крйвди;
3. погаснути; святлб -нулася світло погасло.
ЗАХЛУСЇЦЦА док. розм. забрехатися.
ЗАХМУРАНЬІ затьмарений, потьмарений. —
Див. ще захмурваць.
ЗАХМУРВАЦЬ недок., ЗАХМУРЫЦЬ док. за
тьмарювати, затьмарити; потьмарювати, по
тьмарити; засмучувати, засмутйти.
ЗАХОДНІ західний.
ЗАХОДНІК ч. істор. західник.
ЗАХОДНІЦКІ істор. західницький.
ЗАХОДНІЦТВА с. істор. західництво.
ЗАХОП, -пу ч. 1. (дія) захоплення с., загарбан
ня с.; з. улады захоплення влади; з. чужбй
тэрытбрьн захоплення (загарбання) чужої те
риторії; 2. (охоплювальний простір) захват;
шырыня -пу ширина захвату; з. касьі ручка.
ЗАХОПЛІВАЦЬ недок. захоплювати, загарбу
вати.
ЗАХОПНІК ч. загарбник; чужаземныя -нікі іно
земні загарбники.
ЗАХОПНІЦА ж. загарбниця.
ЗАХОПНІЦКІ загарбницький; -кая палпыка
загарбницька політика.
ЗАХОПНЫ 1. загарбний; 2. захватний.
ЗАХОУВАННЕ с. 1. зберігання, збереження;
2. дотрймання, додержання.
ЗАХОУВАЦЦА недок., ЗАХАВАЦЦА док. 1. у
різн. знач, зберігатися, зберегтйся; частка твбрау шсьмённжа -ваецца у рукапісньїм аддзёле
біоліятЗкі частйна творів письменника збері
гається в рукопйсному відділі бібліотеки;
грбшы -ваюцца у ашчадным б&нку ф ош і збе
рігаються в ощадному банку; ст&рыя звьічкі
-валіся старі звйчки збереглйся; з дауніх пор
-в&лася паданне з давніх-давен зберігся пе
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реказ (збереглася легенда); тут -в&ліся сляды
вайны тут збереглйся слідй війнй; бульба
-валася да вясны картопля збереглася до веснй; дом дббра -вауся будйнок добре зберігся;
здарбуе -валася здоров’я збереглося; 2. пас.
зберігатися, ховатися; дотрймуватися, до
держуватися; 3. док. (залишитися цілим, неушкодженим) уціліти (вціліти), зберегтйся;
ад пажару -валіся тблькі тры хаты від пожежі
вціліли (збереглйся) лише три хати; 3. док.
(розташуватися так, щоб бути непомітним)

заховатися.
ЗАХОУВАЦЬ недок., ЗАХАВАЦЬ док. 1. у різн.
знач, зберігати, зберегтй; -ваць дзяржауную
маёмасць зберегтй державне майно; г§ты дакумёнт варта -ваць цей документ варто збе
регтй; нарбд -вау шмат паданняу народ зберіг
багато переказів (легенд); -ваць памяць аб
загінуушьіх гербях зберегтй пам’ять про загйблих героїв; -ваць тайну зберегтй таємнйцю; -ваць вастрыню пачуццяу зберегтй гос
троту почуттів; -ваць вёру у чалавёка зберег
тй віру в людйну; бульбу мбжна -ваць у склепе
картоплю можна зберегтй в погребі; 2. захо
вувати, заховати, ховати, сховати; приховува
ти, приховати; ипгу так -вау, што не мбжна
знайсці кнйгу так заховав, що не можна
знайтй; ён не мог -ваць ад маці сваё хваляванне він не міг приховати від матері свого
хвилювання; 3. (точно, без відхилень викону
вати обіцяне, наказане, необхідне) дотрймувати, дотрймати, додержувати, додержати; -ваць
умбвы да -гавбру дотрймати умови договору;
-ваць дысцыплшу дотрймувати дисципліни.
ЗАХОУНЬІ охоронний; -ная распіска охорон
на розпйска.
ЗАХРАБУСТАЦЬ док. розм. захрустіти, захрускати, захрущати, (діал.) захрупотіти, захрупостіти.
ЗАХРАСАННЕ с . 1. засмічування, закупорю
вання; 2. застрявання, застрягання.
ЗАХРАСАЦЬ недок., ЗАХРАСНУЦЬ док. 1. засмі
чуватися, засмітйтися; закупорюватися, заку
поритися; забиватися, забйтися; ракавіна -сла
раковина забйлася; 2. застрявати, застряти;
кбстка -ла у гбрле кістка застряла в горлі.
ЗАХРАСЛЬІ засмічений; закупорений; забйтий.
— Див. ще захрасаць.
ЗАХУТАНЬІ закутаний, загорнутий, загорне
ний; укутаний, угорнутий, угорнений; об
захутвацца.
горнутий, обгорнений. — Див.
ЗАХУТАЦЦА див. захутвацца.
ЗАХУТВАННЕ с. закутування, загортання; уку
тування, угортання; обгортання.
ЗАХУТВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАХУТАЦЦА
док. закутуватися, закутатися, загортатися,
загорнутися; укутуватися, укутатися, угорта
тися, угорнутися; обгортатися, обгорнутися.
ЗАХУТВАЦЬ недок., ЗАХУТАЦЬ док. закутува
ти, закутати, загортати, загорнути; укутува
ти, укутати, угортати, угорнути; обгортати,
обгорнути.
ЗАЦАЛАВАНЫ і ЗАЦАЛОВАНЫ зацілований.
— Див. ще зацалаваць.
ЗАЦАЛАВАЦЦА док. розм. зацілуватися.
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ЗАЦАЛАВАЦЬ док. розм. зацілувати.
ЗАЦАПВАЦЬ недок., ЗАЦАПАЦЬ док. розм.
1. ловйти, зловйти, (док.) піймати, спіймати;
хапати / схоплювати, схопйти; 2. загарбува
ти, загарбати; (розм.) заграбастувати, загра
бастати.
ЗАЦВЕРДЗЯВАЦЬ недок. твердіти, тверднути;
(розм.) дубіти; (висихаючи — ще) тужавіти.
ЗАЦВЬІРКАЦЬ док. 1. (про птахів) зацвірінь
кати, зацвірінчати, зацвірінькотіти; 2. (про
комах) зацвіркати, зацвірчати; зацвіркотати,
зацвіркотіти.
ЗАЦВЯЛІЦЬ док. задражнйти.
ЗАЦЕКЧЬІ док. затектй.
ЗАЦЕЛЯПАЦЦА док. розм. (про висячі предме
ти) зателіпатися.
ЗАЦЕМАК, -мку ч. розм. сутінок, сутінь ж.
ЗАЦЕМНА прислівн. розм. 1. вдосвіта (удосві
та), до світанку (до світання); 2. смерком,
прйсмерком, (розм.) смеркома.
ЗАЦЕНЕНЬІ затінений, притінений. — Див.
ще зацяняць.
ЗАЦЕНЬ див. засень.
ЗАЦЕПЛА прислівн. розм. затепла.
ЗАЦЕРУШЬІЦЦА див. зацярушвацца.
ЗАЦЕРУШЙЦЬ див. зацярушваць.
ЗАЦЕК, -ку ч. (слід від рідини) патьок, (частіше
мн.) патьоки.
ЗАЦЕКЛЬІ ( і з слідами патьоків) якйй (що) за
тік, якйй (що) заплйв; заплйлий. — Див. ще
зацякаць 1.
ЗАЦЕКШЬІ1. затерплий, потерплий, замлілий,
зомлілий, зімлілий; 2. (із слідами патьоків)
якйй (що) затік, якйй (що) заплйв; заплй
лий. — Див. ще зацяк&ць 1, 2.
ЗАЦЇРКА ж. 1. (дія) затирання; 2. кул. (борош
няна\) затірка.
ЗАЦІУКАЦЬ док. зацявкати.
ЗАЦІШАК, -шку ч. 1. затйшок; 2. затйшшя с.
ЗАЦІШНА прислівн. затйшно.
ЗАЦЇШНАСЦЬ ж. затйшність.
ЗАЦІШНЬІ затйшний; ~нае надвбр’е затйшна
погода.
ЗАЦУГЛІВАЦЬ недок., ЗАЦУГЛЙЦЬ док. за
гнуздувати, загнуздати.
ЗАЦУТЛЙНЬІ загнузданий. — Див. ще зацугліваць.
ЗАЦУГЛЙЦЬ див. зацугліваць.
ЗАЦУРЧАЦЬ і ЗАЦУРЧАЦЬ док. задзюрчати,
задзюркотати, задзюркотіти.
ЗАЦУРЧАЦЬ див. зацурчаць.
ЗАЦУХМОЛЕНЬІ розм. заяложений, заслйнений, забруднений. — Див. ще зацухмбльваць.
ЗАЦУХМОЛІЦЦА див. зацухмбльвацца.
ЗАЦУХМОЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАЦУХМОЛІЦЦА док. розм. заяложуватися, заяло
зитися; заслйнюватися, заслйнитися; забруд
нюватися, забруднйтися.
ЗАЦУХМОЛЬВАЦЬ недок., ЗАЦУХМОЛІЦЬ
док. розм. заяложувати, заялозити; заслйнювати, заслйнити; забруднювати, забруднйти.
ЗАЦЬІРАВАНЬІ заштопаний, поштопаний. —
Див. ще зацьірбуваць.
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ЗАЦЫРАВАЦЦА див. зацырбувацца.
ЗАЦЙРКАЦЬ док. розм. зачвйркати.
ЗАЦЬГРО^ВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАЦЫРАВАЦЦА док. заштопуватися, заштопатися.
ЗАЦЫРОУВАЦЬ недок., ЗАЦЫРАВАЦЬ док.
заштопувати, заштопати.
ЗАЦЬІРЙКАЦЬ док. зацвірінькати, зацвіріньчати.
ЗАЦЬМЕННЕ с. астр, затемнення.
ЗАЦЮГАКАЦЬ док. мисл. затюкати, заулюлю
кати.
ЗАЦЯЖАРВАЦЬ недок., ЗАЦЯЖАРАЦЬ док.
вагітніти, завагітніти.
ЗАЦЯКАЦЬ недок., ЗАЦЯЧЙ док. 1. (попада
ти, вливатися куди-небудь) затікати, затектй;
вада -цякла за каудер вода затекла за комір;
2. затерпати, затерпнути; терпнути, потерп
нути; замлівати, замліти; нбгі -цяклі ноги за
терпли (отерпли); 3. (пухнути) набрякати, на
брякнути, (багато, усе) понабрякати; 4. (пере
ставати текти) замокати, замокнути (за
мокти); ббчка -цякла бочка замокнула.
ЗАЦЯМНЇЦЦА див. зацямняцца.
ЗАЦЯМНЙЦЦА недок., ЗАЦЯМНІЦЦА док.
1. (ставати темним) затемнюватися і затем
нятися, затемнйтися, затемнітися; 2. (перен.
про розум і т. ін.) затьмарюватися, затьмари
тися, потьмарюватися, потьмаритися; свядбмасць -нілася свідомість затьмарилася; 3. не
док. пас. затемнюватися і затемнятися, за
тьмарюватися, потьмарюватися.
ЗАЦЯМНЙЦЬ недок., ЗАЦЯМНІЦЬ док. 1. (за
городжувати від світла) затемнювати і за
темняти, затемнйти; заслоняти, заслонйти;
хмары -нілі сбнца хмари затемнйли (заслонйли) сонце; 2. (маскувати світло) затемню
вати і затемняти, затемнйти; ~ніць вбкны за
темнйти вікна; 3. перен. (розум і т. ін.) за
тьмарювати, затьмарити, потьмарювати, по
тьмарити.
ЗАЦЯНЙЦЬ недок., ЗАЦЯНІЦЬ док. затіню
вати і затіняти, затінйти.
ЗАЦЯРУїНАНЬІ притрушений; запорошений,
припорошений. — Див. ще зацярушваць.
ЗАЦЯРУШВАННЕ с. притрушування, запоро
шення.
ЗАЦЯРУШВАЦЦА недок., ЗАЦЕРУШЬІЦЦА
док. (трохи засипатися) притрушуватися,
притрусйтися; (снігом і т. ін.) запорошува
тися, запорошйтися, припорошуватися, припорошйтися.
ЗАЦЯРУШВАЦЬ недок., ЗАЦЕРУШ ЙЦЬ док.
1. (трохи присипати) притрушувати, притрусйти; (про сніг і т. ін.) запорбшувати, запорошйти, припорошувати, припорошйти, за
пушувати, запушйти; 2. док. (почати йти —
про сніг) запорошйти; (про дощ) замрячйти,
замжйчити.
ЗАЦЙЦЬ док. 1. перев. безос. (про мову) віді
брати мову, заціпити; яму як зацялб йому як
заціпило; 2. затйснути, стулйти; з. в^сны затйснути (стиснути) уста; 3. затамувати; з.
дыхание затамувати дйхання (подих).
ЗАЧАРЦЇЦЬ див. зачЗрчваць.
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ЗАЧАСАНЫ1 / ЗАЧЁСАНЫ1 причесаний, за
чесаний. — Див. ще зачЗсваць1.
ЗАЧАСАНЫ2 і ЗАЧЭСАНЫ2 тесл. затесаний.
— Див. ще зачЗсваць2.
ЗАЧАСАЦЬ1 док. (волосся) див. зачЗсваць1.
ЗАЧАСАЦЬ2 док. тесл. див. зачЗсваць2.
ЗАЧАТАК, -тку ч. біол., перен. зачаток, зародок.
ЗАЧАТКАВАСЦЬ ж . біол.у перен. зародкбвість.
ЗАЧАТКАВЬІ біол., перен. зачатковий, зарод
ковий.
ЗАЧАТЫ 1. розм. початий; 2. біол. зачатий. —
Див. ще зачын&ць.

ЗАПАДАНЬ док. розм. і ЗАЧА^РЇЩЬ док. обл.
зачахнути, захйріти; змарніти.
ЗАЧМУРЫЦЬ док. розм. 1. задурманити, одур
манити, запаморочити; 2. (ввести в оману)
заморочити, задурйти; з. галаву задурйти (заморбчити) голову.
ЗАЧМЙКАЦЬ док. розм. заплямкати, зачавкати.
ЗАЧОС1, -су ч. зачіс.
ЗАЧОС2, -су ч. затёс; зарубка ж.
ЗАЧЫЮЛЬГАЦЬ /з а ч ы ю л й ц ь , з а ч ы к х л ь ГІКАЦЬ док. розм. зашкандибати, зашку
тильгати.
ЗАЧЫНАЦЬ недок., ЗАЧАЦЬ док. 1. розм. по
чинати, почати; ~ч£ць будауніцтва почати
будівнйцтво; ~ч&ць гавбрку почати розмову;
2. біол. зачинйти, зачати; ~ч£ць дзіця зачати
дитйну.
ЗАЧЫНЁННЕ с. закриття.
ЗАЧЫНЕНЫ закрйтий, зачйнений; 0 пры ~ных
дзвяр&х при зачйнених двёрях. — Див. ще
зачынйць.

ЗАЧЬІНЇЦЦА док. зачинйтися, закрйтися;
дзвёры -ніліся двері зачинйлися; крама ~нілася крамнйця закрйлася; 0 свет -ніуся світ
клином зійшовся (клйном земля зійшлася).
ЗАЧ&НШ ЧЫ К ч. призвідник, призвідець;
(розм.) заводій, заводіяка.
ЗАЧЫНЙЦЬ недок., ЗАЧЬІНІЦЬ док. (двері,
вікно, шкатулку) зачиняти, зачинйти; закри
вати, закрйти; -нщь дзвёры зачинйти двері;
-ніць акнб зачинйти вікно; 0 ~нщь дзвёры
перад кім зачинйти двері перед ким ; як ~нщь
повно, (розм.) повнісінько.
ЗАЧІПКА ж. 1. (дія) зачёплення, (незак. д. —
ще) зачіплювання; 2. (предмет) зачіпка; га
чок ч.; 3. перен. (причина,' привід) зачіпка; з.
для св&ркі зачіпка для сварки.
ЗАЧФПНЫ техн. зачіпнйй.
ЗАЧФРЧАНЬІ заштрихований, зарисований.
ЗАЧФРЧВАННЕ с. заштриховування, зарисо
вування.
ЗАЧ§РЧВАЦЦА недок. пас. заштриховуватися,
зарисбвуватися.
ЗАЧЙРЧВАЦЬ недок., ЗАЧАРЦІЦЬ док. заштри
ховувати, заштрихувати, зарисовувати, зари
сувати.
ЗАЧЁСАНЫ1 див. зачас&ны1.
ЗАЧЁСАНЫ2 див. зачасаны2.

ЗАЧ&СВАННЕ' с. причісування, зачісування.
ЗАЧ&СВАННЕ2 с. тесл. затісування.
ЗАЧФСВАЦЦА1 недок. звор., пас. причісувати
ся, зачісуватися.

ЗАЧФСВАЦЦА2 недок. звор., пас. тесл. затісу
ватися.
ЗАЧФСВАЦЬ1 недок., ЗАЧАСАЦЬ док. (волосся)
причісувати, причесати, зачісувати, зачесати.
ЗАЧЙСВАЦЬ2 недок., ЗАЧАСАЦЬ док. тесл.
затісувати, затесати.
ЗАШАВЯЛІЦЦА док. прям., перен. заворушйтися; лісце на дрЗвах -лілася лйстя на дере
вах заворушйлося; у душм -ліліся сумненні у
душі заворушйлися сумніви.
ЗАШАВЯЛІЦЬ док. заворушйти.
ЗАШАРАНЕЛЬІ укрйтий (покрйтий) памороз
зю (інеєм). — Див. ще зашаранбць.
ЗАШАРАНЕЦЬ док. укрйтися (покрйтися) па
мороззю (інеєм); дрЗвьі -нелі дерева покрйлися памороззю.
ЗАШАРФЦЬ док. (почати сіріти, ставати сі
рим) засіріти.
ЗАШКЛСНЬІ засклений. —Див. ще зашкляць.
ЗАШКЛЙЦЬ недок., ЗАШКЛІЦЬ док. склйти,
засклйти; (багато, усе) позастеклювати.
ЗАШКЛЙЦиД недок. пас. с к л й т и с я .
ЗАШМАЛЬЦАВАНЬІ розм. засмальцбваний, за
яложений. — Див. ще зашмальцбуваць.
ЗАШМАЛЬЦАВАЦЦА див. зашмальцбувацца.
ЗАШМАЛЬЦОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗА
ШМАЛЬЦАВАЦЦА док. засмальцьовувати
ся, засмальцюватися, заяложуватися, заяло
зитися.
ЗАШМАЛЬЦОУВАЦЬ недок., ЗАШМАЛЬЦАВАЦЬ док. розм. засмальцьовувати, засмаль
цювати; заяложувати, заялозити; -ваць рука
ви засмальцювати рукавй; -ваць кніжкі за
ялозити книжкй.
ЗАШМАРГА ж. зашморг ч.
ЗАШМАТ прислівн. розм. забагато; задаць з.
пьгг4нняу поставити забагато запитань.
ЗАШМУЛЯНЬІ розм. 1. заношений, вйтертий,
пошарпаний; 2. натертий, стертий. — Див.
ще зашмуляць.

ЗАШМУЛЙЦЦА док. розм. 1. (про одяг) заносйтися, вйтертися, пошарпатися; 2. (про шкі
ру) натертися, стертися.
ЗАШМУЛЙЦЬ док. розм. 1. (про одяг) заносйти, вйтерти, пошарпати; 2. (про шкіру) на
терти, стерти.
ЗАШМЬІГАЦЬ док. прост. зашморгати; з. нбсам зашморгати носом.
ЗАШНАРЬІЦЬ і ЗАШ НЬІРЬІЦЬ док. прост.
(почати шукати) занйшпорити.
ЗАШ НЬІРЬІЦЬ див. зашнарьїць.
ЗАШОРГАЦЬ док. розм. зачовгати.
ЗАШПІЛЕНЬІ зашпйлений, застебнутий. — Див.
ще зашпільваць.

ЗАШПІЛІЦЦА див. заштльвацца.
ЗАШПІЛЬВАННЕ с. зашпйлювання, заколю
вання; застібання.
ЗАШПІЛЬВАЦЦА недок., ЗАШПІЛІЦЦА док.
1. зашпйлюватися, зашпилйтися; (на гудзик)
застібатися, застебнутися; 2. недок. пас. за
шпйлюватися, заколюватися; застібатися; ~ліцца на усе гузікі застебнутися на всі гудзики.
ЗАШПІЛЬВАЦЬ недок., ЗАШПІЛІЦЬ док. зашпйлювати, зашпилйти; заколювати, заколо
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ти; (на ґудзик) застібати, застебнути; -ліїц»
хустку зашпилйти хустку; -ліць каунбр застеб
нути комір; -ліць палітб застебнути пальто.
ЗАШПІЛЬОД ж. застібка, петля.
ЗАШРУБАВАНЬІ / ЗАШРУБОВАНЬІ загвйнчений, закручений. — Див. ще зашруббуваць.
ЗАШ РУБАВАЦЦА див. зашруббувацца.
ЗАШРУБОУВАННЕ с. загвйнчування, закру
чування, закручення.
ЗАШРУБОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗАШРУБАВАЦЦА док. загвйнчуватися, загвинтйти ся, закручуватися, закрутйтися.
ЗАШ РУБОУВАЦЬ недок., ЗАШРУБАВАЦЬ док.
загвйнчувати, загвинтйти, закручувати, закрутйти; -ваць гайку загвинтйти (закрутйти)
гайку.
ЗАШТАБНАВАНЬІ шевс., крав, застрочений,
прошйтий. — Див. ще заштабнав&ць.
ЗАШТАБНАВАЦЬ док. шевс., крав, застрочйти, пгюшйти.
ЗАШЧОУКАЦЬ док. 1. заклацати; (язиком —
ще) зацмокати; (підборами і т. ін. — звичайно)
зацокати; (батогом, пальцями і т. ін.) заляс
кати; 2. (про птахів) залящати; (про солов'я)
затьохкати; 3. (почати гикати) затикати.
ЗАШЧОУКВАЦЬ недок., ЗАШЧОУКНУЦЬ док.
розм. замикати, замкнути; -кнуць замбк
замкнути.
ЗАШЧФПКА ж. защіпка.
ЗАЮРЬІЦЬ док. розм. почати загравати, зали
цятися.
ЗАЙХКАЦЬ док. розм. (про собаку) загавкати
(при гонитві за зайцем)', ганч&к -кау гончак
загавкав.
з б а в Е н н е / з б а У л Є н н е с. розм. рятунок ч.,
порятунок ч.\ звільнення.
ЗБАВІЦЕЛЬ і ЗБАУЦА ч . рятівнйк, визволь
ник, визволйтель; (рел.) Спасйтель.
ЗБАВІЦЕЛЬКА ж. рятівнйця, визвольниця,
визволйтелька.
ЗБАВІЦЕЛЬНЬІ рятівнйй, визвольний; спо
кутний.
ЗБАВІЦЬ1 див. збаулйць1.
ЗБАВІЦЬ2 див. збаулйць2.
ЗБАДЗЯЦЦА док. розм. розволочйтися.
ЗБАЙДАВАЦЬ див. збаедаць.
ЗБАЕДАНЬІ розм. 1. розтрйньканий, змарно
ваний, згайнований, переведений; загубле
ний; 2. занапащений, запропащений, стра
чений, понівечений, знищений, понйщений.
— Див. ще збаедаць.
ЗБАЕДАЦЬ і ЗБАЕДАВАЦЬ (розм.) док. 1. розтрйнькати, змарнувати, згайнувати, перевестй; загубйти; з. усе грбшьі розтрйнькати всі
гроші; 2. занапастйти, запропастйти, стра
тити, понівечити, знйщити, понйщити; з. чалавека занапастйти (звестй зі світу) людйну.
ЗБАЖЬІНА зб. ж. (хлібні злаки) збіжжя с пашня.
ЗБАКАЦЬ док. обл. усунути, звільнйти.
ЗБАЛАВАНАСЦЬ ж. розпещеність; розбеще
ність, розпущеність.
ЗБАЛАВАНЬІ розпещений; розбещений, роз
пущений. — Див. ще збалаваць.
ЗБАЛАВАЦЦА док. розпеститися; розбестити

ЗБЛЬГГВАЦЬ

ся, розпустйтися; з. ад гультяйства розбести
тися від неробства (гультййства).
ЗБАЛАВАЦЬ док. розпестити; розбестити,
(рідше) розпустйти; бацькі -валі дзіцй батькй
розбестили дитйну.
ЗБАЛБАТНУЦЬ док. однокр. розм. бовкнути,
белькнути, ляпнути [язиком].
ЗБАУКА ж.розм. 1. (дія) зменшення; (незак. д.
— ще) зменшування; зниження (незак. д. —
ще) знйжування; скидання, скйнення; з. цанм зменшення (зменшування) цінй; 2. (змен
шена кількість чого-небудь) знйжка.
ЗБАГНЕННЕ1 с . зменшування, зменшення;
знйжування, знйження; скидання, скйнення.
ЗБА&ЛбННЕ2 див. збавбнне.

ЗБАйЛЕНЬІ1 зменшений, знйжений; збавле
ний. — Див. ще збаулйць1.
ЗБАУЛЕНЬІ2 урятований, порятований, вйрятуваний; вйзволений, звільнений, увільне
ний; позбавлений. — Див. ще збауліщь2.
ЗБАйЛЯЦЦА1 недок. пас. зменшуватися; знйжуватися.
ЗБАУЛЯЦЦА2 недок. звор., пас. розм. рятувати
ся, визволятися, звільнятися; позбуватися.
ЗБА&ЛЯЦЬ1 недок., ЗБАВІЦЬ док. у різн. знач.
зменшувати, змбншити, знйжувати, знйзити; (розм.) збавляти, зб&вити; -віць цану
зменшити (знйзити) ціну; -віць у вазб скйнути (знйзити, зменшити, розм. збавити,
спустити) вагу; 0 -віць тон знйзити тон.
ЗБАУЛЙЦЬ2 недок., ЗБАВІЦЬ док. розм. ряту
вати, урятувати, визволяти, вйзволити, звіль
няти, звільнйти; увільняти, увільнити, по
збавляти, позбавити; -віць ад смбрці уряту
вати від смерті; -віць ад цйжкіх абавязкау
звільнйти (увільнйти, вйбавити) від важкйх
обов’язків.
ЗБАУЦА див. збавіцель.
ЗБАЯЦЦА (каго-чаго і без дод.) злякатися; сто
ропіти* хлбпец не збайуся хлопець не злякався.
ЗБЛАЖЗЛЬІ розм. змарнілий, помарнілий;
схудлий; охлялий, захлялий; змізернілий. —
Див. ще зблажЗць.

ЗБЛАЖдЦЬ док. розм. змарніти, помарніти;
схуднути; охляти, захлйти; змізерніти.
ЗБЛАЗНАВАЦЬ док. вчинйти нерозважливо,
по хлопчачому, по-бл£зенськи.
ЗБЛОЦІЦЬ док. обл. зіпсувати, перевестй.
ЗБЛЬІТАНЬІ у різн. знач, сплутаний, поплута
ний, переплутаний; заплутаний.
ЗБЛЬІТАЦЦА див. збльггвацца.
ЗБЛЬІТАЦЬ див. зблмтваць.
ЗБЛЬІТВАЦЦА недок. звор., пас., ЗБЛЬІТАЦЦА док. 1. сплутуватися, сплутатися, поплутуватися, поплутатися, переплутуватися, пе
реплутатися; заплутуватися, заплутатися;
ніткі -таліся нитки поплуталися (сплутали
ся, переплуталися); думкі -таліся думки сплу
талися (переплуталися); 2. збиватися, збйтися, заплутуватися, заплутатися; -тацца у паказ&ннях заплутатися (збйтися) у свідченнях;
-тацца (з кім) злигатися; -тацца з яфгікамі
злигатися з шахраями.
ЗБЛЙТВАЦЬ недок., ЗБЛЙТАЦЬ док. 1. плу

ЗБОЖЖА

ЗВАДКОУВАЦЬ

166

тати, сплутати, поплутати; переплутувати, пе
реплутати, заплутувати, заплутати; -таць
пр&жу сплутати (поплутати) пряжу; -таць панйцці сплутати (переплутати) поняття; 2. зби
вати, збити, заплутувати, заплутати; -таць
в^чня падк&зкай збйти учня підказкою; 0 -таць
кАртьі сплутати (всі) карти; -таць слядм за
плутати (сплутати) сліди.
ЗБОЖЖА с. зб. (рослини та зерно хлібних зла
ків) збіжжя
ЗБОЖЖААЧЬІШЧАЛЬНЬІ с.-г. зерноочисний,
зерноочйщувальний.
ЗБОЖЖАВЬІ зерновйй, хлібний.
ЗБОЖЖАВЬІТВОРЧЬІ с.-г. хлібовиробнйй.
ЗБОЖЖАВЬІЯ, -вьіх, мн. зернові.
ЗБОЖЖАГАНДЛСВЬІ хліботорговельний, хлі
боторговий.
ЗБОЖЖАЗАКУПКІ, -пак, одн. збожжазакупка
ж. хлібозакупівля, хлібозакуповування с., (одн.)
хлібозакупка.
ЗБОЖЖАЗДАТАЧНЬІ хлібоздавальний.
ЗБОЖЖАЗДАТЧЬІК ч. хлібоздавальник.
ЗБОЖЖАЗДАЧА ж. хлібоздавання с., хлібо
здача.
ЗБОЖЖАКАМБАЙН ч. зернокомбайн.
ЗБОЖЖАНАРЬІХТОУКІ, -тбвак, одн. збожжанарьіхтбука ж. хлібозаготівля.
ЗБОЖЖАНАРЬЕХТОУЧЬІ хлібозаготівельний.
ЗБОЖЖАНАРЬІХТОУШЧЬІК ч. хлібозаготі
вельник, хлібозаготівник.
ЗБОЖЖАПАГРУЗЧЬІК ч. зернонавантажувач.
ЗБОЖЖАПАСТАУКІ, -т&вак, одн. збожжапаст&ука ж. зернопоставки, хлібопоставки.
ЗБОЖЖАПРАВ0Д ч. спец, зернопровід.
ЗБОЖЖАПРЬ і ЕМНЬІ хлібоприймальний.
ЗБОЖЖАПУЛЬТ ч. с.-г. зернопульт.
ЗБОЖЖАСКЛАДАЛЬНІК ч. с.-г. хлібокопнувач.
ЗБОЖЖАСТ0Й, -тбю ч. с.-г. хлібостій.
ЗБОЖЖАСХбВІШЧА с. с.-г. зерносховище.
ЗБОЖЖАУБОРАЧНЬІ с.-г. зернозбиральний,
хлібозбиральний.
ЗБОЖЖАУБОРКА ж . хлібозбирання с., зернозбирання с.
ЗБОЖЖАФУРАЖ, -жу ч. с.-г. зернофураж, хлі
бофураж.
ЗБОЙОКАФУРАЖНЬІ с.-г. зернофуражний, хлі
бофуражний.
ЗБОЛЬШАГА прислівн. в основному; трохи,
частково; приблизно.
ЗБОРЛІВАСЦЬ ж. розм. ощадливість, ощад
ність.
ЗБОРЛІВЬІ розм. ощадливий.
ЗБОРШ ЧЬІК ч. 1. збирач; з. члбнскіх узнбсау
збирач членських внесків; з. пбдпісау збирач
підписів; 2. техн. складальник; з. матбрау скла
дальник двигунів; слбсар-з. слююсар-склад&льник.
ЗБОРШЧЬІЦА ж. 1. збирачка; 2. техн. скла
дальниця.
ЗБОЧ прислівн. розм. збоку; поряд, побіч, по
близу.
ЗБРОДЛІВАСЦЬ ж . шкідлйвість, шкодлйвість.
ЗБРОДЛІВЬІ шкідлйвий , шкодлйвий.

ЗБРОДНЬІ знев. випадковий; різномастий, різ
норідний.
ЗБРОЕВЬІ збройовйй; з. завбд збройовйй за
вод; ~вая майстерня збройова майстерня; з.
майстар збройовий майстер.
ЗБРОСНЕЛЫ пліснявий; цвілйй; заплісняві
лий, поцвілий.
ЗБРОСНЕЦЬ док. (про рідину) запліснявіти;
зацвістй, поцвістй.
ЗБРУДЗІЦЬ док. розм. забруднйти, замазати;
закаляти.
ЗБРЬІДЖАНЬІ розм. спотворений, знівЄчєний,
покалічений. — Див. ще збрйдзіць.
ЗБРЬІДЗЕЦЬ / ЗБРЬІДАЦЬ док. розм. набрйднути, обрйднути, огйднути, остогйднути;
збрыдала паутараць аднб і тбе ж набридло
повторювати те саме.
ЗБРБІДЗІЦЬ док. розм. спотворити, знівечити,
покалічити; з. твар грымам спотворити (зні
вечити) облйччя грймом.
ЗБУЗАВАНЬІ розм. пошарпаний, обшарпаний,
потріпаний, обтріпаний, розшарпаний, по
рваний; зношений. — Див. ще збузав&ць.
ЗБУЗАВАЦЦА док. розм. (про речі) пошарпа
тися, обшарпатися, потріпатися, порватися;
зносйтися.
ЗБУЗАВАЦЬ док. розм. (річ) пошарпати, об
шарпати, потріпати, порвати; зносйти.
ЗБУРАНЬІ розм. скйнутий у купу. — Див. ще
збурыць.

ЗБУРЫ ЦЬ док. розм. скйнути в купу.
ЗБУЦВЁЛЫ зітлілий, стлілий, зіпрілий, зігнйлий, струхлявілий, спорохнявілий.
ЗБУЦВЁЦБ док. зітліти, стліти, зіпріти, згнйти, струхлявіти, спорохнявіти.
ЗБУЙЛЬІ док. 1. якйй пйшно розрісся;
2. якйй вйріс у бадйлля. — Див. ще збуйць.
ЗБУЙЦЬ док. 1. пйшно розростйся; 2. вйрости в бадйлля (а не в плоди).
ЗБЬГГАК ч. розм. надмір, надлйшок; зайвина ж.
ЗБЙЙСАЦЬ док. прост, згубйти, перевестй,
знйщити; втратити.
ЗБФСЦІЦЬ док. розм. 1. вйлаяти, облаяти; зганьбйти, зневажити; 2. (одяг) пошарпати, потрі
пати; забруднйти.
ЗБФШЧАНЬІ розм. 1. облаяний, зневажений;
2. пошарпаний, забруднений. — Див. ще
збЗсціць.

ЗВАДА і З ВАДКА (розм.) ж. сварка, чвари мн.\
розбрат ч.; 0 ні да рады, ні да звдды ні пава,
ні гава; ні брат, ні сват; ні пес, ні баран; ні
з губй мови, ні з носа вітру; ані до ради, ані
до звади.
ЗВАДКА див. звада.
ЗВАДКАВАЛЬНІК ч. спец, зріджувач.
ЗВАДКАВАННЕ с. спец, зрідження, (незак. д.
— ще) зріджування.
ЗВАДКАВАНЬІ спец, скраплений, зріджений.
— Див. ще звадкбуваць.
ЗВАДКбУВАЦЦА недок., ЗВАД КАВАЦЦА док.
спец, скраплюватися, скраплитися; зріджу
ватися, зрідйтися.
ЗВАДКОУВАЦЬ недок., ЗВАДКАВАЦЬ док. спец.
скраплювати, скраплити; зріджувати, зрідити.
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ЗВАДЛІВЬІ сварлйвий, інтриганський, підступ
ний.
ЗВАДНІК ч. розм. інтриган, каверзник.
ЗВАДНІЦА ж . розм. інтриганка, каверзниця.
ЗВАДНІЦКІ розм. інтриганський, каверзний,
підлотний.
ЗВАДНІЦТВА с . розм. інтриганство, підступи.
ЗВАДНІЧАЦЬ недок. розм. займатися чварами,
інтрйгами.
ЗВАДНЬІ розм. чварний.
ЗВАДНЬІ спец, звіднйй.
ЗВАДЬІЙЦКІ розм. підбурювальний.
з в а ц ь ій ш ч. розм. підбурювач, підбурник,
підмовник; звідник.
ЗВАДЬІЙШКА ж. розм. підбурювачка, підбур
ниця, підмовниця; звідниця.
ЗВАЖНА прислівн. поважно.
ЗВАЖНЬІ поважний.
ЗВАНДРАВАЦЬ док. об’їхати, обійти (яку-небудь місцевість)\ з. увесь свет об’їхати весь
світ.
ЗВАНЕЦ, -нцу ч. бот. дзвінець.
ЗВАНГГАВАЦЬ док. безос. розм. вйблювати; ягб
-вала він вйблював.
ЗВАННЕ с. у різн. знач, звання; з. заслужанага
дзеяча навукі звання заслуженого діяча на
уки; ваеннае з. військове звання; з. інжьінера
звання інженера; з. урача звання лікаря; вучбнае з. учене звання; з. заслужанага наст&уніка звання заслуженого вчйтеля; 0 ані ~ння
анічогісінько, анітрохи, ні краплйнки, ні
крйхти* і ~ння не паюнуць і сліду не лишйти.
ЗВАНЧЗЙ прислівн. вищ. ст. дзвінкіше, гучніше.
ЗВАНЧдЙШЬІ прикм. вищ. ст. дзвінкіший,
гучніший.
ЗВАНЧЗЦЬ недок. дзвінкішати, гучнішати.
ЗВАНЬІ званий; (про людей — звичайно) клйканий, прошений, проханий; з. вбчар званий
вечір; з. аб£д званий (проханий) обід; з. госць
клйканий (прошений, проханий) гість; 0 так
з. так званий; не з., не сланьї нежданий-негаданий.
ЗВАРАЧАЦЦА недок. звертатися.
ЗВАРАЧАЦЬ недок. звертати.
ЗВАРАЧНЬІ техн. зварювальний, зварнйй; з.
ц$х зварювальний цех.
ЗВАРВАННЕ с . техн. зварювання.
ЗВАРВАЦЦА недок. пас. техн. зварюватися.
ЗВАРВАЦЬ недок. техн. зварювати.
ЗВАРКА ж. техн. зварювання с., зварення с.;
газавая з. газове зварювання; аутагенная з.
автогенне зварювання; пл&зменная з. плаз
мове зварювання.
ЗВАРОТ, -ту ч. 1. повернення с.; пасля ~тт з-за
мяжм після повернення з-за кордону; 2. (да
кого) звернення; з. да чьітачбу звернення до
читачів; з. да насельніцтва звернення до на
селення; 3. (словесний вислів) зворот; мбуньї
з. мовний зворот; дзеепрьіслбуньї з. дієпри
слівниковий зворот; фразеалагічньї з. фра
зеологічний зворот.
ЗВАРОТАК, -тка ч. грам, звертання с.
ЗВАРОЧВАННЕ с . 1 . звертання, повертання;
2. вивертання.

ЗВЁСЦ1

ЗВАРОЧВАЦЬ недок. 1. у різн. знач, звертати,
повертати; 2. (скидати в одне місце) вивер
тати.
ЗВАРУХНУЦЦА док. 1. ворухнутися; 2. (зроби
ти швидкий рух) ворухнутися, рухнутися; у ягб
-нуліся брбвы у нього ворухнулися (рухнулися) брови; 3. (зробити легкий рух) сколихну
тися; не -н^цца галінкі не сколихнуться віти.
ЗВАРУХНУЦЬ док. однокр. ворухнути; (зроби
ти швидкий рух) ворухнути, рухнути; вёцер
не -нуу травы вітер не ворухнув травй; 0 паль
цам не з. пальцем не поворухнути (рухнути).
ЗВАР’ЯЦЁЛЫ 1. божевільний, не сповна ро
зуму, причйнний; 2. (який втратив здат
ність розуміти) навіжений, шалений, боже
вільний.
ЗВАР’ЯЦЁЦЬ див. вар’яцёць.
ЗВАЦЬ недок. 1. клйкати, закликати; гукати;
манйти, вабити; з. да сябё дзяцёй клйкати до
себе дітей; з. дамбу у гбсці клйкати додому в
гості; з. на барацьбу закликати до боротьбй;
сбнца вабіла і ~ла сонце вабило й манйло;
2. звати, називати; окликати; 0 успамінай як
звалі прик. шукай вітра в полі; згадуй лиш як
звали.
ЗВАЯВАНЬІ розм. звойований. — Див. ще зваяваць.

ЗВАЯВАЦЬ док. розм. звоювати, завоювати.
ЗВЁДВАЦЬ недок., ЗВЁДАЦЬ док. зазнавати,
зазнати; спізнавати, спізнати; (рідше) дізнавати, дізнати; переживати, пережйти.
ЗВЁЗЦ1 док. 1. у різн. знач, звезтй; з. з гары
звезтй з горй; з. камённе у адну к^чу звезтй
каміння в одну купу; з. збожжа з пбля звезтй
збіжжя з поля; 2. (захопити з собою) повезтй,
вйвезти, завезтй.
ЗВЕНАВЫ див. звеннявы.
ЗВЕННЯВАЯ імен. ж. ланкова.
ЗВЕННЯВЫ і ЗВЕНАВЫ 1. прикм. ланковйй;
~в&я сістіма ланкова система; 2. у знач. імен.
ланковйй; з. ільнавбдчага звяна ланковйй

льонарської ланки.
ЗВЕР, р. звёра ч. 1. звір; 2. перен. звір, нелюд,
недолюд; 0 глядзёць звёрам дивйтися звіром;
на лауца і з. бяжыць присл. на ловця і звір

біжйть; на мельника вода робить.
ЗВЕРАВОД ч. звірівнйк.
ЗВЕРАВОДСТВА с. звірівнйцтво.
ЗВЕРАВОДЧЫ звірівнйцький.
ЗВЕРАГАДОВЕЦ, -дбуца / ЗВЕРАГАДОУЦА,
-дбуцы ч. звірівнйк.
ЗВЕРАГАДОУЛЯ ж. звірівнйцтво с.
ЗВЕРАГАДОУЦА див. зверагадбвец.

ЗВЕРАГАДОУЧЫ звірівнйцький.
ЗВЕРАГАСПАДАРКА ж . звірогосподарство с.
ЗВЁСТК1, -так, одн. звёстка ж. відомості; з. аб
надвбр’і відомості про погоду.
ЗВЁСЦ1 док. 1. (згори донизу) звестй; 2. (відда
лити, перемістивши) звестй; 3. украсти; зладзбі звялі карбву злодії укр&ли корову; 4. (з
правильного життєвого шляху) звестй, збйти;
5. (знищити) вйнищити, вйгубити, вйбавити; (комах — ще) вйвести; з. тараканбу вйвести тарганів; 6. (позбавити високого стано
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вища) звестй, скйнути; з. з п’едзст&ла звестй
(скйнути) з п’єдесталу; 7. (да чаго, у што)
перен. звестй (до чого, у що) з. вьід&ткі да
мінімуму звестй вйтрати до мінімуму; 8. (при
вести в одне місце) звестй; усіх дзяцбй звялі
у з£лу усіх дітей звелй в зал; 9. (зібрати в
одне ціле) звестй, об’єднати; з. атр&дьі у бри
гаду звестй (об’єднати) загони в бригаду;
10. (примусити посваритися, побитися, поку
сатися) нацькувати, підбурити; з. сабак
нацькувати собак; з. пбунеу підбурити півнів;
11. (не виконати обіцяного) підманути, підвес
ти; обдурйти; 12. (зробити нерухомимі) звестй,
скорчити; 0 вачЗй не з. не звестй очей; з. рах^нкі (разлікі) звестй рахунки, поквитатися;
з. канцм з канц&мі звестй кінці з кінцями; з.
са св£ту звестй зі світу; з. у магілу звестй в
могйлу (в труну); з. на ніштб звестй нанівець.
ЗВЕТРАНЬІ розм. провіяний. — Див. ще звбтрьщь.
ЗВЙТРЬІЦЬ док. розм. (на вітрі) провіяти; з.
зббжжа провіяти зерно.
ЗВЕЯНЬІ 1. с.-г. вйвіяний, провіяний; 2. зві
яний. — Див. ще звеяць.
ЗВЕЯЦЬ док. 1. с.-г. вйвіяти, провіяти; 2. (зду
ти) звіяти.
ЗВІЛІНА ж. 1. (викривлення, вигин) закрут */.,
звйвина, (річки — ще) коліно с.\ 2. (кори го
ловного мозку) закрутка, звйвина.
ЗВІЛІСТАСЦЬ ж. звйвистість, покрученість;

хвилястість.
ЗВІЛІСТЬІ покручений, кручений, звйвистий,
звивч£стий; (розм.) кривулястий; хвилястий.
ЗВиїЬГАТНЕЛЬІ зволожнілий. — Див. щезлшьгатнець.

ЗВІЛЬГАТНбЦЬ док. зволожитися, зволожніти.
ЗВІН£ЦЬ недок. 1. дзвеніти; звінйць струньї
дзвенять струни; звінйць дзіцйчьія галасм дзве
нять дитячі голосй; 2. (про комах) дзижчати,
дзвеніти, бриніти; гудіти, густй; звінйць мухі
дзижчать мухи; звінйць камарй гудуть комарі.
ЗВІНЮЧЬІ прикм. розм. дзвінкйй , дзвенячий,
(рідше) дзвенючий.
ЗВОД1, род. звбду ч. 1. перевід, вйродження с.;
вимирання с., (поголовна смерть) моровйця
ж.у помір, мор; 2. вйкрадення с.; 3. розм. пе
ресуд, пересуди, поговір, слава ж ., плітки.
ЗВОД2, род. звбду ч. (випукле перекриття) скле
піння.
ЗВОД3, род. звбду ч. спец. 1. звід, зведення с.;
з. законау звід (зведення) законів; з. правіл
арфаграфіі і пунктуацьіі звід (зведення) пра
вил орфографії та пунктуації; 2. (редакція
тексту стародавнього рукопису) ізвод.
ЗВОДДАЛЕКУ і ЗВОДДАЛІ, ЗВОДДАЛЬ і
ЗВОДДАЛЯ прислівн. звіддалік, звіддаля.
ЗВОДДАЛІ див. звбддалеку.
ЗВОДДАЛЬ див. звбддалеку.
ЗВОДДАЛЯ див. звбддалеку.
ЗВОДКА ж. (документ) зведення с.\ аператмуная з. оперативне зведення; з. аб надвбр’і
зведення погоди.
ЗВОДНЬІ звбдений; з. батальен зведений ба
тальйон; з. хор зведений хор; ~ная справа-
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зд&ча зведений звіт; з. сястр& зведена сестра;
~ныя дзбці зведені діти, зведенята.
ЗВОЛЬНІЦЬ док. 1. звільнйти; (з місця, поса
ди) усунути, скинути; з. з раббты звільнйти
з роботи; з. загадчыка усунути (скйнути) за
відувача; з. у запас звільнйти в запас; 2. (з
навчального закладу) відчйслити, звільнйти.
звОнкі1 прикм. у різн. знач, дзвінкий, звуч
ний; гучнйй; -кая пёсня дзвінка (голосна,
гучна, лунка) пісня; з. гблас дзвінкйй (гуч
нйй) голос; з. зычны лінгв. дзвінкйй прйголосний; 0 ~кая манёта дзвінка монёта.
ЗВОНКІ2, -кау, одн. звбнка ж. карт, бубна;
(розм.) дзвінка.
ЗВОНКУ прислівн. 1. зовні; знадвору, зокола;

2. зовнішньо, на вйгляд, на погляд.
ЗВОРАНЫ зораний. — Див. ще звбрваць.
ЗВОРВАЦЬ недок., ЗАРАЦЬ док. зорювати, зо
рати; -раць пагбрак зор&ти пагорб.
ЗВУЖВАННЕ с. звуження (незак. д. — ще) зву
жування.
ЗВУЖВАЦЬ недок.у ЗВУЗІЦЬ док. звужувати,
звузити.
ЗВУЖФННЕ с. (дія і вузьке місце) звуження.
ЗВУЗЁЦЬ док. розм. звузитися.
ЗВЫШ прийм. з род. 1. над, понад (що); прадукцыя з. плана продуція понад план; 2. крім
(чого)у рідше — окрім, опріч (чого); з. усягб
гЗтага крім усього цього.
ЗВЬІШАДЧУВАЛЬНАСЦЬ ж. надмірна чутлйвість, надчутлйвість.
ЗВЬІШАДЧУВАЛЬНЬІ надмірно чутливий, над
чутлй вий.
ЗВЬІШВАРТАСЦЬ ж . екон. надвартість.
ЗВЫШВЫСОК1 надвисокий; ~кае напружанне фіз., техн. надвисока напруга.
ЗВЫ Ш ВЫ Ш Ы ННЫ ав. надвисотний.
ЗВЫШГУК, -ку ч. фіз. надзвук.
ЗВЫШГУКАВЫ фіз. надзвуковйй.
ЗВЫШДАКЛАДНЫ техн. надточний.
ЗВЫШКАШТАРЙСНЫ надкошторисний.
ЗВЫШМАГУТНЫ надпотужний.
ЗВЫШМЁТЮ (про стрільця, гравця) надцілкйй,
надвправний.
ЗВЫ Ш М ОЦНЫ надміцнйй.
ЗВЫШНАТУРАЛЬНА прислівн. надприродно.
ЗВЬШІНАТУРАЛЬНАСЦЬ ж . надприродність.
ЗВЫШ НАТУРАЛЬНЫ 1. надприрбдний; 2. над
звичайний, винятковий.
ЗВЬІШ НЇЗКІ фіз. наднизькйй.
ЗВЫШ НОВЫ надновйй; -выя збркі наднові
зіркй.
ЗВЫШПАЧУЦЦЕВЫ філос. надчуттєвий.
ЗВЫШПРАВОДНЫ фіз. надпровідний.
ЗВЫШПРЫБ1>ГГАК, -тку ч. екон. надприбу
ток.
ЗВЫШСКЛАДАНЫ техн. надскладнйй.
ЗВЫШСКОРАСНЫ / ЗВЫШХУТКАСНЫ надшвйдкісний.
ЗВЫШСТОЙК1 надстійкий.
ЗВЫШ ТОК, -ку ч. ел. надструм.
ЗВЫ Ш Т6НК1 надтонкйй.
ЗВЫШТРАПНЫ надвлучний.
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ЗВЬІШТЗРМІНОВЬІ і. прикм. військ, надстро
ковий; -нбвая служба надстрокова служба;
2. (дуже терміновий, невідкладний) надтермі
новий; -нбвая справа надтермінова справа;
3. у знач. імен, військ, надстроковйк ч.
ЗВЬІШУРОЧНА прислівн. понаднормово, по
зачергово.
ЗВЬІШУРОЧНЬІ понаднормовий, позачерго
вий; ~ная раббта понаднормова (позачерго
ва) робота; ~ная плата понаднормова плата.
ЗВЬІШУРОЧНЬІЯ м н . імен, понаднормові;
атрьімаць з. одержати понаднормові.
ЗВЬІШХУТКАСНЬІ див. звьішскбрасньї.
ЗВЬІШЦВЕРДЬІ спец, надтвердйй.
ЗВЬІШЦЇСК, -ку ч. фіз. надтйск, надтйснення с.
ЗВЬІШЦЙЖКІ надважкйй.
ЗВЬІШЦЯКУЧАСЦЬ ж. фіз. надтекучість.
ЗВЬІШЦЯКУЧЬІ надтекучий.
ЗВЬІШЧАЛАВЕК ч. філос. надлюдйна.
ЗВЬІШЧАЛАВЕЧНЬІ надлюдський; -чьія на
маганні надлюдське зусйлля.
ЗВЬІШШТАТНЬІ понадштатний.
ЗВЙГА (розм.) і ЗВЯГНЙ (прост.) ж. 1. (соба
ки) гавкіт ч., гавкання с., дзявкання с., цявкання с.; 2. (настирливе нагадування, вимога)
канючення с.
ЗВЙГАЦЬ недок. розм. 1. (про собаку) гавкати,
дзявкати, цявкати; 2. (настирливо нагадува
ти, вимагати) канючити.
ЗВЯГЛЇВАСЦЬ ж. розм. 1. вересклйвість; 2. настйрливість, настйрність, надокучливість.
ЗВЯГЛЇВЬІ розм. 1. вересклйвий; 2. настйрливий, набридливий, надокучливий, уїдливий.
ЗВЯГЛО, -ла ч. і с. прост. 1. вересклйва соба
ка, верещака; 2. (настирлива, набридлива, на
докучлива людина) настйра.
ЗВЯГНЙ див. звяга.
ЗВЙЗАК, -зка ч. (зв'язані предмети) в’язка ж.;
з. ключбу в’язка ключів; з. кніг в’язка книг.
ЗВЙЗЛЬІ розм. зграбний, доладний, статний,
статурний.
ЗВЙЗНІК ч. бот. в’язальце с.
звяно, мн. звеньї, -нау с. у різн. знач, ланка;
(у ланцюгові — звичайно) кільце; замацав&ць
звеньї ланцуга закріпйти кільця ланцюга; ільнавбдчае з. льонарська ланка; з. самалетау
ланка літаків; усе гЗта рбзньїя звеньї аднагб
ланцуга усе це різні ланки одного ланцюга.
ЗВЯРАЛЬНЬІ спец, звіряльний; порівнюваль
ний.
ЗВЯРАЦЬ недок., ЗВЕРЬІЦЬ док. звіряти, зві
рити; порівнювати, порівняти; зіставляти, зі
ставити.
ЗВЯРГАЦЬ недок., ЗВбРГНУЦЬ док. 1. ски
дати, скйнути; валйти, повалйти; позбавляти
(чого), позбавити (чого)', 2. вет. розм. скида
ти, скйнути.
ЗВЯР’Е с. зб. звірина, звірота.
ЗВЯРЖЗННЕ с. скинення, повалення.
ЗВЯРУГА ч. розм. звірюка, звірюга.
ЗВЯРШЬІЦЬ док. (зробити верх на будівлі,
стогу, скирті) вйвершити; з. стог вйвершити
стіжок; з. страху вйвершити дах.

ЗГІНЕННЕ

ЗВЯРЗЦ, -рцу ч. бот. чйна ж.
ЗВЯЦЬ док. 1. прям., перн. зів’янути; квбткі
звялі квіти зів’яли; у сбрак пяць гадбу яна ужо
звяла у сорок п’ять років вона вже зів’яла;
2. (знесиліти) ослабнути, підупасти (на сйлах); нбгі ягб самлелі і єн ув&сь звяу ноги його
підломйлися і він ослаб.
з г а б л Е в а н ь і і з г а б л я в а н ь і зіструганий,
зструганий. — Див. ще згаблезтоаць.
ЗГАБЛЕУВАННЕ с. зістругування, зстругування.
ЗГАБЛЕУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗГАБЛЯВАЦЦА док. зістругуватися, зістругатися,
зстругуватися, зстругатися.
з г а б л Е у в а ц ь недок., ЗГАБЛЯВАЦЬ док. зі
стругувати, зістругати, зстругувати, зстругати.
ЗГАВАРЙЦЦА док. 1. домовитися, зговорйтися; 2. (досягнути взаємного розуміння, згоди)
порозумітися; з ім цяжка з. з ним важко по
розумітися.
ЗГАВАРЙЦЬ (кого) док. розм. домовитися (з
ким); найняти, договорити (кого).
ЗГАВОР, -ру ч . / з г а в О р в а н н е с. у різн. знач.
зговір, змова ж.; домовленість ж.
ЗГАВОРАНАСЦЬ ж . домовленість.
ЗГАВОРАНЬІ розм. найнятий, договорений. —
Див. ще згаварйцца.

ЗГАВОРВАННЕ див. згавбр.
ЗГАДЖАЦЦА недок., ЗГАДЗІЦЦА док. 1. (да
вати згоду) погоджуватися, погодитися; 2. док.
найнятися; домовитися (про плату); -дзіцца
за вартауніка найнятися сторожем; -дзіцца
за дзесяць рублеу адрамантав&ць плот домо
витися за десять рублів відремонтувати пар
кан; 3. пригодйтися, знадобйтися; здатися,
придатися; у гаспадарцьі і вярбвачка згбдзіцца
у господарстві й мотузок знадобйться
(здасться, придасться).
ЗГАДЗЇЦЬ док. найняти; (розм.) договорйти; з.
пастуха найняти пастуха.
ЗГАЙСАЦЬ див. згбйсаць.
ЗГАЛАБУРДЗІЦЬ док. прост. скйнути в купу
(абйяк).
ЗГАЛАДАЛЬІ зголоднілий. — Див. ще згалад&цца.
ЗГАЛАДАЦЦА док. прям., перен. зголодніти,
вйголодатися; єн зусім ~д&уся він зовсім зго
лоднів (вйголодався); з. па дббрай музьїцьі
зголодніти за доброю музикою.
ЗГАЛЕЛЬІ 1. голий, спустілий; 2. зубожілий,
озлиднілий. — Див. ще згалбць.
ЗГАЛЕННЕ с. зубожіння, озлидніння.
ЗГАЛЕЦЬ док. зубожіти, (рідше) озлидніти.
ЗГАМТАНЬІ обл. зіжмаканий, зжужмлений.
ЗГАМТАЦЦА док. обл. зіжмакатися, зжужми
тися.
ЗГАМТАЦЬ док. обл. зіжмакати, зжужмити.
ЗГАНЬБІЦЬ і ЗГАНЬБАВАЦЬ док. зганьбйти;
зганити.
ЗГАРБЕЦЬ док. розм. згорбатіти.
ЗГАРВАЦЬ і ЗГАРАЦЬ недок., ЗГАРЙЦЬ док.
згорати, згоріти.
ЗГАРЧФЦЬ док. згіркнути; м&сла ~ч$ла масло
згіркло (згіркнуло).
ЗГІНЕННЕ с. 1. погйбель ж.; загйбель ж.; за-
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гйн ч.; згуба ж.; 2. розм. нікчемне (жалюгід
не) створіння.
ЗГЛАМФЗДАЦЬ док. прост. (зробити нашвид
ку) зліпйти, зляпати; скапарити, спартолити.
ЗГЛЕДЗЕЦЬ док. углядіти, угледіти, забачити;
0 як вбкам з. як оком охопйти.
ЗГЛУМЇЦЦА док. розм. зіпсуватися; змарну
ватися.
ЗГЛУМІЦЬ док. розм. зіпсувати; змарнувати;
3. маемасць змарнувати майно.
ЗГЛУМЛЕНЬІ зіпсований; змарнований. — Див.
ще згл^міць.

ЗГЛЬІНУЦЬ док. проковтнути; з. лякарства
проковтнути ліки.
ЗГНбСЩ і ЗГНЯСЦЇ док. розм. згнітйти.
ЗГНЮСІЦЬ док. розм. 1. забруднйти, замаза
ти, закаляти; 2. (зробити непридатним) зі
псувати. спаскудити.
ЗГНЯСЦІ див. згнбсці.
ЗГОДЖАНЬІ найнятий. — Див. ще згадзіць.
ЗГОДНІК ч. політ, знев. угодовець.
ЗГОДНІЦА ж. політ, знев. угодовка.
ЗГОДНІЦКІ політ, знев. угодовський.
ЗГОДНІЦТВА с. політ, знев. угодовство.
ЗГОЙСАЦЬ і ЗГАЙСАЦЬ док. розм. обгасати,
обганяти.
ЗГОН, род. згбну ч. 1. (дія) згін, (незак. д. —
ще) зганяння с., прогін; 2. крадіжка ж.; кра
діж, вйкрадення с.; 3. обл. пліт.
ЗГРАЗІЦЬ док. пригрозйти; налякати, настра
хати, настрашйти; каму тьі г§тьім згрбзіш? кого
ти цим налякаєш?; 0 згразіу на бяцу — пусціу
рака у ваду прик. і щуку кйнули у річку.
ЗГРУВАСЦІЦЬ див. згрув&шчваць.

ЗГРУВАШЧАНЬІ звалений жужмом. — Див.
ще згрувашчваць.

ЗГРУВАШЧВАЦЬ недок., ЗГРУВАСЦІЦЬ док.
(безладно, жужмом) звалювати (звалйти) в
купу; -сціць кнігі звалйти жужмом кнйги.
ЗГРУДЖВАЦЬ недок., ЗГРУДЗІЦЬ док. зби
рати, зібрати [докупи, в купу], згрібати,
згребтй, згортати, згорнути [докупи, в купу].
з г р ь іб й л ь і прост. спорохнявілий, спорохні
лий; постарілий. — Див. ще згрьіббць.
з г р ь іб Е ц ь док. прост. спорохнявіти, спорох
ніти; постаріти.
ЗГР&БЦІ док. у різн. знач, згребтй; з. вугблле
у кучу згребти вугілля в купу; з. снег са страх!
згребтй сніг з даху; з. у рукі што-небудзь
Зфебтй в руки що небудь.
ЗГУЛЙЦЦА док. спорт, зіфатися; футббльная
кам&цца дббра -лялася футбольна команда
добре зіфалася.
ЗГУЛЙЦЬ док. 1. зіфати; з. у шахматьі зіфати
в шахи; з. у валейббл зіфати у волейбол;
2. згуляти, прогуляти; з. увесь дзень згуляти
(прогуляти) цілий день; 3. справити, відгу
ляти; з. вяселле справити (відгуляти) весілля;
4. протанцювати, станцювати; з. пбльку про
танцювати польку.
ЗГУРТАВАНА прислівн. згуртовано.
ЗГУРТАВАНАСЦЬ ж. згуртованість, об’єдна
ність.
ЗГУРТАВАННЕ с . 1. (дія) згуртування, (незак. д.

зд агадка

— ще) згуртовування; об’єднання, (незак. д. —
ще) об’єднування; 2. (співтовариство) з’єднан
ня, об’єднання; паріьізанскія групы і згуртаванні

партизанські фупи і з’єднання.
ЗГУРТАВАНЫ згуртований. — Див. ще згуртбуваць.

ЗГУРТОУВАЦЬ недок., ЗГУРТАВАЦЬ док. згур
товувати, згуртувати.
ЗГУШЧАЛЬНАСЦЬ ж. спец, згущуваність.
ЗГУШЧАЛЬНЫК ч. спец, згущувач.
ЗГЙТУЛЬ прислівн. розм. ЗВІДСИ.
ЗДАБЫВАЮЧЫ і ЗДАБЬіУНЬІ прикм. екон.
видобувнйй, добувнйй; ~ная прамыслбвасць
видобувна промисловість.
ЗДАБЙТАК, -тку ч. 1. майно с.; 2. перен. на
дбання с.; набуток; стаць здабыткам сусвётнай культуры стати надбанням світової куль
тури; 3. (досягнення) здобуток; узбагацщь літаратуру сапраудньїмі мастацкімі здабьіткамі

збагатйти літературу справжніми художніми
здобутками; 4. мат. добуток.
ЗДАБЙТЧЫК ч. розм. добувач.
ЗДАБЫТЧЫЦА ж. розм. добувачка.
ЗДАБЙЧА ж. 1. (дія) добування, здобування;
(вугілля, руди і т. ін. — ще) видобування;
вйдобуток; дзённая з. руды денний видобуток
рудй; 2. (здобуте, захоплене; жертва) здо
бич; падпільнбуваць ~чу підстерігати здобич.
ЗДАБЫЧЛ1ВЫ розм. у різн. знач, добутливий,
щаслйвий; ~вае паляванне добутливе (щаслйве) полювання.
ЗДАВАЛЬНЁННЕ с. (дія) задоволення; (незак.
д. — ще) задовольняння; 2. (стан) задово
лення, задоволеність ж.; на ягб твары свяцілася гбрдасць і з. на його облйччі світйлася
гордість і задоволення.
ЗДАВАЛЬНИЦЬ недок. (бажання, потреби) за
довольняти, удовольняти; (спрагу) заспоко
ювати.
ЗДАВАЛЬНЙЮЧА 1. прислівн. задовільно; зрабщь раббту з. зробйти роботу задовільно;
2. (про оцінку) у знач. імен, задовільно; атрымаць з. па матэматыцы дістати задовільно з
математики.
ЗДАВАЛЬНЙЮЧЫ 1. прикм. задовільний; з.
адказ задовільна відповідь; ~чыя вьінікі задо
вільні результати; з. стан хвбрага задовільний
стан хворого; 2. дієприсл. задовольняючи.
ЗДАВЕН див. здауна.
ЗДАВОЛЕНА прислівн. задоволено.
ЗДАВОЛЕНАСЦЬ ж. задоволеність.
ЗДАВОЛЕННЕ с. задоволення, вдоволення.
ЗДАВОЛЕНЫ задоволений, вдоволений.
ЗДАВОЛІЦЦА див. здавбльвацца.
ЗДАВОЛЬВАННЕ с. (дія) задоволення.
ЗДАВОЛЬВАЦЦА недок., ЗДАВОЛІЦЦА док.
задовольнятися, задовольнйтися, удовольнятися, удовольнйтися (чим)', -вбліцца прбстай ёжай задовольнйтися простою їжею.
ЗДАВОЛЬВАЦЬ недок., ЗДАВОЛІЦЬ док. (ба
жання, потреби) задовольняти, задовольнйти, удовольняти, удовольнйти.
ЗДАГАДКА ж. догад ч.; здогад ч.; догадка, здо
гадка; для падмацавання думкі патрЗбны фак-
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тьі, а не ~кі для підтвердження думки потріб
ні факти, а не здогади; 0 губляцца у ~ках

губитися в здогадах.
з д а л Е к І розм. ЗДАЛЕКУ, ЗДАЛЯ прислівн.
здалека, здалеку; гітьія людзі прьіехалі з. ці
люди приїхали здалеку; 0 пачаць здалек (зда
леку) почати здалека (здалеку).
ЗДАЛЯКА прислівн. розм. здалека, здалеку;
0 рьібак рьібака бачьіць з. присл. свій свояка
вгадає здалека; лйсий лйсого бачить здалека;
хапко з хапком знається.
ЗДАНКІ див. здань.
ЗДАННЕВЬІ і ЗДАННЕВЬІ примарний, облуд
ний; уявний; неясний, невиразний; -вьія
вббразьі примарні образи; ~вае святлб при
марне світло; з. сілуіт невиразний силует.
ЗДАНЬ ж. і ЗДАНКІ, -нак (тільки мн.) прима
ра, мара, мана; прйвид ч.\ марево с.; гЗта
бьіла нейкая здань це була якась примара
(мара).
ЗДАРАВЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. 1. здоровіший;
сягбння єн вьіглядае -шьім сьогодні він має
здоровіший вйгляд; 2. сильніший, дужчий;
єн ~шьі за мяне він сильніший від мене;
3. більший; мой шчупак ~шьі за твайгб моя
щука більша, ніж твоя.
ЗДАРАВЙК, -вяка і ЗДАРАВЙКА ч. здоровань,
здоровйло, здоров’яга, (рідко) здоров’як.
ЗДАРАЦЦА недок. 1. траплятися, ставатися; з
ім часта -раюцца непрьі&мнасці з ним часто
трапляються (стаються) неприємності; 2. безос. (випадати на чиюсь долю) траплятися,
доводитися, випадати; 3. безос. (у знач. вст.
сл.) здараецца, здаралася буває, бувало; іноді,
часом; єн, здаралася, аддавау сябрам апбшняе
він, бувало, віддавав друзям останнє; 4. (від
буватися іноді, інколи, деколи) бувати, трап
лятися; -раюцца вьіпадкі бувають (трапляю
ться) вйпадки. — Пор. здарьіцца.
ЗДАРОВЕЙКА с. розм. зменш.-пестл. здоров’
ячко.
ЗДАРЬІЦЦА док. 1. статися, трапитися, ско
їтися; -рьілася бяда сталася (скоїлася) біда;
2. безос. (випасти на чиюсь долю) трапитися,
довестйся, вйпасти; -рьілася мне аднбйчи заначаваць у лесе довелося мені якось заночу
вати в лісі; 3. (несподівано з \явитися) трапи
тися, нагодйтися; падарбжная машина магла
здарьіцца і у першую хвілшу, а маглб яе не
бйць і цЗльї дзень подорожня машйна могла

нагодйтися й щохвилйни, а могло її не бути
й цілий день.
ЗДАРЗННЕ с . 1. вйпадок ч ., подія ж ., пригода
ж.; цікавае з. цікавий вйпадок; з. у лбсе при
года в лісі; 2. нагода ж.; не прапускаць -р ін 
ня не пропускати нагоду.
ЗДАТАНАВАЦЦА док. розм. збентежитися,
зніяковіти.
ЗДАТАЧНЬІ здавальний; з. пункт здавальний
пункт.
ЗДАТНЬІ1. (да чаго) здатний, (рідше) здібний (до
чого); 2. придатний; месца вьібралі ~нае місце
вйбрали придатне (підхоже), (розм.) годяще.
ЗДАТЧЬІК ч. здавальник, здавець, здавач.
ЗДАТЧЬІЦА ж. здавальниця, здавачка.
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ЗДАУМЕЦЦА док. розм. догадатися, зметику
вати.
ЗДАУНА і з д а в е н (розм.) прислівн. здавна,
віддавна, з давніх-давен.
ЗДЗЕЙСНІЦЦА див. здзяйсняцца.
ЗДЗЕЙСНІЦЬ див. здзяйсняць.
ЗДЗЕК, род. здзеку ч. і ЗДЗЕКАВАННЕ с. зну
щання с., глум, наруга ж.
ЗДЗЕКАВАННЕ див. здзек.
ЗДЗЕКАВАЦЦА (з каго-чаго) недок. знущатися
(з кого-чого), збиткуватися (над ким-чим), глу
зувати^ кого-чого), кепкувати (з кого-чого).
ЗДЗЕКЛІВА прислівн. знущально, глузлйво,
глумлйво.
ЗДЗЕКЛІВЬІ знущальний, глузлйвий, глумлйвий.
ЗДЗЕЛАЧНЬІ торг, якйй (що) стосується уго
ди (операції, справи і т. ін.); контрактовий,
контрактний.
ЗДЗбЛКА ж. прям., перен. угода, операція,
справа; (злочинна справа) оборудка; (змова)
знев. гендель; гандлевая з. торговельна (тор
гова) угода; біржавая з. біржова операція;
зрабіць ~ку укласти угоду; 0 з. з сумленнем
поступка перед сумлінням (перед совістю).
ЗДЗЕїЛЬНА прислівн. відрядно'.
з д з Е л ь н а - п р а г р з с і у н ь і відрядно-профеСЙВНИЙ.
з д з Єл ь н а - п р з м і й л ь н ь і

відрядно-премі
альний.
ЗДЗбЛЬНАСЦЬ ж. екон. відрядність.
ЗДЗбЛЬНЬІ екон. відрядний; ~ная раббта від
рядна робота; ~ная аплата працьі відрядна
оплата праці,
здзельшчьік ч. відрядник.
ЗДЗЕЛЬШЧЬІНА ж. 1. відрядність; 2. відряд
на робота.
з д з Е л ь ш ч ь і ц а ж. відрядниця.
ЗДЗЕТЬІ розм. скйнутий, знятий. — Див. ще
здзець.

ЗДЗбЦЬ див. здзяваць.
ЗДЗІВІЦЦА див. здзіулйцца.
ЗДЗІВІЦЬ див. здзіуляць.
ЗДЗІМАННЕ с. здування, здмухування.
ЗДЗІМАЦЦА недок. пас. здуватися, здмухува
тися.
ЗДЗІМАЦЬ недок., ЗДЗЬМУЦЬ док. здувати,
здути, здмухувати, здмухнути; вецер здзьмуу
паперу вітер здув папір.
ЗДЗІРВАНЕЛЬІ дернйстий, порослий травою.
ЗДЗІРВАНбЦЬ док. заростати (поростати) тра
вою.
ЗДЗІУ див. здзіуленне.
ЗДЗІУЛЕНА прислівн. здивовано.
ЗДЗІУЛЕННЕ с. і ЗДЗіУ ч . здивування.
ЗДЗІУЛЕНЬІ дієприкм., прикм. здивований.
ЗДЗІУЛЙЦЦА недок., ЗДЗІВІЦЦА док. диву
ватися, здивуватися.
ЗДЗІУЛЙЦЬ недок., ЗДЗІВІЦЬ док. дивувати,
здивувати.
ЗДЗГУЛЙЮЧА прислівн. дйвно, дивовйжно, ра
зюче.
ЗДЗІУЛЙЮЧЬІ 1. прикм. дйвний, дивовйжний,
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гідний подиву, разючий; 2. дієприслівн. ди
вуючи, вражаючи.
ЗДЗІЧ&ЛАСЦЬ ж. прям., перен. здичавілість.
ЗДЗІЧ&ЛЬІ прям., перен. здичавілий, здичілий.
ЗДЗІЧФННЕ с. прям., перен. здичавіння, зди
чіння.
ЗДЗІЧЇЩ Ь док. прям., перен. здичавіти, здичі
ти; расліньї -чілі рослйни здичавіли; чалавёк
~ч$у людйна здичавіла.
ЗДЗЬМУТЬІ здутий. — Див. ще здзімаць.
ЗДЗЬМУХАНЬІ здмухнутий. — Див. ще здзьмухваць.
ЗДЗЬМУХАЦЬ див. здзьмухваць.
ЗДЗЬМУХВАННЕ с. здування, здмухування.
ЗДЗЬМУХВАЦЦА недок. пас. здуватися, здму
хуватися.
ЗДЗЬМУХВАЦЬ недок., ЗДЗЬМУХАЦЬ док. зду
вати, здмухувати, здмухнути.
ЗДЗЬМУХНУГЬІ здмухнутий. —Див. ще здзьму
хваць.
ЗДЗЬМУХНУЦЬ док. однокр. здмухнути.
ЗДЗЬМУЦЬ див. здзім&ць.
ЗДЗЯВАЦЦА недок. пас. розм. скидатися, зні
матися.
ЗДЗЯВАЦЬ недок., ЗДЗЕЦЬ док. розм. скида
ти, скйнуги, знімати, зняти; здзець палітб скйнути пальто; здзець кбльца зняти кільце.
ЗДЗЯЙСНЁННЕ с. здійснення.
ЗДЗЯЙСНЙЛЬНАСЦЬ ж. здійсненність.
ЗДЗЯЙСШ ІЛЬНІК ч. виконавець; той, хто ро
бить (зробйв), (рідше) здійснювач.
здзяйснйльны здійсненний.
ЗДЗЯЙСНЯЦЦА недок., ЗДЗЁЙСН1ЦЦА док.
1. здійснюватися, здійснйтися, збуватися, збу
тися.
ЗДЗЯЙСНЙЦЬ недок., ЗДЗЁЙСНЩ Ь док. здій
снювати, здійснйти; виконувати, вйконати;
робйти, зробйти; -сніць зад^мы здійснйти
задуми; -сніць мерапрыёмства здійснйти (вй
конати) захід; -сніць пбдзвіг зробйти подвиг.
ЗДЗЯУбАЦЬ див. здзяубці.
ЗДЗЯУБЦЇ і ЗДЗЯУбАЦЬ док. 1. (клюючи, з ’їс
ти) склювати, поклювати; кураняты здзяублі
тварбг курчата склювали сир; 2. (клюючи, по
ранити) поклювати, подзьобати, (рідко) подзю
бати; з. агурбк нажбм подовбати огірок но
жем.
ЗДОЛЕЦЬ док. 1. (што) зуміти, змогтй; спра
витися (з чим)\ я здолёю рашыць задачу я
зумію (зможу) розв’язати задачу; 2. (дістати
можливість щось зробити) змогтй; учбра я не
здблеу паёхаць учора я не зміг поїхати;
3. (каго-што) здолати, подолати, перемогтй,
подужати.
ЗДОЛЬНАСЦЬ ж. 1. здібність, хист ч., талант
4.; 2. здатність, спроможність; пакупн&я з.
екон. купівельна спроможність.
ЗДОЛЬНЫ 1. здібний; (який має талант —
ще) обдарований; з. вучань здібний учень;
г§та малады з. вучбны це молодйй обдарова
ний учёний; 2. (на што і з інф.) здатний;
спромбжний; з. на глыббкае і мбцнае пачуццё
здатний на глибоке й сйльне почуття; сталбвая -на прапусціць за дзень тысячу чалавёк

ЗДУБЯНЁЦЬ

ідільня спроможна пропустйти за день тйсячу осіб.
ЗДОУЖВАЦЦА недок., ЗДОУЖЬІЦЦА док. зда
ватися (здатися) надто довгим, надокучити,
набрщінути; гЗта пабздка мне в&льмі -жьілася
ця поїздка здалася мені надто довгою (набрйдла); мне -йшлася чакаць мені надокучи
ло (набрйдло) чекати.
ЗДРАДА ж . зрада, зрадництво с.; запроданство с.
ЗДРАДЖАНЬІ зраджений. — Див. ще здраджваць.

ЗДРАДЖВАЦЬ (каму-чаму) недок., ЗДРДДЗІЦЬ
(каму-чаму) док. зраджувати, зрадіти (когощо)\ -дзіць радзіме зрадити батьківщину; -дзіць
дружбе зрадити дружбу; -дзіць л&пшаму друїу
зрадити найкращого друга; шч&сце -дзіла яму
щастя зрадило його; памяць -дзіла ей пам’ять
зрадила її; 0 -дзіць сабб зрадити себе.
ЗДРАДЛІВА прислівн. зрадлйво.
ЗДРАДЛІВАСЦЬ ж . зрадництво с.; запродан
ство с.
ЗДРАДЛІВЬІ зрадлйвий; -вае шчасце зрадлйве
щастя.
ЗДРАДНІК ч . зрадник; запроданець.
ЗДРАДНІЦА ж . зрадниця; запроданка.
ЗДРАДНІЦКІ зрадницький; запроданський.
ЗДРАДНІЦТВА с. зрада ж.; зрадництво, за
проданство.
ЗДРАДНЬІ зрадлйвий; з. чалавбк зрадлйва лю
дйна.
ЗДРАНЦВЙЛАСЦЬ і АДРАНЦВ£ЛАСЦЬ ж.
1. задерев’янілість, затерплість, занімілість, за
дубілість; 2. перен. заціпенілість, закляклість.
з д р а н ц в £ л ь і і АДРАНЦВЕЛЬІ 1. задерев’
янілий, затерплий, занімілий, задубілий;
2. перен. заціпенілий, закляклий. — Див. ще
здранцвбць.

ЗДРАНЦВЕННЕ / АДРАНЦВЕННЕ с. 1. заде
рев’янілість, затерплість, занімілість, задубі
лість; 2. перен. заціпенілість, закляклість.
ЗДРАНЦВЕЦЬ і АДРАНЦВЕЦЬ док. 1. (втра
тити чутливість, гнучкість) задерев’яніти,
заніміти, задубіти; 2. перен. (завмерти, застиг
нути) заціпеніти, заклякнути.
ЗДРАСАВАНЬІ / ЗДРАСбВАНЬІ потоптаний,
вйтоптаний, стоптаний; столочений; (діал.)
зграсований. — Див. ще здрасав&ць.
ЗДРАСАВАЦЬ док. розм. потоптати, вйтоптати, стоптати; столочйти, потолочйти; (діал.)
зграсувати.
ЗДРАТАВАНЬІ1. потоптаний, вйтоптаний, стоп
таний; столочений; 2. затоптаний, задуше
ний. — Див. ще здратав&ць.
ЗДРАТАВАЦЬ док. 1. (понівечити, пошкодити)
потоптати, вйтоптати, стоптати; столочйти,
потолочйти; (діал.) зграсувйти; кбні -в&лі пас&вьі коні потоптали (вйтоптали) посіви;
2. (знищити) затоптати, задушйти; здавала
ся, парсючю вось-вось здратуюць малбга при
блуду здавалося, поросята ось-ось затопчуть

(задушать) малого приблуду.
ЗДРОК ч. обл. дрік; ґедзь, овід.
ЗДУБЯНЕЛЬІ задубілий.
ЗДУБЯНЕЦЬ док. задубіти.
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ЗДУРАВАЦЬ док. розм. зробйти дурнйцю.
ЗДУРНЁЛЫ розм. одурілий, очманілий. — Див.
ще здурнёць.
ЗДУРНЕЦЬ док. розм. 1. рдуріти, очманіти;
2. прям., перен. з глузду з’їхати, зійтй з розу
му; здуріти, збожеволіти.
ЗДУРЇЩЬ док. розм. зробйти дурнйцю; ~р$у,
што не паёхау у гбрад зробйв дурнйцю, що
не поїхав до міста.
ЗДЙМАК, -мка ч. знімок.
ЗДЫМАННЕ с. знімання; фотографування.
ЗДЫМАЦЦА недок. звор., пас. зніматися; фо
тографуватися.

здымхць

недок. (копію, фотографію, кіно
фільм і т. ін.) знімати; фотографувати.

ЗДЙМАЧНЫ1 знімальний; -ныя раббты зні
мальні роботи; -ная гр^па знімйльна група.
ЗДЫМАЧНЫ2 спец, знімковий.
ЗДЬІМКА ж. у різн. знач, знімання с., зняття
с., (геод. — ще) обмір ч.; з. карціньї знімання
картйни; вакамёрная з. (геод.) окомірне зні
мання; окомірний обмір.
ЗДЬІМНІК ч. техн. знімач.
ЗДЫМНЫ знімнйй; -нае кбла знімне колесо.
ЗДЙРДЗІЦЦА док. груб, прост, ґйґнути, дати
(врізати) дуба.
ЗДЫХАТА ж. прост. 1. (пошесна загибель худо
би) падіж ч., мор ч.; 2. (труп тварини) здох
лятина, падло с.; 3. (про кволу людину) хир
ляк ч., мйршавець ч.; дохлятина.
ЗДЬІХАЦЦА док. (після бігу і т. ін.) віддйхатися, відсапатися, відсапнутися, перевестй дух;
(розм.) відхакнутися.
ЗДЬІХЛІНА і ЗДЫХЛЙЦ1НА ж. дохлятина,
здохлятина.
ЗДЫХЛЯ ж. прост, (про чоловіка) дохлий;
здохлятина; (про жінку) дохла, здохлятина.
ЗДЫХЛЙК, -к к ч. прост, здихля с.; замірок ч.,
здохлятина ж .; хирля, хирляк.
3’ЁДК1 тільки мн.г недоїдки, (рідше) об’їдки,
переїди; (с .-г.) з’їди, переїди.
3’ЁДЛ1ВА прислівн. в’їдливо, їдко, дошкульно,
ущйпливо.
З’ЁДЛШАСЦЬ ж. в’їдливість, їдкість, дош
кульність, ущйпливість.
З’ЁДЛШЫ в’їдливий, їдкйй, дошкульний, ущйпливий; -выя слбвы в’їдливі (дошкульні) сло
ва; з. тон в’їдливий (ущйпливий) тон.
ЗЁКРЫ тільки мн. прост, банькй, балухи, сліпакй.
ЗЕЛЯНЇНА ж. у різн. знач, зелень; з. паркау
зелень парків; латбк з -най лоток із зеленню.
ЗЕЛЯНКАВЫ зеленкуватий.
ЗЕЛЯНКОВЫ: з. кблер захиснйй колір.
ЗЕЛЯНУШКА ж. 1. (орн.) зеленяк ч.; 2. (іхт.)
зеленушка; 3. (ент.) зеленуха.
ЗЕЛЯНЮТКІ зеленісінький.
ЗЕЛЯНЙВЫ розм. зеленавий, зеленастий.
ЗЕМАДДЗЁЛ ч. (зямёльны аддзёл) земвідділ
(земельний відділ).
ЗЕМЛЕАПІСАННЕ с. заст . землёпис, [описо
ва] географія.
ЗЕМЛЕКАРЬІСТАЛЬНІК ч . землекорйстув£ч.

ЗЗЙННЕ

ЗЕМЛЕКАРЬІСТАННЕ с . землекористування.
ЗЕМЛЕТРАСбННЕ с. землетрус ч.
ЗЕМЛЕУЛАДАЛЬНІК ч . землевласник.
ЗЕМЛЕУЛАДАЛЬНІЦА ж . землевласниця.
ЗЕМЛЕУЛАДАЛЬНІЦКІ землевласницький.
з е м л е У п а р а д к а в а л ь н ь і екон. землевпо
рядний, землевпоряджувальний, землевпоряд
кувальний.
З ЕМЛ
ПАРАДКАВАН Н Е с. землеустрій ч.;
землевпорядження, землевпорядкування.
ЗЕМЛЕУПАРАДЧЬІК ч . землевпорядник.
ЗЕНКА ж. обл. зінйця; (розм. — ще) чоловічок.
ЗЕНКІ, род. зенак, одн. збнка ж. прост. груб.
баньки, балухи, сліпи, сліпакй; вйрла.
ЗЕРНЕ, род. зярняці, мн. зярнйтьі, -нйт с. у різн.
знач, зернйна ж ., зерно; ячмбннае з. ямінне
зерно; какававьія зярнятьі какаове зерно; з.
пбраху зернйна пороху; з. пр&удм зерно прав
ди (істини); здарбвае з. здорове зерно.
ЗЕРНЕДРАБІЛКА ж. с.-г. зернодробарка.
ЗЕРНЕПАГРУЗЧЬІК ч. с.-г. зернонавантажувач.
ЗЙРНЕТКА с . зернятко, зернйнка ж.
ЗЕРНЕУБОРАЧНЬІ зернозбиральний.
ЗЕРНЕУВІЛЬГАТНЙЛЬНІК ч . с.-г зернозво
ложувач.
ЗЕРНЕУлОУНІК ч. зерновловлювач.
ЗЕРНЯВАТЬІ с.-г. зерноподібний.
ЗЙУРА ж. обл. безодня, прірва; провалля с.
ЗЙУРАННЕ с . з я я н н я , з іг ін н я .
ЗЕУРАЦЬ недок. зяяти, зіяти; -рала ббздань
зяяла (глибочіла) безодня.
З’бХАЦЬ док. 1. у різн. знач, з’їхати; з. з гарьі
з’їхати з горй; з. з дарбгі з’їхати (збочити) з
дороги; 2. виїхати, вйбратися; з. з кватірьі
виїхати (вйбратися) з квартйри; 3. зсунути
ся, сповзтй; ш&пка з’ехала на патйліцу шіпка
зсунулася (сповзла) на п о т й л и ц ю ; 0 з. на
ніштб зійтй (перевестйся) нанівець ([на] нінащо, на ніщо); з. з глузду з’їхати (зсунутися,
спасти) з глузду, відбйтися глузду, обезглуз
діти, зайтй за розум, здуріти.
ЗСЛКІ, -лак (трави) зілля с., лікарські трави.
ЗЖАХНУЦЦА док. розм. дуже злякатися, пе
релякатися.
ЗЖУЛЬНІЧАЦЬ док. розм. зашахрувати, зашах
раювати.
З-ЗА прийм. з род. 1. (для вказівки напряму або
руху із зворотного чи протилежного боку чогонебудь, рух від якогось предмета) з-за, із-за;
(рідко — ще) з-поза; сбнца узнялбся з-за лбсу
сонце піднялося з-за лісу; ягб не від&ць з-за
стал& його не вйдно з-за столу; 2. (з причини,
з вини кого-чого-небудь) через (кого, що)\ спрачацца з-за дрббязей сперечатися через дрібни
ці; з-за ягб стблькі непрьіемнасцей через нього
стільки прйкрощів; з-за цябб я закшуу вучббу

через тебе я занедбав навчання.
ЗЗЕЛЯНЕЛЬІ позеленілий.
ЗЗЕЛЯНЕЦЬ док. позеленіти.
ЗЗЙННЕ с. 1. сяяння, сійння; (поет.) зоріння,
променіння; блйскання, блискотіння; сбнечнае
з. сонячне сяяння; з. агнеу сяяння (блйскання)
вогнів; 2. сяйво; блйск ч., блйскіт ч., блиско
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тіння; у ~нні сл§вы у сяйві слави; паунбчнае
(палярнае) з. північне (полярне) сяйво.
ЗЗЯЦЬ недок. 1. сяяти, сіяти; (поет. — ще) зо
ріти, променіти; блйскати, блискотіти, виблйскувати; сбнца ззяе сонце сяє* ззяюць агні
гбрада блискотять вогні міста; 2. перен. ся
яти; вбчы ззялі очі сяяли; ён увёсь ззяу р&дасцю він увесь сяяв радістю; з. ад рддасці
сяяти з радощів.
ЗІМА ж. зима; 0 сірбцкая з. (розм.) л&гідна (теп
ла) зима; з. і лёта цілий (увесь) рік; кблькі лёт,
кблькі зім! розм. скільки літ, скільки зим!
31МАВАЛЫ прост, перезимований.
ЗІМАВАЛЬНЬІ риб. зимувальний; -ная сажал
ка зимувальний ставок.
ЗІМАВАЦЬ недок. зимувати; 0 зіму з. зйму зи
мувати; вёдаць, дзе ракі зімуюць знати, де

р&ки зимують (де козам роги правлять).
ЗІМАУСТОЙЛІВАСЦЬ ж . зимостійкість.
з ім а У с т О й л і в ь і зимостійкйй.
ЗІМІЦА ж. пестл. розм. зймонька.
ЗЇМКА1 ж. зменш.-пестл. розм. зймонька.
ЗЇМКА2 ж. озйма пшенйця.
ЗЇМНІК ч. розм. зимова (санна) дорога.
ЗЇРК1 виг. у знач. прис. зирк, глядь, луп [очи
ма], гульк.
ЗЇРК2 ч. обл. погляд, позирк.
31РКАСТЫ розм. зіркий.
ЗІРКАТАСЦЬ ж . розм. витрішкуватість.
31РКАТЫ розм. витрішкуватий, вирячкуватий;
(розм.) вирлоокий, банькатий, булькатий,
балухатий, лупатий.
ЗІРКАЧЙ, -чбу тільки мн. прост, баньки, ба
лухи, сліиакй.
ЗІХАТЛЇВЬІ і ЗІХОТКІ, ЗІХОТНЬІ блйскаючий, виблйскуючий, блискотлйвий; сяючий;
(поет.) осяйнйй.
31ХАЦЁННЕ і ЗГХЦЁННЕ с. 1. сяяння, сіяння,
(поет.) зоріння, променіння, мерехтіння; з. з6рак мерехтіння зірок; 2. (миготіння барв) гра.
31ХАЦЁЦЬ і 31ХЦЁЦБ (розм.) недок. 1. сяяти,
сіяти, (поет. — ще) зоріти, променіти; ме
рехтіти; блйскати, блискотіти, виблйскувати; -целі збркі мерехтіли зорі; асляплйльна
-цёу снег сліпуче виблйскував сніг; 2. (про
зміну відтінків, тонів, кольорів) фати, вифавати, мінйтися, переливатися; з. усімі кблерамі вясёлш фати (вигравати, мінйтися, пе
реливатися) всім£ барвами веселки.
ЗІХОТКІ див. зіхатлівьі.
ЗІХОТНЬІ див. зіхатлівм.
31ХЦЁННЕ див. з1хацённе.
ЗХХЦЁЦЬ див. з1хацёць.
ЗЛАВАННЕ с. злостування, злобування.
ЗЛАВАЦЦА недок. сёрдитися, гніватися, злйтися, лютувати; бабуля злуёцца сам& на сябё
бабуся сердиться сама на себе; пяты дзень
злуёцца пурга п’йтий день лютує завірюха.
ЗЛАВАЦЬ недок. 1. (викликати гнів, злість у
кого-небудь) сердити, гнівйти, злйти, люти
ти; 2. (почувати гнів, лють) сердитися, гні

ватися, злйтися, лютувати.
ЗЛАД: зл&ду ням& неможлйво д£ти раду (впо
ратися) (з ким-чим)\ у мянё з ім зладу няма
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не дам собі р£ди з ним; нічого не можу зробйти (вдіяти) з ним.
ЗЛАДЖАНА прислівн. злагоджено, одностайно,
дружно.
ЗЛАДЖАНАСЦЬ ж. злагодженість, погодже
ність; одностайність; з. рухау злагодженість
рухів; з. у раббце злагодженість у роботі.
ЗЛАДЖАНЬІ 1. дієприкм. розм. злагоджений
(зроблений, змайсфований); 2. дієприкм. пе
рен. розм. налагоджений; 3. прикм. злагодже
ний, дружний; -джаная раобта злагоджена
робота; 4. (гармонійний) злагоджений, суго
лосний, СфІЙНИЙ.
ЗЛАДЖВАЦЬ недок. розм. 1. злагоджувати, робйти, споруджувати, будувати; майструвати;
2. перен. (робити погодженим, стрійним) на
лагоджувати. — Див. ще зладзіць.
ЗЛАДЗЕЙКА ж . злодійка, крадійка.
ЗЛАДЗІЦЦА док. 1. (зробити щось злагоджено)
злагодитися; з. пець злагодитися співати;
2. (знайти спільну мову) порозумітися, домо
витися; нбшта у іх не -дзілася щось у них не
вййшло, вонй не порозумілися.
ЗЛАДЗІЦЬ док. 1. злагодити, зробити, змайстру
вати; з. зямлянку злагодити (зробити) землянку;
2. (організувати) улаштувати; з. вяселле влаш
тувати весілля; 3. (прийти до згоди) порозумі
тися, поладнати; мьі з ім -дзім ми з ним поро
зуміємося (поладнаємо); 4. справитися, упора
тися, дати раду; не з. з сЗрцам не справитися з
серцем. 5. (зробити узгодженим, гармонійним)
злагодити; з. галасьі спевакбу хбру злагодити
голосй співаків хору. — Пор. зладжваць.
ЗЛАЖЬІЦЦА док. 1. (зібрати речі в одне місце
перед відЧздом) скластися; 2. (зробити склад
чину) скластися; мьі -жьигіся і куігілі падарунак
ми склалися й купйли подарунок; 3. (приго
туватися до стрільби) націлитися; я -жмуся і
сірЗліу я націлився і вйсфілив; 4. (організува
тися, створитися) скластися, сформуватися;
калектму наш ужб -жмуся колектйв наш уже
склався (сформувався); 5. розм. (набути нави
чок у праці) призвичаїтися, примудрйтися; набйти руку, (рідше) наловчйтися.
ЗЛАЖ ЙЦЬ док. 1. (в одне місце) скласти; (упа
кувати — ще) укласти; з. р$чм у чамадан
укласти речі у валізу; 2. (надати нову форму,
скрутити) скласти, згорнути; з. скуру склас
ти шкіру; з. газбту згорнути газету; 3. перен.
скласти, створйти, написати; з. песню склас
ти (створйти, написати) пісню; 4. перен.
(провину з себе на когось) скласти, звалити,
звернути; з. віну на інжмнбра звал йти вину
на інженера; 5. (у сутичці, битві) убйти, забйти; покласти; 6. повалити; віхбр злажму
дрЗвм вйхор повалив дерева; 0 з. галаву (кбсці) накласти головою; лягтй (полягтй) кістьмй; з. рукі скласти (опустйти) руки.
ЗЛАМЙСНА прислівн. зловмйсно.
ЗЛАМЬІСНАСЦЬ ж. зловмйсність.
ЗЛАМЙСНІК ч. заст. злочинець; зловмйсник.
ЗЛАМЙСНІЦА ж. заст. злочйнниця, (рідко)
злочйнка; зловмйсниця.
ЗЛАМЙСНЬІ злочйнний, зловмйсний.
ЗЛАПІЦЬ див. златаць.
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ЗЛАПЛЕНЫ див. златаны.
ЗЛАСЛОВЩЬ недок. лихословити.
ЗЛАСЛОУЕ с . л и х о с л і в ’я .
ЗЛАТАНЫ / ЗЛАПЛЕНЫ (розм.) полатаний,
облатаний, вйлатаний. — Див. ще златаць.
ЗЛАТАЦЬ і ЗЛАПЩЬ (розм.) док. полатати,
облатати, вйлатати; з. рукавы полатати рука
ва (рукавй).
ЗЛАТАШЫЦЬ док. розм. 1. (жадібно обірвати,
псуючи) обнестй; обірвати; з. суседскія яблыкі обнестй сусідські яблука; 2. понйщити,
знйщити, знівечити, спустошити; свінні
-шьілі усё у агарбдзе свйні знівечили (понйщили) все на городі; 3. прост, перебйти, перетрощйти, перетовктй; з. гаршкі перебйти
(перетовктй) горшки.
ЗЛАЧЬІНСТВА с. злочин ч.\ зрабіць з. зробйти
злочин; ваённае з. військовий злочин; з. па
службе юр. службовий злочин; 0 на мёсцы з.
на місці злочину; (розм. — ще) на гарячому.
ЗЛАШЧАСНАСЦЬ ж . заст. нещастя, недоля,
лиха доля.
ЗЛАШЧАСНЫ заст. нещаслйвий, нещасний,
бідолашний.
ЗЛЁГЧЫ док. 1. (захворівши, лягти в постіль)
злягтй; 2. (про рослин і т. ін.) вйлягти, полягтй; пшаніца ~гла пшенйця вйлягла (по
лягла).
ЗЛЁГЧЫСЯ док. злежатися; снег так злёгся,
што рыдлёука ягб не бярі сніг так злежався,
що лопата його не бере.
ЗЛЁЖАЦЬ док. розм. улежати; хіба ~жыш ц і
лую ноч на адным баку хіба влежиш цілу ніч
на одному боці.
ЗЛЁТАЦЦА док. розм. набігатися, знемогтйся.
ЗЛЁТАЦЬ док. розм. 1. (кудись і назад) злітати;
3. на самалёце у Маскву злітати літаком у
Москву; 2. (швидко сходити, з їздити) зліта
ти, змотатися.
ЗЛІТАВАНАСЦЬ ж. спаяність; злютованість.
ЗЛІТАВАНЬІ спаяний; злютбваний.
ЗЛІТАВАЦЦА і ЗЛІТАСЦІВІЦЦА (розм.) (над
кім-чьт) док. зглянутися (на кого-що), змйлуватися, змилостйвитися, змилостйтися
(над ким, чим)', 0 злітуй(це)ся! годі! годі-бо!
вйбачте (даруйте)! схаменіться!
ЗЛІТАВАЦПА див. злітбувацца.
ЗЛІТАВАЦЬ див. злітбуваць.
ЗЛЇТАСЦІВІЦЦА див. злітавацца.
ЗЛІТОУВАННЕ с. спаювання, злютовування.
ЗЛІТОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗЛІТАВАЦ
ЦА док. спаюватися, спаятися, злютовувати -

ся, злютуватися.
ЗЛІТОУВАЦЬ недок., ЗЛІТАВАЦЬ док. спа
ювати, спаяти, злютовувати, злютувати.
ЗЛІТОУКА ж. спайка; (незак. д. — звичайно)
спаювання, злютовування.
ЗЛ1ЦЦЁ с. 1. у різн. знач, злиття; з. рэк злиття
річок; з. гукау злиття звуків; з. з навкбльньїмі
абставінамі злиття з оточенням; 2. (дія) злив
4.; (незак. д. — звичайно) зливання с.
ЗЛІЧАНЬІ полічений, порахований; злічений,
перелічений; 0 дні ягб з. йому вже недовго
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жйти; (розм.) йому недовго ряст топтати; йо
му три чйсниці до смерті.
ЗЛЇЧВАЦЬ і ЗЛІЧАЦЬ недок., ЗЛІЧЬІЦЬ док.
лічйти, полічйти, злічйти; рахувати, пораху
вати; облічувати, облічйти, перелічйти, пе
рерахувати.
ЗЛІЧЙННЕ с. чйслення; дзесяткбвая сістіма
~ння десяткова система чйслення.
ЗЛОЗЬІЧЛЇВАСЦЬ ж. заст. зловорожість,
злобйтельство с., злозичлйвість.
ЗЛОЗЬІЧЛЇВЕЦ, -ліуца ч. заст. злобйтель,
злозичлйвець; ворог.
ЗЛОЗЬІЧЛЇВЬІ злоблйвий, зловорожий, злозичлйвий.
ЗЛОЯЗЬІЧНАСЦЬ ж. заст. лихомовство.
ЗЛОЯЗЬІЧНІК ч. заст. злоріка; (пліткар) об
мовник.
ЗЛОЯЗЬІЧНІЦА ж. заст. злоріка; (пліткарка)
обмовниця.
ЗЛОЯЗЫЧНЫ заст. зломовний.
ЗЛУБЯНЁЛЫ розм. задерев’янілий. — Див. ще
злубянёць.

ЗЛГУБЯНЁЦЬ док. розм. задерев’яніти.
ЗЛУЧАЛЬНАСЦЬ ж . з’єднуваність.
ЗЛУЧАЛЬНІК ч. техн. з’єднувач.
ЗЛУЧАЛЬНЫ 1. техн., біол., грам, з’єднуваль
ний; сполучний; (грам.) єднальний; ~ная
тканка анат. сполучна тканйна; ~ная галбсная сполучний звук; ~ныя злучнікі єднальні
сполучники; 2. грам, сурядний; ~ная сувязь
сурядний зв’язок.
ЗЛУЧАЛЬНАПЯЛЁСТКАВЫ бот. зрослопе
люстковим
ЗЛУЧАЛЬНАПЯЛЁСТКАВЫЯ бот. зрослопе
люсткові.
ЗЛУЧАНЫ 1. у різн. знач, сполучений, з’єдна
ний, зрощений; 2. с.-г. злучений, спарова
ний; 3. грам, сурядний.
ЗЛУЧАЦЦА недок., ЗЛУЧЬІЦЦА док. 1. у різн.
знач, з’єднуватися, з’єднатися; сполучатися,
сполучйтися; (про річки, струмки — ще) зли
ватися, злйтися; кісларбд -чыуся з вадарбдам
кйсень сполучйвся з воднем; вбйскі -чьіліся
для наступления війська з’єдналися для насту
пу; 2. с.-г. злучатися, злучйтися; спаровувати
ся, спаруватися; паруватися, попаруватися.
ЗЛУЧАЦЬ недок., ЗЛУЧЙЦЬ док. 1. у різн. знач.
з’єднувати, з’єднати; сполучати, сполучйти;
-чьщь канцьі правадбу з’єднати кінці дротів;
-чьщь нбвыя гарадьі чьпункай сполучйти нові
міста залізнйцею; 2. с.-г. злучати, злучйти; спа
ровувати, спарувати; парувати, попарувати.
ЗЛУЧНАСЦЬ ж. єднання с.; єдність.
ЗЛУЧНІК ч. грам, сполучник; злучальныя -кі
сполучники сурядності; падпарадкавальныя
-к і сполучники підрядності.
ЗЛУЧНЫ грам, стягнений; (укупі) разом; ~нае
напісанне слбу написання слів разом.
ЗЛУЧНЬІ с.-г. парувальний, злучнйй; з. перьіяд парувальний (злучнйй) період; з. пункт
парувальний (злучнйй) пункт.
ЗЛУЧОК, -чка ч. грам, рйска ж., дефіс.
ЗЛУЧЗННЕ с. 1. у різн. знач, з’єднання, спо
лучення; (незак. д. — ще) з’єднування, спо-
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лунання, сполучування; об’єднання; з. канцбу прбвада з’єднання кінців дроту (прово
ду); з. дарбг сполучення (з’єднання) доріг;
т&нкавае вайскбвае з. танкове військове з’єд
нання; 2. хім. сполука ж .; кісларбднае з. кис
нева сполука; 3. грам, сурядність ж.; з. і падпарадкав&нне ск&зау сурядність і підрядність
речень.
ЗЛЙБЕДА ж. 1. фолькл. лйхо с., біда, горе с.;
2. розм. злйдні, убозтво с.
ЗЛЬІГАЦЦА див. злмгвацца.
ЗЛЬІГАЦЬ див. зльїгваць.
ЗЛЬІГВАННЕ с. 1. нанйзування; 2. (вірьовкою,
шворкою) зв’язування.
ЗЛЬЇГВАЦЦА недок., ЗЛЬІГАЦЦА док. 1. зв’язу
ватися, зв’язатися; (про плоти — ще) зчалю
ватися, зчалитися; мбцна -гацца міцно (дуже
туго) зв’язатися; 2. перен. розм. злйгуватися,
злигатися; ~г&цца з дріннай камп&ніяй злига
тися з поганою компанією.
ЗЛЬЇГВАЦЬ недок., ЗЛЬІГАЦЬ док. 1. низати,
нанйзувати, наниз&ти, понизати; (мотузком,
шворкою — ще) зв’язувати, зв’язати; (про пло
ти — ще) зчйлювати, зчйлити; 2. перен. несхв.
злйгувати, злигати; нібьі чбрт іх ~гку ніби
дідько їх злиг£в.
ЗЛ&ПАЦЬ док. прост. злапати, схопйти, спій
мати.
ЗЛЯКНУЦЦА док. розм. перелякатися.
ЗЛЯКНУЦЬ док. розм. перелякати.
ЗЛЯМЦАВАЦЦА див. злямцбувацца.
ЗЛЯМЦОУВАННЕ с. текст, звалювання.
ЗЛЯМЦО^ВАЦЦА недок., ЗЛЯМЦАВАЦЦА
док. текст, звалюватися, звал йти ся.
ЗЛЙМЧАНЬІ зваляний; збйтий. — Див. ще
злямцбувацца.
ЗЛЙМЧЬІЦЦА док. (про волосся, вовну) зваля
тися.; збйтися; валасьі зусім -чмліся волосся
зовсім збйлося.
ЗЛЙМЧЬІЦЬ док. зваляти, збйти.
ЗМАГАНЕЦ див. змаг&р.
ЗМАГАР, -рк і ЗМАГАНЕЦ, -нца ч. (за што) борбць, пообрник (чого); з. за справодлівасць бо
рець за справедлйвість; з. за мір борець за мир.
ЗМАГАРКА ж . (за што) борець ч., поборниця
(чого).

ЗМАГАЦЦА недок. 1. у різн. знач, боротися;
жьіць і з. жйти й боротися; з. за мір боротися
за мир; з. с^праць вайнй боротися проти війнй; з. за першмнствб боротися за першість;
у ім ~г&ліся процілегльїя пачуцці у ньому бо
ролися протилежні почуття; з. з недахбпамі
боротися з недоліками; 2. (зі зброєю в руках)
бйтися, змагатися; 3. перен. (грати у що-небудь) гуляти; змагатися; 0 з. да апбшняга бо
ротися до останнього (до ост&нку).
ЗМАГАЦЬ недок. розм., ЗМАГЧЙ док. 1. розм.
перемагати, перемогтй, змагати, змогти; пересйлювати, пересйлити; 2. док. змогтй; не
~глі нічбга зрабіць не змоглй нічого зробйти.
ЗМАГЧЙСЯ док. знемогти, знемоггйся, знесйліти, знесйлитися, ослабнути.
ЗМАЗАЧНАЕ імен, мастйло с.; зканбміць з.
економити мастйло.

ЗМАЦОУВАЦЬ

ЗМАЗАЧНА-АХАЛАДЖАЛЬНЬІ техн. мастйльно-охолоднйй.
ЗМАЗАЧНЬІ мастйльний; ~нае масла мастйло.
ЗМАЗЧЬІК ч. мастйльник.
ЗМАЗЧЬІЦА ж . мастйльниця.
ЗМАН, род. зм&ну ч. обман, обманювання с.,
обдурювання с.; ошука ж., ошуканство с.;
омана ж.
ЗМАНЛІВАСЦЬ ж. 1. примарність, омйнливість, облудність; обманливість, обманність;
2. заманливість; принадність, привабливість.
ЗМАНЛІВЬІ 1. примарний, оманливий, облуд
ний; обманливий, обманний; 2. заманливий;
принадний, привабливий; ~вая д&леч заман
лива (принадна) далечінь (далечині).
ЗМАНЬВАЦЬ недок., ЗМАНІЦЬ / ЗМАНУЦЬ
док. 1. брехати, збрехати, казати (сказ&ги)
неправду; 2. спокутувати, спокус йти.
ЗМАРКАТНЕЛЬІ сумнйй, смутнйй; журлйвий, журнйй, похмурий, зажурений. — Див.
ще змаркатнбць.
ЗМАРКАТНбЦЬ док. стати сумнйм, смутнйм,
зажуреним.
ЗМАРКОЦІЦЦА док. знудйтися.
ЗМАРШЧАК, -ка ч. розм. зморшка ж.
ЗМАТАЦЦА док. 1. (про пряжу і т. ін.) змота
тися; 2. перен. вйснажитися, вймотатися; 3. пе
рен. прост. (зникнути) забратися, (рідше) змо
татися; трЗба ху п ій з. адгЗтуль треба швидше
забратися звідси; 4. прост. (швидко сходити,
з'їздити куди-небудь) змотатися; збігати, злі
тати; з. у гбрад змотатися в місто.
ЗМАТАЦЬ док. 1. змотати; з. пр&жу змотати пря
жу; 2. (відділити) відмотати, змотати; з. пауклубка відмотати (змот&ти) півклубкА; 3. перен.
вйснажити, вймотати; знесйлити; хварбба ягб
зусім -тіл а хвороба його зовсім виснажила
(знесйлила); 0 з. вудм змотати вудки; з. нбрвьі
пошарпати (потріпати, вймотати) нбрви.
ЗМАТЛАШЙЦЬ док. розм. 1. пошарпати, об
шарпати, розшарпати, пошматувати; 2. роз
куйовдити, розкошлати, потріпати, обтріпа
ти; 3. прост. (набити) відлупцювйти, налуп
цювати, віддухопелити, помотлошйти.
ЗМАХЛЯВАЦЬ док. розм. зшахрувати, зшахраювати.
ЗМАЦАВАЛЬНЬІ скріплювальний; з. србдак
скріплювальний засіб.
ЗМАЦАВАННЕ с . прям., перен. скріплення,
(незак. д. — ще) скріплювання; зміцнення,
(незак. д. — ще) зміцнювання.
ЗМАЦАВАНЬІ прям., перен. скріплений, зміц
нений. — Див. ще змацав&ць.
ЗМАЦАВАЦЦА див. змацбувацца.
ЗМАЦАВАЦЬ див. змацбуваць.
ЗМАЦбУВАННЕ с. прям., перен. скріплювання.
ЗМАЦОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗМАЦАВАЦЦА док. (міцно з ’єднуватися) скріплюва
тися і скріплйтися, скріпйтися.
ЗМАЦОУВАЦЬ недок., ЗМАЦАВАЦЬ док.
прям., перен. скріплювати, скріпити, зміцню
вати, зміцнити; ~в&ць рЗйкі гайкамі скріп йти
рейки гайками; -ваць дагавбр пбдпісамі скріпйти договір підписами.
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ЗМЁНЛ1ВА прислівн. мінливо, непостійно.
ЗМЁНЛ1ВАСЦЬ ж. 1. мінлйвість, нестійкість;
з. лёсу мінлйвість дблі; з. надвбр’я мінлйвість
погоди; з. настрбю мінлйвість настрою; 2. біол. змінність, змінюваність.
ЗМЁНЛ1ВЫ мінлйвий, нестійкйй; зрадлйвий;
-лівае надвбр’е мінлйва погода; -лівае шч&сце зрадлйве щастя.
ЗМЁРЦ1 док. розм. вймерти, перемерти.
ЗМЁСЦ1 док. прям., перен. зместй; з. пыл зместй пил (порох); з. смецце у кучу зместй сміття
в купу; з. усё на сваім шляху зместй все на
своєму шляху; 0 як вётрам змялб як (ніби,
наче) вітром здуло (змело); з. з тв&ру зямлі
зместй з лиця землі.
ЗМЁСЦ1ВА с. вміст ч.\ з. клеткі вміст клітки.
ЗМ13АРНЁЛЫ змізернілий, змарнілий, змйршавілий. — Див. ще змізарнбць.
ЗМВАРНЁЦЬ док. 1. змізерніти, змарніти,
змйршавіти; 2. (втратити колишню славу) зу
божіти, збідніти; підупасти, занепасти; двар&іискі род ~неу дворянський рід занепав; гаспад&рка -нела господарство зубожіло (занепало).
ЗМ0В1НЫ, -він тільки мн. обл. заручини.
ЗМРАЧНЁЦЬ недок. розм. у різн. знач, хмурні
ти, хмурнішати; хмарніти, хмарнішати; -нее
нёба хмурніє (хмарніє) нёбо; твар -н ёе облйччя хмурніє (хмарніє).
ЗМРОК, род. змрбку ч. морок, сутінок, сутінь
ж., сутінки, прйсмерк; напівтемрява ж.; у п§тым лесе заусёды стаяу з. у цьому лісі завждй
був морок; 2. (напівтемрява перед вечором або
ранком) сутінки, прйсмерк, присмерки; з. хут
ка гусцёу сутінки швидко згущалися.
ЗМРОКАВЫЯ імен. мн. зоол. присмеркові.
ЗМРОКАМ прислівн. смерком, прйсмерком,
на смерку.
ЗМРОЧНА безос. у знач. прис. прям., перен. по
хмуро, хмурно, хмуро; з. было у ягб на душы
похмуро було в нього на душі.
ЗМРОЧНАСЦЬ ж . прям., перен. похмурість,
хмурість, хмурність.
ЗМРОЧНЫ 1. (темний) похмурий; -нае памяшканне похмуре приміщення; 2. (про пе
редвечірній час) присмерковий, смерковйй;
з. перен. похмурий, хмурий, хмурний; з. настрбй похмурий настрій; з. стан мед. п&морочний стан.
ЗМЬІСЛА прислівн. обл. кмітлйво, тямовито;
винахідливо.
ЗМЫСЛЫ обл. кмітлйвий, метикуватий, тяму
щий, тямовйтий; винахідливий.
ЗМЯКЧАЦЬ недок., ЗМ Я КЧЙ Ц Ь док. у різн.
знач, пом’якшувати, пом’якшити; -чыць скуру пом’йкшити шкіру; -чыць святлб пом’як
шити світло; -чыць прыгавбр судії пом’якши
ти вйрок суду; -чыць зычны гук пом’якшити
прйголосний звук.
ЗМЯКЧХЮЧЫ 1. дієприкм. зм’йкшувальний;
пом’якшувальний; -чыя він^ акалічнасці
пом’якшувальні провйну обставини; 2. дієприсл. зм’якшуючи, пом’йкшуючи. — Див.
ще ЗМЯКЧЙЦЬ.

ЗМЯКЧЬІЦЦА у різн. знач, пом’якшати, зм’як
ої йти ся; (стати менш суворим — ще) пола

гідніти, полагіднішати; ск^ра -чылася шкіра
пом’якшала; гнёу -чыуся гнів пом’якшав; ягб
твар ад нечаканай радасці -чыуся і прасвятлёу

його обличчя від несподіваної радості пола
гіднішало і посвітлішало; гук -чыуся звук
пом’якшився.
ЗМЯКЧ&ННЕ с. у різн. знач, зм’якшення, (незак. д. — ще) зм якшування; пом’якшення,
(незак. д. — ще) пом’якшування; србдак для
-чЗння скуры засіб для зм’якшення шкіри;
-чїнне зычных пом’якшення прйголосних.
ЗМЯКЧЙЦЬ док. у різн. знач, зм’якшйтися,
пом’якшати; (перен. — ще) полагідніти, по
лагіднішати; надвбр’е -чіла погода пом’як
шала; ён адр&зу -ч$у він відразу полагідні
шав; зычны гук ~ч$у прйголосний звук пом’якшйвся.
ЗМЯЛЬЧФЦЬ док. розм. обміліти.
ЗМЯНЁННЕ с. у різн. знач, зміна ж.; з. спадчыннасщ зміна спадковості; унбсці -нні у праёкт пастанбвы внестй зміни в проект ухвали;
з. па склбнах грам, відмінювання.
ЗМЯНШАЛЬНЬІ зменшувальний.
ЗМЯНШАЦЦА недок. зменшуватися; (става
ти меншим — ще) меншати.
ЗМЯНШАЦЬ недок. зменшувати, поменшувати.
ЗМ Я Н Ш ЗН Н Е с. зменшення, (незак. д. — ще)
зменшування; меншання; з. х^ткасці змен
шення (змёншування) швйдкості.
ЗМЯШЇЛЬНАСЦЬ ж. змінюваність, змінність.
ЗМЯНЙЛЬНЬІ змінюваний.
ЗМ ЯШ ЇЦЬ1 недок. змінювати.
змянйць2 док. обміняти, проміняти, помі
няти; 0 з. быка на івдьік&; з. гаршкі на гліну
прик. поміняти шйло на мйло; проміняти
шйло на швайку (на мотовйло).
ЗМЯРКАННЕ с. смеркання; сутінки, прйсмерки.
ЗМЯРКАЦЦА

/ ЗМЯРКАЦЬ

недок.

безос.

смеркати, смеркатися, сутеніти.
ЗМЯСЦІЦЦА див. змяшч&цца.
ЗМЯСЦІЦЬ див. змяшч&ць.
ЗМЯТУШАНЬІ обл. зім’ятий, пом’ятий; зжужм
лений, зіжмаканий. — Див. ще змтушыць.
ЗМЯТУШЬІЦЬ док. обл. зім’яти, пом’яти;

зжужмити, зіжмакати.
ЗМЯШЧХЛЬНАСЦЬ ж . м і с т к і с т ь .
ЗМЯШЧАЛЬНЬІ місткйй; -нае памяшк&нне
м іс т к Є

приміщення.

ЗМЯШЧХЦЦАие&ж., ЗМЯСЦІЦЦА док. 1. (по
селятися) оселятися, оселитися, поміщати
ся, помістйтися; -ціцца у мезаніне помістйтися в мезоніні; 2. (знаходити, мати собі до
сить місця) уміщатися, уміститися; розташо
вуватися, розташуватися; усё р£чы -сціліся у
аднбй ш&фе усі рЄчі вмістилися в одній ш&фі;
3. недок. (займати якесь місце; бути в якомусь
місці) міститися; майстерня -чалася у вяАзным дбме майстерня містилася у величезно
му будйнку; у игізе -ч£ецца шіраг карысных
звёстак у кнйзі є нйзка корйсних відомостей.
ЗМЯШЧАЦЬ недок., ЗМЯСЦІЦЬ док. 1. (на
давати місце) приміщати, примістйти, помі

щати, помістити; розміщати, розмістити, роз
ташовувати, розташувати; поселяти, поселй-
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ти; 2. (включати до свого складу) уміщати,
умістити, поміщати, помістйти; 3. (на служ
бу, навчання і т. ін.) віддавати, віддати, улаш
товувати, улаштувати; -сцщь ва універсітЗт
улаштувати в університет; 4. (друкувати в га
зеті, журналі) уміщати, уміщувати, умістйти; -сціць артикул у часбпісе вмістйти статтю
в часописі (журналі); 5. розм. (з посади) усу
вати, усунути, скидати, скйнути.
ЗМ ЯШ ЧЗННЕ с. 1. (надавання місця) примі
щення, поміщення; (незак. д. — ще) примі
щання, поміщання, уміщення, уміщування;
2. (на службу, навчання і т. ін.) віддавання,
улаштування; 3. (в газеті, журналі) уміщення.
ЗМ ЯШ ЗН Н Е с. 1. (дія) змішування; перемі
шування; сплутування; плутання; 2. (стан)
змішання, перемішання; сплутання, поплу
тання.
ЗНАДВОРКУ прислівн. зовні, ззовні; (іноді —
ще) знадвору, зокола.
ЗНАДВОРНЬІ зовнішній, надвірний.
ЗНА£МЕЦ, -мца ч. розм. знайомий; (розм.) зна
йомець.
ЗНАЙМКА ж . знайома.
ЗНАЙДА ж. розм. 1. (про собаку) шукач ч.\
2. перен. пройдйсвіт ч. пройдйсвітка ж ., про
йда ч. і ж.\ пролаза, нйшпірка.
ЗНАЙДЗСН див. знайдиш.
ЗНАЙДЬІШ / ЗНАЙДЗЕН ч . розм. знайда,
найда.
ЗНАКАМҐГАСЦЬ ж. вельможність, іменйтість;
знаменйтість; з. рбду вельможність (іменй
тість) роду.
ЗНАКАМЙГЬІ 1. вельможний, іменйтий, мостйвий; 2. знаменйтий, славетний, славно
звісний; (розм.) іменйтий.
ЗНАМЯНАЛЬНА прислівн. знаменно, знаменйто.
ЗНАМЯНХЛЬНАСЦЬ ж. знаменність.
ЗНАМЯНАЛЬНЬІ 1. знаменний; ~ная падз&я
знаменна подія; ~ная з’ява знаменне явище;
2. грам, повнозначний; ~ния слбвьі повно
значні слова; ~ния часціни мбвьі повнознач
ні частйни мови.
ЗНАННЕ с. знання; настаунік з задавальнбннем
назірау, як дзбці набіраліся ~ння учитель із
задоволенням спостерігав, як діти набирали
ся знань.
ЗНАРОК прислівн. навмйсно, навмйсне, умйсно, умйсне; на зло.
ЗНАРОЧЬІСГАСЦЬ ж. розм. навмйсність, умйсність; нарочйтість.
ЗНАРОЧЬІСГЬІ розм. навмйсний, умйсний; на
рочитий.
ЗНАУЦА, -ци ч. знавець.
ЗНАХОДЖАННЕ с. 1. (дія) знаходження, на
ходження; відшукування, відкривання, від
находження, винаходження; з. агульнага
найббльшага дз&льніка знаходження (нахо
дження, віднаходження) найбільшого спіль
ного дільника; з. нбвих спбсабау витвбрчасці
відкривання (винаходження) новйх способів
виробнйцтва; 2. (стан) перебування; поло
ження, знаходження; з. у камандзірбуци пе
ребування у відрядженні.
ЗНАХОДЗІЦЦА недок. 1. знаходитися; (вияв

ЗНЁКУЛЬ
лятися, попадатися) траплятися; 2. бути, пе

ребувати; містйтися, лежати; дэлегация з. за
граніцай делегація перебуває за кордоном;
кватЗра з. унізе квартйра міститься внизу;
Канеу з. на правим бёразе Дняпра Канів ле
жить (стоїть) на правому березі Дніпра; з. у
цяжкім стане бути у важкому стані; з. пад
наглядам бути (перебувати) під наглядом.
ЗНАХОДКА ж. прям., перен. знахідка, (рідше)
нахідка; раскбпкі даюць шмат каштбуных
~дак для гістбрьіі і археалбгіі розкопки дають
багато цінних знахідок для історії та архео
логії; гЗты артист быу -кай для тэатра цей
артйст був знахідкою (як нахідка) для театру;
стол ~дак стіл знахідок.
ЗНАЧАНЫ 1. дієприкм. позначений, поміче
ний; 2. прикм. значений, мічений, позначе
ний, помічений, намічений; ~нае дрЗва зна
чене (мічене, помічене) дерево; ~ныя атамы
мічені атоми. — Див. ще значиць1.
ЗНАЧНЫ 1. (великий за розміром) значнйй, велйкий, чималий; ~ная частка значна (чима
ла) частйна; 2. (важливий) значнйй, визначнйй; видатнйй; важлйвий; (про людину — ще)
поважний; ~ная рбля значна (велйка) роль;
адбйуся з. сход відбулйся важлйві збори;
3. розм. помітний; ледзь ~ная усмёшка ледве
помітна усмішка; 0 тримацца на -най адлёгласці триматися на достатній (на певній) від
стані; у -най меры велйкою (значною) мірою.
ЗНАЧЫЦЦА1 1. недок. бути, значитися, вва
жатися, чйслитися, називатися; ён з. інструктарам він є (значиться, чйслиться) інструк
тором; 2. недок. пас. позначатися, помічати
ся, мітитися.
ЗНАЧЫЦЦА2 недок. вст. сл. розм. отже; вихо
дить, значить; з., г$та справа в&шых рук отже
(значить), це справа ваших рук.
ЗНАЧЬІЦЬ1недок. 1. (робити позначки) позна
чати; з. старбнкі позначати сторінки; 2. (ста
вити розрізнювальний знак) знач йти, мітити, по
значати; з. бяшну значйти (мітити) білйзну.
ЗНАЧЫЦЬ2 1. недок. (мати сенс, значення)
значити, означати; пгго п§та з.? що це озна
чає (значить)?; 2. вст. сл. розм. отже; вихо
дить, значить; 3. у знач. спол. отже; 0 нічбга
не з. не має ніякого значення; нічого не ва
жить (не значить).
ЗНАЧЬІЦЬ: карбва з. недок. обл. корова тільна.
ЗНАМЕННЕ с. у різн. знач, значення; вага ж.;
мець вялікае з. мати велйке значення; п§таму
працісу надаёцца вялікае палггычнае з. цьому
процесові надається велйке політйчне значен
ня (велйка політйчна вага); примепгік у ~нні
назбуніка прикметник у значенні іменника.
ЗНЕБЫВАЦЦА недок., ЗНЯБЬІЦЦА док. стом
люватися, стомйтися, виснажуватися, вйснажитися, знесйлюватися, знесйлитися.
ЗНЕВАЖАЛЬНА прислівн. зневажливо.
ЗНЕВАЖАЛЬНАСЦЬ ж. зневага.
ЗНЕВАЖАЛЬНІК ч. зневажник, образник.
ЗНЕВАЖАЛЬНІЦА ж . зневажниця, образниця.
ЗНЁВЩ ЗЬ ч. обл. ненависник.
ЗНЁКУЛЬ див. аднёкуль.
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з н е л ю б Е л ь і розм. осоружний; огйдний;
остогйдлий. — Див. ще знелюбець.
ЗНЕЛЮБбЦЬ док. розм. обрйднути, остогид
нути, остогйдіти; -б£у єн мне обрйд (остогйд) він мені.
ЗНЕЛЮБІЦЬ док. розм. не злюбйти.
ЗНЕМАГЧЬІ док. знемогтй; з. ад см&гі знемогтй від спраги.
ЗНЕМАЖЗННЕ с. знемога ж ., знесйлля, знесйлення.
ЗНЕіііНЕ прислівн. зовні, зовнішньо; на вйгляд.
ЗНЕШНЕГАНДЛЕВЬІ зовнішньоторговельний.
ЗНЕШНІ у різн. знач, зовнішній; -няе асярбддзе зовнішнє середовище (оточення); з. гандаль зовнішня торгівля; з. спакбй зовнішній
спокій; -няя палітьїка зовнішня політика; з.
вугал мат. зовнішній кут.
ЗНІЖАЛЬНЬІ техн. знйжувальний; ~ная падстанцьія знйжувальна підстанція.
ЗНІЖАЦЬ недок., ЗН ЇЗІЦ Ь док. 1. (спускати
нижче) знйжувати, знйзити; 2. (робити мен
шим) знйжувати, знйзити; зменшувати, змен
шити; понйжувати, понйзити; скорочувати,
скоротйти; -ж&ць ціск понйжувати (зменшу
вати) тиск; -жаць дану знйжувати (зменшу
вати, спускати) ціну; 3. (зменшувати, ослаб
ляти рівень і т. ін.) знйжувати, знйзити;
-жаць якасць знйжувати якість; -зіць патрабаванні знйзити вимоги; 4. применшувати,
применшити, зменшувати, зменшити; принйжувати, принйзити; -зіць значЗнне при
меншити значення; -зіць вббраз принйзити
образ; 0 -зіць тон знйзити тон.
ЗНІЖЙННЕ с. 1. (спускання нижче) знйження; 2. (зменшування в розмірах, обсягах) знйження, знйжування, зменшення, зменшуван
ня; понйження, понйжування; скорочення,
скорочування; 3. (послабленнярівня) знйження, знйжування; 4. применшування, змен
шування, принйжування.
ЗНІТАВАНАСЦЬ ж. 1. скріплення с., скріпа;
зболчення с.; 2. перен. спаяність, згуртова
ність; сюжЗтная з. усіх частак твбра сюжетна
спаяність усіх частйн твору.
ЗНІТАВАНЬІ 1. скріплений (болтами), збол
чений; 2. спаяний, згуртований; з. калектйу
згуртований колектйв. — Див. ще знітбуваць.
ЗНІТОУВАННЕ с. 1. скріплювання (болтами),
зболчування; 2. спаювання, згуртовування.
ЗНІТОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗНІТАВАЦЦА док. 1. (болтами) скріплюватися, скріп
лятися, скріпйтися; зболчуватися, зболтйтися; 2. перен. спаюватися, спаятися; згуртову
ватися, згуртуватися.
ЗНІТОУВАЦЬ недок., ЗНГГАВАЦЬ док. 1. (болтами) скріплювати, скріпляти, скріп йти; збол
чувати, зболтйти; 2. перен. спаювати, спаяти;
згуртовувати, згуртувати.

зніцЕць док. (про бадилля, стебла деяких рос
лин) потоншати, стоншйтися.
ЗНІЧ, -чу ч. священний вогонь (у язичників).
ЗНЇЧКА ж. падуча (летюча) зірка.
ЗНІШТАЖАЦЦА недок. пас. розм. знйщуватися, винйщуватися.

ЗНЯВЕЧВАЦЬ

ЗНІШТАЖАЦЬ недок., ЗНІШ ТОЖЬІЦЬ док.
розм. знйщувати, знйщити; нйщити, винйщувати, вйнищити.
ЗНІШ ТАЖ дННЕ с. розм. знйщення; (незак. д.
— ще) нйщення, знйщування, винйщування.
ЗНІШТОЖАНЬІ розм. знйщений, вйнищений. — Див. ще зніштаж&ць.
ЗНІШЧАЛЬНА прислівн. 1. нищівно, знйщувально; 2. перен. нищівно, убйвчо.
ЗНІШЧАЛЬНАСЦЬ ж. 1. нищівність; з. уд&ру
нищівність удару; 2. перен. нищівність, убйвчість; з. пбгляду нищівність (убйвчість) по
гляду.
ЗНІШЧАЛЬНІК ч. 1. (той, хто знищує, винищує
когось, щось) винйщувач, знйщувач; з. танкау
винйщувач (знйщувач) танків; 2. (літак або
швидкісне судно) винйщувач; ~кі узюигіся у паветра винйщувачі злетіли в повітря.
ЗНІШЧАЛЬНІЦА ж. винйщувачка, знйщувачка.
ЗНІШЧАЛЬНЬІ 1. винищувальний, нищівнйй;
розтрбщувальний; з. удар нищівнйй (розтрощувальний) удар; 2. (призначений для зни
щення) винйщувальний; -ная авіацьія винйщувальна авіація; з. батальен винйщуваль
ний батальйон; 3. перен. нищівнйй, убйвчий; з. пбзірк нищівнйй (убйвчий) погляд.
ЗНОСІНЬІ, -сін тільки мн. 1. у різн. знач, зно
сини, стосунки; дьіпламатйчньїя з. дипломатйчні зносини; палавмя з. статеві стосунки
(зносини); гаццлевьія з. торговельні зноси
ни; 2. спілкування; цбснмя з. близьке спіл
кування; єн меу шьірбкія магчммасці для -сін
з раббчммі він мав широкі можлйвості для
спілкування з робітниками; 3. сполучення;
павбтраньїя з. повітряне сполучення; чьігуначньїя з. залізнйчне сполучення; паяздм прьігарадньїх -сін поїздй (потяги) приміського
сполученнямшляхі -сін шляхй сполучення.
ЗН О ?/ЗН О У К У (розм.) 1. прислівн. знов, зно
ву, (рідше) ізнов, ізнову; 2. част. також, теж;
0 вакбл крам дьі зноу к нам прик. спіймати
облизня, повернутися ні з чим.
ЗНОСКУ див. зноу 1.
ЗНУТРЙ прислівн. зсередини.
ЗНЯБЬІТЬІ розм. утомлений, стомлений.
ЗНЯБЙЦЦА див. знебмвацца.
ЗНЯВЕЧАНАСЦЬ ж. знівеченість; душіуная з.

душевна зламаність.
ЗНЯВЕЧАННЕ с. нівечення; спотворення; ка
лічення.
ЗНЯВЕЧАНЬІ 1. дієприкм. знівечений, поні
вечений; скалічений, покалічений; спотво
рений; 2. прикм. покалічений, калічений,
калічний; з. чалавбк калічена людйна; 3. у
знач. імен, каліка. — Див. ще знявбчваць.
ЗНЯВЕЧВАННЕ с. нівечення; спотворюван
ня; калічення.
ЗНЯВЕЧВАЦЦА недок., ЗНЯВбЧЬІЦЦА док.
нівечитися, понівечитися; калічитися, пока
лічитися; скалічуватися, скалічитися; спот
ворюватися, спотворитися; -чьіцца на вайнб
покалічитися (скалічитися) на війні.
ЗНЯВЕЧВАЦЬ недок., ЗНЯВЕЧЬІЦЬ док. нівечити, знівечити; калічити, покалічити; скалічувати, скалічити; спотворювати, спотво
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рити; ~чыць у ббйцы скалічити в бійці; цяжкае ранение -чыла чалавека важке поранення
скалічило людину.
ЗНЯВІДНЬІ обл. ненависний; огйдний, осо
ружний.
ЗНЯДУЖАЦЬ док. розм. (втратити сили) знемогтй, знемогтйся, знесйлитися; ослабнути.
ЗНЯДУЖЫЦЦА док. розм. знемогтйся, знесй
литися.
ЗНЯМЁЛАСЦЬ ж. 1. занімілість, онімілість;
2. затбрплість, стёргшсть.
ЗНЯМЁЛЫ 1. онімілий; 2. затерплий, отёрплий, занімілий. — Див. ще знямёць.
ЗНЯМЁННЕ с. 1. заніміння, оніміння; 2. отер
плість ж.
ЗНЯМЁЦЬ док. 1. (втратити здатність гово
рити від страху, здивування і т. ін.) оніміти;
3. ад стр&ху оніміти від стріху; 2. (втратити
чутливість) затёрпнути, отёрпнути, занімі
ти; рукі (нбгі) ~м£лі руки (ноги) затёрпли
(отёрпли, заніміли); 3. (стихнути, змовкну
ти) заніміти; і зноу усё сціхла, змбукла, -м е 
ла і знбву все стйхло, змовкло, заніміло.
ЗНЯНАЦКУ прислівн. зненацька.
ЗНЯПРАУДЗІЦЬ док. спростувати; з. гётыя
ч^ткі спростувати ці чутки (поголоси).
ЗНЯУЦЁРПУ прислівн. розм. від нетерплячки,
з нетерплячкою.
ЗНЯЧФУКУ прислівн. знічЄв’я; зненацька, не
сподівано.

ЗОЛАК, -лку ч. світанок, зоря ж.; уст&ць на
зблку устати на світанку; з&раз з. зайгр&е над
зямлёю зараз зоря запалає над землёю.
ЗОЛАЧАК, -чку ч. пестл. зоренька ж.; світі ночок.
ЗОЛКА прислівн. вогко; пронйзливо, хблодно.
ЗОЛКАСЦЬ ж. вбгкість, пронйзливий хблод ч.
ЗОЛКІ вогкий, пронйзливо холбдний (про
дощ, вітер)', з. вёцер пронйзливий вітер; халбдная, -кая імжк холбдна, пронйзлива мжйчка (мряка).
ЗОЛЬ1 ж. сйрість, сльота, мокротёча.
ЗОЛЬ2, род. зблю ч. хім. золь.
ЗОЛЬНАСЦЬ ж. техн., с.-г. попільність, золь
ність.
ЗОЛЬНЬІ1 сирйй, сльотавий, сльотлйвий.
ЗОЛЬНЬІ2 попільний, зольний.
ЗОРКА1 імен. ж. у різн. знач, зоря, зірка; блук&ючыя ~кі астр, мандрівні зорі (зірки); перамённыя ~кі астр, перемінні зорі (зірки); 0
пуцявбдная з. провідні (шляхові) зірка; збрак
з нёба не хап&е зірбк з нёба не знімає (здій
має, хапіє); узыхбдзячая з. прям, висхідна
зірка, (перен.) нові (східні) зірка.
ЗОРКА2 прислівн. зірко, пронйкливо, пйльно.
ЗОРКАВЫ (який стосується зірки) зірковйй.
ЗОРКАУКА ж . бот. зірочник ч.
ЗОРНА прислівн. зоряно.
ЗОРНЫ 1. у різн. знач, збряний; (усипаний зо
рями — ще) поез. зорйстий, яснозорий, ряс
нозоряний; ~ная астранбмія зоряна астроно
мія; ~ная ноч зоряна ніч; з. год астр, збряний
рік; з. дождж астр, збряний дощ, зорепід;

ЗР^БНІКІ

2. спорт, зірковйй; з. праббг зірковйй пробіг;
0 ~ная часіна збряний час.
ЗОРЬІЦЬ недок. дивйтися, вдивлятися, при
дивлятися; стежити.
З-ПА-НАД прийм. з род. з-понад; з-па-над Немана данбсіліся галасй з-понад Німану долиніли голосй.
ЗРАДЗЕЛЬІ розм. поріділий, зріділий, якйй
(що) порідшав; зріджений. — Див. и<£зрадз6ць.
ЗРАДЗбЦЬ док. розм. (стати рідким) порідша
ти, порідіти, зрідіти.
ЗРАСХОДАВАННЕ с. вйтрата ж., вйтрачення.
ЗРАСХОДАВАНЬІ вйтрачений, потрічений,
зужйтий. — Див. ще зрасхбдаваць.
ЗРАСХОДАВАЦЦА док. вйтратитися, потрітитися.
ЗРАСХОДАВАЦЬ док. вйтратити, потрітити.
ЗРАУНАВАНЬІ зрівняний. — Див. ще зраунбуваць.

ЗРАУНАВАЦЦА див. зраунбувацца.
ЗРАУНАВАЦЬ див. зраунбуваць.
ЗРАУНОУВАННЕ с. зрівнювання, рівняння,
вирівнювання.
ЗРАуНОУВАЦЦА недок. звор., пас., ЗРАУНАВАЦЦА док. 1. (ставати рівним) зрівнюва
тися, зрівнятися, вирівнюватися, вйрівнятися; 2. док. (з ким, чим) порівнятися, зрівня
тися.
ЗРАУНО^ВАЦЬ недок., з р а У н а в а ц ь док.
1. (робити щось рівним) рівняти, зрівнювати,
зрівняти, вирівняти; -ваць зямлю зрівняти (вйрівняти) землю; 2. (кого з ким, що з чим) по
рівнювати, порівняти, зрівнювати, зрівняти;
-ваць аднб з другім порівняти одне з іншим.
ЗРАШЧФННЕ с. зрощення; фразеалагїчнае з.
лінгв. фразеологічне зрощення.
ЗРОК, род. зрбку ч. 1. зір; падм&н зрбку обмін
зору; пбле зрбку поле зору; сапсаваць з. зіпсувіти зір; 2. розм. погляд, позирк.
ЗРОКАВЬІ зоровйй; ~вая п&мяць зорові п ім ’ять; з. нерв анат. зоровйй нерв.
ЗРУХ, род. зруху ч. 1. зрушення с.; з. у раббце
зрушення в роботі; 2. (горизонтальне зміщен
ня гірських порід) зсув; з. зямнбй кари зсув
земної корй.
ЗРУЧНЬІ 1. зручнйй; ~нае крісла зручне кріс
ло; ~ная рьідлеука зручні лопіта; 1. практйчний; вигідний; мне патрЗбен з. чалав&к мені
потрібна практйчна людйна.
ЗРЬІНАЦЦА недок. звор., пас., ЗРЙНУЦЦА док.
скидітися, вал йтися, звілюватися, звал йти
ся; підати (вниз), упісти, спісти (вниз).
ЗРЬІНАЦЬ недок., ЗРЙ Н У Ц Ь док. 1. скидіти,
скйнути; вал йти, повалити; знбсити, знестй;
-нуць куміра скйнути (повалйти) кумйра;
2. скидіти (вниз), скйнути; валйти, повалй
ти; вбцер ~нуу гняздб птушкі вітер звалйв
гніздо птішки.
ЗРЙНУТЬІ скинутий, скинений; повілений.
— Див. ще зрин&ць.
ЗР&Б’Е с. тільки мн. плоскінь ж.; (тканина)
ряднйна ж.
ЗРЙБНІНА ж . розм. (полотно) ряднйна.
ЗРЙБНІКІ тільки мн. обл. рядняні штанй.
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ЗРЙБНІЦА ж. рядняний одяг.
ЗРФБНЬІ плоскінний; полотняний, рядняний.
ЗРЗДКУ прислівн. зрідка; коли-не-колй; поде
куди, де-не-дё.
ЗРЭДЧАС прислівн. обл. часом, час від часу,
колй-не-колй.
ЗР&НКА ж. анат. зінйця; 0 берагчьі як зрінку
вбка берегтй як зінйцю ока.
ЗРФНКАВЬІ анат. зінйчний.
ЗРЇШКІ, -нак тільки мн. прост, баньки, балу
хи, вйрла, сліпакй; вьілупідь з. вйтріщити
(вйрячити) банькй (балухи); вйрячитися, вй
тріщити ся.
ЗУБНІК1 ч. розм. зубнйй лікар.
ЗУБНІК2, -ку ч. бот. скереда ж.
ЗУБНЙ у різн. знач, зубнйй; з. боль зубнйй
біль; з. парашбк зубнйй порошок; ~ная шчбтка зубна щітка; (лінгв.) з. зычны зубнйй прйголосний.
ЗУЁК, род. зуйка ч. орн. пісочник.
ЗУЙ, род. зую ч. зб. жмут (вовни).
ЗУСЇМ прислівн. 1. зовсім, абсолютно; з. цёмна
зовсім темно (поночі); з. нічбга не вёдае зов
сім (абсолютно) нічого не знає; 2. (повною
мірою) цілком, зовсім; з. дарбслы чалавёк ціл
ком доросла людйна; не з. здарбвы не зовсім
здоровий; 3. (остаточно, назавжди) назов
сім; ён з. выехау з гбрада він назовсім виїхав
з міста.
ЗУСЮЛЬ прислівн. звідусіль, звідусюди.
ЗЬІБ, род. зыбу ч. брижі; на вбзеры з. на озері
брижі; 0 мёртвы з. мертва хвйля.
ЗЙБАВІЦА ж. розм. брижі.
ЗЬІБАННЕ с. розм. гойдання, колихання, ко
ливання, хитання.
ЗЫБАНУЦЦА і ЗЫБНУЦЦА док. однокр. розм.
гойднутися, колихнутися, хитнутися.
ЗЬІБАНУЦЬ і ЗЬІБНУЦЬ док. однокр. розм.
гойднути, колихнути, хитнути.
ЗЬІБАЦЦА недок. розм. гойдатися, колихатися,
хитатися.
ЗЬІБАЦЬ недок. розм. гойдати, колихати, хи
тати.
ЗЙБ1СТЫ брижуватий.
ЗЙБКА1 прислівн. хйтко, хистко, хитливо.
ЗЙБКА2 ж. колйска.
ЗЬІБКАСЦЬ ж. хйткість, хйстськість, хйбкість.
ЗЬІБКІ хиткйй, хисткйй; ~кая кладка праз річ
ку хитка (хистка) кладка через річку.
ЗЫБНУЦЦА див. зыбануцца.
ЗЬІБНУЦЬ див. зыбануць.
ЗЫБУН, -н& ч . розм. (хисткий ґрунт) трясови
на ж.
ЗЫБУЧЫ хиткйй, хисткйй, хитлйвий, хитлявий.
ЗЙЗНУЦЬ недок. розм. набрякати.
ЗЫК, род. зыку ч. зик, гук.
ЗЙКАННЕ с. гук ч., зик ч.\ гудіння; з. пчол
гудіння бджіл.
ЗЙКАУКА ж . (літня) муха.
ЗЙКАЦЬ недок., ЗЙ КН У Ц Ь док. однокр. зйкати, зйкнути; (голосно кричати) гук&ти, гук
нути, (розм.) зіпати, зіпнути.
ЗЫР, род. зыру ч. тільки одн. 1.: на зыры (на

ЗЯБЛІЦЬ

відкритому підвищеному місці) на белебні;
2. (на швидкій течії річки) на бистрині.
ЗЙРКА прислівн. 1. яскраво; 2. стрімко, стрімлйво; швйдко, хутко; бурхлйво.
ЗЙРКАСЦЬ ж. 1. яскравість, сліпучість; з. сбнца яскравість сонця.
ЗЙ РК І 1. (про вогонь) яскравий; 2. (про рух)
стрімкий, стрімлйвий; швидкйй, бурхлйвий.
ЗЬІРНУЦЬ док. однокр. прост. поперти, потурлйти; (про вітер) дунути.
ЗЬ ІР Ч ЗЙ прислівн. вищ. ст. 1. яскравіше;
2. стрімкіше, стрімлйвіше; швидше, бурхлйвіше.
ЗЬІРЧ&ЙШЬІ прикм. вищ. ст. 1. яскравіший;
2. стрімкіший, стрімлйвіший; швидший, бурхлйвіший.
ЗЙ Р Ь ІЦ Ь 1 недок. розм. 1. у різн. знач, гнати;
(про вітер, течію — ще) нестй; 2. безос. нес
ти; на сярідзіне раю так з. на середині річки
так несе.
ЗЙ Р Ь ІЦ Ь 2 недок. обл. витріщатися, видивля
тися, визиратися.
ЗЬІХОД, -ду ч. у різн. знач, кінець; наслідок,
результат; з. паядйнку кінець (результат)
поєдйнку (двобою); ноч бьіл£ на ~дзе ніч ми
нала (кінчалася); 0 на ~дзе жьщця на схйлі
віку, на заході життя.
ЗЬІХОДЗІЦЬ недок. (брати за основу щось) ви
ходити; з. з меркавання виходити з припу
щення; з. з жьіццевьіх з’яу рзчаіснасці вихо
дити з життєвих явищ дійсності.
ЗЬІХОДЗЯЧЬІ 1. прикм. низхіднйй, спаднйй;
расставіць лічбьі у -чьім парадку розставити
чйсла в низхідному порядку; 2. дієприсл. ви
ходячи; з. з вйказаньїх меркав&нняу... вихо
дячи з вйсловлєних міркувань...
ЗЬІХОДНЬІ вихіднйй, початковий; з. пункт
гледжання вихідна точка зору; -дньїя пазіцьіі
вихідні позйції.
ЗЬІЧНА прислівн. розм. гучно, голосно.
ЗЙЧНАСЦЬ ж. гучність, голосність.
ЗЬІЧНЬІ 1. гучнйй, голоснйй; пронйзливий;
3. гблас гучнйй голос; 2. грам, прйголосний;
з. іук прйголосний звук; мяккія ~нмя м’які
прйголосні; цвердьія ~нмя тверді прйголосні.
ЗЙДАЛЬ ч. ослін.
ЗдДЛІК ч. ослінчик, ослінець.
ЗЮЗіОКАЦЬ недок. прост. балакати, гомоні
ти, теревенити.
ЗЙБЕР, -бру ч. бот. жабрій.
ЗЙ БІЦЬ1 недок. безос. морозити, знобйти.
ЗЙБІЦЬ2 див. зябліць.
ЗЙБКА прислівн. мерзлякувато, холодно, хо
лоднувато.
ЗЯБКАСЦЬ ж. мерзлякуватість; студеність.
ЗЯБКІ мерзлякуватий; холодний, студений; з.
вецер студений (холодний) вітер.
ЗЙБЛЕВЬІ с.-г зябльовйй, зяблевий; ~вае вбрьіва зябльова (зяблева) бранка, бранка на
зяб, зяблювання с.
ЗЙБЛІВА с. с.-г. 1. (зоране поле) зяб ч.; 2. зяб
лювання, бранка на зяб.
ЗЙБЛІЦЬ / ЗЙБІЦЬ недок. с.-г. зяблювати,
орати на зяб.
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ЗЙБНУЦЬ недок. мерзнути, замерзати.
З’ЙВА ж. 1. у різн. знач, явище с.; з’явьі прирбдьі
явища природи; з’йви грам&дскага жьщця яви
ща суспільного життя; часбвая з. тимчасове
явище; 2. подія, факт «*., вйпадок ч.\ образ ч.,
картйна; у памяці як жьшйя усталі з’явьі нядауняго мшулага у пам’яті як живі постали об
рази (картини) недавнього минулого; 3. (час
тина дії драматичного твору) ява; дзея другая,
з. першая дія друга, ява перша.
ЗЯВАЦЬ1 недок. розм., ЗЯУНУЦЬ док. однокр.
розм. ґавити, ґави ловйти; проґавити; (рідше)
зівати, зівнути.
ЗЯВАЦЬ2 недок. позіхати.
ЗЯВАЦЬ3 недок. обл. (голосно кричати) зіпати,
горлати; з. на усе гбрла зіпати на все горло.
З’ЯВІШЧА с. явище.
З’ЯДЗбННЕ: аддаць на з. віддати на поталу.
З’ЯДНАНАСЦЬ ж . згуртованість, об’єднаність.
З’ЯДНАННЕ с. згуртування, (незак. д. — ще)
згуртовування; об’єднання, (незак. д. — ще)
об’єднування.
З’ЯДНАНЬІ згуртований; щільний; зімкнений;
з. калектьіу згуртований колектйв. — Див. ще
з’яднбуваць.

З’ЯДНОУВАЦЦА недок. звор., пас., З ’ЯДНАЦЦА док. згуртовуватися, згуртуватися; об’
єднуватися, єднатися, об’єднатися.
З’ЯДНОУВАЦЬ недок., З’ЯДНАЦЬ док. згуртовувати, згуртувати; об’єднувати, об’єднати.

3 ’ЯДНО^ВАННЕ с. згуртовування, об’єдну
вання.
ЗЯЗіОЛІН і ЗЯЗЮЛЬЧЬІН 1. (який належить
зозулі) зозулин; 2. : ~ньі слезкі бот. зозулйнець [плямйстий] */., орхідея [плямйста] ж.
ЗЯЗЮЛЬКА ж. 1. зменш, пестл. зозулька; 2. (при
звертанні) голубонька, рйбонька, ясочка.
ЗЯЗЮЛЬЧЬІН див. зязюлін.
ЗЯЗіОЛЯ ж. зозуля; пачала кукаваць з. почала
кувати зозуля.
ЗЯЛЕНІВА с. у різн. знач, зелень ж ., (діал.)
зеленйна ж.
ЗЯЛбНІУНЬІ овочевий; з. рйнак овочевий
(городинний) рйнок.
ЗЯЛЕНІУШЧЬІК ч. продавець [овочів].
ЗЯЛЕНІУШЧЬІЦА ж . продавщйця [овочів].
з я л Є п у х а ж. розм. знев. (недостиглий плід)
зеленець ч.
ЗЯЛО1 с. (літера) заст. зело.
ЗЯЛО2 с. тільки одн. (відходи зерна у вигляді
насіння бур’янів) плевели.
З’ЯЛЧАЛЬІ згірклий. — Див. ще з’ялчаць.
З’ЯЛЧАЦЬ док. згіркнути; масла -чала масло
згіркло.
ЗЯНОВЕЦ, -нбуцу ч. бот. обл. зіновать ж ., ро
китник.
ЗЯРНЙУКА ж. бот. зернівка.
3’ЯУЛЄННЕ с. 1. у різн. знач, поява ж ., з’ява
ж ., з’явлення; 2. церк. з’явлення, явлення.
ЗЙЦЕЙКА ч. розм. пестл. зятенько, зятьок.

зйць

Ч. ЗЯТЬ.

І
1АРКШЫР ч. с.-г. йоркшйр.
1АРКШЫРСК1. с.-г. йоркшйрський.
І Г. Д. (і гётак далёй) і т. д. (і так далі).
1ГЛАСКУРЫЯ імен. мн. зоол. голкошкірі.
ІГЛЇЦА ж. 1. зб. хвоя; 2. (листок хвойного де
рева) глйця, шпйлька; 3. обл. (велика голка)
циганська голка, циганка.
ІГЛЇЧНЬІ хвойний, шпильковйй.
ІГОЛАЧКА ж. зменш.-пестл. голочка; 0 з ~кі
новісінький; апрануты з ~кі у новесенькому
вбранні, убраний, як лялечка; убраний, як
на весілля.
ІГОЛКА ж. у різн. знач, голка; шыць -кай шйти
голкою; -к і хвбі хвоїни; -к і лёду скалки льо
ду; 0 як на -ках (сядзёць) як на голках (на
жару) (сидіти); як і. у стбзе сена (знікнуць,
згубіцца) як голка в сіні (в скйрті сіна) (знйкнути, загубйтися).
ІГОЛКАВЬІ голковйй; і. ціх голковйй цех.
ІГОЛКАПАДОЬНЬІ голкоподібний, голкуватий.
ІГОЛКАТРЬІМАЛЬНІК ч. голкотримач.
1ГОЛКАТЭРАПЁУТ ч. мед. голкотерапёвт.

ІГОЛКАУКОЛВАННЕ с. мед. голковколювання.
ІГОЛЬЧАСТЬІ голчастий, голчатий; (у вигляді
голки — ще) голкуватий.
ІГРОК, -рак& ч. фач, фавець; (у карти) картяр.
ІГРОЦКІ розм. заст. (властивий гравцеві) ф авецький; картярський.
ІГРУША ж . фуша.
ІГРУШАВЬІ грушевий.
ІГРУШАПАДОБНЬІ фушоподібний.
І ДА Т. П. (і да тагб падббнае) і т. ін. (і таке
інше).
ІДЬіЕМА ж. лінгв. ідіома, ідіом ч.
ІДЬІЕТ ч. прям., перен. ідіот.
і д ь іЕ т к а ж. прям., перен. ідіотка.
ІДЬІЕЦКІ і ІДЬІЯТЙЧНЬІ 1. (властивий іді
отові) ідіотський; і. вираз твару ідіотський
вйраз облйччя; 2. розм. (нерозумний, без
глуздий) ідіотський, ідіотйчний; тр&піць у
ідьіетскае станбвішча потрапити в ідіотське
становище.
ІДЬіЕЦТВА с. розм. ідіотство.
ІДЬІЯМАРФЇЗМ, -му ч. мін. ідіоморфізм.
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ІДЬІЯМАТЬІЗМ ч. лінгв. ідіоматйзм.
ІДЬІЯМАТЬІКА ж. лінгв. ідіоматика.
ІДЬІЯМАТЬІЧНЬІ лінгв. ідіоматйчний.
і д ь ія м О р ф н ь і мін. ідіоморфний.
ЩЬІЯТЬІЗМ, -му ч. 1. мед. (психічна хвороба)
ідіотйзм, ідіотія ж.\ 2. розм. (нерозумність,
безглуздість) ідіотйзм.
ІДЬІЯТЬІЧНЬІ див. ідьіецкі.
ІДЬІЯТЬІЯ ж. мед. ідіотія, ідіотйзм ч.
ІЗАЛЯВАНА прислівн. ізольовано.
ІЗАЛЯВАНАСЦЬ ж . у різн. знач, ізольованість.
ІЗАЛЯВАНЬІ 1. дієприкм. ізольований; від
окремлений; 2. у знач, прикм. ізольований;
окремий. — Див. ще ізаляваць.
ІЗАЛЯВАЦЬ док. і недок. у різн. знач, ізолюва
ти^ відокремлювати, відокремити.
ІКАУКА ж. розм. гйкавка, ікавка.
ІКАЦЦА недок. безос. гикатися, ікатися.
ІКАЦЬ1 недок. гикати, ікати.
(КАЦЬ2 недок. лінгв. ікати.
ІКОЛ, род. ікла ч. ікло с.
ІЛ, род. (лу ч. мул, намул; (глинястий — ще)
глей.
ІЛГАННЕ і ІЛГАННЄ с. брехання.
ІЛГАЦЬ недок., САЛГАЦЬ док. брехати, збре
хати.
ІЛГУН ч. брехун, (знев.) брехач.
ІЛГУННЯ ж. брехуха, брехунка.
ІЛЖА ж. брехня.
ІЛЖЬІВА прислівн. 1. брехлйво, неправдйво;
облудно; 2. неправильно; помилково, хйбно; 3. неправдйво, фальшйво; удавано.
ІЛЖЬІВАСЦЬ ж. 1. брехлйвість, неправдйвість; облудність; 2. неправильність; помил
ковість, хйбність; 3. неправдйвість, фальшйвість; удаваність.
ІЛЖЬІВЬІ 1. (схильний до брехні) брехлйвий,
неправдйвий; облудний; і. чалавек брехлйва
людйна; 2. (який містить брехню, обман) не
правильний, неправдйвий, фальшйвий; -вьія
звесткі неправдйві (фальшйві) відомості; ~вае
вучзнне псевдовчення; 3. (навмисне спотворе
ний) удаваний, нещйрий, фальшйвий; ~вая
сціпласць удавана (фальшйва) скромність.
іл ж з в у ч О н ь і ч. псевдовчений.
ІЛЖЗВУЧФННЕ с. псевдовчення, облудне
вчення.
ІЛЖЗКЛАСІЦЬІЗМ, -му ч. псевдокласицйзм.
ІЛЖЗКЛАСЇЧНЬІ псевдокласйчний.
ІЛЖЗМАСТАЦТВА с . псевдомистецтво.
ІЛЖЗНАВУКА ж. псевдонаука.
ІЛЖЗНАВУКОВЬІ псевдонауковий.
ІЛЖЗПРАРОК ч . псевдопророк, лжепророк,
неправдйвий (фальшйвий) пророк.
ІЛЖЗПРЬІСЙГА ж. юр. лжеприсяга, криво
присяга.
ІЛЖЗСВЙДКА ч. і ж. юр. лжесвідок, неправ
дйвий (фальшйвий) свідок ч. і ж., кривопри
сяжник ч.\ кривоприсяжниця ж.
ІЛЖЗСВЕДЧАННЕ с . юр. лжесвідчення, неправдйве (фальшйве) свідчення.
ІЛЖЗСВЕДЧЬІ юр. прикм. лжесвідчий, криво

присяжний; (неправдиво посвідчений) лжесвідчений.
ІЛІСТЬІ мулистий, мулкйй, намулистий.
ІЛЬВЇНЬІ / ЛЬВЇНЬІ лев’ячий, левовий, левйний; ~ная грьіва лев’яча (левова) фйва; і.
зеу бот. ротики [садові], антирйнум; 0 ~ная
дбля левова пайка.
ІЛЬВІЦА / ЛЬВІЦА Ж . левйця.
1ЛБВЯНЁ / ІЛЬВЯНЙ, ЛЬВЯНЁ, ЛЬВЯНЙ с.
левеня, (пестл.) левенятко.
ІЛЬВЙТНІК / ЛЬВЙТНІК ч. лев’ятник
ІЛЬГА і ЛЬГА^ знач. прис. можна; калі б і. былб
якбй можна було.
ІЛЬГОТА і ЛЬГОТА ж. пільга; привілей ч.
ІЛЬГОТНАСЦЬ і ЛЬГбТНАСЦЬ ж. пільгоВІСТЬ.

ІЛЬГОТНЬІ і ЛЬГОТНЫ пільговйй; і. праёзд
пільговйй проїзд; -ная пуцёука пільгова пу
тівка.
ІЛЬДЗІНА і ЛЬДЗІНА ж. крижина, льодйна.
ІЛЬДЗІНКА <ЛЬДЗІНКА ж. зменш, крижйнка,
льодйнка.
ІЛЬМА ж. бот. (Ulmus L.) в’яз ч.\ (Ulmus топtana With.) ільм ч., ільма; (Ulmus campestris L.)
берест ч.
ІЛЬМОВЬІ в’язовий; ільмовий, берестовий.
ІЛЬМОВЬІЯ імен. мн. бот. в’язові.
ІЛЬМОУНІК, -ку ч. бот. зарості в’яза, ільма,
береста.
ІЛЬНАВОД / ЛЁНАВОД, ЛЬНАВОД ч. с.-г. льо
нар.
ІЛЬНАВОДКА / ЛЬНАВОДКА ж. с.-г. льонарка.
ІЛЬНАВОДНЬІ і ЛЁНАВОДНЫ, ЛЬНАВОДНЫ с.-г. льонарський.
ІЛЬНАВОДСТВА / ЛЬНАВОДСТВА с. с.-г. льо
нарство.
ІЛЬНАВОДЧЬІ / ЛЬНАВОДЧЬІ с.-г. льонар
ський.
ІЛЬНАМЯЛКА і ЛЁНАМЙЛКА, ЛЬНАМЯЛКА с.-г. льоном’ялка.
ІЛЬНАМЙЛЬНЬІ і ЛЁНАМЙЛЬНЫ, ЛЬНАМЯЛЬНЬІ с.-г. льоном’яльний.
ШЬНАСЁМЯ і ЛЁНАСЁМЯ, ЛЬНАСЁМЯ на
сіння льону.
ШЬНАСЁЮЧЫ і ЛЬНАСЁЮЧЫ прикм. с.-г.
льоносіючий.
ШЬНАСЁЯЛКА і ЛЁНАСЁЯЛКА, ЛЬНАСЁЯЛКА ж. льоносівалка.
ШЬНАСЁЯЛЬНЫ / ЛЁНАСЁЯЛЬНЫ, ЛЬНАСЁЯЛЬНЫ льонопосівнйй.
ІЛЬНАТКАЦКІ /' ЛЁНАТКАЦК1, ЛЬНАТКАЦКІ текст, льоноткацький.
ІЛЬНАТРЙЕР і ЛЁНАТРЙЕР, ЛЬНАТРЙЕР
ч. с.-г. льонотрієр.
ЫЬНАЦЁРКА і ЛЁНАЦЁРКА, ЛЬНАЦЁРКА
ж. с.-г. льонотерка.
ІЛЬНОАПРАЦОХКА і ЛЁНААПРАЦОУКА,
ЛЬНОАПРАЦОУКА ж . с.-г. льонообробка.
ІЛЬНОАПРАЦОУЧЬІ і ЛЁНААПРАЦбУЧЫ,
ЛЬНОАПРАЦОУЧЫ с.-г. льонообрббний.
ШЬНОАЧЬІШЧАЛЬНІК і ЛЁНААЧЫШЧАЛЬНІК, ЛЬНОАЧЬІШЧАЛЬНІК Ч. С.-г. ЛЬОНООЧЙСНИК.
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ІЛЬНОАЧЬІШЧАЛЬНЬІ і ЛЕНААЧЬШІЧАЛЬНЬІ, ЛЬНОАЧЬІШЧАЛЬНЬІ с.-г. льоно
очисний.
ІЛЬНОВАЛАКНО і ЛЕНАВАЛАКНО, ЛЬНОВАЛАКНО с. льоноволокно.
ІЛЬНОЗАВОД ч. льонозавод.
ІЛЬНОКАМБАЙН і ЛЕНАКАМБАЙН, ЛЬНОКАМБАЙН ч. льонокомбайн.
ІЛЬНОКАМИНАТ / ЛЕНАКАМБІНАТ, ЛЬНОКАМБІНАТ ч . льонокомбінат.
ІЛЬНОЛДУСАН, -ну / л Е н а л а У с а н , ЛЬНОЛАУСАН ч. льонолавсан.
і л ь н о л а Ус а н а в ь і льонолавсановий.
ІЛЬНОМАЛАТАРНЯ і ЛЕНАМАЛАТАРНЯ,
ЛЬНОМАЛАТАРНЯ ж . льономолотарка.
ІЛЬНОМАЛАЦІЛКА і ЛЕНАМАЛАЦІЛКА,
ЛЬНОМАЛАЦІЛКА ж. льономолотарка.
ШЬНОНАРЬІХТОУКІ, -тбвак, одн. ільнонарьіхтбука, /ЛЕНАНАРЬІХТОУКІ, ЛЬНОНАРЬІХТОУКІ ж . льонозаготівля, заготівля льону.
ІЛЬНОНАРЬІХТОУЧЬІ і л Е н а н а р ь іх т О У ЧЬІ, ЛЬНОНАРЬІХТОУЧЬІ льонозаготівельний.
ІЛЬНОНАСЕННЯВОДСТВА / ЛЕНАНАСЕННЯВОДСТВА, ЛЬНОНАСЕННЯВОДСТВА
с. с.-г. льононасінництво.
ІЛЬНОПАДБОРШЧЬІК і л Е н а п а д б О р ш ч ь і к , л ь н о п а д б О р ш ч ь і к ч. льонопідбирйч, підбирач льону.
ГЛЬНОПАСТАУКІ, -тавак, одн. ільноцастаука
і ЛЕНАПАСТАУКІ, ЛЬНОПАСТАУКІ ж .
льонопосгавки, поставки льону.
ІЛЬНдПЕРАПРАЦОУЧЬІ / л Е н а п е р а п р а ЦбУЧЬІ, ЛЬНОПЕРАПРАЦОУЧЬІ льоно
переробний.
ІЛЬНОПРАДЗЄННЕ і л Е н а п р а д з Е н н е ,
ЛЬНОПРАДзЕННЕ с. льонопрядіння.
ІЛЬНОПРАДЗІЛЬНЬІ / л Е н а п р а д з і л ь н ь і ,
ЛЬНОПРАДЗІЛЬНЬІ льонопрядильний.
ІЛЬНОПРАДЗІЛЬНЯ / ЛЕНАПРАДЗІЛЬНЯ,
ЛЬНОПРАДЗІЛЬНЯ ж. льонопрядйльня.
ІЛЬНОПРАДУКЦЬІЯ / л Е н а п р а д У к ц ь ія ,
ЛЬНОПРАДУКЦЬІЯ ж . льонопродукдія.
ІЛЬНОПРАМЬІСЛОВАСЦЬ / ЛЕНАПРАМЬІСЛОВАСЦЬ, ЛЬНОПРАМЬІСЛОВАСЦЬ ж.
льонопромисловість.
ІЛЬНОРАССЦІЛАЧНЬІ і ЛЕНАРАССЦІЛАЧНЬІ, ЛЬНОРАССЦІЛАЧНЬІ льонорозстельний.
ІЛЬНОСАЛОМКА / ЛЬНОСАЛОМКА ж. льоносоломка.
ІЛЬНОСУШЬІЛКА /л Е н а с у ш ь ш к а , л ь н о СУШ БІЛКА ж. льоносушарка.
ІЛЬНОТРАГШІКА / ЛЕНАТРАПАЛКА, ЛЬНОТРАПАЛКА ж. льонотіпалка.
ІЛЬНОТРАПАЛЬНЬІ і л Е н а т р а п а л ь н ь і ,
ЛЬНОТРАПАЛЬНЬІ льонотіпальний.
ІЛЬНОТРАСТА / л Е н а т р а с т а , ЛЬНОТРАСТА ж. [вймочена] льняна соломка, льняні
тресті
ІЛ Ь Н О І^ О Р А Ч Н Ь І і л Е н а у б О р а ч н ь і ,
ЛЬНОУБОРАЧНЬІ с.-г. льонозбиральний.
іл ь н о У б О р к а і л Е н а ^ б О р к а , л ь н о -

ІМКНУЦЦА

УБОРКА ж . с.-г. льонозбирання с., збиран
ня льону.
ІЛЬНОЦЕРАБІЛКА і л Е н а ц е р а б і л к а ,
ЛЬНОЦЕРАБІЛКА ж. с.-г. льонобралка.
ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬНЬІ / ЛЕНАЦЕРАБІЛЬНЬІ,
ЛЬНОЦЕРАБІЛЬНЬІ с.-г. льонобральний.
ІЛЬНОЦЕРАБІЛШЧЬІК / ЛЕНАЦЕРАБІЛШЧЬІК, ЛЬНОЦЕРАБІЛШЧЬІК ч. с.-г. льонобрільник.
ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬШЧЬІЦА / ЛЕНАЦЕРАБІЛЬШЧЬІЦА, ЛЬНОЦЕРАБІЛЬШЧЬІЦА ж. с.-г.
льонобрільниця.
ІЛЬНОЧАСАЛКА і л Е н а ч а с А л к а , л ь н о ч а с А л к а ж. льоночесалка.
ІЛЬНОЧАСАЛЬНЬІ і л Е н а ч а с а л ь н ь і ,
ЛЬНОЧАСАЛЬНЬІ льоночесальний.
ІЛЬНОЧАСАННЕ і л Е н а ч а с а н н е , л ь н о ч а с а н н е с. льоночесіння.
иіЬНЙНІШЧА і ЛЬНЙНІШЧА с. льонйще, льоновйще.
ІЛЬНЯНЬІ і ЛЬНЯНЬІ у різн. знач, ллянйй,
льнянйй; -нбе пбле лляне (льняне) поле; і.
албй лляні (льняні) олія; ~нмя валасм лляне
(льняне) волосся.
ІЛЬСНІЦЦА / ЛЬСНІЦЦА недок. лисніти, лиснітися, вилйскувати, полйскувати.
ІМ займ. особ. 1. в ор., місц. відм. одн. ч. і с.
ним; (про) нього; 2. у дав. відм. мн. їм.
ЇМАСЦЬ ч. ж. заст. розм. (про чоловіка) пан,
добродій; (про жінку) піні, добродійка.
ІМГА і ІМГЛА ж. 1. (дрібний дощ) мряка, мжйчка; вбсеньская і. осіння мряка; 2. (теплі ви
пари від землі) туман ч., імлі, мла, мірево с.,
серпінок ч.
ІМ П ІЇЦ Ь недок. мрячйти, мжйчити, (і)мжйчити.
і м г н Е н н а прислівн. мйттю, умйть; момен
тально; уріз, раптово, ріптом; блискавйчно.
ІМГНЙННЕ . мить ж., момент ч., мент ч.\ 0 у
аднб і. за одну мить, мйттю, умйть; у і. вбка
як оком змигнути.
ІМГНЕННЬІ миттєвий, миттьовйй; момен
тальний; раптовий; блискавйчний.
ІМЕННА аст. сіме; якріз; влісне; 0 а і. (у
знач, спол.) а сіме; (вось) і. сіме так; (розм.
— ще) атож.
ІМЖА і ІМЖАКА ж. мряка, мжйчка.
ІМ Ж ЙСТЬІ млйстий, млйстий; тумінний.
ІМ Ж дЦ Ь і ІМ Ж ЬІЦЬ недок. мрячйти, імжйти, мжйчити, мжити.
ІМКЛІВА прислівн. стрімко, стрімлйво, навільно, бурхлйво, невтрймно.
ІМКЛЇВАСЦЬ ж. стрімкість, стрімлйвість, навільність; бурхлйвість; швйдкість.
ІМКЛІВЬІ стрімкйй, стрімлйвий; навільний;
бурхлйвий, швидкйй.
ІМКНЕННЕ с . 1. прігнення, намагіння; 2. по
тяг ч., поривіння.
ІМКНУЦЦА недок. 1. (швидко рухатися) мчіти, лйнути, рйнути; 2. (іти до певної мети,
домагатися чого-небудь) прігнути, намагітися, націлятися; пнутися, силкувітися; і. у на
чальні» пнутися (націлятися) в начільники;
і. на сцЗну прігнути (пнутися) на сцену.
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ІМКНУЦЬ недок. 1. мчати, лйнути, рйнути;
2. тягтйся, тягнутися, простягатися; ад плбшчы, праз мбст, угару імкн^у праспект від пло
щі, через міст, угору простягався проспект.
ІМПАТ ч. обл. запах (переважно поганий).
ІМПФТ, -ту ч. 1. порйв; стрймліваць і. вётру
стрймувати порйв вітру; 2. порйвчастість ж.,
порйвчатість ж., стрімкість ж., стрімлйвість
ж., бурхлйвість ж .; 3. перен. запал, порйв;
працбуны і. трудовий запал; 4. обл. запах; уд^шлшы і. ацэтбну задушливий (ядучий) запах
ацетону.
ІМПФТНА прислівн. 1. порйвчасто, порйвно,
рвучко; стрімко, стрімлйво, навально, бурхлйво; 2. перен. порйвчасто, пйлко, запально,
завзято.
1МП&ТНЫ 1. порйвчастий, рвучкйй; стрімкйй, стрімлйвий, навальний, бурхлйвий;
2. перен. порйвчастий, палкйй, запальний,
завзятий; ~ная маладбсць завзята молодість.
1МХ0ВЫ моховйй.
ІМЧАННЕ с. стрімкйй, швидкйй рух н.
ІМЧАЦЦА недок. 1. (рухатися з великою швид
кістю) мчатися; цягнік -чыцца потяг мчйться; 2. перен. (про час) летіти.
ІМЧіЩЬ недок. 1. (стрімко рухатися) мчати,
мчатися; летіти, нестйся; ї . (швидко везти,
нести, переміщати когось, щось) мчати; пбезд
імчьіць пасажырау потяг мчить пасажйрів;
рака імчьіць хвалі річка мчить хвйлі.
ІМША ж. церк. меса.
ІМШАНІК і АМШАНІК ч . бджільн. омшанйк.
І МШАНКА ж. зоол. мохов&тка.
ІМIIIАН Ы моховйй; ~ная пбкрыва моховйй
покрив; ~нае балбта мохове болото.
ІМШАРА / АМШАРА, 1МШАРЫНА, АМША
РЫ НА ж ., ІМШАРНІК ч . мохове болото.
ІМШАРНІЦА ж . бот. кремена.
1МШАРЫНА див. імш&ра.
ІМШЬІСТАСЦЬ ж. моховйтість.
1МШЫСТЫ моховйтий.
ІМШЬІЦЬ недок. конопатити мохом.
ІМЯ, род. імя і імені, дав. імю і імені, знах. імя,
ор. імем і іменем, місц. (аб) (мі і (аб) імені с.
у різн. знач, ім’я; і. і прбзвішча ім’я і прізви
ще; вучбны з імем учений з ім’ям (іменем);
уласнае і. власне ім’я; афіьнае і. загальне
ім’я; на і. і па б&цьку на ім’я (на ймення) і
по батькові; 0 ад і. кого від імені кого; імем
каго-чаго іменем кого-чого; набыць сабё і.
здобути собі ім’я; назыв&ць рЗчы сваімі (ул&сньімі, сапр&удньїмі) }мёнам2 називати рбчі

своїми іменами.
ІНАЧАЙ 1. прислівн. інакше, по-іншому;
зрабіць і. зробйти інакше (по-іншому);
2. спол. протист. а то, інакше; бяжы, і.
спбзнішся біжй, а то спізниш ся; 0 так ці
і. (інакш) так чи інакше; і. (інакш) к&жучы
інакше кажучи.
ІНАЧЬІЦЦА недок. обл. ставати інакшим (ін
шим); змінюватися.
ІНАЧЬІЦЬ каго-што недок. обл. робйти інак
шим (іншим), змінювати.
ІНТАНАЦЬІЯ ж . у різн. знач, інтонація; узы-

1СЦЁЦ
хбдная і. висхідна інтонація; сьіхбдная і. низ

хідна (спадна) інтонація.
ІНТФРАС, -су ч. розм. (ділова потреба) діло с.,
справа ж.; у мянб да вас есць і. у мене до вас
є діло; 0 дббрьі і.! гарне діло!
ІНФІЦЙРАВАННЕ с. мед. інфікувйння.
ІНФЩЬІРАВАНЬІ інфікований
ІІНФІЦЬІРАВАЦЦА недок. пас. інфікуватися.
ІН Ф ІЦ Й РА В А Ц Ь недок. і док. мед. інфіку
вати.
ІНШ АМ ЙСНЬІ інакодумець.
ІНШАРОДНЬІ сторонній, чужорідний; ~нае
цбла мед. перен. сторонній предмет.
ІНШАСКАЗ див. іншасказанне.
ІНШАСКАЗАЛЬНА прислівн. алегорйчно; (рід
ше) інакомовно.
ІНШАСКАЗАЛЬНАСЦЬ ж . алегорйчність; (рід
ше) інакомовність.
ІНШАСКАЗАЛЬНЬІ алегорйчний; (рідше) інакомовний.
ІНШАСКАЗАННЕ с / ІНШАСКАЗ ч. інакомовлення с., алегорія ж.
ЮГ див. ег.
І0ГА див. ега.
іОГАУСКІ див. егаускі.
ІРДЗЙННЕ / РДЗЕННЕ с. червінь ж.\ черво
ніння; шаріння; жевріння.
ІРДЗЕСТ, род. ірдзесту, і РДЗЕСТ, род. рдзесту
ч. бот. рдесник.
ІРДЗеСТАВЬІЯ і РДЗЕСТАВЬІЯ імен. мн. бот.
рдесникові.
ІРДЗЕЦЦА і РДЗбЦЦА недок. червоніти; шарітися; рум’янитися.
ІДЗ£ЦЬ і РДЗЕЦЬ недок. червоніти; шаріти;
рум’яніти.
ІРДЗЙНЬІ і РДЗЙНЬІ червоний.
ІРЖАНЙ див. аржанм.
ІРЖАУНІК і РЖАУНІК, -ку ч. бот. іржастий
фиббк.
ІРЖАУНЬІЯ / РЖАУНЬІЯ імен. мн. бот. ір
жасті.
ІРЖЬІШЧА с. і РЖЙШ ЧА, ІРЖЙУНІК, РЖ $УНІК, -ку ч.у АРЖАНІШЧА с. стерня ж.
ІРЖФУНІК див. іржмшча.

ІРЖЗУНІКАВЬІ і РЖЗУНІКАВЬІ с.-г. стерНЬОВЙЙ.

ІСК, род. (ску ч. юр. позов; прад’явіць і. справ
ляти (учиняти) позов; сустрЗчньї і. зустріч
ний позов.
ІСКАВЬІ юр. позовний; ~вая заява позовна заява.
ЇСНАСЦЬ ж. суть, (рідше) сутність.
ІСНЬІ (існуючий) сущий, живйй, чйнний.
ІСТ0ПКА ж. обл. вйстепка.
ІСТУЖАЧНЬІ / СТУЖАЧНЬІ стрічковйй,
стьожковйй.
ІСТУЖКА ж. 1. стрічка, стьожка; (для кіс) кіснйк ч.\ шаукбвая і. шовкова стрічка (стьож
ка); 2. техн. стрічка; ізаляцмйная і. ізоляцій
на стрічка; куляметная і. кулеметна стрічка.
ІСГУЖКАПАДОБНЬІ стрічкоподібний, стьож
куватий.
іс ц б ц , род. істца ч. юр. позивач, позовник,
позивальник.

ІСЦІ
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ІСЦЇ недок. 1. у різн. знач. ітй; і. пехатбй ітй
пішки; ён с^праць усіх ідзб він проти всіх іде;
пасылка адтуль ідзб пяць дзён посйлка звідти
йде п'ять днів; папера ідзе на пбдпіс начальніку папір іде на підпис начальникові; гадзіннік ідзе дакладна годйнник іде точно; гасладірка щзё на уздым господарство йде на під
несення; цвік ідзб у дрЗва цвях іде в дерево;
ён на усё ідзб він на все йде (на все готовий);
спр&ва ідзб к канцу справа йде до кінця;
2. (проходити) ітй, тектй, минати, спливати,
збігати; ішлі гады минали (спливали) рокй;
3. (наближатися до якогось моменту) ітй, хилйтися, схилятися; дзёнь ішбу к канцу день
наближався (хилйвся) до кінця; 0 і. угару ітй
вгору; і. на карысць ітй на користь; не ідзе у
галаву не йде в голову; далей і. нёкуды далі
йти нікуди; і. супраць цячЗння ітй проти течії;
галава ідзб кругам голова йде обертом; і. па
літі наймёншага супраціулення ітй шляхом

КАГАДЗЁ

найменшого опору; і. у адкрьггую робйти відкрйто; бяда па бядзё як па нітачцьі ідзе присл.
біда біду тягне; до лйха та ще лйхо; біда біду
перебуде: одна мине — десять буде; біда біду
знайде, колй й сонце зайде.
ІСЦЇСЯ недок. розм. ітйся; лёгка ідзецца легко
йдеться.
ІСЦЇЦА ж. юр. позивачка, позовниця, пози
вальниця.
(ХНІ, іхняя, іхняе; мн. іхнія займ. присв. їхній.
ІХНЬІ займ. присв. обл. їхній.
1ХТЫЁЛ, -лу ч. фарм. іхтіол.
1ХТЫЁЛАВЫ фарм. іхтіоловий.
1ХТЫЁЛАГ ч. іхтіолог.
1ХТЫЯЗА5Т ч. палеонт. іхтіозавр.
ІХТЬІЯЛАГІЧНЬІ іхтіологічний.
ІХТЬІЯЛОГІЯ ж. іхтіологія.
ІХТІЯФАУНА ж. іхтіофауна.

К
К (перед деякими сполученнями приголосних —
ка^ прийм. з дав. у різн. знач, до; на; дзень
хіліуся к вбчару день схилявся до вечора; падарйць к Нбваму гбду подарувати до Нового
року; падьісці к сталу підійтй до столу; спячй
пірбг к свйту спектй пиріг до свята; прьігатаваць закуску к абеду підготувати закуску на
обід; паспець к пбезду встйгнути на поїзд
(потяг); ка мне прийшлі сябрй до мене прий-

шлй друзі.
КАБ 1. спол. мети щоб; зрбблена усе, каб вьіратаваць ягб зроблено все, щоб урятувати
його; 2. спол. умовний якбй, колй б; каб єн
мог, то зрабіу би сам якбй (колй б) він зміг,
то зробив би сам; 3. част. щоб; каб гЗтага
больш не бьілб! щоб цього більше не було!;
каб ти лбпнуу! лайл. щоб ти луснув!; 4. част.

(при вираженні нездійсненного бажання) якбй,
якбй то; (у сполученні з част. тблькі при ви
раженні бажання — ще) абй, тільки б; зх, каб
єн биу жйвьі! ех (ох), якбй він був живйй!;
каб тблькі єн бьіу здарбви! тільки б він був
здоровий!; каб ди калі б жарт, якбй та якбй;
каб єн спрах хай йому грець; будь він нелад
ний; каб жа вбдау якбй ж знав; якбй ж знат
тя; каб ди калі о вйрас у рбце гриб якбй та
якби та вйросли в роті грибй.
КАБАТ (заст.) ч. і КАБАЦІНА (обл. розм.) ж.
заст. камізелька ж ., безрукавка ж., тілогрій
ка ж.
КАБАЦІНА див. каб&т.
КАБСРАЦ, -рца ч. обл. килимок, килимець,
килймчик (під ноги).
КАБбТА, КАБбЦІНА ж. розм. (заміжня) жінка.
КАБбЧЬІ ж. розм. жіночий.
КАВАЛ ч. розм. велйкий шматок, кусок; скиба ж.

КАВАЛАК ч. шматок, кусок; (хліба — ще) скйбка ж.\ (крейди, цукру та ін. — ще) грудка ж.;
(паперу, тканини — ще) клапоть; падр^ць га
зету на ~лкі порвати газету на клапті, по
шматувати газету; 0 адрЗзани к. (про людину,
яка відділилася від родини, живе незалежно)
відрізана скйба (скйбка) [від хліба]; зарабляць к. хлеба заробляти шматок хліба; добры
к. ласий шматок.
КАВАЛАЧАК, -чка ч. зменш, шматочок, кусочок.
КАВАРНА прислівн. підступно, лукаво.
КАВАРНАСЦЬ ж. підступність, лукавість.
КАВАРНЬІ підступний, лукавий; к. план під
ступний план; ~ная усмешка лукава посміш
ка; к. чалавёк підступна (лукава) людйна.
КАВАРСТВА с . підступність ж ., лукавство;
підступи.
КАВЁРКАЦЬ недок. у різн. знач, перекручува
ти, калічити, спотворювати; к. слбвы пере
кручувати (спотворювати) слова; к. мбву ка
лічити мову.
К А В Ш Ь , -лю ч. ковила ж., тйрса ж.
КАВЬІЛЬНЬІ ковиловий, ковйльний; торсо
вий; к. стэп ковиловий (торсовий) степ.
КАВЯЛА, мн. кавёлы ж. розм. (штучна дерев’
яна нога) дерев’янка.
КАВЯНЙ ж. обл. ковінька, ключка, костур */.,
ціпок */., кий ч.
КАВЯРЗШ, одн. кавярзёнь, -зня ч. обл. заст.
(плетене взуття з лика) личакй.
КАГАДЗЁ прислівн. обл. 1. колйсь; к. ён быу
пісарам колйсь він був пйсарем; 2. щойно,
недавно; тільки що; я думау пра спаткіную
к. дзяучыну я думав про зустрінуту щойно
(недавно) дівчину.

КАДАУБ
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к ад аУ б ч. (видовбана посудина) довбанка ж .;
кадіб.
КАДА?БЁЦ, -бца і КАДОУБЧЫК ч. зменш, дбвбаночка ж.\ кадібець, кадібок.
КАДЗЬ ж. діжка, бочка; (велика — ще) кадіб ч.
КАДОУБЧЫК див. кадаубёц.
КАДУК: к. ягб ведае дідько його зн&є; к. з ім
хай (нехай) йому дідько.
КАДУШАЧНІК ч. бондар.
КАДУШАЧНЫ діжковйй.
КАДУШКА ж. діжка, діжечка; кадібець ч.\
шапличок ч.
КАДФЦКІ1 військ, заст. кадетський; к. кбрпус
кадетський кбрпус.
КАД§ЦКІ2 політ, істор. кадетський; ~кая п&ртыя кадетська партія.
КАЖУРЙНА ж. розм. 1. хутро (овече) с.\ ~наю
наверх хутром назовні (наверх); 2. клапоть
хутра; 3. шкірка (на яблуку, картоплі і т. ін.).
КАЗАДОЙ ч. орн. дрімлюга ж., сплюшка ж.,
сплюха ж.
КАЗАК1, -ка ч. козак; 0 вбльны к. вільний ко
зак; цярігі к. — атам&нам будзеш прик. терпй,
козаче, отаманом будеш.
КАЗАК2, -кк ч. (танець) козачок.
КАЗАК3, -ку ч. обл. льон-довгунець.
КАЗАЛЬІ тільки мн. прост, пересуди, поговір
ч.\ пліткй.
КАЗАНЬ ж. рел. проповідь.
КАЗЁЛ, -злії ч. 1. цап, козёл; 2. техн., спорт,
та ін. козёл; 3. бот. (гриб) розм. маслюк;
0 ахвярны к. цап-відбувайло; пусціць казл& у
агарбд прик. поставити козла горбд стерегтй;
як з казла малака прик. як з ц&па (з козла)
молока (вовни).
КАЗІНЕЦ, -нцу ч. розм. подагра ж.
КАЗІНЬІ козячий, козйний; ~ная нбжка мед.
розм. козяча ніжка; 0 загнаць у к. рог загнати
в тіснйй кут; припёрти до стінй.
КАЗЛАБАРОД, -ду ч. бот. козёлець, козельці
мн., (рідше) козёльки мн.
КАЗЛЙК, -ка ч. бот. (гриб) маслюк.
КАЗЫРЙЦЦД недок. розм. прйндитися, зада
ватися, гороїжитися, козирйтися, кострйчитися.
КАЗЫТАННЕ с. лоскотання.
КАЗЫТАЦЦА док. 1. лоскотати; валасы казычуцца волосся лоскоче; 2. безос. лоскотіти; у
нбсе (гбрле / пад.) казычацца у носі (горлі
1 т. ін.) лоскоче (лоскотать).
КАЗЫТАЦЬ недок. прям., перен. лоскотати; к.
самалюбства лоскотати (тішити) самолюбство.
КАЗЬІТЛЇВА прислівн. лоскітлйво; (перен.)
дражлйво; (незручно) ніяково.
КАЗЬІТЛІВЬІ лоскітлйвий, лоскотлйвий; лос
кітний, лоскотний.
КАЗЮЛЬКА і КАЗЮЛЯ див. казяука.
КАЗЮРКА ж . обл. кузька, комашка.
КАЗЯЛЁЦ і КАЗЁЛЕЦ, -льц* / -льцу ч. бот.
зміячка ж., скорзонёра ж., солодкий корінь;
жовтёць.
КАЗЯЛЬЦОВЫ бот. жовтецёвий.
КАЗЯЛЬЦОВЫЯ імен. мн. бот. жовтецёвь

КАЗЙУКА і КАЗЮЛЬКА, КАЗЮЛЯ ж. прям.,
перен. кузька, комашка.
КАЙЛЇЦЬ недок. гірн. кайлувати.
КАЙЛО с. гірн. кайло.
КАЙЛОВЫ кайловйй.
КАЙЛОУШЧЬІК ч. гірн. кайлівнйк.
КАКАВА невідм. ж. какао с.
КАКАВАВЫ какаовий.
КАЛАКАЛУША ж. обл. бот. черёмха.
КАЛАМАЖКА ж . брйчка, коляска; тарантас ч.
КАЛАМАЗЬ ж. спец, коломазь.
КАЛАМЁСА ж. розм. місиво с.
КАЛАМУТА ж. каламуть.
КАЛАМЙНКА ж. текст, каламайка.
КАЛАМЙНКАВЫ каламайковий.
КАЛАНІЦА ж. розм. коломазь (найчастіше —
спрацьована).
КАЛАСАВАННЕ і КАЛАШ&ННЕ с . 1. коло
сіння; 2. (повторна молотьба колосся, яке за
лишилося цілим після першої молотьби) обмо

лот колосся.
КАМСАВАЦЬ недок. 1. колосйтися; 2. обмо
лочувати колосся.
КАЛАСАВІК, -ка ч. розм. ранній боровйк, бі
лий гриб.
КАЛАСОУНІК, -ку ч. бот. стоколос.
КАЛАТНЯ і КАЛАТНЁЧА, КАЛАТШНА, КАЛАТФч А ж. розм. 1. колотнеча, сварка, чва-

ри; 2. бійка; війна.
КАЛАТОУКА ж. 1. колотівка, збивачка; 2. обл.
бот. хвощ ч.
КАЛАТУША ж. 1. ( в ’я зка грязь) місиво; 2. (гус
та борошняна юшка) бовтанка; 3. бійня

(бойня, різня), колотнёча, війна.
КАЛАТФЧА див. калатня.
КАЛАУрОТ ч. 1. прядка ж.\ 2. (інструмент,
техн.) коловорот.
КАЛАУРОТАК, -тка ч. прядка ж.
КАЛАЦЇЦЦА недок. 1. тремтіти, дрижати, тряс-

тйся, трусйтися; здригатися; двигтіти; тріпо
тіти; сцены калбцяцца ад выбухау стіни тря
суться (двигтять) від вйбухів; к. ад стрйху
(радасці) тремтіти зі страху (радощів); лісце
калбціцца листя тріпотать (тріпоче) 2. (за
што) перен. трусйтися (над чим); к. за кбжную капейку трусйтися (тремтіти) над кож
ною копійкою; 3. (про серце) бйтися, кала
тати, колотйтися; 4. сваритися, сперечатися,
колотйтися; 5. пас. трястися, трусйтися, об
биватися, молотйтися.
КАЛАЦІЦЬ недок. 1. трястй, трусйти, хитати;
к. дрЗва хитати дёрево; 2. (розмішувати) ко
лотити; 3. розм. трусйти; к. ябльїкі трусйти
яблука; 4. безос. трястй, трусйти, тіпати; ли
хоманити; мянб калбціць мене лихоманить;
5. перен. (викликати неприємні почуття) коробити; гёта несправядлівасць -ціла ягб ця
несправедлйвість коробила його; 6. (снопи)
молотйти, оббивати, вибивати.
КАЛАЦЦЁ с. розм. колька ж ., кольки мн.
КАЛАЧ1, -ч& ч. (пшеничний хліб) калач; 0 цёрты к.
бйтий жак, бйта голова; бувалий у бувальцях
КАЛАЧ2, ч& ч. петля ж. (з мотузки або лози).
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КАЛАШМАН ч. розм. 1. (птах з волохатими но
гами) волохач; 2. людйна в широких шт£нях.
КАЛАШМАТЫ розм. 1. (про птахів) мохнолапий, штанатий; 2. (про людину) в широких
штанях.
КАЛАШМАЦІЦЬ недок. розм. кошлатити, кош
лати; куйовдити; лупцювати, мотлошйти,
колошматити.
КАЛАШЫНА ж. розм. холоша, колоша; штанйна.
КАЛАШдННЕ див. каласав&нне.
КАЛГАС ч. колгосп.
КАЛГАСНА-САУт АСНЬІ колгоспно-радгоспний.
КАЛГАСНІК ч. колгоспник.
КАЛГАСНІЦА ж. колгоспниця.
КАЛДАБАН див. каддббіна.
КАЛДАГАВОР ч. (калектыуны дагавбр) колдо
говір (колектйвний договір).
КАЛДАГАВОРНЫ колдоговірний.
КАЛДОБА див. каддббіна.
КАЛДОБІНА ж . і КАЛДАБАН (обл.) ч., КАЛДО
БА ж. вибоїна, вйбій ч.
КАЛДОБІСТЬІ вибоїстий.
КАЛДУН, -н* ч. розм. 1. (про волосся) кбвтун;
(про людину) кудлай, кудлань, кудл&ч; пат
лач, патлань; куйовда.
к а л д у н а в а т ь і розм. ковтунуватий; патла
тий, кошлатий, кудлатий, пелехатий.
КАЛДУНІЦЦА недок. розм. (про волосся, шерсть)
кошлатитися, кошлатися, кудлатися, куйов
дитися.
КАЛДУНІЦЬ недок. кошлатити, кошлати, куд
лати, куйовдити.
КАЛДУНЬІ1 мн. кул. розм. колдун й.
КАЛДУНЬІ2 мн. ковтунй; пйтли, кудли, космакй, пелехи; (обл.) кустрі.
КАЛДЫБАЦЬ див. кандыб&ць.
КАЛЕГАВАННЕ с. компанійство.
КАЛЕГАВАЦЬ недок. водйти компанію.
КАЛЁЦЬ недок. дубіти, клякнути, мерзнути.
КАЛЁКВ1УМ, -му ч. колоквіум.
КУ1ЁСЫ род. калёс тільки мн. віз ч.
КАЛІВА с. (окреме зерня, рослина) стеблйна ж.,
соломйна ж рослйна ж.\ зернйна ж.\
2. пучка ж., щіпка ж.\ узяць к. сблі взяти
щіпку солі; 3. (про найменшу кількість) крйхта ж., крапля ж.\ 4. у знач, прислівн. розм.
трохи, трошки (трішки); 0 да (апбшняга) к.
до останньої краплі (крйхти); ні к. ні краплі,
ні крйхти.
КАЛІДОР ч. коридор.
КАЛІДОРНАЯ імен, коридорна.
КАЛ1ДОРНЫ 1. прикм. коридорний; ~ная сіст$ма коридорна систбма; 2. у знач. імен, ко
ридорний.
КАЛІ-НІКАЛІ прислівн. колй-не-колй, інколи,
іноді.
КАЛІСЬЦІ / КАЛІСЬ прислівн. колйсь.
КАЛїУЕ с. зб. стёбла (трав, злаків).
КАЛіУЦАс. зменш.-пестл. 1. (окреме зерня, рос
лина) стеблйнка ж., стебелйнка ж., соломйнка ж., рослйнка ж., зернйнка ж., зернятко;
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2. пучечка ж., щіпочка ж.\ 3. (про найменшу
кількість) крйхітка ж., крапелька ж.; 4. у знач,
прислівн. розм. трошечки, (трішечки).
КАЛМАТАСЦЬ ж. волохатість, кошлатість,
кудлатість, патлатість, пелехатість.
КАЛ МАТКА ж . бот. жабнйк ч., грудна трава,
горлйнка.
КАЛМАТЬІ волохатий, кошлатий, кудлатий,
патлатий, пелехатий.
КАЛМАЦІЦЦА недок. звор., пас. кошлатися,
кошлатитися, кудлатися, куйовдитися.
КАЛ МАЦІЦЬ недок. кошлати, кошлатити, ку
йовдити, кудлати, патлати, пелех&тити.
КАЛОДЗЕЖ і КАЛОДЗЕЗЬ ч. 1. (захищена зру
бом глибока яма для добування води) криниця
ж ., колодязь; 2. техн. колодязь; артазіянскі
к. артезіанський колодязь; каналізацмйньї к.
каналізаційний колодязь; 0 не плюй у к. —
давядз&цца вадьі напіцца присл. не бруднй
кринйці, бо схочеш водйці; не плюй у кринйцю — згодйться водй напйтись; прййде
коза до воза.
КАЛОДЗЕЖНЬІ кринйчний, колодязний.
КАЛОДЗЕЗЬ див. калбдзеж.
КАЛОМЕНСКІ: ~ая вярста (як) чугуївська
(пирятинська, мальована) верст[в]а; здоро
вань, здоровйло.
КАЛОНАВАЖАТЬІ імен, військ., істор. та ін.
колоновод.
КАЛОНЛІЧБА ж. полігр. колонцйфра.
КАЛОШНЯ ж. обл. прибудова до стодоли
(клуні).
КАЛУЖНІЦА ж. обл. бот. калюжниця.
КАЛЙСКА ж. 1. колйска, (розм.) люля,
люлька; 2. перен. колйска; 0 ад (з) ~кі з колйски, з (від) маленства, від сповйтку (спо
виточку).
КАЛЬІСКАВЬІ колисковий.
КАЛЬІУНУЦЦА док. однокр. коливнутися, ко
лихнутися, хитнутися.
КАЛЬІУНУЦЬ док. однокр. коливнути, колих
нути, хитнути.
КАЛЬІХАЛЬНЬІ коливальний.
КАЛЬІХАНКА1ж. колискова, колисанка (пісня).
КАЛЬІХАНКА2 ж. розм. гойдалка.
КАЛЬЧАК, -ка ч. бот. кільце.
КАЛЮГА і КАЛЮЖЬІНА ж. обл. вйбій ч., ви
боїна, калюжа.
КАЛЮЖЬІНА див. калюга.
КАЛЙ прийм. з род. 1. (поряд, поруч) біля; дріва
расцб к. плбту дерево, росте біля тйну; хйта
стаїць к. ракі хата стоїть біля річки; стань к.
варбт стань біля воріт; 2. (приблизно) блйзько, коло, (розм. — ще) мало не, трохи не,
щось із, майже; да вескі к. двух кіламбтрау
до села блйзько (коло) двох кілометрів, мало
не (трохи не, щось із, майже) два кілометри;
яму к. двух год йому блйзько двох років (майже
два роки); к. пбуначьі блйзько (коло) півночі.
КАЛЯВУШНЬІ анат. привушний; ~ная залбза
привушна залоза.
КАЛЯГЛОТКАВЬІ анат. навкологлотковий.
КАЛЯГУКАВЙ спец, навколозвуковйй.
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КАЛЯДА ж. 1. етногр. (обряд, пісні) коляда;
2. рел. Різдво с.
КАЛЙДНЬІ різдвяний; хрещенський; ~ная ноч
Різдвяна ніч; -ньія маразьі хрещенські морози.
КАЛЯДЬІ див кблядм.
КАЛЯЗОРКАВЬІ навколозоряний.
КАЛЯЗЯМНЬІ навколоземний.
КАЛЯІНА ж. колія; 0 вмбіцца з ~ньі вйбитися
(вййти) з колії; вйбіць з ~ньі вйбити з колії;
увайсці у -ну увійтй в колію.
КАЛЯІНІСТЬІ коліїстий.
КАЛЯКВбТНІК ч. бот. оцвітина ж.
КАЛЯЛІТАРАТУРНЬІ розм. кололітературний.
КАЛЙНАСЦЬ ж. твердість; цупкість, жорст
кість.
КАЛЙНДРА ж. бот. коріандр ч.
КАЛЙНДРАВЬІ коріандровий.
КАЛЯНЬІ твердйй; цупкйй, жорсткйй; ~ная
матЗрмя цупка (жорстка) тканйна.
к а л я п л а н Єт н ь і навколопланетний.
КАЛЯПЛОДНІК ч. бот. оплодень.
КАЛЯПЛОДНЬІ фізіол., анат. навколоплід
ний.
КАЛЯСАРД^ЧНЬІ анат. навколосерцевий.
КАЛЙСАЧНІК ч. тачечник; (розм.) тачкар.
КАЛЯСНЇК, -лесніка ч. колісник, стельмах.
КАЛЯСНІЦА ж. істор. заст. коліснйця;
0 апбшняя спіца у ~цм прик. п’яте колесо до
воза, остання спйця (шпйця) в колесі.
КАЛЯСОНЕЧНЬІ навколосонячний.
КАМАНДЗІРАВАННЕ с. відряджання, (рідше)
розм. командирування.
КАМАНДЗІРАВАНЬІ / КАМАНДЗІРОВАНЬІ
1. дієприкм., прикм. відряджений; 2. імен.
відряджений.
КАМАНДЗІРОВАЧНЬІ 1. відрядний; ~нае пасведчанне відрядна посвідка; посвідка про
відрядження; 2. у знач. імен, відрйджений.
КАМАНДЗІРОВАЧНЬІЯ імен, відрядні; атрьімаць к. одержати відрядні.
КАМАНДЗІРОУКА ж . у різн. знач, відряджен
ня с.; паехаць у ~ку поїхати у відрядження;
вьіпісаць ~ку вйписати відрядження.
КАМАРЬІНЬІ комарйний; 0 з ~ную дзюбу як
кіт наплакав.
КАМАШЬІ, -ау, одн. камаш ч. (чоловічі череви
ки без шнурування) черевйки.
к а м б Е д ч. істор. (камітЗт беднатй) комнезам
(комітет незаможників), комбід (комітет біднотй).
КАМБІТЛУШЧ, -шчу ч. комбіжйр.
КАМЕЛЬ, -мля ч. 1. (нижня частина, товстий
кінець дерева) окоренок; (товстий обрубок —
ще) колода ж., оцупок; 2. (перев’язаний кі
нець снопа, віника і под.) гузйр.
КАМЕНЕАПРАЦОУКА ж . каменеобробка.
КАМЕНЕСЯЧЇШНЕ с. мед. розтин на камінь,
розсікання каменя.
КАМЕНЕУБОРАЧНЬІ техн. каменезбиральний.
КАМЕННЬІ у різн. знач, кам’яний, камінний;
-нная соль кам’яна сіль; к. вугаль кам’яне
вугілля; к. век археол. кам’янйй вік; к. твар
перен. кам’яне обличчя (лице); к. дом кам’-
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янйй (мурований) будйнок; 0 к. мяшбк кам’
янйй мішок; як на ~нную гару (апірацца) як
на кам’яну гору (спиратися); -ннае сЗрца пе
рен. кам’яне (нечуле) серце.
КАМЕНТАРЫЙ, -рыю ч. у різн. знач, комен
тар; 0 ~рмі непатрЗбны коментарі зайві.
КАМЕНЦІРАВАННЕ с. коментування.
КАМЕНЦІРАВАНЬІ коментований.
КАМЕНЦІРАВАЦЦА недок. пас. коментуватися.
КАМЕНЦЇРАВАЦЬ док. і недок. коментувати.
КАМЕНЬ ч. у різн. знач, камінь; зб. (про масу,
матеріал) каміння с.\ ля дарбгі ляжау вялікі
к. біля дороги лежав велйкий камінь; камяні
у пбчані камені в печінці; вінньї к. винний
камінь; 0 к. на душм (на сЗрцм) камінь на
душі (на серці); -нем лёгчы каменем лягтй;
трымаць к. за пазухай тримати (держати, носйти) камінь за пазухою; ~ня на -ні не пакінуць каменя на камені не лишйти (не залйшити); краевугбльны к. наріжний камінь; к.
спатыкнёння камінь спотикання; пад ляжачы
к. вада не цячЗ прися, під лежачий камінь
вода не біжить (не тече); найшл& кас& на к.
прик. наскочила (найшла, тр£пила) коса на
камінь.
КАМЁНЬЧЫК ч. зменш.-пестл. камінець, ка
мінчик; 0 кідаць ~кі у агарбд (чый) шпурляти
(кйдати) камінці в город (чий).
КАМЕНЯЛОМНІК, -ку ч. бот. ломикамінь.
КАМЕНЯЛ0МНЫ каменярський, каменолом
ний.
КАМЕНЯЛ0МНЯ ж. каменярня, каменоломня.
КАМЕНЯЧОС ч. каменяр, каменотес, каменоруб.
КАМ ЕНЯЧ0СНЫ техн. каменйрський, каменотёсний.
КАМЕРА ж. у різн. знач, камера; к. хавання
камера схову (зберігання); скрытая к. прихо
вана камера.
КАМЁЧАНЫ розм. пом’ятий, зібганий, зжужм
лений.
КАМЁЧЫЦЦА див. камячыцца.
КАМЁЧЫЦ див. камячьїць.
КАМ13&ЛЕЧНЫ жилетний.
КАМІЗдЛЬКА ж. безрукавка; жилет ч., жилетка.
КАМЇНАК, -нка і KÖMIHAK, -нка ч. коминок.
КАМІНАР ч . сажотрус.
КАМЛЁВЫ 1. окоренковий; 2. гузирёвий.
КАМЛЙГА і КАМЛЙЖ Ы НА (розм.) ж. брйла.
КАМЛЫЖЫНА див. камльїга.
КАМЛЮК ч. розм. (тонкйй) окорёнок.
КАМЛЮКАВАТЫ 1. (про дерево) окорёнкуватий; 2. перен. розм. (про людину) кремёзнйй,
крижастий, кряжйстий, (розм.) оцупкуватий.
КАМОДА ж. комод ч.
KAMÖPHIK ч. землемір, межовйк, межувальник.
КАМОРНІЦКІ землемірний, межувальний.
КАМОРНІЦТВА с. землемірна справа.
KAM ПАЛКА ч. (камавдзір палка) комполку
(командйр полку).
КАМЫ, -мбу тільки мн. обл. картопляне пюрё.
КАМЙК, -ка ч. 1. розм. грудка ж.; (вовни, ни
ток, вати і т. ін. — ще) жмут, клубок; к.
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снёгу фудка снігу; (про спазмы в горлі) клу
бок; к. падстушу да гбрла клубок підступйв
до горла; 0 пёршы блін -кбм прик. перша чар

ка колом; пёрший бублик глевкйй.
КАМЯКАВАТАСЦЬ ж . розм. фудкуватість.
КАМЯКАВАТЫ розм. фудкувйтий.
КАМЯЧЫЦЦА / КАМЁЧЫЦЦА недок. 1. м’яти
ся, бгатися, жужмитися; 2. пас. розм. бгати
ся, жужмитися, м’ятися.
КАМЯЧЬІЦЬ і КАМ ЁЧЫ ЦЬ недок. розм.
1. м’яти, бгати, жужмити; 2. (кулак) стйскувати, стискати.
КАНАВА ж. рів ч., канава.
КАНАВААЧЬІШЧАЛЬНІК ч. техн. канавоочйсник.
КАНАВАКАПАЛЬНІК ч. техн. канавокопач.
КАНАВОД ч. 1. (при конях) коновод; 2. перен.
прост, ватажок, проводйр, заводій, заводі
яка.
КАНАВОДЗІЦЬ недок. прост. 1. коноводити;
2. ватажкувати.
КАНАВЙЗЬ / КОНАВЯЗЬ ж. конов’язь.
КАНАЛ ч. у різн. знач. канал; арашальны к. зро
шувальний канал; стрававальны к. анат. травнйй канал; ~лы абарачЗння екон. канали обігу.
КАНАЛААЧЬІШЧАЛЬНІК ч. техн. каналоочйсник.
КАНАЛАКАПАЛЬНІК ч. каналокопач.
КАНАЛУП ч. розм. гйцель, шкуродёр; (перен.
— ще) шкуролуп.
КАНАПА-ЛОЖАК, род. канапы-лбжка ж. ди
ван-ліжко ч., канапа-ліжко.
КАНАП ЁЛЬКА ж. бот. обл. трясучка.
КАНАПЛЯВОД ч. конопляр.
КАНАПЛЯВОДНЫ коноплярський.
КАНАПЛЯВОДСТВА с. коноплярство.
КАНАПЛЯВОДЧЫ коноплярський.
КАНАПЛЯНІК, -ку ч. зб. 1. (ділянка землі, за
сіяна коноплями) коноплі; 2. обл. горобёць.
КАНАПЛЙНІШЧА с. (ділянка, на якій росли
коноплі) коноплище.
КАНАПЛЙНКА ж. 1. орн. коноплянка; 2. обл.
полотняна хустка.
КАНАПНЫ диванний, каналовий.
КАНАРЗЕЧНІК, -ку ч. бот. канаркова трава.
КАНАРЙЕЧНЫ у різн. знач, канарковий.
КАНАРЕЙКА ж. орн. канарка, канарёйка; (про
самця — ще) канарок ч.
КАНВЕРСАВАННЕ с. екон. конвертування.
КАНВЕРСАВАНЫ дієприкм., прикм. екон. кон
вертований. — Див. ще канверсаваць.
КАНВЕРСАВАЦЦА недок. пас. екон. конверту
ватися.
КАНВЕРСАВАЦЬ недок. і док. екон. конверту
вати.
КАНДІІБА ч. розм. кульгавий, кривйй; криву
ля.
КАНДЫБАЦЬ і КАЛДЬІБАЦЬ недок. обл. шкан
дибати, шкутильгати, кульгати, накульгувати.
КАНЁЧНАСЦ1, одн. канёчнасць ж. анат. кін
цівки мн.; вбрхнія -ц і верхні кінцівки; ніжнія
-ці нйжні кінцівки.
КАНЁЧНЕ див. канёшне.

КАНЦОУКА

КАНЁЧНЫ 1. (який має межу, кінець) конёчний; жыццё чалавёка ~нае життя людйни ко
нечне; 2. (який міститься в кінці або є кінцем
чого-небудь) кінцЄвий; к. пункт кінцЄвий пункт;
~ная станцыя кшцёва станція; 3. мат. скінчен
ний; ~ная велічьшя скінченна величина.
КАНЁШНЕ і КАНЁЧНЕ прислівн. 1. конче,
доконче; 2. вст. сл. звичайно, пёвна річ;
3. част. ствердж. звичайно, пёвна річ, авжёж, аякже.
КАНЁК, -нька ч. 1. зменш.-пестл. коник; 2. (де
рев ’яна прикраса на даху будинку) фебінь, ко
ник; 3. (для катання на льоду) ковзан; 4. пе
рен. (улюблена тема розмови, улюблене занят
тя) прйстрасть; 0 сЄсці на свайгб каньк& сісти
на свого коника, осідлати свого коника; г§та
ягб к. це його прйстрасть (коник).
КАНКУРЫРАВАННЕ с. конкурування.
КАНКУРЬІРАВАЦЬ недок. конкурувати.
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. конкуренто
спроможність.
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНЫ конкурентоспро
можний.
КАНКУРФНЦЬІЯ ж. конкуренція; 0 па-за
-цьіяй поза конкуренцією.
КАНОПЛЕАПРАЦОУЧЬІ коноплеобробний.
КАНОПЛЕУБОРАЧНЬІ с.-г. коноплезбираль
ний.
КАНОПЛЕЦЕРАБІЛКА ж. с.-г. коноплебралка.
КАНОПЛІ, род. канапёль тільки мн. коноплі.
КАНСТРУКТЬГУНЬІ у різн. знач, конструктйвний; ~ная прапанбва конструктйвна пропозйція.
КАНСТРУКЦЬІЙНЬІ конструкційний; ~ная
сталь конструкційна сталь.
КАНТАР1 ч. обл. (вид ваг) бЄзмін, кантар.
КАНТАР2 ч. (вуздечка) оброть ж обротька ж.,
недоуздок, (обл.) кантар, кантарка ж.
КАНТРОЛЬ, -лю ч. у різн. знач, контроль; ушк
і к. облік і контроль; к. правярае білетьі кон
троль перевіряє квиткй; к. рублём контроль
карбованцем (рублём).
КАНТРОЛЬНА-ВЬІМЯРАЛЬНЬІ контрольновимірювальний.
КАНТРОЛБНА-ПРАВЁРАЧНЫ контрольноперевірнйй.
КАНТРОЛЬНА-РЗГУЛІРОВАЧНЬІ контрольно-регулювальний.
КАНТЬІЧКА ж. (католицький молитовник)
(церковний) співаник ч.
КАНУФЕР, -ру ч. бот. канупер.
КАНУЦЬ док. канути, знйкнути; 0 к. у вёчнасць
канути (пітй) у вічність; к. у Лёту канути в
забуття (в Лёту); як у вадУ кануу як (мов) у
воду впав (пірнув, пішов), як у воді пропав
(зник); як (мов, немов, неначе) корова язи
ком злизала.
КАНЦАВЬІ кінцевий; к. прыпынак аутббуса
кінцева зупйнка автобуса.
КАНЦЛАГЕР ч. (канцэнтрацыйны лагер) конц
табір (концентраційний табір).
КАНЦЛАГЕРНЬІ концтабірний.
КАНЦОУКА ж. у різн. знач, кінцівка.
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КАНЦЫЛЙРСК1 канцелярський; к. пбчырк
канцелярський почерк.
КАНЦЫЛЙРШЧЫНА ж. несхв. розм. канце
лярщина.
КАНЦЫЛЯРЙЗМ ч. лінгв. канцелярйзм.
КАНЦЫЛЯРЙСТ ч. прям., перен. канцелярйст.
КАНЦЫЛЯРЙСТКА ж. канцелярйстка.
КАНЦЫЛЯРЫСЦК1 канцелярйстський.
КАНЦЫЛЙРЫЯ ж. канцелярія.
КАНЧАТАК, -тка ч. грам, закінчення с.
КАНЧАТКОВА прислівн. остаточно.
КАНЧАТКОВЫ 1. остаточний; к. вьівад оста
точний вйсновок; 2. кінцевий; ~ная м§та
кінцева мета; 0 у ~вым вьініку у кінцевому
(остаточному) підсумку; кінець-кінцем, вреш
ті-решт, зрештою.
КАНЧУР і КАНЧАР ч . обл. обрйвок, урйвок,
шматок, клапоть; кінець, край.
КАНЬЁН ч. геогр. каньйон.
КАНЬКАБЁЖАЦ, -жда ч. спорт, ковзаняр.
КАНЬКАБЁЖКА ж. ковзанярка.
КАНБКАБЁЖНЫ ковзанярський.
КАНЬКАЛА ч. і ж. розм. (жебрак) канюка.
КАНЬКАННЕ с. розм. канючення.
КАНЬКАЦЬ недок. розм. (настирливо просити)
канючити.
КАНЬКІ, -кбу, одн. канёк ч. ковзанй.
КАНЮК, -ка ч. орн. каня ж., канюк.
КАНЮХ, -ха ч. конюх.
КАНЮШНЕВЫ стаєнний, конюшенний.
КАНїОШНЯ ж. стайня, (рідше) конюшня.
КАНЮШЫ істор. конюший, стаєнний, стайнйчий.
КАНЯВОД ч. с.-г. коняр.
КАНЯЖЙНА ж. прост, конячйна, конячйнка,
конячка.
КАНЯНЙ і КАНЯНЁ, -няці с. розм. знев. коня
чйна ж.у коня.
КАПАНЇЦА ж. обл. 1. копанйця, заступ ч., ло
пата; 2. (невеликий ставок) копанка.
КАПАНЇЧЬІЦЬ недок. обл. розпушувати, сапа
ти, сапувати, шарувати.
КАПАР1 ч. техн. копёр.
КАПАР2 ч . (головний убір) капор, (зменш.) капорёць.
КАПАРАВЫ техн. копровий.
КАПЁЖ ч. 1. род. капяжу (падіння крапель з
даху) капіж, капання (падання) крапель (ка
пель); 2. род. капяжа (нижній край покрівлі)
піддашшя с.; (нижній край солом'яної покрів
лі) стріха ж., острішок.
КАПЁЖНЫ капельний, капіжний; ~ная вада
дощова вода.
КАПЁЙШЧЫК і КАП’ЁУШЧЫК ч. заст.
військ, істор. (вояк) спйсник, списоносець.
КАПЁЦ, -пца ч. 1. с.-г. (місце для зберігання
овочів) бурт; 2. (межовий знак) копёць; 3. розм.
насип, горбик, курган (надмогйльний);
4. прост, (загибель, кінець) капут, каюк; тут
яму і к. тут йому й капут (амінь, гак, каюк).
КАПЬЁ с. спис ч.\ 0 ламаць кбп’і ламати списй.
КАП’ЁУШЧЫК див. капёйшчык.

КАРААБДЗІРЛЛЬШЧЬІЦА

КАПІРАВАЛЬНА-МНОЖЬІЛЬНЬІ копіюваньно-розмножувальний.
КАПІРАВАЛЬНЬІ копіювальний.
КАПІРАВАЛЬШЧЬІК ч. копіювальник.
КАПІРАВАЛЬШЧЬІЦА ж . копіювальниця.
КАПІРАВАННЕ с. копіювання.
к а Ш р а в а н ь і у різн. знач, копійований. —
Див. ще капіраваць.
КАПЇРАВАЦЦА недок. пас. копіюватися.
КАПІРАВАЦЬ недок. у різн. знач, копіювати; к.
чарцяжьі копіювати крёслення; к. ж5сты ко
піювати жёсти.
КАШРОВАЧНЫ копіювальний.
КАПІРОУКА ж . розм. копіювання.
КАП1Р0УШЧЫК ч. копіювальник.
КАП1Р0УШЧЫЦА ж. копіювальниця.
КАПІТАЛ, -лу ч. у різн. знач, капітал; манапалістьічньї к. монополістйчний капітал; аснбуны к. основнйй капітал; перамённы к. змін
ний капітал; пастаянны к. постійний капітал;
О мёртвы к. мёртвий капітал.
КАПИАЛАЁМКАСЦЬ ж. капіталомісткість.
КАП1ТАЛАЁМК1 капіталомісткйй.
КАПІТАЛАУКЛАДАННІ, одн. капітал а^іиіаданне с. екон. капіталовкладення.
КАПОТА ж. розм. жарт, (жіночий халат) бун
да, халамйда.
КАПУСНЬІ у різн. знач, капустяний; к. ліст
капустяне лйстя; ~ная моль ентом. капустя
на міль; ~ная тля ентом. попелйця, попільнйця; к. матылёк капустяний метёлик.
КАПУСТА ж. 1. капуста; 2. кул. капусняк ч.\
заечая к. бот. заяча капуста, очйток ч.\ марская к. морська капуста; цвятн&я к. цвітна
капуста.
КАПЙРСЦІЦЦА недок. обл. упиратися, вере
дувати, коверзувати, капризувати.
КАПЙТНІК, -ку ч. бот. образкй, фіалковий
корінь.
КАПЙЦІЦЦА недок. (про коня) спотикатися.
КАПЙЦІЦЬ недок. бйти, топтати копйтами.
КАП’ЯКІДАЛЬНІК ч. кйдальник спйса, списометальник.
КАП’ЯКІДАЛЬНІЦА ж. кйдальниця спйса,
списометальниця.
КАПЯЛіОШ, -пелюша ч. капелюх.
КАП’ЯНОСЕЦ, -сца ч. військ, істор. спйсник,
списоносець.
КАПЯНУЦЬ док. копнути.
КАРА ж. кара; смярбтная к. смертна кара; 0 к.
Ббская кара Божа (Господня); егіпецкая к.
єгйпетська кара.
КАРА у різн. знач, кора; (верхній затверділий
шар — ще) кірка, шкірка; оярбзавая к. берёзова кора; ледзян&я к. крижані кірка; зямн&я
к. земна кора; к. вялікіх пауш&р9яу галаунбга
мбзга кора велйких півкуль головного мозку;
О абрасщ карбю (гразёю) обростй брудом.
КАРААБДЗІРАЛЬНЬІ спец, корообдиральний.
КАРААБДЗІРАЛЬШЧЬІК ч . спец, корообдирач.
КАРААБДЗІРАЛЬШЧЬІЦА ж. спец, корообдирачка.
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КАРААБДЗІРКА ж. спец корообдиральна ма
ній на.
КАРААЧЫШЧАЛЬНЫ спец, короочйснйй,
корооч й щу вал ьн и й.
КАРАБАТЫ пожолоблений, покороблений.
КАРАБАЦ1СТЫ нерівний, пожолоблений.
КАРАБАЦІЦЦА недок. жолобитися, коробитися.
КАРАБАЦІЦЬ недок. прям., пери, жолобити,
коробити, вигинати; обурювати.
КАРАБАЧАННЕ с. жолоблення, короблення.
КАРАБЁЛЬ, -бля ч. корабель; ваённы к. війсь
ковий корабель; акіянскі к. океанський ко
рабель; 0 спаліць сваё ~блі спалйти свої ко
раблі; вялжаму -бліб вялі'кае плавание прик.
вел й ком у кораблеві велйка й дорога.
КАРАБЁЛЬШЧЫК ч. розм. заст. корабельник,
суднобудівнйк.
КАРАБКАННЕ с. видирання.
КАРАБКАЦЦА недок. дертися, видиратися, дряпатися, братися (на гору).
КАРАБЛЕВАДЖЭННЕ с. мор. кораблеводіння.
КАРАБЛЕКРУШЙННЕ с. корабельна аварія,
аварія корабля.
КАРАБОК, -бк& ч. розм. (сірникова) коробка
ж.; коробочка ж.; к. зап&лак коробка (коро
бочка) сірників.
КАРАВА прислівн. кострубато; незугарно, неоковйрно.
КАРАВАСЦЬ ж . кострубатість, зашкарублість,
корявість; незугарність, неоковйрність.
КАРАВАЧНІК ч . обл. ганчірник, лахмітник;
(обл.) шматяр, онучник, онучкар.
КАРАВЕЦЬ і к а р а в і ц ц а недок. бруднйтися;
шкарубнути.
КАРАВУЛ ч. 1. у різн. знач, варта ж., сторожа
ж., караул; змяніць к. змінйти варту (сторо
жу, караул); несці к. бути (стояти) на варті;
узяць пад к. узяти під варту; браць на к.
військ, узяти на караул; 2. у знач. виг. розм.
ґвалт, караул; 0 хоць к. крычы хоч ґвалт кричй, хоч ляж та й плач.
КАРАВУЛКА див. каравульная.
КАРАВУЛЬНАЯ / КАРАВУЛКА (розм.) імен.
караульня, вартівня.
КАРАВУЛЬНЬІ 1. прикм. вартовйй, сторожовйй, караульний; ~нае памяшк&нне вартовё
(сторожове, караульне) приміщення; 2. у
знач. імен, вартовйй, караульний.
КАРАВЬІ 1. бруднйй, шкарубкйй, зашкарублий
(від бруду); ~вая ануча брудна (зашкарубла) ган
чірка; 2. (вузлуватий, шорсткий) кострубатий,
корявий, корячкуватий; к. ствол дріва корявий
стовбур дерева; 3. перен. (невмілий, невправний)
кострубатий, неоковйрний; незугарний; -выя
фразы кострубаті (недоладні, неоковйрні) фра
зи; к. пбчырк незугарний почерк.
КАРАВЙК, -ку ч. коров’ячий кізяк (кизяк).
КАРАВЙЧЫ коров’ячий.
КАРАГОД ч. танок; (рідше) хоровод.
КАРАГОДЗІЦЬ недок. водйти танок (коло, рід
ше хоровод); (рідко) хороводити.
КАРАГОДНІЦА ж. розм. танцівнйця, танцюрйстка.
КАРАГОДНЬІ танковий; (рідко) хороводний.

КАРДОНАВЫ

КАРАДРАБІЛКА ж. техн. кородробарка.
КАРАК, -рка ч. 1. анат. карк, шйя ж., потйлиця
ж.\ к. як у быка шйя як у бик£; 2. (у тварин)
шйя ж., холка ж., зашййок; конь намуляу к.
кінь намуляв холку; 0 гнуць к. гнути шйю;
гнаць у к. гнати в шйю (у три шйї); даць па
к&рку дати по шйї; сядзець на кАрку (у кого)
сидіти на шйї (в кого); стайць над каркам стоя
ти над душею; мець галав^ (на карку) мати
голову (на плечах, на в’язах); зарабЩь (дастйць) па карку дістати по шйї (по потйлиці).
КАРАКУЛІ, одн. каракуля ж. (невміло або не
дбало написані літери) кривулі, карлючкй.
КАРАКУЛЬ, -лю ч. каракуль.
КАРАКУЛЯВОД ч. с.-г. каракулівнйк.
КАРАКУЛЯВОДСТВА с. с.-г. каракулівнйцтво.
КАРАКУЛЯВОДЧЫ с.-г. каракул івн й цьки й.
КАРАНДАШ, -ш& ч . олівець; 0 браць на к. бра
ти на замітку.
КАРАНДАШНЫ олівцевий.
КАРАНДАШЫК ч. зменш, олівчик.
КАРАНЁВЫ кореневий.
КАРАННІК1, -кй ч. (про коня) коріннйй (голо
бельний) кінь.
КАРАННЇК2, -кй ч. обл. вулик, дуплянка ж.,
колода ж.
КАРАНТЙШ, -ш& ч. прост, коротун, коротай,
куцак, курдупель.
КАРАСЇНА ж. обл. гас ч.
КАРАСІНАВЬІ обл. гасовий.
КАРАСІНЬІ карасячий.
КАРАСКАННЕ с. видирання.
КАРАСКАЦЦА недок. дертися, видиратися, дряпатися, видряпуватися, братися.
КАРАСЬ1, -ся ч. іхт. карась; 0 на тбе і шчупак
у мбры, каб к. не драмау присл. на те й щука
в морі, щоб карась не дрімав; для того й муха
на світі, щоб лінйві удень не спали.
КАРАСЬ2, -сй ч. спец, (залізна пластинка, яку
підбивають до нижньої частини дерев ’яної осі)
підісок, підвісок.
КАРАТКАНОЖКА ж. 1. ч. і ж. розм. коротконіжка, і^цоніжка; 2. бот. куцоніжка ж.,
брахіподій ч.
КАРАТКАНОСІК ч. ент. плосконіс.
КАРАТКАГі АЛЬЦЬІ короткопалий, куцопалий.
КАРАТКАХВАЛЁВЫ короткохвил ьовйй.
КАРАУКА ж . розм. брудна, зашкарубла ганчірка.
КАРАЦЁЙ прислівн. вищ. ст. коротше.
КАРАЦЁЙШЫ прикм. вищ. ст. коротший.
КАРАЦЁЛЬКА ж . (сорт моркви) каротель.
КАРАЧКІ: на ~ках, на к. розм. рачки.
КАРДАНАЖ, -жу зб. картонаж.
КАРДАНАЖНІК ч . спец, картонажник.
КАРДАНАЖНІЦА ж . спец, картонажниця.
КАРДАНАЖНЫ картонажний.
КАРДОН1, -ну ч. у різн. знач, картон; абуткбвы
к. взуттєвий картон; ізаляцьшньї к. ізоляцій
ний картон.
КАРДОН2, ч. у різн. знач, кордон; выехаць за к.
вйїхати за кордон; лясны к. лісовйй кордон;
тамбжаны к. мйтний кордон.
КАРДОНАВЫ і КАРДОННЫ картонний.
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КАРДОНКА ж. розм. у різн. знач, картонка.
КАРДОННЬІ1 див. кардбнавьі.
КАРДОННЬІ2 (від кардбн2) кордонний.
КАРДОНШЧЬІК ч. картонник.
КАРДОНШЧЬІЦА ж. картонниця.
КАРЖАК, -ка ч. розм. корч.
КАРЖАКАВАТАСЦЬ ж. кремезність, (розм.)
оцупкуватість.
КАРЖАКАВАТЬІ 1. (низький, з товстим сучку
ватим стовбуром — про дерево) корчуватий;
2. (міцної будови тіла) кремезний, окоренку
ватий, осадкуватий, оцупкуватий, крижастий.
КАРКАВАЛЬШЧЬІК ч. закупорювач.
КАРКАВАЛЬШЧЬІЦА ж . закупорювачка.
КАРКАВЇНА ж. ошййок ч.
КАРКІ, -рак тільки мн. підсанки.
КАРМІЛЕЦ див. карміцель.
КАРМІЛІЦА див. карміцелька.
КАРМІЦЕЛЬ і КАРМІЛЕЦ ч. годувальник.
КАРМЇЦЕЛЬКА і КАРМІЛІЦА ж. годуваль
ниця.
КАРМІЦЦА недок. 1. (їсти) годуватися; 2. (ут
римувати себе) годуватися, харчуватися;
3. (постачатися їжею) живйтися; 4. пас. го
дуватися.
КАРМІЦЬ недок. годувати, (тварин — рідко)
корм йти; харчувати; (постачати їжу) живйти; 0 к. абяцанкамі годувати обіцянками; вбшай к. вошей годувати; хл&бам не кармі хлі
бом не годуй; к. як на заріз (заббй) годувати
як на заріз; паї'ць і к. поїти і годувати; вбука
нбгі кбрмяць присл. зайця ноги носять, вовка
зуби годують; якбй все вовк лежав, то вже б
досі здох; салауя байкамі не кбрмяць присл.
соловей піснями не сйтий; слів густо, а в
животі пусто; як вбртіа ні кармі, єн усе у лес
глядзіць скільки вовка не годуй, а він усе в
ліс дйвиться; вовча натура в ліс тягне; не
сподівайся дяки від приблудної псяки.
КАРМЛЕННЕ с. 1. годування, годівля ж.; хар
чування; жйвлення; 2. істор. кормління.
КАРМУШКА ж. с.-г. перен. розм. годівнйця.
КАРОМЬІСЕЛ, -сла ч. 1. коромисло с.; 2. (у
запрягу) орчик, барок; 0 дьім карбмьіслам гармйдер, буча ж., веремія ж., шарварок; дим
коромислом.
КАРОНА ж. і. у різн. знач, корона; царская к.
царська корона; сбнечная к. сонячна корона;
2. крона; густая к. дрЗва густа крона дерева;
0 к. з галавьі не зваліцца (не спадз&) корона
з головй не впаде.
КАРОНІСТЬІ кронистий.
КАРОСЛІВЬІ 1. прикм. коростяний; к. сверб
коростяний свербіж, коростяна сверблячка;
2. у знач. імен, коростяний.
КАРОСТА ж . мед. короста.
КАРОСТАВЬІ коростяний; к. клешч ентом. ко
ростяний кліщ.
КАРОТКА прислівн. коротко.
КАРП іхт. короп; люстранй к. дзеркальний
короп.
КАРПАВЬІ короповий.
КАРПАВЬІЯ у знач. імен. мн. іхт. коропові.
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КАРПАНІНА ж. розм. порпання с., вовтужен

ня с., тяганйна.
КАРПАННЕ див. кбрпанне.
КАРПАНУЦЬ док. однокр. розм. 1. колупнути,
копирснути; 2. перен. колупнути.
КАРПАТЛІВА прислівн. кропітко, марудно,
клопітно, турботливо, старанно, дбайлйво,
клопітлйво.
КАРПАТЛІВАСЦЬ ж. копіткість; забарність,
загайність, марудність; турботливість, ста
ранність, дбайлйвість.
КАРПАТЛІВЬІ кропіткйй, копіткйй; забарнйй,
марудний; турботливий, старанний, дбайлйвий; к. чалавёк копітка людйна; -лівая раббта копіткі (забарна, марудна) робота.
КАРПАЦЦА див. кбрпацца.
КАРПАЦЬ див. кбрпаць.
КАРПАЧ, -чй ч. розм. знев. копун.
КАРПЁЦЬ недок. розм. 1. корпатися (над чим),
пріти, гнути спйну (над чим); (напружуючи зір
— ще) сліпати; 2. животіти, нйдіти, скніти.
КАРТАВА прислівн. гаркаво.
КАРТАВАННЕ с. розм. тасування.
КАРТАВАНЬІ розм. тасований. — Див. ще картаваць.
КАРТАВАСЦЬ ж . гаркавість.
КАРТАВАЦЦА недок. пас. розм. тасуватися.
КАРТАВАЦЬ недок. розм. (гральні карти) тасу
вати.
КАРТАВІНКА ж . (трохи гаркава вимова) гар
кавлення с.
КАРТАВІЦЬ недок. гаркавити.
КАРТАВЫ гаркавий.
КАРТАЛЮШКА ж. прост, (невеликий аркуш
паперу з яким-небудь записом на ньому) пи
сулька; папірець ч.
КАРТОВЫ бавовняний. — Пор. корт1.
КАРТУНА ж. текст, заст. (бавовняна) тканйна; мануфактура.
КАРТУНОВЫ заст. мануфактурний.
КАРТУНШЧЫК ч. заст. мануфактурник.
КАРУНАЧНІЦА ж. мереживниця, мережниця.
КАРУНКАВЫ мереживний; мережаний; ~вая
вытвбрчасць мереживне виробництво; -выя
узбры мережані візерунки.
КАРУНКІ, -нак тільки мн. мереживо с.; ме
режка ж.
КАРЦЁЖ, -цяжу ч. розм. картярство с.
КАРЦЁЖН1К ч. розм. картяр.
КАРЦЁЖН1ЦА ж. розм. картярка.
КАРЦЁЖНЫ розм. картярський.
КАРЧАЖЬІНА ж . розм. корч.
КАРЧАК, -ка ч. розм. корч, пень.
КАРЧАКАВАТЬІ корчастий; (перен.) кремёзнйй, крижастий, (рідко) кряжистий.
КАРЧАНЁЦЬ недок., УКАРЧАНЁЦЬ розм. кляк
нути, заклякнути, дубіти, задубіти; холону
ти, захолонути, мерзнути, замерзнути.
КАРЧЁУЕ с. 1. (ділянка зрубаного лісу) поруб;
2. зб. корчі, пеньки.
КАРШУН, -на ч. зоол. шуліка, коршак; каня
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ж.\ 0 -нбм наляцець шулікою (як шуліка, мов
шуліка) налетіти (кйнутися).
КАРШУНЇХА ж. розм. (самиця шуліки) шуліка.
КАРШУНОВЬІ шуліки (род. в.), коршака (род.
в.)\ шулічий; ~вая дзюба дзьоб шуліки (кор
шака).
КАРШУНОУ шулічин, коршаків; -нбва гняздб
шулічине (коршакове) гніздо.
КАРІІіЗНЬ, -шня ч. розм. 1. карк, шйя ж., потйлиця ж.\ 2. стусан, штурхан, штовхан; надавйць ~неу надавати стусанів (штурханів);
0 гнаць у каршЗнь гнати в шйю.
КАРЬІ1 карий.
КАРЬІ2 тільки мн. (довгий віз для перевезення
вантажів) дроги, биндюгй.
КАРЬІГЇРАВАННЕ с. коригування.
КАРЬІГЇРАВАЦЦА недок. пас. коригуватися.
КАРЬІГЇРАВАЦЬ недок. техн. коригувати.
КАРЬІНА ж . (уламок деревної кори) корйна.
КАРЬІСТАЛЬНІК ч . юр. користувач.
КАРЬІ СТАН НЕ с . у різн. знач, користування;
м&сци грамадскага ~ння місця громадського
користування; у агульним ~нні у загальному
(спільному) користуванні.
КАРЬІСТАЦЦА недок. у різн. знач, користува
тися, користатися; к. злекірйчнасцю корис
туватися електрикою; к. випадкам користу
ватися (користатися) з нагоди, використову
вати нагоду; к. дббрай (дрЗннай) славай мати
добру (погану) славу.
КАРЬІСЦЬ ж. у різн. знач, корйсть, вйгода;
прьінесці к. радзіме принестй корйсть вітчйзні (батьківщйні); займбць к. мати зйск; пгго
яму за к. ад г$тага? що йому за вйгода від
цього? гаварйць на к. (каго-чаго) промовляти
на корйсть (кого-чого).
КАРЬІТА с. корйто (для годування худоби); 0 застацца ля разбітага к. зостатися (опинйтися,
залишйтися) ні з чим, коло розбйтого корйта; лезці не у свае к. совати (сунути, тйкати,
пхати) носа не в свої справи.
КАРЬІЦЬ1 (што) недок. знімати кору (з чого),
очищати від корй.
КАРЬІЦЬ2 недок. розм. картати; дорікати, до
коряти.
КАРЗКЦЇРАВАННЕ с. коректування.
КАРЗКЦЇРАВАЦЦА недок. пас. коректуватися.
КАРЗКЦЇРАВАЦЬ недок. у різн. знач, коректу
вати.
КАРЗКЦІРОВАЧНЬІ коректувальний; к. самалет коректувальний літак; к. артьілерййскі
агбнь коректувальний артилерійський вогонь.
КАРЗКЦІРОУКА ж. коректування.
к а р з к ц і р Оу ш ч ь і к ч. коректувальник.
КАРЗКЦІРОУШЧЬІЦА ж. коректувальниця.
КАРФННЬІ у різн. знач, коріннйй; к. жьсхар
коріннйй жйтель (мешканець); -нния змбньї
докорінні (корінні) зміни; к. зуб. кутній зуб;
0 -нньїм чинам докорінно, грунтовно; зов
сім, цілком.
КАРФЦЬ недок. бруднйтися, шкарубнути (від
бруду).
КАСАВАННЕ с . 1. закреслювання, викреслю
вання, черкання; 2. перен. касування, скасу
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вання, (незак. д. — ще) скасовування; 3. пе
рен. розривання, розірвання.
КАСАВАЦЦА недок. пас. закреслюватися, ви
креслюватися, черкатися; касуватися, скасо
вуватися; розриватися.
КАСАВАЦЬ недок. 1. закреслювати, викреслю
вати, черкати; 2. перен. (про закон і т. ін.)
касувати, скасовувати; 3. перен. (про договір,
шлюб) розривати; 4. юр. касувати; к. рашЗнне
суда касувати ухвалу суду.
КАСАВЇЛЬНА див. кассё.
КАСАВОКАСЦЬ с. косоокість; (обл.) зизоокість.
КАСАВОКІ косоокий; (обл.) зизоокий.
КАСАВУРЫЦЦА і КАСУРЫЦЦА недок. розм.
дивйтися скоса (крйво) косйтися.
КАСАВУРЬІЦЬ недок. розм. (про очі) дивйтися
скоса (крйво); к. вбчы косйти очі (очйма).
КАСАЛАПА прислівн. розм. клйшаво.
КАСАЛАііАСЦЬ ж . клишоногість, клйшавість.
КАСАЛАПЬІ клишоногий, клйшавий.
КАСАТКА1 ж . (ластівка) ластівка (сільська).
КАСАТКА2 ж . зоол. (морська тварина) косатка.
КАСАУЁ див. кассё.
КАСАЧ1, -ча ч. бот. півники.
КАСАЧ2, -ча ч. зоол. обл. тетерук, тетерюк, те
теря, тетервак.
КАСАЧОВЫЯ імен. мн. бот. півникові.
КАСЁЦ, род. касца ч. косар.
КАСІЗНА ж. розм. перекіс.
КАСІЛКА ж. с.-г. косарка.
КАСІЛЬНА с. кісся.
КАСЛАУКА ж . обл. (пасмо волосся) с. пасмо с.,
жмуг ч. прост, патла, кудла, космак ч., пелех ч.
КАСМАТАСЦЬ ж . розм. мохнатість, волоха
тість, кошлатість.
КАСМАТЫ розм. мохнатий, волохатий, кош
латий, кудлатий, патлатий, пелехатий.
КАСМАЦЁННЕ див. касмаццё.
КАСМАЦЕЦЬ недок. кошлатіти, кудлатіти.
КАСМАЦІЦЦА недок. звор., пас. розм. кошла
тися, кошлатитися; кудлатися, куйовдитися.
КАСМАЦІЦЬ недок. розм. кошлати, кошлати
ти, кудлати, куйовдити.
КАСМАЦЦЁ і КАСМАЦЁННЕ (розм.) с. зб.
патли, кудли, космакй, (обл.) кустрі.
КАСМАЧ, -ча ч. розм. кудлай, кудлань, кудлач,
кудла, патлач, патлань; (обл.) куйовда.
КАСМАЧЙ тільки мн. прост, патли, кудли,
космакй, пелехи.
КАСМЬІК див. касмйль.
КАСМЫКАВАТЫ розм. клочкуватий, клоччас
тий.
КАСМЫЛЁК, -лька і КАСМЫЧОК, -чка ч.
розм. зменш, жмутик, жмуток; віхтик; к. вбуны жмутик вовни.
КАСМЬІЛІНА ж (вовни, волосся) жмут ч., пас
мо с.
КАСМЬІЛЬ, -ля і КАСМЬІК ч. розм. (вовни
і т. ін.) жмут; (волосся — ще) п&смо; (соломи,
сіна — звичайно) віхоть; клапоть; -мьілі ту
ману клапті туману.
КАСМЫЧОК, -чка див. касмылёк.
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КАССЁ, -сся і КАСАВІЛЬНА обл., КАСАУЁ
обл. С. КІССЯ.
КАСТАЛОМ, -му ч. бот. чорнокорінь.
КАСТРОВЫ вогнищевий, огнищевий.
КАСТРЙВЫ з кострйцею.
КАСТРЙЦА ж. кострйця, терміття с.
КАСТЙЧНІК ч. жовтень.
КАСТЙЧНІЦКІ жовтневий; к. пераварбт жовт
невий переворот; ~кія дажджы жовтневі дощі.
КАСТРЙЧНЫ кострйчний; (зроблений з кос
триці — ще) костричаний.
КАСТРЙШЧА с. обл. вогнище.
КАСТЙЛЬ, -ля ч. 1. (палиця для опори кривих
або осіб з хворими ногами) мйлиця ж.; костур;
2. техн. (товстий цвях) костйль.
КАСУРЫЦЦА див. касавурыцца.
КАСЦЁЛЬНЫ костьольний; костельний; 0 і пасцёльнае і касцёльнае (про одяг) і буденний, і
святковий.
КАСЦЁВАМАЗГАВЙ кістково-мозковгій.
КАСЦЁР1, -стра ч. 1. (дров) стіс; 2. (млинців
і т. ін.) купка ж.
КАСЦЁР2, -стра ч. багаття с., вогнище с., (обл.)
ватра ж.
КАСЦЁР3, -стра ч. гірн. костер.
КАСЦЯВЬІ і КОСНЫ кістковйй; к. туберкулёз
кістковйй туберкульоз; к. мозг анат. кістко
вйй мозок.
КАСЦЯНЇЦА ж. (одна ягода костяниці) костянйця, кам’янйця.
КАСЦЯНЇЦЬІ, -ніц 1. тільки мн. бот. (про рос
лину) костянйця, кам’янйця; збір&ць к. зби
рати костянйцю (кам’янйцю).
КАСЦЯНЇЧНЬІ костянйчний, костяницёвий.
КАСЦЙНКАж. бот. 1. костянйця, кам’янйця;
2. (сорт груш) кістянка.
КАСЙК1, -ка ч. розм. (розташований косо предмет)
косяк; (боковий брус рами дверей) одвірок.
КАСЙК2, -ка ч. (гурт коней, риб, птахів) табун,
зграя ж., косяк.
КАТАЛЇК, -ка і КАТОЛІК, -ка ч. католик.
КАТАР, -ру ч. мед. катар.
КАТАХ, -ха ч. 1. (кукурудзи) качан; (обл.) киях;
2. (верби, берези) сережка ж ., котик.
КАТАХАКВЁТНЫЯ імен. мн. бот. сережкоцвітні.
КАТАЦЦА недок. кататися; к. вярхбм кататися
верхи, (рідше) верхом; (без сідла — ще) охляп;
к. на лбдцы кататися на човні; к. на каньках
кататися на ковзанах; 0 любіш к., любі і саначкі вазіць присл. любиш поганяти, любй й
коня годувати; любиш смородину — любй й
оскомину; любиш кататись — любй й саночкй возйти.
КАТАЦЬ недок. 1. катати; к. на санках катати
на санках; 2. техн. катати; к. ліставбе жалёза
катати листове залізо.
КАТАШОК, -піка ч. зменш, пестл. 1. (верби, бе
рези) сережка ж ., котик; 2. (кукурудзи) ка
чанчик; 3. (подорожника) колосок.
КАТОК1, -тка ч. (майданчик для катання на
ковзанах) ковзанка ж ., ковзалка ж.
КАТОК2, -тка ч. техн. коток.
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КАТОК3, -тка ч. зменш.-пестл. котик.
КАТОК4, -тка ч. бот. (верби) сережка ж., котик.
КАТОРЫ займ. 1. пит. і відн. котрий, якйй; к.
табё год? котрий тобі рік?; ~рая гадзіна? кот
ра годйна?; к. раз вы гЗта рббіце? котрий раз
ви це робите?; 2. неозн. (не перший) котрий,
якйй; к. дзень ягб ужб чакаем котрий день
його вже чекаємо; к. раз табё гавару котрий
раз тобі кажу; 3. неозн. розм. котрі; декотрі,
деякі; ~рыя ужо прьібхалі, а -рыя яшч§ у дарбзе декотрі вже приїхали, а деякі ще в до
розі; 0 ~рая пара дуже пізно; куды к. хто кудй.
КАТОРЫ-НЁБУДЗЬ, род. катбрага-нёбудзь займ,
неозн. котрий-нёбудь, якйй-нёбудь, якййсь.
КАТРЙНКА ж . прям., перен. катерйнка; іграць
на -нцы грати на катерйнці; 0 завесці -нку
накрутйти катерйнку.
КАТРЙНШ ЧЫК ч. катерйнщик.
КАТРЙНШЧЫЦА ж. катерйнщиця.
КАТУРХАЦЬ недок. термосити, торсати, штов
хати; (перен. розм.) будйти, пробуджувати.
КАТУХ, -ха ч. 1. хгпвёць, хйжка ж ., комірка
ж ., комірчйна ж.; 2. перен. розм. (про жит
ло) хйжка ж ., конура ж.; 3. обл. засік.
КАУБУХ, -ха ч. обл. (щлунок) кёндюх.
КАУЗОТА ж. розм. слизота.
КАУКА ж . обл. орн. г а л к а .
КАУКАЦЬ недок. обл. нявкати; кбшка ~кае
кішка нявкає.
КАУНЁР, -няра ч. комір; 0 браць (узяць) за к.
брати (узяти) за барки (за комір); за к. не
капає за комір не капає; залажыць за к. бути
напідпйтку (під мухою).
КАУНЁРЫК ч. зменш. ком4рёць, комірчик.
КАЦЁЛКА / КАЧОЛКА, КАЧУЛКА ж. 1. кру
жок ч. (дерев’яний)\ 2. перен. розм. (товста,
низька жінка) товстуха, товстуля, гладуха.
КАЦІНЬІ котячий.
КАЦІНЬІЯ імен. мн. зоол. котй.
КАЦЯЛОК, -лка ч. 1. (посуд) казанок; салдацкі
к. солдатський казанок; 2. (чоловічий капе
люх) котелок; фётравы к. фётровий котелок;
О к. варыць у кого макітра варить у кого.
КАЧАР ч . качур, сёлезень; (обл.) сёлех.
КАЧОЛКА див. кацёлка.
КАЧУЛКА див. кацёлка.
КАЧФЛІ, -ляу тільки мн. гойдалка, (діал.) гойданка, (заст.) орёл і.
КАЧФУЕ с. 1. (стоянка кочівників, місце кочуван
ня) кочовйще; 2. (дія) кочування, кочівля ж.
КАЧФУНІК ч. кочівнйк, кочовйк.
КАЧФУНІЦА ж. кочівнйця.
КАЧФУНІЦКІ кочівнйцький.
КАЧФУНІЦТВА с. кочівнйцтво.
КАШАЛЁК, -льк^ ч. гаманёць, гаман, калйтка
ж ., капшук; 0 тбусты к. набйтий (повний,
розм. повнісінький) гаманёць (гаман); пусты
к. порожній (пустйй) гаманёць.
КАШМА ж . (вид повсті) повстйна, кошма.
КАШМІРОУКА ж. розм. кашемірова хустка.
КАШОЛКА ж. обл. кошик ч., кошіль ч.
КАШТАВАЦЬ1 недок. у різн. знач, коштувати;
югіга -туе тры грьіуні кнйга коштує три грйв-
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ні; кблькі -т^е? скільки коштує?; стол мне
~Т^е у мёсяц сто рублёу стіл мені коштує на
місяць сто рублів; гЗта -тавала мне шмат здарбуя це коштувало мені багато здоров’я;
0 дбрага к. влетіти в копійку.
КАШТАВАЦЬ2 недок. розм. пробувати, куш
тувати; к. яблык пробувати (куштувати)
яблуко.
КАШТАН1, -на, (про деревину ізб.) -ну ч. каштан;
кбнскі к. кінський каштан; 0 даставаць -ны з
агню тягати каштани з вогню; загрібати жар
чужими руками; загрібати жар (для кого).
КАШТАН2 ч. у знач. імен, (про масть коня) бу
ланий.
КАШТАНАВЫ1 каштановий; ~вае дрЗва каш
танове дерево.
КАШТАНАВЫ2 (про масть коня) буланий.
КАШТАРЬІС ч. кошторис; скл&сці к. скласти
кошторис.
КАШТАРЬІСНА-ФІНАНСАВЬІ кошториснофінансовий.
КАШТАРЫСНЫ кошторисний.
КАШТО^НАСЦЬ ж. цінність; коштовність;
матЗрыйльныя і духбуныя -ц і матеріальні й
духовні цінності; захав&нне -цей зберігання
коштовностей; ягб раббта має вялікую к. для
навукі його праця становить велйку цінність
для науки.
КАШТОУНЫ цінний; коштовний; дорогоцін
ний; к. падарунак цінний (коштовний) пода
рунок (дарунок); к. камень коштовний (до
рогоцінний) камінь; -ныя викаїші коштовні
копалини; ~ныя папёры цінні папери; -ныя
мет&лы благородні метали; -ная прапанбва
цінна пропозйція.
КАШУЛЬНЫ сорочковий.
КАШУЛЯ ж. сорочка; (обл.) кошуля; 0 нарадзіцца у -л і народйтися в сорочці; аст&цца
(пакінуць) у аднбй -лі залйшйтися (залйшйти) в самій сорочці; свая к. бліжЗй да цёла
всяк чоловік собі не ворог; своя пазуха
блйжче; де ви бачили граблі, щоб від себе
греблй?; усякому своя сорочка блйжче до ті
ла; усякому своє рйло мйле.
КАШЧУНСКІ блюзнірський.
КАШЧУНСТВА с. блюзнірство.
КАШЧУНСТВАВАЦЬ недок. блюзнйти, блюзнувати, зневажати Бога.
КАШЕЛЬ, род. кашаля ч. кошіль, кіш; корзйна
ж.; О плесці кашалі з л&пцямі верзти (плестй)
нісенітницю (нісенітниці); плестй (правити)
смаленого дуба; розказувати сон рябої кобйли; верзтй дурниці; теревені правити.
КАШдННЕ с. косіння; косовйця ж.
КАШЙЧЫ котячий; 0 к. канцЗрт котячий кон
церт.
КАИіЗЧЬІЯ імен. мн. зоол. котй.
КАЭФ1ЦЫЁНТ ч. мат., фіз. коефіцієнт; к. карыснага дзейння коефіцієнт корйсної дії.
КАЗФ1ЦЫЁНТНЫ мат., фіз. коефіцієнтний.
КВАКША ж. зоол. райка, крякавка; (обл.) рйхкавка.
КВАПІЦЦА і КВАПІЦЬ недок. зазіхати, ласи
тися, квапитися; к. на чужбе зазіхати на чуже.
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КВАПІЦЬ див. кв&піцца.
КВАПНА прислівн. жадібно, жадно, жадлйво;
ненажерливо.
КВАПНАСЦЬ див. сквапнасць.
КВАПНЬІ див. сквапньї.
КВАТАРАВАЦЬ недок. у різн. знач. розм. квар
тирувати, мешкати.
КВАТАРАНТ ч. квартирант; мешканець.
КВАТАРАНТКА ж. квартирантка; мешканка.
КВАТАРАНЦКІ квартирантський.
КВАТАР’ЕР ч. військ, кватир’єр.
КВАТАР’ЙРСКІ кватир’єрський.
КВАТЙРА ж. квартйра; галбуная к. (заст.) го
ловна квартйра.
КВАТЗРАНАЙМАЛЬНІК ч . квартиронаймач.
КВАТЗРАНАЙМАЛЬНІЦА ж . квартиронай
мачка.
КВАТИРКА1ж. зменш, (маленька квартира) квартйрка.
КВАТИРКА2 ж. заст. чверть кварти.
КВАТЙРНЬІ квартирний.
КВАШ АНІ НА ж. холодець ч., драглі мн.
КВЄТАЧНІЦА1 Ж . квіткарка.
КВбТАЧНІЦА2 ж. ент. (муха) сновйга.
КВЙТАЧНЬІ (виготовлений з квітів) квітковйй;
к. адзкалбн квітковйй одеколон.
к в £ т к а ж. у різн. знач, квітка; збір&ць -к і зби
рати квіти; штучньїя к. штучні квіти; жьівьія
-кі живі квіти; -к і красамбуства квіти крас
номовства.
КВЕТКАВОД ч. квітникар, квіткар.
КВЕТКАВОДСТВА с. квітнйцтво, квітникар
ство.
КВЕТКАВОДЧЬІ квітницький, квітникарський.
КВЕТКАВЬІ у різн. знач, квітковйй; -вая пупьшіка пуп’янок, квіткова брунька; к. кіеск
квітковйй кіоск; к. дьів&н квітковйй килим.
КВ£ТНІК ч. 1. прям., перен. квітнйк; 2. палі
садник.
к в Е т н і к а в ь і квітниковий.
КВЕЦЕНЬ ж. зб. цвіт ч., квіт ч.; (поез.) цвітінь,
цвітіння с., квітіння с.
КВІТ ч. розм. квитанція ж.
КВЇТА у знач. прис. розм. квит, квйти; 0 і к.
дзйдзька Мікіта! і квит!; та й квит!; та й край!;
та й годі!
к в і т н Е н н е с. 1. цвітіння, квітування; 2. цвіт
ч., квіт ч.; (поез.) цвітінь ж.\ 3. процвітання,
розквіт ч.; буяння.
КВГГНЕЦЬ недок. перен. 1. (успішно розвива
тися) квітнути; процвітати; -н ее прамьіслбвасць процвітає промисловість; -н ее нав^ка
і мастацтва процвітає (квітне) наука і мис
тецтво; 2. (перебувати в станірозквіту) мати
квітучий вйгляд (квітуче здоров’я), відзнача
тися квітучим здоров’ям (квітучою красою
і т. ін.).
КВІТНЕЮЧЬІ квітучий, процвітаючий.
КВІТОК, -тк& квитанція ж.
КВОЛІЦЦА недок. розм. скаржитися (на біль,
слабість); к. на нбгі скаржитися на біль у
ногах.
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КВ^ЦАЦЬ недок. розм. квацати, квацяти, ма
зати; бруднйти; мазюкати.
КВЯЛІЦЬ недок. розм. квилити.
КВЯЦІСТА прислівн. 1. квітчасто, кольорйсто,
барвйсто; 2. переи. кучерйво, квітчасто.
КВЯЦЇСТАСЦЬ ж. 1. квітчастість, кольорйстість, барвйстість; к. лугбу барвйстість луків;
к. дзявбчага адзёння квітчастість (барвйс
тість) дівочого вбраний; 2. перен. кучеря
вість; к. стылю кучерйвість стйлю.
КВЯЦЇСТЬІ квітчастий, кольорйстий, барвис
тий; к. дыван квітчастий (барвйстий) кйлим;
к. луг квітчаста лука; 2. переи. кучерйвий;
~тыя слбвы кучерйві слова; к. стыль кучерй
вий стиль.
КЕДРАЧ 1. род. -ча ч. кедр; 2. род. -чу ч. зб.
кедрівнйк, кедрйна ж.
КЕДРОУНІК, -ку ч. зб. (кедровий ліс) кедрів
нйк, кедрйна ж.
КЁЛБА ж. іхт. обл. пічкур ч., піскар */., коблик ч.
КЁЛЛЯ ж. прям., перен. келія.
КЁМЩЬ недок. розм. метикувати, кметити, тймити, кумекати.
КЁМКАСЦЬ див. кёдшвасць.
КЁМК1 див. демлівьі.
КЁМЛ1ВА і КЁМНА (розм.) прислівн. розумі
юче.
КЁМЛ1ВАСЦБ і КЁМКАСЦЬ, КЁМНАСЦЬ
(розм.) ж. кмітлйвість, тямущість, тямовйтість, тймкість.
КЁМЛ1ВЫ і КЁМК1 (розм.), КЁМНЫ (розм.)
кмітлйвий, тямущий, тямовйтий, догадли
вий, спрйтний.
КЁМНА див. гемліва.
КЁМНАСЦЬ див. кёмл1васць.
КЁМНЫ див. кёмл1вы.
КЁП1К1 тільки ми. кпйни; кепкування с.; 0 к.
стрбіць брати на кпйни.
КЁРПАЦЦА недок. перен. довбатися, колупати
ся, корпатися, порпатися, (розм.) бабратися.
КЁРПАЦЬ недок. колупати, копирсати, длубати.
КЁРХАЦЬ недок. розм. (кашляти) бухйкати.
КЁУЗАЦЬ недок. прост, мазати, бруднйти.
КЁШКАННЕ с. розм. порпання, бабрання, ко
пирсання.
КЁШКАЦЦА недок. розм. порпатися, бабрати
ся, копирсатися.
КІДАЛЬНІК ч. метальник, кйдальник; к. кап’я
спорт, метальник спйса.
КІДАЛЬНІЦА ж. метальниця.
К1ЁУКА ж. обл. качан ч. (кукурудзяний).
КІЖЛАЙ, -лая ч. прост, вайло, тюхтій, теле
пень, макуха ж.
КІЛБАСА ж . ковбаса.
КІЛБАСНІК ч . ковбасник.
К1ЛБАСНІЦА ж . ковбасниця.
К1ЛБАСНЫ ковбасний.
КІЛЗАЦЦА недок. пас. гнуздатися, загнуздува
тися.
КІЛЗАЦЬ недок. прям., перен. гнуздати, загнуз
дувати.
КІЛЇМ ч. обл. килим.
КІЛІМАВЬІ обл. килимовий.
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КІЛІМШ ЧЬІК ч. обл. килймник, килимар.
КІЛЇМШЧЬІЦА ж. обл. килимниця, килимарка.
КІЛІШАК, -шка ч. келишок, ч£рка ж.
КІМ займ. пит. і відн. в ор., місц. в. ким.
КІНААГЛЙД, -ду кіноогляд.
КІНААПОВЕСЦЬ ж. кіноповість.
КШАВЫТВОРЧАСЦЬ ж. кіновиробнйцтво С.
КІНАЗДЬІМХЛЬНЬІ див. ктаздымачны.
К1НАЗДЫМАЧНЫ / КІНАЗДЬІМАЛЬНЬІ кі
нознімальний.
КІНАЗДГЇМКА ж. кінознімання с.
КІНАЗНАУЦА, -науцы ч. і ж. кінознавець.
КІНАМАСТАЦТВА с. кіномистецтво.
К1НАПЛЁНАЧНЫ кіноплівковий.
К1НАПЛЁНКА ж. кіноплівка.
КІНАРАБОТНІК ч . кінопрацівнгік.
К1НАСЁТКА ж. кіномережа.
КІНАСТУЖКА ж. кінострічка.
КІНАЧАСОПІС ч. кіножурнал.
КІНДЗЮК, -ка ч. розм. 1. (шлунок жуйних тва
рин) кендюх, рубець; 2. кул. кендюх, рубець,
флйки.
КІПЕНЬ, -ню і КІПЕЦЕНЬ, -петню (обл.) ч.
окріп, кип’яток.
КЇПЕЦЕНЬ див. кіпень.
КЇПЦІК ч. зменш.-пестл. 1. кігтик; 2. нігтик.
КІПЦЮ Р, -ра ч. 1. кіготь; пазур; 2. прост, ні
готь; 0 паказаць кіпцюрьі показати кігті (па
зурі); трымаць у кіпцюр&х тримати (держати)
в кігтях (у пазурах).
К1ПЦЮРАСТЫ кігтйстий, пазурйстий.
КІРАУНЇК, -ка ч. 1. керівнйк; 2. керуючий, керівнйк; к. спрау керуючий справами, керівнйк^справ.
КІРАУНІЦА ж. керівнйця.
КІРАУНЇЦКІ 1. управлінський; 2. керівнйцький.
КІРАУНІЦТВА с. 1. (дія) керівнйцтво; 2. (ус
танова) управління, управа ж.\ к. спр&вамі
управління справами; 3. зб. (керівники) ке
рівництво; змяніць к. змінйти керівнйцтво.
КІРАУНІЧЬІ управлінський; к. апарат управ
лінський апарат.
КІРМАШ ч. 1. йрмарок, базар; 2. перен. (галас,
гамір) гармйдер, базар; 0 птушыны к. пташйний базар.
КІРМАШАВАЦЬ недок. розм. ярмаркувати, ба
зарювати (базарувати).
КІРМАНіОВЬІ ярмарковий; базарний; к. тэатр ярмарковий театр.
К1РУЕМЫ прикм. спец, керований; к. снарад
керований снарйд.
КІРУНАК, -нку ч. 1. напрямок; браць к. брати
напрямок; самалёт узйу к. на пбунач л іт к
узйв напрямок на північ; 2. (шлях розвитку)
напрям; к. вярчЗння мат. напрям обертання;
3. (суспільна наукова течія, угруповання) на
прям, напрямок; літаратурнмя ~нкі літера
турні напрями (напрямки), літературна течія
(течії); 4. (поворот у становищі, обставинах
— рідко) оборот; спр&ва прыняла другі к.
справа повернула на інше.
КІРУЮЧЬІ 1. дієприкм. (рідко) керуючий; 2. у
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знач. прикм. керівнйй; провіднйй; -чая рбля

керівна роль; ~чыя указ&нні провідні вказівкй,
вказівки для керівництва; 3. дієприсл. керуючи.
К1СЁЙНЫ прям., перен. серпанковий; -ныя
фір&нкі серпанкові занавіски (завіски, фі
ранки); к. туман серпанковий туман; 0 -ная
панёнка заст. ірон. тендітна панночка.
К1СЁЛЬ, -сялю ч. прям., перен. кисіль; 0 сёмая
(дзясйтая) вада на кісял( прик. родич десйтого
коліна; родичі: на однім сонці онучі сушйли;
родйна — кумового наймита дитйна; [роди
чі] через вулицю (дорогу) навпрйсядки; сьо
ма (десята) вода на киселі.
К1СЁЛЬНЫ киселевий; 0 малбчныя рЗкі з -нымі бераг&мі молочні ріки й масляні берегй.
КІСКА ж. розм. кйця, кицюня.
КІСЛАВАЛЬНІК ч. текст, кислотувальник.
КІСЛАВАЛЬНІЦА ж. текст, кислотувальниця.
КІСЛАВАННЕ с. текст, кислотування.
КІСЛАВАЦЬ недок. текст, кислотувати.
КІСЛАГУБЬІ розм. товстогубий.
КІСЛАРОД, -ду ч . х і м . кйсень.
КІСЛАРОДНЬІ х і м . кисневий; -ная пад^шка
киснева подушка.
КІСЛАТА ж . кислота; кислятина; серная к. сір
чана кислота; яблачная к. яблучна кислота.
К1СЛЁЙШЫ прикм. вищ. ст. кисліший.
К1СЛЁЧА ж. обл. кислятина.
КІСЛОТАТРЬІВАЛАСЦЬ ж. спец, кислототрйвкість.
К1СЛОТАТРЫВАЛЫ спец, кислототривкйй.
КІСЛОТАУСТОЙЛІВЬІ спец, кислотостійкйй.
КІСЛОТАУТВАРАЛЬНЬІ прикм. техн. кислотоутворювал ьн и й.
КІСЛЙВАСЦЬ ж. розм. кислуватість.
кіслй ж. кислота; кислятина.
К1СЛЙВЫ розм. кислуватий, кисленький.
КІСЯЙ ж. серпанок ч.
КГГ1, род. кіта ч. зоол., перен. кит; лбуля кітбу ловля
китів; ён — галбуны кіт він — головнйй кит.
КІТ2, род. кіту ч. (для замазування щілин у вік
нах) замазка ж .; (розм.) кит.
КГГАВАННЕ с. і КІТОУКА (дія) ж. замазуван
ня, шпарування, китування.
КГГАВАЦЦА недок. пас. замазуватися, шпару
ватися, китув&тися.
КІТАВАЦЬ недок. замазувати, шпарувати; (вік
на) китувати.
КІТОУКА див. кітаванне.
КГУ, род. шва ч. кивок, кив.
К1ШАНЁВЫ див. кшгённы.
КІШАЧНАДЬІХАЛЬНЬІЯ імен. мн. зоол. киш
ко вод йш ні.
К1ШАЧНАЖАБРАВЫЯ імен. мн. зоол. кишко
возяброві.
КШІАЧНАПОЛАСЦЕВЬІЯ імен. мн. зоол. киш
ко во порожнйн ні.
КІШАЧНЬІ кишковйй.
КІШКА ж. 1. анат. кйшка; тбнкая к. тонка
кйшка; прям&я к. пряма кйшка; абадбчная к.
ободова кйшка; дванаццаціпбрсная к. дванад
цятипала кйшка; заварбт юшак заворот ки
шок; сляп&я к. сліпа кйшка; 2. розм. рукав
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ч., кйшка, шланг ч.\ 0 к. тбнкая (у кого) кйш
ка тонка в кого; выматаць (усе) -к і вймотати
(всі) кишкй; вьіпусціць -к і вйпустити кишки;
парв&ць ~кі са смеху порвати кишкй (животй) зо сміху (від сміху), надірвати пупа зо
сміху (від сміху).
КЇІІІМА: к. кішіць розм. аж кишіти, роєм ро
їтися.
К ІШ дН Н ІК ч. розм. [кишеньковий] злодій.
К1Ш ЗННЫ і К1ШАНЁВЫ 1. кишеньковий; к.
гадзшнік кишеньковий годйнник; 2. техн.
карманний; 0 -нныя грбшы кишенькові гроші;
-нныя расхбды кишенькові вйтрати (гроші).
кішЗнь ж. 1. кишеня; бакав&я к. бокова ки
шеня; 2. техн. карман; к. элеватара карман
елеватора; 0 не па -ні (кому) купйла немає
(в кого), не для кишені ( чиєї)\ не по зубах
(чиїх)\ [купйв би, та] купйло притупйло; палажыць у к. покласти в кишеню; па слбва у
к. не лазіць по слово (за словом) у кишёню
не лізе (не полізе); тр§сі к. трусйти кишёню;
падстауляй к. наставляй кишёню; вёцер свішча (гулйе) у -нях вітер свйще (гудё) в кише
нях; біць па -ні бйти по кишЄні (гаманцеві).
К1ЯСКЁР ч. кіоскер.
К1ЯСКЁРКА ж. юоскёрка.
КІЙХ, -х& ч. обл. качан; кіяхі кукурузы качани
кукурудзи.
КІЙШ НІК зб. обл. кукурудзйння с.
КЛАДА^ШЧЙК, -ка ч. комірнйк, комірнйй.
КЛАДАУШЧЬІЦА ж. комірнйця.
КЛАДОЧКА ж. комора; (обл.) спіжарня.
КЛАДЧЫК ч. буд. кладільник; (каменяр — зви
чайно) муляр.
КЛАДЫ тільки мн. кладовйще; (обл.) могилкй,
гробкй; (біля церкви) цвйнтар.
КЛАК род. клакй ч. мисл. клёйтух; (рідше) пиж.
КЛАПАЦЇЦЦА недок. 1. піклуватися, дбати; к.
аб спр&ве піклуватися (дб£ти) про справу;
2. клопотатися, поратися; к. каля стайні кло
потатися (поратися) біля стайні; 3. турбува
тися, непокоїтися; ты пра ягб не клапаціся ти
про нього не турбуйся.
КЛАПОТНА прислівн. дбайлйво, турботливо;
клопітно, клопітлйво; заклопотано.
КЛАПОТНАСЦЬ ж. дбайлйвість, турботливість;
клопітність, морочливість; заклопотаність.
КЛАПОТНЫ дбайлйвий, турботливий; мороч
ливий, заморочливий, клопітлйвий, клопіткйй, клопітнйй; заклопотаний.
КЛАПОУНІК ч. 1. род. -ніку бот. хрінниця ж.\
2. род. -ніка прост, (приміщення або меблі, в
яких розвелися блощиці) блощйчник.
КЛЁНГЧЫ тільки мн. розм. прокльони, про
кляття.
КЛЁНЧАННЕ с. 1. стояння (ставання) нав
колішки; 2. канючення, жёбрання, жебра
кування.
КЛЁНЧЫЦЬ недок. 1. ставати на коліна;
2. перен. канючити, жёбрати, жебракувати.
КЛЕЦ ч. обл. (у бороні) зуб.
КЛЁЦ1СТЫ розм. клітч&стий.
КЛЁК, род. клёку ч. розм. 1. глузд, розум; здо
ровий глузд; 2. соки мн ., сйли мн.; выцйгваць
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апбшні к. висмоктувати (тягнути, витягати)
останні соки (сйли); 0 не мець ~ку у галавё
без клею в голові; не мати (не вистачати,
бракувати) однієї (третьої, десятої і т. ін.)
клепки (в голові).
КЛЁКАТ, -ту ч. 1. (птахів) клекіт; 2. (при кипін
ні)клекотання с., клекотіння с., вирування с.
КЛЕУ, род. клёву ч. обл. риб. клювання с.
КЛЁЦК1, одн. клёцка ж. кул. галушкй.
КЛІКУША ж. мед. перен. криклйвиця, при
чинна, біснувата, навіжена.
КЛІКУШНІЧАЦЬ недок. мед. перен. кричати;
(розм.) галасувати; скаженіти, шаленіти;
(розм.) сатаніти, мордуватися.
КЛЇНАПІС, -су ч. клинопис.
КЛІЧНІК ч. грам, знак оклику.
КЛІЧНЬІ грам, клйчний; к. склон клйчний від
мінок.
КЛОП, род. клапа ч. ент. блощйця ж.
КЛУБЕНЬ, -бня ч. бот. бульба ж.
КЛУБЁНЬЧЫК ч. бот. бульбочка ж.
КЛУБЁНЬЧЫКАВЫ бот. бульбочковий.
КЛУБЇЦЦА недок. клуботатися, клуботітися,
клубочйтися, клубочіти; дым к. дим клубочеться (клубочйться, клубочйть).
КЛУБНЁВЫ бот. бульбовий.
КЛУБНЇЦА ж. (ягода) полунйця.
КЛУБНЇЦЬІ, -ШЦ, одн. клубніца ж. (ягоди) полунйці.
КЛУБНЇЧНІК, -ку ч. полунйчник.
КЛУБНЇЧНЬІ полунйчний.
КЛУБНЇЧЬІНА ж. (одна ягода полуниці) полунйчка.
КЛУБНЯ ПЛОДЫ, -дау, одн. клубняплбд ч. бот.,
с.-г. бульбоплоди.
КЛЬІГАЦЬ недок. розм. шкандибати, шкутиль
гати, кульгати.
КЛЫК обл. ікло.
КЛЫКАСТЫ ікластий.
КЛЬІПАЦЬ недок. розм. шкандибати, шку
тильгати, кульгати.
КЛЬІЧЬІЦЦА недок. розм. м’ятися, бгатися,
жужмитися.
КЛЁ1ЧЫЦБ недок. розм. м’яти, бгати, жужмити.
КЛЮЧЫК1 тільки мн. бот. первоцвіт ч.\ ба
ранчики; (обл.) нёбовий ключ.
КЛЮШНЯ ж. (у рака) клішня, клешня.
КЛЯВЁЦ, род. кляуца ч. молоток; (обл.) клевець.
КЛЙМАР ч. 1. техн. скоба ж., скріпа ж.;
2. обл. пряжка ж.
КЛЙМАРНЫ скобовйй, скобковйй.
клянОвік ч. кленовий сік.
КЛЙТВА ж. 1. клятва; 2. заст. проклін ч.
КЛЯТВАПАРУШАЛЬНІК ч . клятвопорушник.
КЛЯТВАПАРУШАЛЬНІЦА ж. клятвопоруш
ниця.
КЛЯТВАПАРУШАЛЬНЬІ клятвопорушник
КЛЯТВАПАРУШ^ННЕ с. клятвопорушення.
КЛЯЦЬБА ж. 1. (дія) проклинання с., про
кляття с.; 2. проклін ч.
КЛЙЧА ж. шкапа.
КЛЯШЧОТКІ див. ляшчбткі.
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КМЕН, род. кмёну ч. бот. кмин.
КМЁНАВЫ і КМЁННЫ кмйновий, кмйнний.
КНІГА1 ж. у різн. знач. кнйга; пераплёт ~гі
оправа кнйги; к. уліку кнйга обліку; к. скаргау і прапанбу кнйга скарг і пропозйцій; к.
— крьініца вёдау кнйга — джерело знань;
0 к. за сямю пячацямі кнйга за сімома замка
ми; глядзіць у ~гу, а бачыць фігу прик. дйвиться в кнйжку, а думає про Орйшку.
КНЇГА2 див. кніжка2.
КНЇГА3 див. кнігаука.
КН1ГААБМЁН, -ну ч. книгообмін.
КН1ГАВЫДАВЁЦК1 книговидавнйчий.
КН1ГАВЫДАВЁЦТВА с. книговидавнйцтво.
КН1ГАВЯДЗЁННЕ с. бухг. книговедення.
КНІГАГАНДАЛЬ, -длю ч. книготоргівля.
КН1ГАГАНДЛЁВЕЦ, -лёуца ч. книготоргівець.
КН1ГАГАНДЛЁВЫ книготорговельний.
КНІГАУКА / КНЇГА (обл.) ж. орн. чайка.
КНІЖКА1 ж. у різн. знач, кнйжка; працбуная к.
трудова кнйжка; ашчадная к. ощадна кнйж
ка; залікбвая к. залікова кнйжка.
КНЇЖКА2 і КНЇГА ж. анат. кнйжка.
КНЇЖНБІ 1. (який стосується книги, призначе
ний для книг) книжковий; к. фонд книжковий
фонд; к. магазін книгарня; к. гандаль книжко
ва торгівля; ~ная вбкладка книжкова обкла
динка; к. юёск книжковий кіоск; ~ная налата
книжкова палата; 2. перен. кнйжний; ~ныя ве
ды кнйжні знання; к. стыль кнйжний стиль.
КНОРАЗ ч. кнур, кабан,
кнот ч. гніт.
кнО т а в ы ҐН О ТО В И Й .
КНЫР, род. кныра ч. кнур.
КНЙЖАННЕ с. князювання.
КНЙЖАЦКІ князівський.
КНЯЖЬІЦЬ недок. князювати.
КНЯЗЬ ч. князь; вялікі к. велйкий князь.
КНЙСТВА с. князівство.
КОЖЬІН займ. означ, обл. кожний, кожен.
КАЗАГАДОВЕЦ, -дбуца ч. с.-г. козівнйк.
КАЗАГАДОУЛЯ ж. с.-г. козівнйцтво.
КАЗАГАДОУЧЫ с.-г. козівнйцький.
КОЗЫТ, -ту ч. лоскіт; баяцца -ту боятися лос
коту.
КОЗЫТНА прислівн. лоскітно, лоскотно.
КОЛА с. 1. колесо; махавбе к. махове колесо;
2. коло; 3. кільце; к. каубасьі кільце ковбасй;
0 зачараванае к. зачароване коло; к. фартуны
колесо щастя (фортуни); пятае к. у вбзе п’яте
колесо у возі; ні у кбла ні у мяла ні Богові
свічка, ні чортові шпйчка; ні грач, ні пома
гач; ні пава, ні ґава; ані до ради, ані до звади;
устауляць палкі у кблы уставляти палиці в
колеса; павярнуць к. гістбрьіі назад повернути
колесо історії назад.
КОЛАВЬІ коліснйй.
КОЛЕЧКІ прислівн. розм. скілечки.
КОЛІК ч. розм. зменш, кілок, кілочок.
КОЛІКІ, -кау, одн. кбліка ж. кольки, колька.
КОЛІСЬ прислівн. розм. колйсь.
КОЛІШ НІ колйшній.
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КОЛКА1 імен. ж. (дія) колення с., коління с
к. дрбу колення (коління) дров.
КОЛКА2 прислівн. 1. колюче; 2. перен. ущйпливо, уїдливо; дошкульно.
КОЛКАСЦЬ ж. 1. колючість; 2. перен. ущйпливість, уїдливість.
КОЛКІ1 1. (який легко розколюється) кілкйй;
~кія дрбвы кілкі дрбва; 2. колючий, колький;
~кае іржьшіча колюча (колька) стерня.
КОЛКІ2 перен. колючий, ущйпливий, уїдливий.
КОЛЛЕ с. зб. кілля мн. с.
КОЛЦА с. зменш, кільце.
КОЛЬКІ 1. займ. пит. скільки; к. чксу? скіль
ки часу? к. табё гадбу? скільки тобі років?;
к. каштуе г$та кніга? скільки коштує ця кнйга?; 2. займ. відн. кілька, декілька; праз к.
хвілін мы был! дбма через кілька (декілька)
хвилйн ми булй вдома; 3. прислівн. к. ёду, а
канц& усё ням& скільки їду, а кінця все не
має; к. р&дасці! скільки радощів!; 0 к. лет, к.
зім! скільки літ, скільки зим!; к. ёсць духу
(сільї) щосйли, щодуху; к. улёзе досхочу,
скільки влізе.
КОЛЬКЬНЁБУДЗЬ скільки-небудь.
к о л ь ц а с. зменш. 1. коліща, коліщатко;
2. кільце.
КОЛЬЧАТЫ у різн. знач, кільчастий, кільчатий; к. ланцуг кільчастий (кільчатий) лан
цюг; к. шаукапр&д кільчастий (кільчатий)
шовкопряд.
КОЛЮШКА ж. іхт. колючка.
КОЛЯДЫ і КАЛЙДЫ тільки мн. рел. Різдво с.
КОМЕЛЬГАМ прислівн. обл. (швидко) прожо
гом, мйттю, стрімголов.
КОМІНАК див. камінак.
КОМКАЦЬ недок. (похапцем докінчувати)
жужмити, викладати (подавати) жужмом; к.
даклад жужмити доповідь, жужмити (викла
дати жужмом, подавати жужмом) лекцію.
КОМЧЬІЦЬ недок. розм. жувати (беззубим ро
том).
КОНАВАЧНЫ кухлевий, квартовий.
КОНАВЯЗЬ див. канавйзь.
КОНАУКА ж . кухоль ч.\ кварта.
КОНТРНАСТУПЛЁННЕ с. контрнаступ ч.
КОНТРПАДРЬІХТОУКА ж. військ, контрпід
готовка.
КОНТРПРАПАН0ВА ж. контрпропозиція.
КОПАНІК ч. розм. полоз (із дерева, викопаного
з корінням).
КОП’ЕПАДОБНЬІ списоподібний.
КОНТУР: з -рам розм. з верхом; з лйшком.
КОПША ч. міф. могйльний дух.
КОПЬІСТКА ж. копйстка, мішалка.
КОРМ, род. кбрму ч. (для тварин) корм; гр^быя
кармы грубі кормй; зялёны к. зелений корм;
паднбжны к. паша; 0 на паднбжны к. (ісщ) на
дармові харчі (йти); не па кані к. не для на
шого коня ця паша.
КОРМААПРАЦОУКА ж. кормообробка.
КОРМААПРАЦОУЧЬІ кормообробний.
КОРМАВЫТВОРЧАСЦЬ ж . кормовиробнйцтво с.
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КОРМАЗАГРУЗЧЬІК ч. кормозавантажувач.
КОРМАЗДАБЬІВАННЕ с . кормодобування.
КОРМАЗДАБЬІВАЮЧЬІ прикм. кормодобувнйй.
КОРМАЗДРАБЛЙЛЬНІК ч. кормодробарка лс.,
кормоподрібнювач.
КОРМАНАРЬІХТОУКА ж. заготівля кормів,
кормозаготівля.
КОРМАНАРЬІХТОУЧЬІ кормозаготівельний.
КОРМАРАЗДАТЧЬІК ч . кормороздавач.
КОРМНІК ч. розм. годований кабан.
КОРМНЬІ годований, відгодований.
КОРПАННЕ і КАРПАННЕ с . порпання.
КОРПАЦЦА і КАРПАЦЦА недок. порпа
тися.
КОРПАЦЬ і КАРПАЦЬ недок. розм. порпати.
КОРТ1, род. кбрту ч. текст, бавовняна тканйна.
КОРТ2 ч. спорт, корт.
КОРШАК ч. орн. коршак, шуліка.
КОСАВУГОЛЬНІК ч. мат. косокутник.
КОСАВУГОЛЬНЬІ косокутний.
КОСАПРЬІЦФЛЬНЬІ: к. агбнь військ, косо
прицільний вогонь.
КОСКА1 ж. кіска; косйчка.
КОСКА2 ж. грам, кома; крбпка з ~кай крйпка
з комою.
КОСНА прислівн. відстаю, зашкарубло, за
клякло.
КОСНАСЦЬ ж. відсталість, заскніння с., шкарублість, закляклість, задубілість; млявість,
нерухомість.
КОСНАЯЗЬІКАСЦЬ ж. недорікуватість, недо
мовність.
КОСНАЯЗЬІКІ недорікуватий, недомовний,
гугнявий.
КОСНЬІ1 (несприйнятливий нового) відсталий,
зашкарублий, закляклий, задубілий; нерухо
мий, млявий; к. чалавбк відстала (млява ро
зумом) людйна; ~ньш пбглядьі відсталі (консерватйвні, зашкарублі, задубілі) погляди; к.
рбзум ледачий (млявий) розум.
КОСНЬІ2 див. касцявй.
КОТКА ж. обл. кішка, (розм.) кйцька, кітка.
КОТЛІШЧА с. розм. 1. садиба ж.\ 2. рід ч., родйна ж.
КОХЛІК, -ку ч. розм. кашлюк; коклюш.
КОШАНКА ж. (скошене зелене збіжжя на корм
худобі) кошенйця, кошанйця.
КОШТ, род. кбшту ч. 1. вартість ж.\ к. вьггвбрчасці вартість виробнйцтва; 2. кошт; раху
нок; паоудаваць кватЗру за свой к. побудува
ти квартйру на свої кошти; набмць пуце^ку
за свой к. придбати путівку за свій кбшт (за
свій рахунок); 0 на чьій к. на чий рахунок; на
чужм к. на чужйй кошт (рахунок).
КРАДКАМ див. крадкбм.
КРАДКОМ / КРАДКАМ прислівн. крадькома.
КРАЕВУГОЛЬНЬІ наріжний; к. камень наріж
ний камінь.
КРАЕВЬІ заст. 1. крайовйй; 2. (діалектний)
обласнйй; к. слоунік обласнйй словнйк.
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КРАЖ ч. 1. (гірське пасмо) кряж; 2. колода ж .,
кругляк, оцупок; кряж.
КРАЖЬІСТЬІ т о в с т й й , корчуватий (про дерево,
поліно).

КРАЙНЕ прислівн. конче, надто, дуже, гранйчно.
КРАКЇРАВАННЕ с. спец, крокіювання.
КРАКЇРАВАННЕ с. спорт, крокетування.
КРАКІРАВАНЬІ спец, крокійований. — Див.
ще кракіраваць.

КРАКІРАВАНЬІ спорт, крокетований. — Див.
ще кракіраваць.

КРАКІРАВіЩЬ недок. спец, крокіювати.
КРАКІРАВАЦЬ док. і недок. спорт, крокетувати.
КРАКІРОУКА ж . спорт, крокетування с.
КРАКОС, -су бот. обл. нагідки.
КРАМА ж . крамнйця; (обл.) л£вка; 0 вакбл крам
дьі зноу к нам прик. повернутися ні з чим.
КРАМбНЬЧЬІК ч. зменш, пестл. кремінчик.
КРАМЗАНУЦЬ док. однокр. розм. чиркнути,
черкнути; дряпнути.
КРАМЗЕЛЬ виг. розм. чирк, черк.
КРАМЗОЛІЦЬ недок. розм. (недбало, невміло
писати) дряпати.
КРАМЗОЛЯ ж. розм. кривуля, карлючка.
КРАМКА ж . зменш, крамничка; (обл.) лавочка.
КРАМНІК ч. крамар.
КРАМНІНА ж. розм. матерія, тканйна.
КРАМНІЧЬІХА ж . прост. (дружина крамаря)
крамарйха.
КРАМНЬІ розм. 1. крамничний, магазйнний;
2. (про матеріал) крамнйй.
КРАМЙНАСЦЬ ж. 1. пружність, пружйстість,
тугість; 2. свіжість, соковйтість; к. ябльїка
соковйтість яблука.
КРАМЯНбЦЬ недок. тверднути, наливатися;
-неюць раннія ябльїкі наливаються ранні яб
лука.
КРАМЯНЕВЬІ кремінний, крем’янйй; -вьія
прилади першаойтнага чалавека кремінні зна
ряддя первісної людйни; -вая стрільба кре
мінна рушнйця, кременівка; -вая гар£ крем’
яна гора.
КРАМЙНЬІ 1. міцний, тугйй, пружнйй, пружистий; 2. перен. (про людину) квітучий, здо
ровий; 3. свіжий, соковйтий.
КРАНАЛЬНЬІ зворушливий.
КРАНАЦЦА недок., КРАНУЦЦА док. 1. (з міс
ця) рушати, зрушити, вирушати, вйрушити;
2. (чаго) торкатися, торкнутися, доторкати
ся, доторкуватися, доторкнутися, приторка
тися, приторкуватися, приторкнутися (до кого,
чого)', 3. док. розм. (стати психічно ненор
мальним) збожеволіти, здуріти, з’їхати з глуз
ду; 4. док. розчулитися; 0 лед -нууся крига
скресла.
КРАНАЦЬ недок., КРАНУЦЬ док. 1. (дотор
катися) торкати, торкнути, чіпати, зачіпа
ти, зачепйти, займати, зайняти; -нуць кагб-небудзь за плячб торкнути кого-небудь за
плече; 2. (з місця) рушати, рушити; 3. пе
рен. (викликати глибоке почуття) зворушу
вати, зворушити; ягб апавяданне -н£ііа нас
його оповідання зворушило нас; 4. док.
(попсувати) прибйти; марбз -нуу квбткі мо
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роз прибйв квіти; 0 пальцам не -н^ць (каго)
пальцем не зачепйти (кого)', -нуць за живбе
зачепити за живе; не -нуць валаскА не за
чепйти волоска.
КРАНУТЬІ 1. торкнутий, зачеплений; 2. пе
рен. причйнний, божевільний, не сповна ро
зуму; (розм.) здурілий; 3. зворушений. —
Див. ще кранаць.
КРАНУЦЦА див. кран&цца.
КРАНУЦЬ див. кран&ць.

КРАПАК ч . кремезна людйна; здоров’як; велет.
КРАПЕЖ, -пяжу ч. техн. гірн. 1. кріплення;
2. кріпильний матеріал; кріпйльні деталі.
КРАПЕЖНЬІ техн., гірн. кріпйльний.
КРАПІВА ж . кропйва.
КРАПІНЕЦ, -нцу ч. бот. китятки мн.
КРАПІНКА ж . крапочка, цяточка, цятйнка.
КРАПІНЦОВЬІЯ імен. мн. бот. китяткові.
КРАПҐУНІК ч. 1. род. -ніку (зарості кропиви)
кропйв’яник; 2. род. -ніка ент. кропив’янка
ж.\ кропив’яна ванеса.
КРАПІУНІЦА ж. мед. кропйв’янка, кропйвниця.
КРАПҐУНЬІ кропив’яний; -ная ліхам&нка кропйв’яна пропасниця, кропйв’янка, кропйвниця.^
КРАПІУНЬІЯ імен. мн. бот. кропивові.
КРАСАВІК, -ка ч. квітень.
КРАСАВІКОВЬІ див. красавіцкі.
КРАСАВІЦКІ і КРАСАВІКОВЬІ квітневий.
КРАСАМОУНА прислівн. красномовно; про
мовисто; (рідко) проречисто.
КРАСАМОУНАСЦЬ ж . красномовність; про
мовистість; (рідко) проречивість.
КРАСАМОУНІЦКІ ораторський.
КРАСАМОУНЬІ красномовний, (рідко) проречистий; промовистий; к. пбзірк промовистий
(красномовний) погляд; -н и я лічби промо
висті (красномовні) цйфри.
КРАСАМО^СТВА с. красномовство, красно
мовність ж.
КРАСАЧКА ж. зменш.-пестл. розм. квіточка.
к р а с Е н ц ь і тільки мн. зменш.-пестл. кро
сенці.
КРАСІЦЬ недок. розм. прикрашати, прикрашу
вати, красйти; не месца к. чалавека, а чалавбк
мбсца не місце красить людйну, а людйна
місце.
КРАСІЦЬ і КРАСАЦЬ недок. кресати.
КРАСКА ж. розм. квітка.
КРАСКАВЬІ квітковйй; к. вбдар квіткові па
хощі.
КРАСНЬІ (рідко) красний, гарний, вродлйвий,
красйвий; 0 не радзіся к., а радзіся шч£сньі
не родйся красний, а родися щасний; як бу
де доля, то буде й льоля; не родйся в плат
тячку, а родйся в щастячку.
КРАСУН, -н& ч. розм. красень, красунь; гбрадк. місто-красень.
КРАТАЦЦА недок. 1. (зрушуватися з місця) ру
шати, вирушати; 2. ворушйтися; ледзь-ледзь
-лася бляш&нае лісце асін ледь-ледь ворушйлося бляшане лйстя осик.
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КРАТАЦЬ недок. 1. (доторкатися) торкати;
2. (переміщати) чіпати; порушувати, зрушу
вати; 3. ворушйти; 4. перен. (викликати гли
боке почуття) зворушувати.
КРАТЬІ, -тау тільки мн. 1. грати; 2. техн. пле
тіння с.\ сплетення с., сплетіння с.\ (у вікон
ній рамі розм. — ще) хрестовйна ж.; 3. розм.
(малюнок на тканині) карти; 0 сядзець за кратамі сиш'ти за ґратами.
КРАУЦОУСКІ кравецький.
КРАУцОУСТВА с . кравецтво.
КРАХТАННЕ с . кректання.
КРАХТАНУЦЬ док. однокр. крекнути.
КРАХТАЦЬ недок. кректати.
КРАХТУН, -на ч. розм. кректун.
КРАХТУХА ж. розм. кректуха.
КРАЦІСТЬІ фатчастий, зафатований.
КРАЧКА ж. орн. крячок ч.
КРОВААЧЬІІІІЧАЛЬНЬІ кровоочиснйй, кровооч й щувал ьн и й.
КРОВААЧЬІШЧЙННЕ ч. кровоочйщення.
КРОВАЗАМЯНЙЛЬНІК ч. фізіол. кровозамін
ник.
КРОВАЗВАР0Т, -ту ч. фізіол. кровообіг, кровобіг; круг -рбту коло кровообігу.
КРОВАЗЛІЦЦЕ с. мед. крововйлив ч.
КРОВАЗМЯШАЛЬНЬІ кровозмішний.
КРОВАЗМЯШ ^ННЕ с. кровозмішення.
КРОВАНАІМУНЕННЕ с . фізіол. кровонаповнення.
к р о в а п а д ц Е к , -ку ч. синяк, синець.
КРОВАПАДЦЕЧНЬІ синяковий.
КРОВАСПЬІНЙЛЬНЬІ кровоспйнний, кровотамівнйй, кровотамувальний.
КРОВАУТВАРІ&ННЕ с. кровотворення.
КРОВАЦЯЧЙННЕ с. мед. кровотеча ж.
КРОЗА, мн. крбзьі ж. мрія, мрії.
КРОПАЧКА ж . зменш, розм. крапочка.
КРОПЕЛЬКА ж. зменш.-пестл. крапелька;
(мала кількість) розм. капелйнка; крихта,
крйхітка; ф іш ки, фішечки; -к і расьі крапелькй росй; 0 ні -кі ні крапельки (краплйни, крйхти), аніфохи, аніфішки (аніфошки), аніфішечки (аніфошечки).
КРОПЕЛЬНАВАДКІ фіз. краплинорідкйй.
КРОПЕЛЬНІЦА ж . мед. крапельниця.
КРОПЕЛЬНЬІ краплйнний.
КРОПКА ж . 1. крапка; цятка; на белмм фбне чбрная к. на білому тлі чорна крапка;
паставіць -к у у канцьі сказа поставити
крапку наприкінці речення; к. з кбскай
грам, крапка з комою; 2. точка; агнявая к.
вогнева (вогньова) точка; гандлевая к.
торговельна точка; 0 к. у -к у точнісінько;
достоту, достотно, достеменно; слово в
слово; біць у адну -к у бйти в одну точку;
папасці у самую -к у попасти в (саму) ціль;
ставіць (паставіць) -к і над «і» ставити (по
ставити) крапкй над «і».
КРОПКАВЬІ 1. крапковйй; 2. мат. та ін. точковйй.
КРОПЛЕПАДОБНЬІ краплеподібний.
КРОПЛЯ ж . крапля, краплйна; 0 ні -л і ні

краплі, ні крйхти, ні фохи, ані трохи; да -лі
до краплі (краплйни); як дзве -л і вады як дві
краплі водй; к. у -лю крапля в краплю; да
апбшняй -лі до останньої краплі (краплйни)
ні -л і у рот не браць ні краплі (росйнки, ріс
ки ^рісочки) в рот (до рота) не брати.
КРОУ, род. крьіві ж. у різн. знач, кров; сумяшч&льнасць крьіві сумісність крові; 0 свая к.
своя кров; к. з малакбм кров з молоком; сапсаваць мнбга крьіві зіпсувати багато крові; к.
кінулася у галаву кров ударила (кинулася) в
голову (до головй); гарачая к. гаряча кров;
умыцца крбую умйтися кров’ю (юшкою); патапіць у крьіві втопйти в крові; сьісці крбу’ю
зійтй (стектй) кров’ю; плоць ад плбці, кроу
ад крьіві плоть від плоті, кров від крові; мбра
крьіві море крові; к. ледзянёе (стыне) у жылах
кров холоне в жйлах; пбтам і крбую потом і
кров’ю; сЗрца крывёю абліваецца серце кро
в’ю обливається, серце кривавиться; здабыць
крбую здобути (добути) кров’ю; запляміць рукі крывёй закривавити (покривавити) руки,
умочйти руки в крові; к. ігр£е (кіїгіць) кров
ф ає (кипйть).
КРОХКІ крихкйй, ламкйй.
КРОЧЬІЦЬ недок. крокувати.
КРОШКА ж. 1. (маленький шматочок чого-не
будь) крйхта, крйшка; к. хлёба крйхта (крйшка) хліба; 2. (про дитину) крйхітка; 3. зб.
спец. крйшиво с., крйшка; цаглянае к. цегля
не крйшиво (цегляна крйшка); 4. у знач,
прислівн. крбшку фохи, трошки; 0 ні -кі аніт
рохи, аніфошки; да -к і до крйхти; і -кі падабраць (пабраць) бути подібним (схожим)
як дві краплі водй.
КРУГ ч. 1. род. круга круг; выразаць к. з кардбну вйрізати круг з картону; выратавальны
к. рятувальний (рятівнйй) круг; к. каубасы
кільце ковбасй; 2. род. кругу (кружна, обізна
дорога) коло, гак; пайшбу не той дарбгай і
зрабіу ВЯЛ1КІ к. пішов не тією дорогою і зробйв велйке коло (велйкий гак); к. кровазварбту фізіол. коло кровообігу; палярны к. по
лярне коло; 0 на к. пересічно, у середньому;
заганны к. зачароване коло; даць -гу (пройти
чи проїхати зайву відстань обхідною дорогою)
зробйти гак.

КРУГААБАРОТ, -ту ч. кругообіг.
КРУГАВАРОТ, -ту ч. круговорот, коловорот;
кругообіг.
КРУГАВЇД, -ду заст. ч. видноколо с., видно
круг, небокрай, крайнебо с., обрій.
КРУГАВЯРЧАЛЬНЬІ кругообертальний.
КРУГАВЯРЧ^ННЕ с. кругообертання.
КРУГАМ прислівн. колом; сбсці к. сісти колом;
0 галава ідзе к. голова йде обертом.
КРУГАСВЁТНЫ кругосвітній, навколосвіт
ній; -нае падарбжжа кругосвітня (навколо
світня) подорож (мандрівка).
КРУГЛАГАДОВЫ цілорічний.
КРУГЛАСУТАЧНА прислівн. цілодобово.
КРУГЛАСУТАЧНЫ цілодобовйй.
КРУГЛАТВАРЫ кругловйдий, круглолйций.
КРУГЛЁЙШЫ прикм. вищ. ст. кругліший.
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КРУГЛЕНЬКІ зменш, -пестл. кругленький;
0 -кая сума кругленька сума.
КРУГЛЁЦ ч. бот. оситняк, ситник.
КРУГЛІНА ж. розм. округлість.
КРУГЛЙК, -ка ч. 1. (колода) кругляк; 2. бот.
оситняк, ситнйк.
КРУГОМ 1. прислівн. кругом, навкругй, нав
коло, довкола, (рідше) навкіл, довкіл; павярнуцца к. повернутися кругом; аб’ехаць к.
об’їхати кругом; вясна к. весна навколо (до
вкола); 2. прислівн. цілком, геть-чйсто; к. вінаваты
цілком
(геть-чйсто)
вйнний;
3. прийм. з род. обл. кругом, навкруг, навко
ло, круг, (рідше) навкіл, довкіл; к. вбзера
расцё чарбт кругом (навкруг, навколо, круг)
озера росте очерет; 0 к.! військ, кругом!; к.
ды навбкала коло (кругом) та навколо; око
лясом, околяса; абвесці к. пальца обкрутйти
(обвестй) круг пальця; обернути (обмотати)
кругом пучки (пальця); к. шаснаццаць прик.
кругом шістнадцять.
КРУЖНА 1. прислівн. (у сполученні з доп. дієсл.
быць перекладається конструкцією з імен.
гак,); ісці па гЗтай дарбзе будзе к. якщо йти
цією дорогою, доведеться дати гаку (зробйти
гак); 2 . прислівн. кругом, в об’їзд.
КРУЖНЙ розм. обхіднйй, обїзнйй, круговйй;
кружнйй; -най (~нбй) дарбгай кружною (об
хідною, об'їзною) дорогою.
КРУЖЙЦЦА недок. у різн. знач, крутйтися,
кружляти; пары -жьіліся у вальсе пари кру
тилися (кружляли) у вальсі; самалёт -жьіуся
над лесам літак кружляв над лісом; у павётры
кружацца сняжьінкі у повітрі кружляють сні
жинки; 0 галава кружыцца у голові паморочиться; голова крутиться.
КРУЖЙЦЬ недок. 1. крутйти, кружляти; у нё
бе -жыу каршун у небі кружляв шуліка;
2. (блудити) крутйти, колесйти, колувати; ён
дбуга -жыу па незнаёмай мясцбвасці він довго
крутйв (колував) по незнайомій місцевості;
0 к. галаву крутйти (баламутити) голову.
КРУЖФННЕ с. крутіння, кручення, кружіння,
кружляння, колування.
КРУК ч. у різн. знач, гак, крюк; 0 гнуцца -кам;
гнуцца у крук (тяжко працювати) гнути
спину; (запобігати, підлещуватися) гнути
коліна (шйю); сагнуць у к. зігнути в дугу;
-кам галавьі (нбса) не дастаць страшно підступйтися, не підступйтися; сядзёць -кам
сидіти каменем (кілком); стаяць к. стояти
над душею.
КРУМКАЧ, -ча ч. крук, ворон.
КРУМКАЧАНІЇ і КРУМКАЧАНЁ, -няці с. во
роня, вороненя.
КРУМКАЧОВЫЯ імен. мн. орн. воронові.
КРУМКАЧЫНЫ воронів, круків.
КРУПАДЗЁРКА і КРУПЗРНЯ ж. с.-г. круподерня, крупорушка.
КРУПЁНЯ ж. обл. круп’яна юшка.
КРУПНІК, -ку ч. круп’янйй суп (юшка).
КРУПЧАК, -ка ч. розм. кабан, хворий на три
хінельоз.
КРУПЫ, род. круп тільки мн. у різн. знач, крупй, (рідше) крупа; рысавыя к. рйсові крупи;

КРЬІВАПІВЕЦ
вёцер біу у вбкны ледзяньїмі -памі вітер то
рохтів у вікна крижанйми крупами; 0 надзьмуцца як мыш на крупы надутися як (мов,

наче) сич (індйк).
КРУПЭРНЯ див. крупадзёрка.
КРУТАВЁРЦЬ ж. обл. 1. завірюха, хуртовйна,
хуга, віхола, хурделиця; сніговій ч.\ 1. вир ч.\
коловорот ч.
КРУТАДУШНІК ч. розм. шахрай, крутій, плу
тяга.
КРУТАСВЁТ ч. розм. пройдйсвіт ч., пройдйсвітка ж.
к р у т н я ж. 1. шахрайство с., крутійство с.,
крутня; 2. (клопітна справа) клопіт ч., моро
ка, метушня.
КРУЦЁЛЬ, -цяля ч. розм. крутій; шахрай, ошу
канець, плутяга; 0 Бог не цяля — бачыць -ця
ля шйла в мішку не втаїш (не утаїш, не схо
ваєш); шйла не сховає міх; крий, ховай по
гане, а воно ж такй гляне; вййде наверх, як
олйва на воді.
КРУЦЁЛБКА ж. розм. крутійка, шахрайка, ошу
канка.
КРУЦЁЛБСК1 розм. кругійський, шахрай
ський, ошуканський.
КРУЦЁЛЬСТВА с. крутійство, шахрайство, ошу
канство.
КРУЦЁЛКА ж. розм. 1. техн. вертушка; дзйга;
2. (легковажна жінка) крутйхвістка, шелйхвістка; вітрогонка.
КРУЧАНЫ 1. дієприкм. кручений; 2. прикм.
кручений; к. абаранак кручений бублик; -ная
лесвіца кручені сходи; к. мяч спорт, кручений
м’яч; к. уд£р кручений удар; 3. прикм. розм.
скажений; к. сабака скажений собака;
4. прикм. перен. навіжений, шалений.
КРУЧ КАВАТЫ гачкуватий, крючкуватий; (розм.)
карлючкуватий, закарлючений; -тая дзюба
гачкуватий (закарлючений) дзьоб.
КРУЧКАТВОР ч. несхв. крутій, крючкодер.
КРУЧКАТВОРСТВА с. несхв. крутійство, крюч
кодерство.
КРУШНЯ ж . обл. купа каміння.
КРУШ ЙНА ж. бот. жостір ч.\ (рідше) крушйна.
КРУШЙНАВЫ бот. жостеровий, крушйновий.
КРУШЙНАВЬІЯ імен. мн. бот. жостерові.
К Р У Ш Й Н Н ІК , -ку ч. бот. (зарості круши
ни) жостірнйк, жостірняк, (рідше) крушйнник.
КРУШ ЕНИЕ с. 1. (нещасливий випадок) аварія
ж ., катастрофа ж.; -нне цяпгіка аварія поїз
да; чыгуначнае к. залізнична катастрофа
(аварія); 2. перен. загйбель, крах; к. усіх надзёй загйбель (крах) усіх надій; к. каланіяльнай сістЗмьі крах колоніальної системи.
КРЬІВАВАЧНЬІ розм. дизентерійний.
КРЫВАЖдРНА прислівн. кровожерливо, кро
вожерно.
к р ы в а ж Э р н а с ц ь ж. кровожерливість, кро
вожерність.
КРЫВАЖдРНЫ кровожерливий, кровожерний.
КРЬІВАПІВЕЦ, -піуца ч. кровопйвець, крово
жер.
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КРЫВАСМОК1 ч. і. зоол. кровосмок, крово
сос; 2. перен. знев. кровопйвець, кровожёр.
КРЫВАСМОК2, -ку ч. бот. родовйк.
КРЫВАТОЛК1 тільки мн. пересуди, кривотлу
мачення.
КРЫВАУКА ж. розм. кривавий понос (про
нос); дизентерія.
к р ь ів А У н ік , -ку ч. бот. деревій; (рідко) кривавник.
КРЫВАХАРКАННЕ с . мед. кровохаркання.
КРЫВАЦЁК, -ку ч. кровотеча ж.; спымць к.
зупинйти кровотечу.
КРЬІВІНКА ж. розм. кровйнка; 0 ні ~кі у твары
ні кровйнки на обличчі (на виду, на лиці).
КРЬІВЯНЇСТАСЦЬ ж. кров’янистість.
КРЫВЙНЩЬ (каго-што) недок. обл. кривави
ти, закривавлювати (кого-що).
КРЫВЯН1СТЫ кров’янистий.
КРЫВЙНКА ж. розм. (кров’яна ковбаса) кро
в’янка.
КРЫВЯНОСНЫ анат. кровоносний.
КРЫВЯНЙ кров’янйй; 0 чырвбныя -ныя шарьікі червонокрівці; бёлыя -ныя шарьікі біло
крівці.
КРЫВЯТВОРНЫ фізіол. кровотворний.
КРЫГА1ж. крижйна, крйга; льодйна (на річці,
в морі).
КРЬІГА2 ж. вблок ч.\ лавіць рыбу -гай ловйти
рйбу волоком.
КРЫГАЛОМ, -му ч. льодолам, льодохід.
КРЫГАХОД, -ду ч. кригохід, льодохід.
КРЫГАХОДНЫ кригохідний, льодохідний.
КРЫЖ ч. 1. у різн. знач. хрест; нацёльны к. на
тільний хрест; 2. анат. крйжі; 3. (задня час
тина тулуба коня) круп; 4. тільки мн. обл.
(пристрій для змотування ниток) мотовйло
с.\ 5. тільки мн. хрестовйна ж., перехрестя
с., середохрестя с.; Чырвбны К. Червоний
Хрест; 0 цйжкі к. важкйй хрест; несці свой
к. нестй свій хрест; паст&віць к. поставити
хрест; баіцца як чорт крыжа прик. боїться як
чорт ладану.
КРЬІЖАВАНКА ж . кросворд ч.
КРЫЖАВАНЫ прям., перен. перехресний.
КРЫЖАВАЦЦА недок. розм. перехрещуватися,
схрещуватися; перетинатися.
КРЬІЖАВІК, -ка ч. ент. хрестовйк.
КРЬІЖАВЇНА ж. у різн. знач, хрестовйна.
КРЫЖАВЙ (розташований навхрест) пере
хресний, хрестовйй; -выя дарбгі перехресні
дороги; 2. анат. крижовйй; -вая косць кри
жові кістка.
КРЫЖАДЗЮБ ч. орн. шишкар, клест.
КРЫЖАК, -кй ч. істор. розм. хрестоносець.
КРЫЖАКВЁТНЫЯ імен. мн. бот. хрестоцвіті.
КРЫЖАМ прислівн. навхрест, (розм.) охрест;
хрестоподібно.
КРЫЖАНКА ж. орн. крйжень ч., крйжня ж.;
(обл.) крижак ч.
КРЫЖАНОСЕЦ ч. 1. істор. хрестоносець;
2. ент. хрестоносець.
КРЫЖАНОСНЫ хрестоносний.
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КРЬІЖАПАДОБНА прислівн. навхрест, хресто
подібно.
КРЬІЖАПАДОБНЬІ хрестатий, хрещатий, хрес
топодібний.
КРЬІЖАЦКІ хрестоносний.
КРЬІЖ- НАКРЬІЖ прислівн. навхрест, хрестнавхрест.
КРЬІЖОВЬІ у різн. знач, хрестовий; -вае скляпбнне хрестове склепіння; к. пахбд істор.
хрестовий похід.
КРЙЖ ЬІК ч. зменш, у різн. знач, хрестик; залатй к. золотйй хрестик; паст&віць к. замбст
пбдпісу поставити хрестик замість підпису.
КРЙЗІС, -су ч. у різн. знач, крйза ж. ; зканамічньї
к. економічна крйза; жмллевьі к. житлова
крйза; пасля -су хвбрьі стау папра^лйцца після
крйзи хворий став одужувати; палггйчньї к.
політйчна крйза; урадавьі к. урядова крйза.
КРЙЗІСНЬІ крйзовий, крйзисний.
КРЬІЛЛЕ зб. с. крила мн.
КРЬІЛЬЦА с. зменш.-пестл. крильце.
КРЬІМЗОЛІ, -ляу тільки мн. розм. карлючкй,
кривулі.
КРЬІНІЦА ж. 1. джерело с., кринйця; 2. перен.
джерело с.; к. дабрабйту джерело добробуту;
літаратурньїя ~цьі літературні джерела; гЗтьія
зв&спгі з надзбйньїх ~ц ці відомості з надій
них джерел; 0 жьівйя к. живе джерело; біць
~цай буяти, вирувати, клекотати.
КРЬІНІЦАЗНАУСТВА с. джерелознавство.
к р ь і н і ц а з н а У ч ь і джерелознавч и й.
КРЬІНҐЧНІК, -ку ч. бот. вероніка ж.
КРЬІНІЧНЬІ джерельний, кринйчний; -наявад& джерельна (кринйчна) вода.
КРЬІСО с. пола ж.\ 0 з-пад -с& з-під полй.
КРЬІССЕ зб. с. полй мн.
КРЬІ^ДА ж. крйвда, образа; 0 крбуная к. смер
тельна (тяжка) образа; бьіць у -д зе на кого
мати крйвду на кого; не давацца у -д у не
давати себе скрйвдити; не у -д у хай будзе
ск&зана пробачте на слові; не бажаючи об
разити, скажу; не ображайтеся; у цеснацб, дм
не у -д зе прик. хоч тісно, зате тепло.
КРЬІУДАВАЦЬ недок. ображатися, крйвдитися.
КРЬІУДЗЇЦЕЛЬ ч. крйвдник.
КРЬГУДЗІЦЕЛЬКА ж. крйвдниця.
КРЙ ^ДЗІЦ Ц А недок. ображатися, крйвдити
ся; тьі на мянб не -дзішся? ти на мене не
ображаєшся (не крйвдишся)?
К Р Й ^Д ЗІЦ Ь недок. ображати, крйвдити.
КРЬГУДЛЇВАСЦЬ ж. уразливість, образливість.
КРЬГУДЛІВЬІ уразливий, образливий.
КРЬІ^ДНА прислівн. 1. образливо, уразлйво;
2. у знач, безос. прис. образливо, крйвдно,
прйкро; нікому не бьілб к. нікому не було
прйкро.
КРЬІУДНЬІ образливий, крйвдний; -нае слбва образливе слово.
КРЬІХА ж. (мала кількість) трохи; (маленька
частинка — ще) крйхта, крйхітка.
КРЬІХАБОР ч. знев. прост. скнара, дріб’язкова
людйна.
КРЬІХАБОРНІЧАЦЬ недок. знев. скнарити,
скнарувати.
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КРЫХАБОРСТВА с. знев. скнарість, дріб’язко
вість.
КРЫХУ прислівн. 1. у різн. знач. трохи, трошки;
(злегка — ще) дёщо; к. галава баліць трохи
голова болйть; ён быу к. здзіуленьї він був
трохи (дёщо) здивований; 2. (мало, не дуже
багато) небагато, трохи; выпщь к. вады ви
пити небагато (трохи) водй.
КРЫШАН, -на ч. скйба ж., шматочок; к. сала
шматочок сала.
КРЫШАН КА ж. обл. крйшиво с.
КРЫШАНЫ, -нбумн. обл. кул. картопляна юшка.
КРЬІШАЧКУ прислівн. трішечки.
КРЫШКУ прислівн. трохи, трішки.
КРЫШТАЛЕПДРАТ, -ту хім. кристалогідрат.
КРЬІШТАЛЕГРАФЇЧНЬІ мін. кристалофафічний.
КРЬШІТАЛЕКЕРАМІКА ж . кристалокераміка.
КРЫШТАЛЕПАДОБНЫ кристалоподібний.
КРЫШТАЛЁВАСЦЬ див. крыштальнасць.
КРЫШТАЛЁГРАФ ч. мін. кристалограф.
КРЫШТАЛЁ1Д, -ду ч. мін. кристалоїд.
КРЬІШТАЛІЗАВАНЬІ кристалізований.
КРЫШТАЛ13АВАЦЦА док. і недок. прям., перен. кристалізуватися.
КРЬІШТАЛІЗАВАЦЬ док. і недок. кристалізу
вати.
КРЬІШТАЛІЗАТАР ч . спец, кристалізатор.
КРЫШТАЛ13АЦЫЙНЫ кристалізаційний.
КРЫШТАЛ13АЦЫЯ ж. кристалізація.
КРЫШТАЛ1К ч. зменш, кристалик.
КРЬІШТАЛЇТ, -ту ч. мін. кристаліт.
КРЬІШТАЛІЧНА прислівн. кристалічно.
КРЬІШТАЛЇЧНАСЦЬ ж. кристалічність.
КРЬІШТ>УІЇЧНЬІ кристалічний.
КРЬІШТАЛЬ, -ля ч. кристіп.
КРЫШТАЛЬНА прислівн. прям., перен. крис
тально, кришталёво.
КРЫШТАЛЬНАСЦЬ і КРЫШТАЛЁВАСЦЬ ж.
кристальність, кришталёвють.
КРЫШТАЛЬНЫ прям., перен. кристйльний,
кришталёвий.
КРЫШТАЛЯГРАФ1Я ж . мін. кристалогра
фія.
КРЬІШЬІЦЬ недок. 1. у різн. знач, кришйти;
(тверде) дрібнйти, роздрібнювати; к. с&ла
кришйти сало; к. на падлогу кришйти на під
логу; к. камень дрібнйти (роздрібнювати) ка
міння; 2. перен. розм. (знищувати) трощйти,
крушйти; к. варбжыя умацаванні трощйти
(крушйти) ворожі укріплення.
КРЭДЫТ, -ту ч. бухг. кредйт.
КРЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. кредитоспромож
ність.
КРЭДЫТАЗДОЛЬНЬІ кредитоспроможний.
КРФМЗАННЕ с. розм. чйркання, чёркання, дря
пання.
КРЙМЗАЦЬ і КРЙМСАЦЬ недок. розм. 1. (не
дбало писати) дряпати, черкати; 2. (дряпати
чим-небудь гострим) дряпати, чйркати.
КРЙМСАЦЬ див. крЗмзаць.
КРЙПНУЦЬ недок. 1. розм. клякнути, закля

кати; дубіти, коцюбнути, мёрзнути; рукі к.
руки клякнуть (заклякають, дубіють).
КРЭС1ВА с. крес&ло.
КРЕСЛА с. 1. крісло; 2. стілець ч.\ 3. перен.
крісло; міністЗрскае к. міністерське крісло;
4. (на осі воза) оплінь ч.\ 5. крав, ширінька
ж.; 6. розм. (у штанях між ногами) вставка
ж.; 0 сядзець паміж двух крЗслау сидіти на
двох стільцях (між двох стільців).
КРЙСЛА-ЛОЖАК, род. крЗсла-лбжка с. крісЛО-Л1ЖКО.

КУБАК, -бка ч. 1. ч£шка ж., кухоль; (метале
вий — ще) кварта ж.; 2. кубок; перахбдны к.
перехіднйй кубок.
КУБАЧАК ч. чйшечка ж.
КУБЕЛ, -бла і КУБЕЛЕЦ, -льц& (зменш.), КУБЁЛАК ч. (діжка з кришкою для зберігання
продуктів) бодня ж.
КУБЁЛЕЦ див. кубел.
КУБЁЛАК див. кубёлец.
КУБ КАВЫ 1. кухлевий, квартовий; 2. кубко
вий; ~вая гульня кубкова фа.
КУГАКАУКА ж. орн. обл. сіра сова.
КУДАСАлс. обл. хурдёлиця, завіріоха, заметіль,
метёлиця, хуртовйна.
КУДАХТАНИЕ с. кудкудакання.
КУДАХТАЦЬ недок. кудкудакати.
КУДЗЁЛ1СТЫ р озм. кудлатий, волохатий; пат
латий, пелехатий; мичкуватий; ~тыя валасы
патлате (кудлате) волосся.
КУДЗЁЛ1ЦЦА недок. розм. куйовдитися, кош
латися, кошлатитися, кудлатися.
КУДЗЁЛЩЬ недок. розм. куйовдити, кошлати,
кошлатити, кудлати, п&тлати.
КУДЗЁЛЬНЫ кужільний.
КУДЗЁЛЯ ж. кужіль ч., кужіль ж., кудёля;
мйчка.
КУДЗЕР ч. розм. кучер, локон.
КУДЗЕРКА ж. зменш, гайок ч., пepëлicoк ч.
КУДЗЕРКІ (про волосся) кучерики, кучерйвчики.
КУДЛА ж. розм. 1. (про собаку) шавка; 2. прост.
нечоса, кудла; нетіпаха.
КУДЛАТАСЦЬ ж . кудлатість, кошлатість, патлатість, пелехатість.
КУДЛАЦІЦЦА і КУДЛАЧЫЦЦА недок. 1. (ста
вати кудлатим) куйовдитися, кошлатися,
кошлатитися, кудлатися; 2. пас. розм. кош
латися, кудлатися.
КУДЛАЦІЦЬ і КУДЛАЧЫ Ц Ь недок. куйов
дити, кошлати, кошлатити, кудлати, пат
лати.
КУДЛАЧ, -ч& ч. розм. кудлай, кудл&нь, кудлач,
кудла, патлань, патлач, (обл.) куйовда.
КУДЛАЧАННЕ с. куйовдження, кошлання.
КУДЛАЧЫЦЦА див. кудл&ціцца.
КУДЛАЧЬІЦЬ див. кудл&ціць.
КУДЛЬІ тільки мн. прост, патли, кудли, космакй, пёлехи; (обл.) кустрі.
КУДРА ж. гай ч., гайок ч.
КУДЙ-КОЛЕЧЬІ прислівн. обл. кудй-нёбудь.
КУДЬІ-НІКУДЬІ прислівн. кудйсь, кудй-нёбудь.
КУДЬІСЬЦІ прислівн. кудйсь.
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КУЖАЛЬ, -лю ч. 1. кужіль, мйчка ж.\ 2. по
лотно (тонке) с.
КУЖФЛЬНЫ 1. полотняний; 2. ллянйй, льнянйй.
КУЗУРКА ж. кузька, комашка.
КУКА ж. обл. (великий дерев'яний молоток)
довбешка, довбня.
КУКАВАННЕ с . кув£ння, кукання.
КУКАВАЦЬ недок. прям., перен. кувати, кукати.
КУКАРДА ж . кокарда.
КУКАРЕКАНИЕ с. кукурікання.
КУКАРЭКАЦЬ недок. кукурікати.
КУКАРФКНУЦЬ док. однокр. кукурікнути.
КУКАРЕКУ виг. кукуріку; 0 ні бэ, ні мэ, ні к.
ні бе, ні ме, ні кукуріку.
КУКІШ ч. дуля ж.; Ок. з’есці дулю з’їсти; к. з
м&слам (даць, паказаць) дулю з маком (дати,
показати).
КУКІШКІ; сядзёць на ~ках сидіти навпочіпки
(напочіпки, рідше — почіпки), сидіти каряч
ки (кар&чки, накарячки, навкарачки).
КУКЛЙНКА ж. зоол. прост, (водянйй) равлик
ч., слимак ч.
КУКУЛЯ ж. розм. зозуля.
КУЛАМЁСА ж. розм. 1. (болото, грязюка на
дорозі) місиво с; 2. перен. безладдя с., плута
нина.
КУЛАЧКІ: ісці на к. розм. ітй (виходити, схо
дитися) навкулачки.
КУЛЁЦЬ виг. розм. беркйць.
КУЛЁМ прислівн. розм. 1. перекидом, пере
кидки, перевертом, шкереберть; (дуже швид
ко) прожогом; 2. (вниз головою) сторчака,
сторчма, стрімголов.
КУЛІДА і КУЛІДКА ж. обл. хлібйна, бу
ханка.
КУЛЇЧ, -ча ч. кул. паска; пячы ~чы пектй
паскй.
КУЛЬБА і КУЛЬБАКА ж. ковінька, костур ч.
КУЛЬНУЦЦА док. однокр. перекйнутися, пе
ревернутися.
КУЛЬНУЦЬ див. кулйць.
КУЛЬША ж. розм. 1. стегно с.; (у возі сіна,
соломи) ріжок ч.
КУЛЙННЕ с. перекидання, перевертання, пе
реверти (мн.).
КУЛЙЦЦА недок. перекидатися, перевертати
ся; (док. розм.) беркйцьнутися.
КУЛЙЦЬ недок., КУЛЬНУЦЬ док. 1. переки
дати, перекйнути, перевертати, перевернути;
2. фам. (випивати) вихиляти, вйхилити, перехилйти, перехилйти, хильнути.
КУМЁКАЦЬ недок. прост, метикувати, куме
кати.
КУМПЙК, -к£ ч. 1. (частина туші) окіст, (рід
ко) окорок.
КУМПЙЧНЫ окісний, (рідко) окороковий.
КУПАЛКА ж. бот. злйнка.
КУПАЛЛЕ с. етн. Купила ч.
КУПАРВАС, -су хім. купорос; (заст.) куперв&с; жалёзны к. залізний купорос.
КУПАРВАСНЫ купоросний.
КУПЁНА ж. бот. купина.

КУРЧЫЦЦА

КУТГЁ зб. с. купйння, куп’я.
КУПЇРАВАНЬІ залізн. купейний; к. вагбн ку
пейний вагон.
КУП’ЇСТЬІ купинястий.
КУПЧАСТЬІ (про дерево, квіти) кучерявий,
розкішний, буйний, густйй.
КУРАВАЙ, - в &ю ч. бот. астрагал.
КУРАВОДСТВА с. курівнйцтво.
КУРАВЬІ 1. (який димить) дймний; 2. (вкри
тий кіптявою) закопчений, закоптілий; задймлений, закурений.
КУРАГАДОВЕЦ, -дбуца ч. с.-г. курівнйк.
КУРАГАДОУЛЯ ж. с.-г. курівнйцтво.
КУРАГАДОУЧЬІ с.-г. курівнйцький.
КУРАДЬІМ див. курбдым.
КУРАДЫМЕЦЬ див. курбдымець.
КУРАДЬІМІЦЬ див. курбдьіміць.
КУРАЖЫЦЦА недок. розм. комйзитися, по
хвалятися, чванитися; (рідше) фанабери
тися.
КУРАНЙ і КУРАНЁ, -няці с. курча.
КУРАНЙТКА с. зменш, -пестл. курчатко.
КУРАНЙТНІК н. 1. курчатник; 2. (яструб) шу
ліка.
КУРАНЙЦІНА ж. курчатина.
КУРАНЙЧЫ курчачий.
КУРАПАТКА ж . куріпка.
КУРАПАТКАВЫ куріпковий.
КУРАСАДНЯ ж . розм. сідало с.
КУРАСЛЁП, -ну ч. бот. жовтець; куряча слі
пота ж.
КУРАТНІК ч. (приміщення для курей) курнйк;
(рідше) курятник.
КУРАЦІНА ж . курятина.
КУРАЦЬ недок. обл. куріти, диміти, тліти; корч
не гарыць, а тблькі курае пень не горйть, а
тільки димйть (тліє).
КУРАЧ, -ча ч. бджільн. обл. димар.
КУРНА 1. прислівн. дймно; 2. безос. у знач. прис.
дймно; у пакбі былб к. у кімнаті було дймно.
КУРНЫ 1. курнйй, чорний; ~ная хііта курна
(чорна) хата; 2. (який димить) дймний; ~ная
галавёшка курна головешка.
КУРНЙ^КАННЕ с. обл. муркотіння, мурко
тання.
КУРНЙУКАЦЬ недок. обл. муркотіти, мурко
тати.
КУРОДЫМ / КУРАДЬІМ, -му ч. кіптява ж.,
сажа ж.
КУРОДЫМЕЦЬ і к у р м й м е ц ь недок.
(випускати кіптяву) куріти; (з чадом — ще)
чадити.
КУРОДЬІМІЦЬ і КУРАДЬІМІЦЬ недок. (вкри
вати кіптявою) задймлювати, закурювати.
КУРТА ч. і ж. розм. куций собака.
КУРТАТЫ розм. прям., перен. куций; к. саб&ка
куций собака; к. пінжачбк куций піджачок.
КУРЦІК1 ч. обл. курточка ж.
КУРЦІК2 ч. (про тварин) куций, куцак.
КУРЧ, род. курчу і СКУРЧ, род. скурчу ч. су
дома ж., судорога ж.; корч, корчі (мн.).
КУРЧЫЦЦА недок. 1. (від судороги, болю) кор-
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читися, судомитися; 2. (від холоду і т. ін.)
щулитися,
коцюрбитися,
карлючитися;
3. (ставати нерівним) жолобитися, коробитися.
КУРЧЫЦЬ і КОРЧЬІЦЬ недок. 1. (судорогою)
судомити, корчити; ягб усягб к. безос. його
всього судомить (корчить); 2. згинати, під
гинати; 3. (прикидатися ким-небудь) корчи
ти, удавати; к. з сябё інтзлігЗнта корчити
(удавати, строїти) з себе інтелігента; 0 лбдара
кбрчыць ледарювати, байдикувати.
КУРЫНЫ курячий; к. булён курячий буль
йон; 0 -ная слепата ж . 1. мед. розм. куря
ча сліпота; 2. бот. жовтець ч., куряча слі
пота; -ная памяць куряча память; хатка
на ~ных нбжках (лапках) хатка на курячій
ніжці (лапці).
КУРЙНЫЯ імен. мн. орн. курячі.
КУРЫЦА, мн. куры, -р§й ж. курка; 0 мбкрая
к. мокра курка; курам на смех курям на сміх;
яйцы -цы не вучаць курку яйця не вчать; діти
батька не вчать; грбшай куры не дзяубуць (у
каго) фошей (і) кури не клюють (у кого); як
к. з яйцбм насіцца (з кім-чьім) як курка з
яйцем носйтися (з ким-чим)\ (пісаць) як к.
лапай (писати) як курка лапою; спаць і курій
бачыць спати й курей бачити.
КУРЬІЦЬ недок. курйти; (люльку, цигарку і
т. ін. — ще) пал йти; 0 к. фіміям курйти
фіміам; аж пыл к. аж курява (порох, пил)
стовпом.
КУРЕЦЬ недок. куріти; лямпа пачала к. лампа

почала куріти.
КУСКАВЬІ кусковйй; (про цукор — ще) фудковйй.
КУСОК, -ска ч. шматок, кусок; кусень, кла
поть (цукру, крейди і т. ін. — ще) фудка ж.;
скйба ж., скйбка ж.; к. сала шматок сала; к.
папёры клапоть паперу к. жыцця кусок жит
тя; зрізаць на кускі пошматувати, порізати
на шматкй; 0 кускі збіраць збирати шматкй
(кускй); мёць к. хлеба мати шматок хліба;
смачны к. ласий кусок; к. у гбрла не лёзе (не
щзё) кусок у горло не лізе; урв&ць к. урвати
шматок (кусок).
КУСОЧАК, -чка ч. зменш, ш маточок, ку
сочок.
КУСТ1, род. куста ч. кущ; к. агрЗсту кущ афусу;
0 хавацца у ~тьі ховатися в кущі; глядзёць у
кусты дивйтися в кущі; пужаная варбна і і^уста бащца присл. лякана ворона і куща боїть
ся; полоханий заєць і пенька боїться; бйтому
собаці кия не показуй.
КУСТ2, род. куста ч. (групове об'єднання)
кущ.
КУСТАВЬІ1 1. кущовйй; -выя расліньї кущові
рослйни; 2. етногр. кущовйй; -выя песні ку
щові пісні.

КШТАЛТАМ

КУСТАВЬІ2 кущовйй; -вая нарада кущова на
рада; -вы сход кущові збори.
КУСТАПАДОБНЫ кущоподібний.
КУСТОВЕ с. зб. чагар ч., чагарнйк ч.
КУСТОУКА ж. с.-г. кущівка.
КУСТОУНІК, -ку ч. бот. настурція ж.
КУСЦЇСТАСЦЬ ж. кущйстість; (про збіжжя,
трави — ще) врунйстість, рунйстість.
КУСЦІСТЬІ кущйстий; (про збіжжя, трави —
ще) рунйстий.
КУСЦЇЦЦА недок. кущйтися; (про збіжжя,
трави — ще) рун йтися.
КУТ, род. кута ч. у різн. знач, кут, куток;
покуть; у куцё пакбя у кутку кімнати; мець
свой к. мати свій куток; наймаць к. най
мати куток; глухі к. глухйй кут; 0 рбдны
к. свій (рідний) куток; загнаць у к. загнати
в кут, приперти до стінй; сядзёць на куцё
сидіти на покуті; мядзвёжы к. ведмежий
кут; калі худ, не лезь на к. знай, коза, своє
стійло; не літай, вороно, в чужії хороми;
знай кобйло, де брикати; колй не коваль,
то й рук не погань.
КУТХС, -са ч. (прикраса) кйтиця ж.; (обл.) ку
тас.
КУТАСОВЫ кйтичний.
КУФАР, -фра ч. скрйня ж ., (рідше) сундук.
КУФЕЛЬ, -фля і КУХАЛЬ, -хля ч. кухоль;
(розм.) кварта ж.
КУФЕЛЬНЫ кухлевий, квартовий.
КУФРАВЬІ скриньовйй.
КУФФРАК, -рка ч. 1. зменш, скрйнька ж., (рід
ше) сундучок; 2. шкатулка ж.
КУХАН ч. коржик.
КУХЛЙНКА ж. хутряна сорочка.
КУХТАЛЬ, -ля ч. розм. стусан, штовхан, штур
хан; даць -ля дати стусана (штовхана, штур
хана).
КУХЦІК ч. заст. кухарчук; (обл.) кухта, кухтик.
КУЦЦЙ ж. 1. кутя; 2. рел. Святвечір ч.
КУЧА ж . прям., перен. купа; безліч, сйла-силенна; к. галля купа гіллй; 0 мал&я к. мала
купа; валіць усё у адну кучу скидати все на
одну купу.
КУЧАВЬІ купчастий; -выя вбблакі купчасті
хмари.
КУЧНА прислівн. купчасто.
КУЧНАСЦЬ ж. купчастість.
КУЧНЫ купчастий; -ныя усхбды буракбу куп
часті сходи буряків; -нае пападанне у мішань
купчасте попадання в мішень.
КШТАЛТАМ прислівн. заст. начебто, неначе,
мовби, мовбито, немовби, неначе, нібито,
буцімто.
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ЛАБАЗ ч . заст. комора ж.; (заст.) лаб£з, гама
зей, гамазея ж., гамазйн; (обл.) магазёй,
шпихлір.
ЛАБАЗНЫ заст. комірний; (заст.) лабазний.
ЛАБАН, -нк ч. іхт. лобань.
ЛАБАТЫрозм. 1. лобатий, лобастий; 2. безро
гий, шутий.
ЛАБАЦІНА див. лабіціна 1.
ЛАБАЧ, -чк ч. прост, (той, що має великий лоб)
лобань, лоб&тий.
ЛАБІДУДА ч. прост, вайло ч. і ж., тюхтій, тёлепень, мамула ч. і ж.; (незграбний — ще)
незграба ч. і ж.
ЛАБАЦІНА ж . 1. прост, фам. лоб **., лобйще
ч.; 2. розм. (підвищене місце) горб ч.; пагорок
4., пагорб ч., пагорбок ч., пригірок ч., пригір
4., прйгорбок ч.
ЛАВА1ж . (меблі) лава, лйвка; л. падс^дных л£ва
підсудних; 0 выпрастацца Уздоуж л&вы умёрти, простягтй (випростати) ноги, витягнути
ся, вйпростатися, простягтйся, гйґнути, дуба
д£ти, урізати дуба.
ЛАВА2 ж . (вулканічна) лава.
ЛАВА3 ж. військ., істор. лава; казакі мчаліся
л&вай козакй мчалися (летіли) лавою.
ЛАВА4 ж . розм. смуга (широка)', л. жьгга смуга
жита.
ЛАВА5 ж . гірн. (вибій у шахті) л£ва.
ЛАГА ж. 1. (пристрій для перекочування ванта
жів) коток ч.; 2. (брус, на якому настилають
підлогу) лага.
ЛАГАНЁЦ, -нц£ ч. бот. любочки.
ЛАГЕР ч. прям., перен. табір; вучЗбны л. на
вчальний табір; стаяць (размяшч&цца) -рам
стойти тйбором, отаборюватися; канцэнтрацыйны л. концентраційний табір.
ЛАГЕРНІК ч. розм. табірник, таборянин.
ЛАГЕРНІЦА ж. розм. табірниця, таборянка.
ЛАГЕРНЬІ табірний, таборовий; л. рэжым та
бірний режйм; л. збор табірний збір.
ЛАГЇЗА ч. обл. вайло ч. і ж., тюхтій, тёлепень,
мамула ч. і ж.; незгр&ба ч. і ж.
ЛАГІЗОН ч. обл. лайл. нербба ч. і ж., лёдар;
(розм.) ледащо ч. і с.; ледацюга ч. і ж.; гультйй, гульвіса; (розм.) гольтіпака, гультіпака;
(обл.) лайдак, лотр; (прост.) лобур, лобурйка.
ЛАГОДА ж. розм. 1. лад ч.; зл&года, згода; жыць
у ~дзе з КІМ -ЧЬіМ жйти в злагоді (у згоді, в ладу)
(з ким-чим); злйгідно (з ким-чим) жйти, ладнати
(лйдити) (з ким-чим); 2. благодать; у пблі так&я
л. у пблі такй благодать (так чудово).
ЛАГОДЗІЦЬ недок. розм. догоджати, годйти
(кому чому); (розм.) ублажати (кого-що); (за
добрювати лестощами) улёщувати, улещати
(кого-що).
ЛАГОДНА прислівн. лагідно, злагідно, тйхо.
ЛАГОДНАСЦЬ ж. лагідність, злагідність, тйхість.

ЛАГОЖЬІ тільки мн. обл. (сани) гринджоли.
ЛАГЧЙНА ж. 1. улоговина, бйлка, вйбалок ч.;
(долина) діл ч.; долина, видолинок ч.; лощйна,
лощбвйна; 2. низина, низькоділ ч., низовина.
ЛАГЧЙНКА ж. зменш. 1. улбгбвинка, бйлочка, вйбалок ч.; долинка, вйдолиночок ч.; ло
щинка, лощбвйнка; 2. низйнка, низовйнка.
ЛАГЧЙНННЬІ улоговинний.
ЛАД1, род. л&ду ч. 1. (суспільний лад) лад, род.
лад^; (установлений порядок) устрій; дзяржауньї л. державний лад (устрій); грам&дскі
л. суспільний лад (устрій); 2. (мир, порядок)
злагода ж., згода ж., (розм.) лад; 3. (зразок,
манера) спосіб, лад, кшталт; (розм.) манір,
штиб; на свой л. на свій лад (кшталт, манір,
штаб); 4. побут, звйчай; штодзенньї л. що
денний (повсякденний) побут; 5. н&стрій;
лірйчньї л. лірйчний настрій; 6. муз. (взаємо
зв'язок музичних звуків) лад; 7. частіше мн.
(гітари, гармонії) ладй; 8. (мови) будбва ж.;
граматйчньї л. граматична будбва; 0 дайсці да
лйду дійти путтй, (розм.) добйтися тблку;
прмйсці да лбду дійтй згоди, прийтй до згоди;
прьівбсці (давібсці) да лбду упорядкувати (що),
дати лад (чому), довести до ладу (що); при
брати (що); ісці на л. (розм.) іти на лад, (не
док.) л&дитися; перараоіць на свой л. переро
бити на свій лад (кшталт, манір, штиб); (ка
лі) на дббрм л. (якщо) по-справжньому, як
годйться, як належить; бьщь не у лад&х розм.
бути не в ладах (не в ладу) не ладнати (не
ладити); на усе (на рбзньїя) лади на всі (різні)
способи (ладй); і так, і сяк; як тільки можна;
л&ду не дабр&ць не дійтй путтй, (розм.) не
добйтися толку; навбсці л. навести порйдок
(лад); зробйти порйдок (лад); дати лад (по
рйдок); даць л. упорядкувати (що), дати лад
(чому), довестй до ладу (що); не у л. не в лад;
не у лад^; не у ладах не в лад&х, не ладнати
(не ладити) (з ким-чим); ні скл&ду, ні л£ду ні
складу, ні ладу; скланйць на усе ладй повто
рювати на всі ладй; у лад у лад; у ладу, у
лад&х у злагоді (у згоді) (з ким-чим), зл£гідно
(жити тощо з ким-чим), ладнати (лйдити) (з
ким-чим); люббу дьі л. згбда та люббв; спяв&ць на нбвм л. співати на новйй лад (в ін
ший тон, ін&кше, інше); настрбідца на іншьі
л. настроїтися на інший лад; на адзін л. на
(рідко в) один лад; адкл&д не ідзб на л. прик.
не відкладай на безрік (у глибоку шухлйду,
у довгу шухлйду).
ЛАД2, род. лкду ч. грам, спбсіб; абвбснм л. дійс
ний спосіб; загадньї л. наказовий спбсіб;
умбуньї л. умовний спбсіб.
ЛАДАМ прислівн. добропристойно; статечно;
дружно; мйрно, спокійно.
ЛАДАННІК, -ку ч. бот. чист.
ЛАДАННІКАВЬІЯ імен. мн. бот. чистикові.
ЛАДАННЬІ і ЛАДАНАВЬІ ладановий, ладан
ний; л. кедр бот. ладанний кедр.
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ЛАДАЧКІ, -кау тільки мн. дит. ладки, ладусі,
ладоньки, тосі, тосіньки.
ЛДДДЗЙ ж. шах. тура.
ЛАДЖАНЬІ1. дієприкм. лагоджений, ладнаний,
ладжений; латаний, підлатаний; 2. прикм. ла
таний. — Див. ще л&дзіць 2.
ЛАДЗЕЙНЬІ шах. туровий.
ЛАДЗІЦЦА недок. 1. (іти на лад) ладитися, ітй
на лад; справа у ягб зусім не л. справа (діло)
в нього зовсім не ладиться (не йде на лад);
2. (звичайно в поєднанні з інфінітивом лбгчьі,
сесці тощо) збиратися, лагодитися, намага
тися, силкуватися, ладитися, мати на думці;
3. пас. виправлятися, поправлятися, (розм.)
справлятися, лагодитися, ладитися, ладнати
ся, настроюватися; (розм.) затіватися; 4. пас.
розм. організовуватися; робйтися, створюва
тися; будуватися.
ЛАДЗІЦЬ недок. 1. (жити в згоді) ладнати, ла
дити, бути в злагоді (в згоді), жйти в злагоді
(в згоді); 2. (робити справним що-небудь) ла
годити, ладнати, ладити, (розм.) справляти;
3. (музичний інструмент) строїти, настроювати,
ладнати, наладновувати, налагоджувати; (розм.)
направляти, наструнчувати; 4. розм. (робити
що-небудь, улаштовувати) затівати, задумувати,
придумувати; починати; 5. розм. організовува
ти, робити, створювати; будувати.
ЛАДКАВАЦЦА недок. розм. улагоджуватися,
уладнуватися, залагоджуватися; улаштову
ватися.
ЛАДКАВАЦЬ недок. розм. 1. налагоджувати;
2. упорядковувати, упоряджати, дав&ти лад (чо
му), доводити до ладу (що); опоряджати (що).
ЛАДКІ, -кау тільки мн. дит. ладки, ладусі, ла
доньки, тосі, тосіньки; 0 біць (плйскаць) у л.
бйти (плескати) в долоні.
ЛАДНА 1. прислівн. пристойно; порядно; (ціл
ком) задовільно; неабияк, добре, непогано;
2. у знач. част. гаразд, добре, згода; ну, л. ну,
гаразд (добре).
ЛАДНАВАТЬІ розм. (досить великий) чималйй,
порядний, добрий; (розм.) добрячий.
ЛДЦНЬІ розм. 1. (великий за розміром, вагою, кіль
кістю) пристойний; неабиякий, чималйй;
(розм.) чималенький, добрячий; л. кусбк прис
тойний (чималйй) шматок (кусок); (розм.)
шмат, кусень, кусник, кавалок; 2. (про стату
ру) стрункйй, ставнйй, статурний; гарно (доб
ре) збудований, гарної (доброї) будови (стату
ри); 3. задовільний, добрий; справний; ~ная
хата добра хата; 4. дружний, злагоджений.
ЛДДУНКА ж. військ, істор. ладівнйця, ладунка.
ЛАЖАННЕ с. лазіння.
ЛАЖЬІЦЦА недок. у різн. знач, лягати; кластися.
ЛАЖЙЧНІК ч. обл. планка з отворами, в які
вставляють ложкй й виделки.
ЛАЗ1 ч. (представник народності) лаз.
ЛАЗ2 ч. 1. (пролазка, отвір) лаз; 2. (у яму, по
гріб) ляда ж.; лаз; 3. техн. лаз.
ЛАЗАВІК, -ка ч. обл. личак (лозовий).
ЛАЗАВІКІ, одн. лазавік ч. обл. личакй (лозові).
ЛАЗАНЇЦА ж. бот. вербозілля с.
ЛАЗАР: пець лазара співати (заводити) лазаря;
бідкатися.
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ЛАЗАТЫ: чорт л. чорт (дідько) лисий (рога
тий); бісова дитйна.
ЛАЗЕННЫ див. л&зневы.
ЛАЗЕНШЧЫК ч. л£зник, лазёбник, банщик.
ЛАЗЕНШЧЬІЦА ж. лазниця, лазебниця, бан
щиця.
ЛАЗНЕВЫ і ЛАЗЕННЫ лазнёвий, банний.
ЛАЗНЯ ж. 1. лазня, б&ня; 2. перен. розм. про
чухан ч., прочуханка, нагінка, натруска; 0 даць
л&зні нагріти (намилити) чуба (чупрйну),
утёрти маку, дати (задати, усипати) пёрцю,
усйпати бобу, дати прочухана (прочуханки).
ЛАЗОУКА ж . бот. пристрітник ч.
ЛАЗУНЙ, -нбу і ЛАЗЯЧЬІЯ мн. 1. зоол. лазунй, лазячі; 2. бот. лазячі.
ЛАЗУР див. лазурак.
ЛАЗУРАК, -рку ч. і ЛАЗУР ж. (фарба) лазур
ж.; синька ж. (для білизни); берлінскі л. хім.
берлінська лазур.
ЛАЗУРКОВЫ лазуровий, лазурний; ясно-сйній, світло-сйній.
ЛАЗУТЧЫК ч. заст. вивідач, вивідувач; роз
відник.
ЛАЗЯЧЬІЯ див. лазуны.
ЛАЙДАК, -ка ч. розм. несхв. 1. гультяй, нероба
ч. і ж., непутящий, ледащо ч. і с., ледащйця
ж., ледацюга ч. і ж., гульвіса, гольтіпака,
гультіпака; (обл.) лайдак, лотр; 2. п’янйця ч.
і ж., пияк, пияка, питёць.
ЛАЙДАЦТВАс. розм. несхв. ледарювання, бай
дикування, гультяювання.
ЛАЙДАЧКА ж. розм. несхв. 1. гультяйка, без
путниця, безпутня, непутяща, ледащо с., ле
дащйця, нероба, гольтіпака, гультіпака; (обл.)
лайдачка; 2. п’янйця.
ЛАЙДАЧЬІЦЬ недок. розм. несхв. 1. ледарюва
ти, байдикувати, бити б&йдики, дармувати,
гультяювати; 2. пиячити.
ЛАКЁЙ ч. лакёй; (знев.) лакйза ч. і ж., лакуза
ч. і ж.
ЛАКЁЙН1ЧАЩ» і ЛЁКАЙН1ЧАЦБ (заст.) не
док. 1. бути лакёем, служйти лакёем; 2. пе
рен. плазувати, стелйтися (перед ким), підла
бузнюватися (до кого).
ЛАК1РАВАНЫ і ЛАК1РОВАНЫ лакований. Див. ще лакірав&ць.
ЛАКІРАВАЦЦА недок., звор., пас. лакуватися.
ЛАКІРАВАЦЬ недок. прям., перен. лакувати, л.
мЗблю лакувати мëблi; л. рзчаіснасць лакува
ти дійсність.
ЛАКІРАК, -рка ч. і ЛАКЇРКА, -ркі ж. розм.
лакований черевйк.
ЛАКІРКІ, одн. лакірка ж. розм. лаковані черевйки.
ЛАКІРОВАЧНЬІ лакувальний.
ЛАКІРОУКА ж . у різн. знач, лакування с.
ЛАК1РОУШЧЫК ч. прям., перен. лакувальник.
ЛАК1РОУШЧЫЦА ж. прям., перен. лакуваль
ниця.
ЛАКРЬІЦА ж. і ЛАКРІІЧНІК, -ку ч. бот. фарм.
локрйця ж солодкий корінь */., солодёць */.,
солодка ж.
ЛАКРЙЧНЫ фарм. локрйчний, солодковий.
ЛАКФ1ЁЛБ ж . бот. лакфіоль, жовтофіоль.
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ЛАКЦЯВЫ ліктьовйй; ~вая косць ліктьова кістка.

ЛАЛ, род. л&лу ч. заст. рубін; самоцвіт.
ЛАЛАВЫ заст. рубіновий.
ЛАМАВЇК ч. 1. (візник) ломовйк, вантажний
візнйк; (розм.) биндюжник; 2. (кінь) ломо
вйк, вантажний кінь, ваговоз, возовйк.
ЛАМАКА розм. 1. ж. див. ламачына 1; 2. ч. не
здара ч. і ж.\ нездарисько ч. і с.\ 3. кривляка
ч. і ж., вітрогін ч., мартопляс ч.
ЛАМАНАСЦЬ ж . ламаність.
ЛАМАНЕЦ, -нца ч. 1. відламаний шматок хлі
ба; 2. обл. корж, коржик; млинець (з кислого
тіста), перепічка ж.
ЛАМАНІНА ж. розм. 1. ломота; (розм.) гостёць ч.\ (обл.) гризь; 2. перен. ломка, (незак. д. — звичайно) ламання с.
ЛАМАЧЧА і ЛАМ’Ё зб. с. 1. (ламані предмети)
лом */., ламань ж.; (з металу звичайно) брухт
ч.\ 2. вітролом ч., ломаччя, сушняк ч., сушнйк ч., суш ж.; хмиз ч., ламань ж.
ЛАМАЧЫНА ж. 1. розм. ламана річ; 2. прост.
нікчемна людйна.
ЛАМ’Ё див. ламачча.
ЛАМОТА ж. мед. ломота; (розм.) гостёць ч.;
(обл.) гризь.
ЛАНДЫШ, -ша і зб. -шу ч. бот. конвалія ж.
ЛАНДЫШАВЫ конвалієвий, конвалійний.
ЛАНЦУГ, -га ч. 1. ланцюг, (рідко) цеп; (розм.)
цепок; (заст.) ретязь; (обл.) ланц; л. якара
якірний ланцюг; узяць сабаку на л. прив’яза
ти собаку, посадйти собаку на ланцюг (на
цеп); 2. ланцугі, -гбу тільки мн. прям., перен.
кайдани; закав&ць у ~гі закувати в кайдани;
~гі рабства кайдани рабства; 3. (ряд) ланцюг;
(гір — звичайно) пасмо с.\ нйзка ж.; сплетен
ня с.; сплетіння с.; л. падзей сплетення (спле
тіння, нйзка, ланцюг) подій; л. асацыяцый
нйзка (ланцюг) асоціацій; 4. ел., техн. та ін.
ланцюг; электрычны л. електрйчний ланцюг;
0 як з
сарвауся як (наче, неначе) з прйв’язі (з ланцюга) зірвався; і на ~гу (~г6м) не
зацягнеш і на налйгачі (волоком, волом, си
ломіць) не затягнеш; на ~гу не утрымаць на
прйв’язі (на ланцюгу, на цепу) не втрймати
(не вдержати).
ЛАНЦУГОВЬІ (пов ’язаний з ланцюгом) ланцю
говий; ~вая перад&ча ланцюгова передача; л.
мост ланцюговий міст; ~вая рэ&кцыя ланцю
гова реакція.
ЛАНЦУЖНЫ (прив'язаний на ланцюг) цепнйй;
(розм.) цеповйй; л. сабака цепнйй (цеповйй)
собака (пес).
ЛАПАВУХІ розм. капловухий, клаповухий.
ЛАПАТАННЕ с . 1. ляскання, ляпання, хляпан
ня, лопотіння; (про механізми — ще) бахкання,
грюкання; (підсил. розм.) грюканйна ж., гу
пання; 2. розм. базікання, балаканйна ж., ба
лакання, балачка ж., балачки мн.\ (прост.)
верзйкання, верзіння, патякання.
ЛАПАТАЦЬ недок. 1. ляскати, ляпати, хлйпати; (крильми — звичайно) лопотіти, лопотати;
(про механізми — ще) бахкати, грюкати, то
рохтіти, торохкотати, торохкотіти; 2. розм.
(говорити швидко, голосно) торохтіти, ляща
ти, тріщати; базікати, молоти, теревенити,
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цвенькати, лйпати [язиком], патйкати, па
щекувати; 3. розм. (незрозуміло говорити) ло
потати, лопотіти; (прост.) верзйкати.
ЛАПАТКЇ і ЛАПАТЛ1ВЫ розм. 1. якйй (що)
лйскає (лйпає, хлйпає, лопоче); лопотлйвий;
(у знач, прикм.) торохтлйвий, торохтючий;
(про струмок) шумлйвий, шумкий, шумовйтий, гомінкйй, гомінлйвий; 2. балакучий, балаклйвий, (розм.) лопотлйвий, язикатий.
ЛАПАТНІК і ЛАПЦіОЖНІК ч . 1. личкар, постоляр; 2. перен. знев. (про неосвічену, відсталу
людину) личак, личаківець, лапацон, сірйк.
ЛАПАТУН, -на ч. розм. балакун, базіка, базі
кало, щебетун, бовкало, лепетун, лёпетень,
торохтій, талалай.
ЛАПАТУХА ж. розм. балакуха, базіка, базікало,
щебетуха, цокотуха, лепетуха, торохтійка,
талалайка, ляскотуха, ляскуха, пащекуха.
ЛАПАТУШКА ж. розм. зменш, балакушка, цо
котушка.
ЛАПАЦЁННЕ с. розм. лйскання, лйпання, хля
пання, лопотіння, (про механізми — ще) бах
кання, грюкання; (підсил. розм.) грюканйна ж.;
гупання.
ЛАПАЦЁЦЬ недок. розм. ляскати, лйпати, хля
пати; (крильми — звичайно) лопотіти, лопо
тати; (про механізми — ще) бахкати, грюкати,
торохтіти, торохкотати, торохкотіти.
ЛАПАЦІЦЬ недок. розм. лопатити.
ЛАПАЦЬ1, -пця ч. личак (з лика)\ (здебільшого
шкіряний) постіл, (обл.) ходак; 0 плесці кашалі
з лапцямі верзтй (плестй) нісенітницю (нісе
нітниці), верзтй дурнйці, теревені правити,
плескати язиком, точйти брехні, точити лйси; выдумаць чбрта з лапцямі вигадати (вйдумати, рідше вймудрувати) чорт знає що (казна-що).
ЛАПАЦЬ2 недок. прост, лапати, мацати; 0 не
лапай, не куліш прик. подйвишся — не пожйвишся.
ЛАПІК ч. розм. 1. (частина поверхні землі) клап
тик, латка ж.\ 2. (на одязі) латка ж.
ЛАП1КАВЫ клаптевий, клаптиковий.
ЛАШКЛА с . обл. 1. (на одязі) латка ж.; 2. (одяг)
руб’я, рам’я, дрантя, лахміття, (розм.) лахи,
лахмани, лати.
ЛАПІНА ж. 1. (голе місце серед трави, посівів
тощо) лйсина; (у лісі — ще) галйва, галйвина;
(серед снігу — ще) таловйна, тал ч., протали
на, (розм.) лйсина, протавка; 2. (місце іншого
кольору) плйма; (у тварин — ще) відмітина;
3. (частина поверхні землі) клапоть ч., латка.
ЛАПІСТЬІ лапатий.
ЛАПІЦЦА недок. пас. розм. лагодитися, ладна
тися, ладитися, лататися.
ЛАПІЦЬ недок. розм. лагодити, ладнати, лади
ти, латати, підлатувати.
ЛАПКІ мн., одн. л&пка зб. ялйнове (соснове
і т. ін.) гіллй.
ЛАПЛЕННЕ с. розм. лагодження, ладнання; ла
тання, підлатування.
ЛАПЛЕНЫ розм. 1. дієприкм. лагоджегний, лад
наний, ладжений; латаний, підлатуваний;
2. прикм. латаний. — Див. ще лапіць.
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ЛАПНІК, -ку ч. зб. ялинове (соснове і т. ін.)
гілля.
ЛАПТА ж . (гра) гйлка.
ЛАПУХ, -ху і ЛОПУХ, -ху ч. бот. лопух.
ЛАПУХОВЬІ лопуховий, лопушаний.
ЛАПУШНІК, ку ч. зб. лопушиння с., лопуш
шя с.
ЛАПУШНЫ і ЛАПУШЫСТЫ лопухуватий, лопушйстий.
ЛАПЦЕВЫ личаковий; постоловий. — Див. ще
лапаць1.

ЛАПЦІК ч. зменш, постолик; постілець.
ЛАПЦЮЖНІК див. лапатнік.
ЛАПЦЮЖНІЦКІ і ЛАПЦЮЖНЬІ личаковий,
постоловий.
ЛАПЦЯВАТЬІ розм. нескладний, недоладний,
незграбний.
ЛАПЧАСТЫ і ЛАПЧАТЬІ лапчастий, лапатий,
лапастий; -тыя лістьі лапчасте (лапате) листя.
ЛАРОК, -рка ч. рундук, ятка ж., ларьок.
ЛАРОЧНІК ч . розм. рундучник.
ЛАРОЧНІЦА ж. розм. рундучниця.
ЛАРОЧНЫ рундуковий, рундучний.
ЛАСАВАЦЦА недок. ласувати.
ЛАСАВАЦЬ недок. розм. годувати ласощами,
частувати ласощами.
ЛАСАСЁВЫ лососевий, лососячий.
ЛАСАСЁВЫЯ імен. мн. іхт. лососеві.
ЛАСАСЇНАВЬІ лососинний, лососйновий.
ЛАСЁВЫ лосиний, лосячий, лосевий.
ЛАСЇНАВЬІ (зроблений з лосини) лосйновий,
лосйнний.
ЛАСЇНЬІ1 прикм. лосиний, лосячий, лосевий.
ЛАСЇНЬІ2, -гін імен, тільки мн. військ, істор.
лосйни.
ЛАСІХА ж. лосиця.
ЛАСІЦА див. ласка2.
ЛАСКА1 ж. 1. ласка; ніжність; мацярьінская л.
матерйнська ласка; 2. люб’язність, ласкавість,
мйлість, ласка; 0 ваша л. ваша мйлість; зрабі(це) -ку зробй (зробіть) ласку (послугу),
будь ласка, будьте ласкаві; зрабіць -ку зробйти ласку; калі л. будь ласка, будьте ласкаві,
зробіть ласку, колй ваша (твоя) ласка, про
шу; ласкаво просимо, просимо завітати, гостйнно запрошуємо (просимо), запрошуємо;
-ку страціць упасти в немйлість, утратити
прихйльність (ласку) (чию); з ~кі (чыёй) че
рез (кого), з ласки (чиєї); з ~кі на пацёху ні
з того ні з сього (з цього), ні сіло ні (ані)
впало, з доброго дйва; быць у -цы мати при
хйльність (ласку, довіру); ці не маеце (не будзеце мёць) -ку чи не будете ласкаві; праз
-ку (кого, чыю) через (кого), з ласки (чиєї);
-каю Ббжай мйлістю Божою; з якбй ~кі? з
якої речі?, з якого побиту?; увайсці (убіцца)
у -ку здобути прихйльність, запобігти ласки;
без чужбй -кі без чужої допомоги; дзякуй за
-ку уклінно (красно) дякую; дббрая л. ( чия)
добра воля (чия); не у -цы не в ласці; прагіць
-кі просйти ласки (мйлості); як ваша (твая,
ягб) л. будь ласка, прошу, зробй ласку; (мн.)
будьте ласкаві, зробіть ласку, колй [буде] ва
ша (твоя, його) ласка; змяніць гнеу на -ку
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змінйти (перемінйти, повернути) гнів на
ласку (на мйлість); Ббжая л. (вбля) Божа
ласка (воля); выбачайце, калі л.! вибачайте
(вйбачте, пробачте, даруйте), будь ласка; з
вялікай -к і (чыёй) через (кого), з ласки (чиєї).
ЛАСКА2 і ЛАСІЦА ж. зоол. ласиця, ласка.
ЛАСКАВА прислівн. 1. ласкаво; ніжно; 2. ласка
во, люб’язно, запобігливо. —Див. ще ласкавы.
ЛАСКАВА прислівн. ласкаво, мйлостйво.
ЛАСКАВАСЦЬ ж. 1. ласкавість; ніжність;
2. люб’язність, ласкавість.
ЛАСКАВАСЦЬ ж . л&ска, мйлість.
ЛАСКАВЁЙ прислівн. вищ. ст. ласкавіше.
ЛАСКАВЁЙШЫ прикм. вищ. ст. ласкавіший.
ЛАСКАВЁЦЬ недок. розм. 1. ставати ласкаві
шим (ніжнішим); 2. ставати ласкавішим (мйлостйвішим).
ЛАСКАВЫ 1. ласкавий; ніжний; -вая дзяучьінка ласкава дівчинка; -вае слбва ласкаве
(прихйльне, прйязне) слово; 2. ласкавий,
люб’язний; 0 будзь(це) л. будь ласкавий,
будьте ласкаві, будь ласка, зробй ласку, зро
біть ласку; -вае цялятка дзве маткі ссе лас
каве (покірне) телятко (теля) дві матки ссе.
ЛАСКАВЫ мйлостйвий, ласкавий; 0 на ласко
вым хлебе заст. бути (жйти) утрйманцем, бу
ти на ласкавому хлібі.
ЛАСКАЛЬНЫ 1. (ніжний) пестлйвий, ласка
вий, голубливий, голублячий, приголубливий; 2. грам, пестлйвий.
ЛАСУНАК, -нку ч. ласощі, (рідк.) лагомйна ж.,
(зменш.) лагомйнка ж.
ЛАСУНКІ ласощі.
ЛАСЯНЁ і ЛАСЯНЙ, -няці с. лосеня; (пестл.)
лосенятко.
ЛАТА1 ж. латка; (рідко) лата; 0 латамі трісці
світйти латками; л. на л&це латка на латці,
руб руба позиває.
ЛАТА2 ж. буд. лата.
ЛАТАК, -ка ч. (жолоб, ківш, корито) лотік;
млынавы л. лотокй.
ЛАТАКОВЫ лотоковий.
ЛАТАТЬІ: даць (задаць) лататьі прост, дати (за
дати) драла (драпака, дьору), дременути, на
кивати п’ятами, кйнутися навтіки (навтіка
ча, навтьоки).
ЛАТАШЙЦЬ недок. розм. 1. (рвати все підряд,
псуючи) обносити; рвати, дерти; л. гарбх об
носити (рвати) горох; 2. нйщити, знйщувати
(поїдаючи, витоптуючи); 3. бити, (розм.) гам
селити, гатити, товктй, лупцювати, лупити.
ЛАТКОВЫ лотковий; л. гандаль лоткова тор
гівля.
ЛАТНІК ч. істор. панцерник, панцирник, лат
ник.
ЛАТНЬІ1: л. цвік цвях, якйм прибивають лату;
(дерев'яний цвях, діал.) латовець.
ЛАТНЫ2 військ, істор. панцерний, панцир
ний, латний.
ЛАТОЧЫНА ж. (заболочене місце) улоговина,
балка, вибалок ч., вйдолинок ч., вйярок ч.,
лощовйна, лощйна.
ЛАТРУГА ч . і ж . прост. 1 . ледар ч., ледащо ч.
і с.; ледацюга ч. і ж., нероба ч. і ж., вайло ч.
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/ ж., тюхтій ч.\ 2. п’янйця ч. і ж.; пияк */.,
пияка ч. / лс.
ЛАТЫ1, од«. лйта ас. буд. л йти.
ЛАТЫ2, -тау тільки мн. військ, істор. пан
цер ч., пйнцир ч., лати (тільки мн.)
ЛАУКАЧ, -ч4 ч. розм. спрйтна людйна; (розм.)
спрйтник, дока ч. і ж., дойда ж.
л а У к а ч к а ж. розм. спрйтна жінка; (розм.)
спрйтниця, дока, дойда.
ЛАУЛЁННЕ с. пійм&ння, спіймання, ловйтва ж., (незак. д.) ловіння, ловлення.
ЛАУЧЙЦЦА недок. розм. приловчатися, при
мудрятися, умудрятися.
ЛАУЧЙЦЬ недок. розм. викручуватися, хитру
вати.
ЛАХАНКА ж. анат. мйска; нырачная л. нир
кова мйска.
ЛАХІ: л. пад пкхї зібравши свої речі, ітй геть.
ЛАХМАНЙ, одн. лахм&н, -на ч. розм. лахміття,
др&нтя, шмаття, р£м’я; (розм.) л£хи, л£хманй.
ЛАХМАТЫ кошлатий, кудлатий, кудластий.
ЛАХМАЦІЦЬ недок. розм. куйовдити, кошла
ти, кошлатити, кудлати, п&тлати.
ЛАХМАЧ, -чк ч. розм. кудлай, кудлань, кудлач,
кудла, патл£ч, патлань, пёлех, (обл.) куйовда.
ЛАХМОЦЦЕ зб. с. лахміття, дрантя, шмаття,
р&м’я; (розм.) л&хи, лйхманй.
ЛАХУДРА ж. прост, неохайна; (розм.) нечепу
ра, нечепуруха, нехлюя, нечупара, нетіпан
ка, нетіп&ха; задрйпанка, хвойда.
ЛАЦІНА ж. буд. розм. л&та.
ЛАЦІЦЦА недок. пас. буд. датуватися, лататися.
ЛАЦІЦЬ недок. буд. датувати; (обл.) латати.
ЛАЧАННЕ с. буд. (дія) датування.
ЛАІІ1АК, -кк ч. ослюк, віслюк, мул.
ЛАШАЧАНЙ і ЛАШАЧАНЁ, -няці с. лоша,
(пестл.) лошатко.
ЛАШАЧЬІ ослючий, віслючий, мулячий.
ЛАЯЛЬНІК ч. розм. лайлйвець.
ЛАЯЛЬНЫ лайлйвий.
ЛАЯНКА ж. 1. лайка; 2. сварка.
ЛАЯНКАВЫ лайлйвий; ~вае слбва лайлйве
слово, лайлйвий вйслів, лайка ж.
ЛГАННЕ і ЛГАННЁ с. брехня ж., (рідко)
лжа ж., (дія розм. — ще) брехання.
ЛГАНСТВА с. розм. брехня ж., (дія розм. — ще)
брехання, брехні, побрехеньки.
ЛГАЦЬ недок. брехати.
ЛГУН, род. лгун& ч. брехун; (знев.) брех&ч, бре
хачка.
ЛГУХА ж. розм. брехуха, брехунка.
ЛЁБЕДЗЬ ч. лебідь.
ЛЕБЕДЗЯНЁ і ЛЕБЕДЗЯНЙ, -нйці с. лебедя.
ЛЕБЕДЗЯНЙТКА с. пестл. лебедятко.
ЛЕБЯДА ж. бот. лобода.
ЛЕБЯДЗІНЬІ 1. лебедйний, лебедячий; л. крык
лебедйний крик; л. пух лебедячий пух; 2. перен. лебедйний; ~ная хадк лебедйна хода;
О ~ная пёсня лебедйна пісня.
ЛЕБЯДОВЬІ лободовий.
ЛЕБЯДОВЬІЯ імен. мн. бот. лободові.
ЛЕВАБАКОВЬІ лівобічний, лівосторонній.
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ЛЕВАРУЧ прислівн. обл. ліворуч, зліва.
ЛЕПРАВАЛЬНЬІ мет. легув&льний, (рідше) ле
гуючий.
ЛЕГЇРАВАННЕ с. мет. легування.
ЛЕГЇРАВАНЬІ мет. легований; ~ная сталь ле
гована сталь.
ЛЕГЇРАВАЦЦА недок. пас. мет. легуватися.
ЛЕГІРАВАЦЬ док. і недок. мет. легувати.
ЛЕГКАВАГАВЬІ (з незначною вагою) легкова
гий, легкої (малої) вагй.
ЛЕГКАВАЖНАСЦЬ ж . 1. (про вагу) легкова
гість; 2. перен. легковажність.
ЛЕГКАВАЖНЬІ прям.у перен. 1. (про вагу) лег
ковагий, легкої (малої) вагй; л. іруз легкова
гий вантаж, вантаж легкої (малої) вагй;
2. перен. легковажний; -ньія меркав&нні лег
коважні міркування (думкй).
ЛЕГКАВУШКА ж. розм. легковйк ч.
ЛЕГКАДУМНА прислівн. легковажно, (рідше)
легкодумно.
ЛЕГКАДУМНАСЦЬ ж. і ЛЕГКАДУМСТВА с.
легковажність ж., (рідше) легкодумство с.,
легкодумність ж.
ЛЕГКАДУМНЬІ легковажний, (рідше) легко
думний.
ЛЕГКАТРХ^НАСЦЬ ж. легкотравність, страв
ність.
ЛЕГКАТРАУНЬІ легкотравний, (рідше) стравнйй.
ЛЕГЧЬІ док. у різн. знач, лягтй; л. на канапу
лягтй на канапу (диван); снег лег на зямлю
сніг ліг на землю; учбра я лег пбзна учбра я
ліг пізно; єн лег у апбшнім баі він ліг (поліг)
в останньому бою; 0 л. касцьмі лягтй кістка
ми (кістьмй, трупом); л. на душу лягтй на
душу; л. на сЗрца [каменем] лягтй на серце
(на серці); л. у аснбву лягтй в основу; л. у
зямлю (у маїіпу) лягтй (пітй) в [сиру] землю;
к&менем л. каменем лягтй.
ЛЕДАВЇК див. ляднік 1.
ЛЕДАВІКОВЬІ див. леднікбвьі.
ЛЕДАКОЛ ч. 1. (судно) криголам; 2. (робітник)
льодоруб, кригоруб.
ЛЕДАКОЛЬНЬІ криголамний.
ЛЕДАЛОМ ч. 1. род. ледалбму льодохід; 2. род.
ледалбма (споруда біля мосту) льодол&м.
ЛЕДАЛОМНЬІ 1. льодохідний; 2. льодоламний.
ЛЕДАРЙЗ ч. кригоріз, льодоріз.
ЛЕДАРФЗНЬІ кригорізний, льодорізний.
ЛЕДАСЕК ч. спорт, льодоруб, кригоруб.
ЛЕДАСПАД ч. льодопад.
ЛВДЗЯНЕЦ, -нц& ч. льодянйк, (рідше) леденець.
ЛЕДЗЯНЕЦЬ недок. покриватися льодом (крйгою), льодяніти, крижаніти; клякнути, дубі
ти; холбнути; кроу -нбе у жилах кров холоне
(крижаніє, застигає) в жилах.
ЛЕДЗЯНІСТЬІ леденйстий, льодйстий.
ЛЕДЗЯНЇЦЬ недок. прям.у перен. леденіти; мо
розити, заморожувати; вбцер ~ніу твар вітер
морозив облйччя; жах - т у ягб с§рца від жаху
в нього хололо (терпло) серце.
ЛЕДЗЯНЦОВЬІ льодяниковий, (рідше) леденцевий.
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ЛЕДЗЯНЫ прям., перен. льодяний, крижанйй.
ЛЕДШКОВЫ / ЛЕДАВЖОВЫ льодовиковий;
л. перыяд льодовиковий період.
ЛЁЖБ1ШЧА с. мисл. лігвище, лігво, лежбище.
ЛЁЖМА прислівн. прост, (розм.) лёжма, легма,
ліжма, лігма, навлежачки; л. ляж&ць лёжма
(лёгма, ліжма, лігма) лежати.
ЛЁЖНЯ ж. 1. мисл. див. ляжня 1; 2. (дія) ле
жання с., (розм.) лежня.
ЛЁЖЫВА с. розм. (слід звіра, що лежав на тра
ві) лігвище, лігво, лёжбище.
ЛЁЖЫУНЫ лёжбищний.
ЛЁЙКА1 ж. 1. (посудина для наливання, перели
вання) лійка; (для поливання) поливальниця,
поливалка; 2. мор. черпак ч.
ЛЁЙКА2 ж. фот. лійка, лёйка.
ЛЁЙЦЫ, одн. ляйчына ж. віжки; 0 узяць л. у
рукі узяти віжки в руки; папусціць л. попус
тити віжки; трымаць л. у руках тримати віж
ки в руках.
ЛЕЙЧЫНА див. ляйчына.
ЛЁКАВЫ лікарський; -выя раслшы лікарські
рослйни.
ЛЕКАР ч. розм. лікар.
ЛЁКАРКА ж. розм. (жінка-лікар) лікарка.
ЛЁКАРСК1 розм. лікарський; л. памбчнік помічнйк лікаря, лікарський помічнйк.
ЛЁКАРЫХА ж. розм. (дружина лікаря) лікарша.
ЛЁК1, род. лёкау тільки мн. 1. ліки; л. ад кашлю
ліки проти кашлю; 2. розм. (дія) лікування
с.; л. гразямі лікування грязями.
ЛЕМАНТАР ч. заст. буквар; (заст.) грамат
ка ж.
ЛЁНА прислівн. розм. лінйво; ледаче.
ЛЕНАВАТА прислівн. лінькувато; ледачёнько,
лшивёнько.
ЛЕНАВАТЫ лінькуватий; ледачёнький, лінйвёнький.
ЛЕНАВАЦЦА недок. лінуватися, лінйтися.
ЛЁНАСЦЬ ж. обл. лёдарство с.\ лінощі, лінйвство с., лінування с., (розм.) ліньки.
ЛЁНЧЫК ч. спец, (дерев'яна основа кавалерій
ського сідла) лёнчик, лучок.
ЛЁНЫ обл. лінйвий; ледачий.
ЛЁПЕЙ (частіше — лепш^ і ЛЯПЁЙ прислівн.
вищ. ст. краще, ліпше; 0 тым лёпей тим кра
ще (ліпше).
ЛЁПЕТ, -ту ч. белькотання с., белькотіння с.,
белькіт, лёпет, лепетання с., бубоніння с.\
0 дзіцячьі л. дитячий лёпет.
ЛЁПКА ж. ліплення с.
ЛЁПЛЕНЫ ліпнйй.
ЛЕПШ прислівн. вищ. ст. краще, ліпше; 0 тым
л. тим краще (ліпше); як мага л. якнайкраще,
якнайліпше, щонайкраще, щонайліпше, яко
мога краще (ліпше); л. за усё якнайкраще,
якнайліпше, найкраще, найліпше, краще
(ліпше) за все; л. не трЗба краще (ліпше) не
трёба; л. пбзна, як нікблі присл. краще (ліпше)
пізно, як (ніж) ніколи; у гасцях дббра, а дбма л.
присл. у гостях добре, а вдома (дома) краще
(ліпше); л. благі мір, чым дббрая св&рка присл.
краще (ліпше) поганий мир, ніж (як) добра
сварка; л. сініца у руках, чым журавель у нёбе
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присл. краще синйця в рук&х (у жмені), ніж
журавель у небі; л. з разумним згубіць, чьім з
дернем знайсщ присл. краще (ліпше) з розум
ним загубити, ніж (як) з дурнем знайтй.
ЛЕПШАЦЬ недок. поліпшуватися, ліпшати.
ЛЕПШ ЧЬІК ч. ліпнйк.
ЛЕПШЧЬІЦА ж. ліпнйця.
ЛбПШ ЬІ прикм. 1. вищ. ст. кращий, ліпший;
2. найвищ. ст. найкращий, якнайкращий, що
найкращий, найліпший, якнайліпший, що
найліпший; 0 у ~шмм випадку у ліпшому
(найліпшому, кращому, найкращому) разі; не
маючи л&пшага через брак ліпшого, за браком
ліпшого, не маючи ліпшого; палічьщь за лбпшае вважати за краще, визнати за краще.
ЛЕПЯТАННЕ с. 1. белькотання, белькотіння;
лепетання, бубоніння; 2. лепетання.
ЛЕПЯТАЦЬ недок. 1. белькотати, белькотіти,
(розм.) жебоніти; (про дітей — звичайно) ле
петати; бубоніти; 2. перен. лепетати.
ЛбРА ж. заст. ліра.
ЛЕРНІК ч . заст. лірник.
л £ р н ь і заст. лірний.
ЛЕС, род. лесу ч. у різн. знач, ліс; 0 цемни л.
(для каго) темний ліс (для кого); за дрЗвамі
не б&чьщь лбсу за деревами не бачити лісу;
далбй у л. — бблей дроу що ділі в ліс, то
більше дров; що далі в ліс, то краще на дро
ва; хто у л. хто па дрбви прик. хто в луг, а
хто в плуг; хто в горох, а хто в сочевйцю; хто
в ліс, а хто по дрова [поліз]; те к лісу, а те к
бісу; воук (мядзвбдзь) у лбсе здох щось у лісі
[велике] здохло; л. сякуць — тріскі лядяць
присл. у лісі дрова рубають, а до сел& тріскй
літають; ліс рубають — тріски летять; де бо
рошно, там і порошно; ваукбу баяцца — у л.
не хадзіць присл. вовків боятися — у ліс не
ходйти (не йти); як вовка боятися, так і в ліс
не йти; боявшися вовка, у лісі не бувати; як
вбука не кармі, а єн усе у л. глядзщь присл.
хоч як годуй вовка, а він [усе] у ліс дивиться;
вовча натура до лісу тягне; вовк, то вовче й
думає; брах&ць на л. кйдати (пускати) слова
на вітер; чуж&я душа — цемни л. присл. чужа
душ£ (голова) — темний ліс; у чужій душі —
мов серед ночі; нікому на чолі не напйсано,
хто він; у чужу душу не влізеш.
ЛЕСААДНАУЛЕННЕ с . лісовіднбвлення.
ЛЕСААДНАУл£НЧЬІ лісовідновний.
ЛЕСААПРАЦОУЧЬІ лісообробний.
ЛЕСААСУИі АЛЬНЬІ лісоосушувальний, лісоосушнйй.
ЛЕСААХОВА ж. лісоохорона, охорона лісу.
ЛЕСААХОУНЬІ лісозахиснйй.
ЛЕСАВЇК, -ка ч. 1. розм. (той, хто живе в лісі)
лісовик; 2. див, лясун.
ЛЕСАВОД ч. лісівнйк.
ЛЕСАВОДСТВА с. і ЛЕСАГАДбУЛЯ ж. лісівнгіцтво с.
ЛЕСАВОДЧЬІ ЛІСІВНЙЦЬКИЙ.
ЛЕСАВЬІ розм. лісовйй, (рідко) ліснйй.
ЛЕСАГАДАВАЛЬНІК ч . лісорозсадник.
ЛЕСАГАДОУЛЯ див. лесавбдства.
ЛЕСАГАНДАЛЬ, -длю ч . лісоторгівля ж.
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ЛЕСАГАСІІАДАРКА ж. лісогосподарство с.,
лісове господарство с.
ЛЕСАГАСПАДАРЧЬІ лісогосподарський.
ЛЕСАНАРЬІХТОУКІ, одн. лесанарьіхтбука ж.
лісозаготівлі.
ЛЕСАНАРЬІХТОУЧЬІ лісозаготівельний, лісозаготовчий.
ЛЕСАНАРЬІХТОУШЧЬІК ч. лісозаготівник, лі
созаготівельник.
ЛЕСАНАСАДЖФННЕ с. насадження лісу, лі
сонасадження; (незак. д. — ще) насаджуван
ня лісу, лісонасаджування.
ЛЕСАПАГРУЗАЧНЬІ лісовантажний, лісонавантажувальний.
ЛЕСАПАГРУЗЧЬІК ч . спец, лісонавантажувач.
ЛЕСАПАЛАСА ж . лісосмуга.
ЛЕСАПАСАДАЧНЬІ лісосадивнйй, лісосадйльний.
ЛЕСАПАСАДКА ж . 1. лісопосадка; (дія — ще)
лісосадіння с.; 2. звичайно мн. лісопосадки.
ЛЕСАПЕРАПРАЦОУКА ж. лісопереробка.
ЛЕСАПІЛАВАННЕ с. лісопиляння.
ЛЕСАПІЛКА ж. (машина) лісопйлка.
ЛЕСАПІЛЬНЯ ж. (завод) лісопйльня, тартак ч.
ЛЕСАРАСПРАЦОУКІ, -цбвак, одн. лесараспрацбука ж. лісорозробки, (одн.) лісорозробка.
ЛЕСАСАЦЖАЛКА ж . (машина) лісосадйльник ч.
ЛЕСАСЕКА ж. лісосіка; (ділянка лісу — ще)
[лісова] ділянка.
ЛЕСАСЙЯЛКА ж. лісосівалка.
ЛЕСАСУШБІЛКА ж. лісосушарка, лісосушарня.
ЛЕСАУКЛАДЧЬІК ч. техн. лісоскладальник,
лісоукладач.
ЛЕСАУПАРАДКАВАЛЬНЬІ лісовпорядний, лі
совпорядкувальний.
Л ЕСАУПАРАДКАВАН Н Е с. лісовпорядження,
лісовпорядкування.
ЛЕСАУЧАСТАК, -тка ч. лісова ділянка ж.
ЛЕСАЦЯГАЛКА ж . техн. лісот&ска.
ЛЕСВІЦА ж. 1. (нерухома, звичайно в примі
щенні) сходи, (зменш.) східці; парадная л. па
радні сходи; чбрная л. чорні сходи; 2. (рідко)
драбйна; 3. перен. драбйна; ієрархічная л.
ієрархічна градація (скала), (рідше) ієрархіч
на драбйна, ієрархічні східці.
ЛЕСВІЧКА ж. зменш, східці.
ЛЕСВІЧНЬІ сходовйй; ~ная клетка сходова
клітка.
ЛЕСІРАВАННЕ с. жив. лесування.
ЛЕСІРАВАНЬІ ж . лесований. — Див. ще лесірав&ць.

ЛЕСІРАВАЦЦА недок. пас. жив. лесуватися.
ЛЕСІРАВАЦЬ док. і недок. лесувати.
ЛЕСІРОУКА ж . жив. лесування с.
ЛЕСКІ, -сак тільки мн. прям. драбйна ж., драбйнка ж."
ЛЕСНІКОУСКІ ліснйцький.
ЛЕСНІКОУСТВА с. посада лісника, ліснику
вання.
ЛЕСНІЧОУКА ж . розм. будйнок лісника.
ЛЕСПРАМГАС ч . (лесапрамьіслбвая гаспад&рка) ліспромгосп (лісове промислове госпо

дарство).

ЛЁГКАРАСТВАРАЛЬНЫ

ЛЁТА с. літо; 0 бабіна л. бабине літо; зіма і л.
цілий (весь) рік; з лёта у лёта щоліта, кож
ного літа, кожне літо; колькі лет, кблькі зім!
скільки літ, скільки зим!
ЛЁТАВАЦЬ недок. розм. літувати.
ЛЕТАЗЛІЧ&ННЕ с. літочйслення.
ЛЁТАМ прислівн. улітку, (рідше) літом, уліті.
ЛЁТАСЬ прислівн. торік.
ЛЁТАШН1 торішній, тогорічний; (розм.) того
літній; 0 як лётаппп снег (патрЗбен) як торіш
ній сніг (потрібний, треба), як дірка (діра) в
мості (потрібний, треба).
ЛЁТНЕ-АСЕНН1 літньо-осінній.
ЛЁТН1К ч. 1. сад. літник; (обл.) літня садови
на; 2. (різновид літнього одягу) розм. літник;
3. (літній шлях) розм. (обл.) літняк.
ЛЕТУЦЁНЩ Ь і ЛЕТУЦЁЦЬ недок. мріяти,
марити.
ЛЕТУЦЁННА прислівн. мрійно, мрійлйво.
ЛЕТУЦЁННАСЦЬ ж. мрійність, мрійлйвість,
мрійництво с.
ЛЕТУЦЁННЕ с. мріяння, марення; мрія ж.
ЛЕТУЦЁНН1К ч. мрійник.
ЛЕТУЦЁНН1ЦА ж. мрійниця.
ЛЕТУЦЁННЫ мрійний, мрійливий.
ЛЕТУЦЁЦЬ див. летуцёшць.
ЛЁЦЕЙКА і ЛЁЦЕЧКА с. нар.-поет, і пестл.
літечко, красне літо.
ЛЁЧАНЫ 1. дієприкм. лікований; 2. прикм. лі
кований; 0 на ~ным кані далёка, не заёдзеш
на лікованому коні далеко не заїдеш.
ЛЁЧАЧЫ прикм. якйй (що) лікує; л. урач лікар,
що лікує.
ЛЁГАНБКА / ЛЁГЕНЬКА прислівн. легенько.
ЛЁГАЧНЫ легеневий.
ЛЁГЕНЕЧКА прислівн. розм. легесенько.
ЛЁГЕНЬКА див. лёганька.
ЛЁГЕНЬЫ у різн. знач, легенький.
ЛЁГКА прислівн. легко; 0 л. сказаць легко сказати.
ЛЁГКААБЦЯКАЛЬНАСЦЬ ж. техн. зручнообтічність.
ЛЁГКААБЦЯКАЛЬНЫ техн. зручнообтічнйй.
л Е г к а в а г а в ї к , -ка ч. спорт, легкої вагй, лег
ко ваговйк.
ЛЁГКАВЫКАНАЛЬНЫ легкйй (зручний) для
вйконання, легкоздійсненний.
ЛЁГКАВЫМОУНЫ легковимовний, легкйй для
вимови.
ЛЁГКАВЫПАРВАЛЬНЫ і ЛЁГКАВЫПАРНЫ
хім. леткий.
ЛЁГКАВЫРАШАЛЬНЫ якйй ( що) можна лег
ко розв’язати, якйй (що) можна легко вйрішити.
ЛЁГКАДАРОЖНЫ спец, легкодорожній.
ЛЁГКАЕ імен. с. анат. легеня ж.
ЛЁГКАЗАМЯНЙЛЬНАСЦЬ ж. техн. зручнозамінність.
ЛЁГКАЗАМЯНЙЛЬНЫ техн. зручнозамінний.
ЛЁГКАЗАСВАЙЛБНЫ легкозасвоюваний.
ЛЁГКАК1РАВАЛЬНЫ спец, легкокерований.
ЛЁГКАПРАН1КАЛБНЫ легкопроникнйй.
ЛЁГКАРАСТВАРАЛЬНЫ хім. легкорозчйнний.
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ЛЁГКАРУХОМАСЦЬ ж. техн. легкорушність.
ЛЁГКАРУХОМЫ техн. легкорушний.
ЛЁГКАСЦЬ ж. у різн. знач. легкість.
ЛЁГКАУЗБРОЕНЫ військ, легкоозброєний.
ЛЁГКАУЗГАРАЛЬНЫ легкозаймйстий.
ЛЁГКАЧЫТ&ЛЬНАСЦЬ ж. легкість для чи
тання.
ЛЁГКАЧЫТФЛЬНЫ легкий для читання.
ЛЁГК1 у різн. знач. легкйй; 0 з лёгкай рукі з
легкої рукй; л. на успамін про (за) вовка по
мовка (промовка), а вовк тут [а вовк до хати
(у хату), а вовк і в хату, аж дідько вовка й
несе]; про вовка річ, а він навстріч; з -кім
сЗрцам з легкйм серцем; з -кім ветрам час
добрий!, у добрий час!; скатеркою (скатертю,
полотном) дорога; з -кай парай (побажання
доброго здоров 'я після відвідання лазні) добро
го здоров’я помйвшись; -кая рука (у кого)
легка рука (у кого); л. на нбгі легконогий,
легкйй на ногу (на ноги); л. хлеб легкйй хліб;
л. на пад’ём повороткйй, моторний.
ЛЁГК1Я мн. анат. легені.
ЛЁД, род. лёду, мн. ільдьі, (після голосних) льды,
род. ільдбу (льдоу) ч. лід, (на поверхні річки,
моря тощо — ще) крйга ж.\ вёчныя льды віч
на крйга; сухі л. сухйй лід; балет на лёдзе
балет на льоду; 0 л. кранууся крйга скресла
(пішла, рушила); біцца як рыба аб л. бйтися,
як рйба об лід (як риба в ятері); кидатися
(бйтися) як рйба на сухому (суходолі); на
языку мёд, а на сЗрцы л. присл. на язиці ме
док, а під язиком (а на думці) льодок; слова
ласкаві, та думкй лукаві.
ЛЁДАВЫ (такий, що складається з льоду) льодовйй.
ЛЁДАДРАБ1ЛКА ж. техн. льододробарка.
ЛЁДАУТВАРЙННЕ с. льодоутворення.
ЛЁД31СТЫ льодйстий.
ЛЁЖКА ж. 1. (місце, де лежить звір) лігвище
с., лігво с., лежбище с.\ 2. тесл. чашка.
ЛЁК, род. лёку ч. розсіл, (рідко) росіл (оселед
цевий).
ЛЁКАЙ ч. заст. лакей; (заст.) льокай.
ЛЁКАЙН1ЧАЦБ див. лакейнічаць.
ЛЁКАЙСК1 заст. лакейський.
ЛЁКАЙСТВА с. заст. лакейство.
ЛЁН, род. лёну, ільну, (після голосних) льну ч.
льон; прасці л. прясти льон; гбрны л. мін.
азбест.
ЛЁНААПРАЦОУКА див. ільноапрацбука, льноапрацб^а.
ЛЁНААПРАЦОУЧЫ див. ільноапрацбучьі, льноапрацбучы.
ЛЁНААЧЫШЧАЛБН1К див. ільноачьипчальнік,
льноачьішчальнік.
ЛЁНААЧЫШЧАЛЬНЫ див. ільноачышчальны,
льноачышчальны.
ЛЁНАВАЛАКНО див. ільновалакнб, льновалакнб.
ЛЁНАВОД див. ільнавбд, льнавбд.
ЛЁНАВОДНЫ див. ільнавбдньї, льнавбдны.
ЛЁНАВЫ с.-г. льоновий.
ЛЁНАВЫЯ імен. мн. бот. льонові.
ЛЁНАМАЛАТАРНЯ див. ільномалатарня, льно
малатарня.

ЛЕС

ЛЕНАМАЛАЦІЛКА див. ільномалацілка, льномалацілка.
ЛЕНАМЙЛКА див. ільнамйлка, льнамгілка.
ЛЕНАМЙЛЬНЬІ див. ільнамяльньї, льнамйльньї.
л Е н а н а р ь іх т О У к і, одн. ленанарьіхтбука див.
ільнонарьіхтб^^ьнонарьіхтбукі.
ЛЕНАНАРЬІХТОУЧЬІ див. ільнонарьіхтбучьі,
льнонарьіхтбучьі.
ЛЕНАНАСЕННЯВОДСТВА с. див. ільнонасеннявбдства, льнонасеннявбдства.
л Е н а п а д б О р ш ч ь і к див. ільнопадббршчьік,
льнопадббршчьік
ЛЕНАПАСТАУКІ, одн. ленапастаука див. ільнопастаукі, льнопастаукі.
л Е н а п е р а п р а ц О у ч ь і див. ільноперапрацбучьі, льноперапрацбучьі
ЛЕНАПРАДЗЕННЕ див. ільнопрадзбнне, льнопрадзенне.
л Е н а п р а д з їл ь н ь і див. ільнопрадзільньї, льнопрадзільньї.
ЛЕНАРАССЦЇЛАЧНЬІ див. ільнорассцілачньї,
льнорассцілачньї.
ЛЕНАСЕМЯ див. ільнасбмя, льнасемя.
ЛЕНАСЕЯЛКА див. ільнасбялка, льнасбялка.
ЛЕНАСЕЯЛЬНЬІ див. ільнасеяльньї, льнасеяльньї.
ЛЕНАСУШЬІЛКА див. ільносушйлка, льносушйлка.
ЛЕНАТРАПАЛКА див. ільнотрапалка, льнотрапалка.
ЛЕНАТРАПАЛЬНЬІ див. ільнотрапальньї, льнотрапальньї.
ЛЕНАТРАСТА див. ільнотраста, льнотраста.
ЛЕНАТРЬІЕР див. ільнатрмер, льнатрьіер.
ЛЕНАУБОРАЧНЬІ див. ільноуббрачньї, льноуббрачньї
ЛЕНАУБОРКА див. ільноуббрка, льноуббрка.
ЛЕНАЦЕРАБІЛКА див. ільноцерабілка, льноцерабілка.
ЛЕНАЦЕРАБІЛЬНЬІ див. ільноцерабіпьньї, льноцерабільньї.
ЛЕНАЦЕРАБІЛЬШЧЬІК див. ільноцерабільшчьік, льноцерабільшчьїк.
ЛЕНАЦЕРАБІЛЬШЧЬІЦА див. ільноцерабільшчьіца, льноцерабільшчьіца.
ЛЕНАЦЕРКА див. ільнацерка, льнацерка.
ЛЕНАЧАСАЛКА див. ільночасалка, льночасйлка.
ЛЕНАЧАСАЛЬНЬІ див. ільночас^льньї, льночасальньї.
ЛЕНАЧАСАННЕ див. ільночасанне, льночасанне.
ЛЕН-ДАУГУНЕЦ, род. лену (ільну, льн^)-даугунцу ч. с.-г. льон-довгунець.
ЛЕН-КУДРАШ, род. лену (ільну, льну)-кудрашу ч. с.-г. льон-кучерявець.
ЛЕПАЦЬ недок., ЛЕПНУЦЬ док. однокр. розм.
ляскати, ляснути, ляпати, ляпнути, шльопа
ти, шльопнути.
ЛЕС1, род. лесу ч. 1. (збіг обставин) доля ж.\
фатум; л. звеу іх зноу доля звела їх знову
(знов); 2. (умови подальшого існування) до
ля ж.; л. дзяржавьі доля держави; (майбутнє
— ще) майбутнє с.; лес нарбдау доля (май
бутнє) народів; 3. (становище в житті) доля
ж.; талан; приречення с.\ 0 на вблю лесу на
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призволяще; па вблі лесу велінням (з веління,
за велінням) долі; ірбнія лесу іронія долі; вьіпраббуваць лес спокушати (випробувати, ви
пробовувати) долю; гаспадДр свайгб лесу госпо
дар своєї долі; вйрашьщь л. (чьій) вирішити до
лю (чию); вибр&ннік лесу обранець (рідко вибранець) долі; шчасліви л. щаслива доля, талан.
ЛЕС2, род. лесу ч. геол. лес.
ЛЕСАВАННЕ с. жеребкування.
л Е с а в ь і геол. лесовий.
ЛЕСАПАДОБНЬІ геол. лесоподібний.
ЛЕСКА ж . риб. волосінь, (рідше) волосіння с.,
ліска.
ЛЕСКАТ і ЛЙСКАТ ч. брязкіт; клацання с.,
ляскіт.
ЛЕСТАЧКА ж. зменш.-пестл. планочка (у драбиннику воза).
ЛЕСТАЧКІ тільки мн. розм. лестощі; 0 -камі
дух вьім&е прик. лестощами душу виймає.
ЛЙСТКА ж. планка (у драбиннику воза).
ЛЕСТКІ, одн. лестка ж. розм. лестощі.
ЛЕТ, род. лету, місц. на леце і на ляту ч. літ,
(поез.) лет; з лету з розгону, з розбігу; з ходу;
на ляту на льоту; лавіць (хап&ць) на ляту ло
вити (хап£ти) на льоту.
ЛЕТАМ: л . ляцбць (лят&ць, летаць) (швидко біг
ти, бігати) вітром летіти, летіти як вітер.
ЛЕТАННЕ / ЛЯТАННЕ с. літання.
ЛЕТАЦЬ / ЛЯТАЦЬ літати.
ЛЕТКА ж . мет. отвір ч., льотка.
ЛЕХ ч., род. леху, місц. у леху і ЛЕХА ж., род.
лехі, місц. у лесе 1. підземний хід ч., хіднйк ч., потайнйк ч.; 2. склеп ч., льох ч., під
вал ч., підземелля с.
ЛЖЬІВА прислівн. 1. брехлйво, неправдйво;
облудно; фальшйво; удавано; 2. неправиль
но; помилково, хибно.
ЛЖЬІВАСЦЬ ж. 1. брехлйвість, неправдйвість;
облудність; фальшйвість; удаваність; 2. не
правильність; помилковість; хибність.
ЛЖЬІВЬІ 1. (схильний до брехні) брехлйвий,
неправдивий; облудний; (рідко) облудливий;
л. чалавбк брехлйва (неправдйва) людина;
2. (фальшивий) неправдивий; фальшйвий;
удаваний.
ЛЖЗВУЧОНАСЦЬ ж. псевдовченість, (рідше)
лжевченість.
ЛЖЗВУЧОНЬІ ч. псевдовчений, (рідше) лжевчений.
ЛЖЗВУЧ&ННЕ с. псевдовчення, облудне вчен
ня, (рідше) лжевчення.
ЛЖ ЗКЛАСІЦЙЗМ , -му ч. псевдокласицйзм,
(рідше) лжекласицйзм.
ЛЖЗКЛАСЇЧНЬІ псевдокласйчний.
ЛЖЗМАСТАЦТВА с. псевдомистецтво, (рідше)
лжемистецтво.
ЛЖЗНАВУКА ж. псевдонаука, (рідше) лженаука.
ЛЖЗНАВУКОВЬІ псевдонауковий, (рідше) лже
науковий.
ЛЖЗПРАРОК ч . псевдопророк, лжепророк,
неправдйвий (фальшйвий) пророк.
ЛЖЗПРЬІСЯГА ж. юр. лжеприсяга, кривоприсйга.
ЛЖЗСВЇДКА ч. і ж. юр. (про чоловіка і жінку)

ЛІМОННЬІ

лжесвідок ч., неправдйвий (фальшйвий) свідок
ч.; (про чоловіка — ще) кривоприсяжник ч.; (про
жінку — ще) кривоприсяжниця ж.
ЛЖЭСВЁДЧАННЕ с. юр. лжесвідчення, неправдйве (фальшйве) свідчення.
ЛЖЗСВЕДЧЬІ юр. прикм. лжесвідчий, криво
присяжний; (фальшиво засвідчений) лжесвідчений.
ЛІВЕНЬ, род. ліуня ч. прям., перен. злйва ж.,
хлющ ч.
ЛІДЗЇРАВАННЕ с. лідйрування.
ЛІДЗІРАВАЦЬ недок. лідйрувати.
ЛІДЗЇРУЮЧЬІ 1. дієпоикм. той, що лідирує,
(рідко) лідируючий; і . прикм. лідйруючий; л.
група лідйруюча група; 3. дієприсл. лідйруючи. — Див. ще лідзіраваць.
ЛІЗАБЛіОД розм. ч. блюдолйз, лизоблюд, мисколйз, (заст.) похлібець.
ЛІК1, род. ліку ч. 1. мат., лінгв. число с., ц$лы
л. ціле число; дрббави л. дробове число; цбтны л. п£рне число; найменни л. іменоване
число; кр&тни л. кратне число; рацыянальны
л. раціональне число; пастайнни л. стале (по
стійне) число; невадбми л. невідоме число;
прбсты л. просте число; тэбрыя лікау теорія
чисел; адзінбчни л. однині; мнбжны л. мно
жині; п&рны л. двоїна; 2. кількість ж.\ з іх
ліку (одйн) з-поміж (з) них; у тим ліку серед
них (у тому числі); 3. (результат гри, вира
жений у числах) рахунок; футббльнае спаббрніцтва скбнчылася з лікам 2 : 3 футбольне
змагання закінчилося з рахунком 2 : 3 ;
4. (дія) лічба ж., лічіння с., лічення с., лік,
рахування с.\ без ліку без ліку, без числ£;
незліченно, безліч, сила-силённа; незлічен
но, незчисленно; ліку ням& нема ліку (чис
ла), без ліку (чого); губляць л. загубйти (за
бути) лік (кому-чому), мати багато (безліч)
(кого-чого); рбуны лік рівний рахунок; у лік
(чаго) у рахунок (чого); размачыць л. спорт,
розм. розмочйти рахунок.
ЛІК2, род. ліку ч. церк. 1. (зображення, образ)
образ, лик; 2. (сонм) лик, сонм.
ЛЇКАВЬІ числовйй; ~вае ураунённе числове
рівняння.
Л1КБЁЗ ч . істор. (ліквід&цьія непісьмбннасці),
род. -зу (програма масового навчання грамоти
дітей і дорослих) і -за (школа для дорослих)
лікнеп (ліквідація неписьменності).
Л1КЁРА-ГАР&ЛАЧНЫ лікеро-горілчйний.
Л1КЁРНЫ лікерний; ~ная начинка лікерна на
чинка; ~ния прадприёмстви лікерні підпри
ємства; ~ны кілішак лікерна ч£рка (келишок).
Л1ЛЁЙНЫ поез., заст. лілейний, лелійний.
ЛІЛЕЯ ж. поез., заст. лелія.
ЛІНІЯ ж. бот. лілія, лілея; вадзян&я л. бот.
а) (біла) [біле] латаття, водяні (біла) лілія
(лілея); б) (жовта) [жовте] латаття, [жовті]
глечики, жовта лілія (лілея).
ЛІМ ОН ч. цитрйна ж., лимон.
ЛІМ ОННЬІ цитрйновий, цитрйнний; лимон
ний, лимоновий; ~нае дрЗва цитрйнове, цитрйнне (лимонне, лимонове) дёрево; л. сок
цитрйновий, цитрйнний (лимбнний, лимо
новий) сік; ~ная кіслата лимонна кислота.
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ЛІНА ж. (товстий міцний мотузок або канат
з волокна чи дроту) кодола, линва, мотуз ч.,
(зб.) мотуззя с.
ЛІНЕЕЛЬНЬІ лініювальний.
ЛІНЕЕЛЬШЧЬІК / ЛІНЕЙШ ЧЬІК ч. спец, лі
ніювальник.
ЛІНЕЕЛЬШЧЬІЦА і ЛІНЕЙШ ЧЬІЦА ж. спец.
лініювальниця.
ЛІНЕЕННЕ с . лініювання.
ЛІНЕЕНЬІ дієприкм., прикм. лінійований, лініяний. — Див. ще лінеіць.
ЛІНЕіЦЦА недок., пас. лініюватися.
ЛІНЕіЦЬ недок. лініювати.
ЛІНЕЙКА1 ж. 1. (пряма лінія) лінійка; сшьггак
у адну ~ку зошит (зшйток) на одну лінійку;
2. (планка для креслення прямих ліній) лінійка.
ЛІНЕЙКА2 (екіпаж) лінійка.
ЛІНЕЙЧАСТЬІ лінійчатий.
ЛІНЕЙШЧЬІК див. лінеельшчьїк.
ЛІНЕЙШЧЬІЦА див. лінбельшчьіца.
ЛІНЕК1, род. лінька ч. іхт. (зменш, до лінь1,)
линок.
ЛІНЕК2, род. лінька ч. мор. (тонкий канатик)
ліньок.
ЛІНЕУКА ж . 1. розм. (дія) лініювання с., лініяння с.; 2. (спосіб лініювання) лініяння с.
ЛІНУЦЦА док. рйнути, линути, хлйнути.
ЛІНУЦЬ док. 1. (бризнути, вилити) плеснути,
хлюпнути, плюснути; 2. (политися з силою)
рйнути, линути, хлйнути; (про дощ — ще)
уперіщити.
ЛІНЬ1, род. ліня ч. (риба) лин.
ЛІНЬ2, род. ліня ч. мор. (міцний тонкий канат)
лінь.
ЛІНЬКА ж. линяння с.
ЛІНіОЧАСЦЬ ж. линючість.
ЛІНіОЧЬІ який (що) линйє, линючий.
ЛІНЙЛЬІ линялий; злинялий; вйлинялий;
(здебільшого про тварин) облізлий.
ЛІНЙЦЬ недок. 1. (утрачати забарвлення) ли
няти, вицвітати, мерхнути, тьмяніти; 2. (ски
дати, міняти шерсть, пір'я — про тварин і
птахів) линяти.
ЛІПАУКА ж. розм. (діжка, видовбана з липового
дерева) лйпівка.
ЛІПЕНЬ ч. лйпень, (обл.) лйпець.
ЛІПЕНЬСКІ липневий.
ЛІПЕЦ, род. ліпцу ч. розм. лйповий мед; (обл.)
лйпець.
ЛІПЕЦЬ недок. 1. ледве (ледь, насилу) трима
тися (держатися); карціна на сцяне ледзь ліпела картйна на стіні ледве (ледь, насйлу)
трималася (держалася); 2. перен. (про слабкий
вияв чого-небудь, стан занепаду тощо) блймати, жевріти; (про людину) чалапати, чалап
кати, човгати, скрипіти; старьі ліпіць пакуль
што старйй чалапає (чалапкає, човгає, скрипйть) поки що; 0 л. на валаску вйсіти (три
матися, держатися) на волоску (на волосйнці, на волосйні, на нйточці).
ЛІПІНА ж. розм. (окреме дерево) лйпа, лйпина.
ЛІПКА1 ж. зменш.-пестл. лйпка; 0 абадраць як
ліпку обдерти (обідрати, обібрати, облупйти)
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як лйпку, обдерти (o6uipäTH) як білку (як
барана), оббілувати як білку.
ЛІПКА2 прислівн. лйпко.
ЛЇПКІ 1. липкйй, клейкйй; 2. перен. (настир
ливий, невідчепний) липкий; л. пбзірк липкий
погляд (обл. позирк).
Л1ПНЁВЫ розм. липневий; ~вая рйніца лип
невий ранок.
Л1П0ВЫ розм. лйповий; -вы вбдар лйповий
аромат.
ЛІС ч. 1. (лисиця-самець) лис; 2. перен. розм.
(хитрий чоловік) лис; 0 з незабітага ліса футра
не пашьіеш присл. із живої лисйці шуби не
пошиєш.
ЛІСА ж. прям., перен. лисйця; серабрьістая л. сріб
ляста лисйця; хггры як л. хйтрий як лисйця.
ЛІСІНЬІ лйсячий, лисйчий; л. каунёр лйсячий
комір; -ная вёрткасць лйсяча (лисйча) вйверткість (спрйтність, мбткість).
ЛІСІЦА1 ж. лисйця; 0 тр&ігіу як л. у саладуху
прик. упав (у біду), як курка в борщ; зав’яз,
як co6äKa в тину; ускочив вйще халяв (по
с£мі вуха).
ЛІСІЦА2 ж. обл. 1. (пристосування у возі для
перевезення колод) (обл.) лисйця; 2. (присто
сування для стискання дощок, лещата) тільки
мн. (обл.) лисйці.
ЛІСІЦА3 ж. (гриб) лисичка.
ЛІСЛЇВА прислівн. 1. підлесливо, облесливо,
улесливо, лестйво; запобігливо; догідливо;
2. скрадливо, украдливо, закрадливо; 3. розм.
ласкаво, пестлйво.
ЛІСЛІВАСЦЬ ж. 1. лестощі (тільки мн.), (обл.)
лёстка; пщлёсливють, облёсливють, улёсливість, лестйвість; запобігливість; догідливість;
2. скрадливість, украдливість, закрадливість;
3. розм. ласкавість, пестлйвість.
ЛІСЛІВЕЦ, -ліуца ч. пщлёсник, облёсник, лес
тун; підлабузник, підлабуза.
ЛІСЛІВІЦЬ недок., кому, перед ким і без дод.
(лицемірно хвалити кого-небудь) лёстити (ко
му), улёщувати, облёщувати, пщлёщувати,
підлещати (кого)\ годйти, догоджати (кому).
ЛІСЛІВЬІ 1. пщлёсливий, облёсливий, улёсливий, лестйвий, (рідко) пщлёсний; догідливий;
запобігливий; л. чалавек п1длёслива (улёслива) людйна; ~вая усмёшка пщлёслива (облёслива, улёслива, лестйва) посмішка; 2. скрад
ливий, украдливий, закрадливий; л. гблас
скрадливий (украдливий) голос; 3. розм. лас
кавий, пестлйвий; ~вае дзіцй лас^ве дитя.
ЛІСНІК, -ку ч. бот. (Solanum L.) паслін;
(S. dulkamara L.) глйсник.
ЛІСНІКАВЬІ бот. пасльоновий.
ЛІСНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. пасльонові.
ЛІСТ1 ч. 1. род. лістй бот. лист; 2. род. лісту зб.
лйстя с., лист; л. пажауцёу лйстя пожовтіло
(пожовкло), лист пожовтів (пожовк); лауровы л. лавровий лист; 0 лістам сл&цца запобі
гати (перед ким), нйзько стелйтися (слатися)
(перед ким), підсипатися (до кого)', дрыжаць
як асшавы л. тремтіти (дрижати) як осйкове
лйстя (осйковий лист).
ЛІСТ2, род. ліста ч. 1. (паперу) аркуш; 2. (фа
нери, заліза, скла) лист; 3. (поштове відправ
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лення) лист; заказнй л. рекомендований лист;
4. (документ) лист; узнагарбдньї л. нагороднйй лист; маршрутньї л. маршрутний лист;
акладнй л. окладнйй лист; викан&учи л. ви
конавчий лист; тйтульни л. тйтульний ар
куш, тйтульна сторінка; абхбдни л. обхіднйй
лист; адкрйти л. відкрйтий лист; 0 з ліст£
(ігр&ць, спяваць, читаць) з листа (фати, спі
вати, читати).
ЛІСТАБЛОШКА ж. ент. листоблішка, міднйця.
л і с т а в Е р т к а ж. ент. листовійка.
ЛІСТАВЙ 1. (той, що стосується листя; той,
що складається з листя) листянйй, листко
вий; л. лес листянйй ліс; л. титунь листянйй
(листковий) тютюн; 2. (виготовлений у ви
гляді листа) листовйй; (з паперу — звичайно)
аркушевий; ~вбе жалбза листове залізо.
ЛІСТАЇД ч. ент. листоїд, попик.
ЛІСТАЖ, -жу ч. аркушат.
ЛІСТАНОСЕЦ, -нбсца ч. і ЛІСТАНОША ч. і
ж. листоноша ч. і ж.
ЛІСТАПАД ч . 1. род. лістапада (місяць) листо
пад; 2. род. лістьпкду листопад, падолйст.
ЛІСТАПАДАУСКІ листопадовий.
ЛІСТАРЙЗ ч. листоріз.
ЛІСТАРЙЗАЛЬНЬІ листорізний.
ЛІСТОТА ж. зб. лйстя с., лйст ч.
ЛІСТОУКА ж. листівка, метелик ч.
ЛІСТОУНІЦА ж. бот. модрйна.
ЛІСТОУНІЧНЬІ модрйновий.
ЛІС ЦЕ і ЛІСЦЕ с. зб. лйстя, лист ч.
ЛЇСЦЕВЬІ листянйй; ~вае дрЗва листяне де
рево.
ЛІСЦЕ див. лісце.
ЛІСЯНЕ див. лісяня.
ЛІСЯНЙ і ЛІСЯНЕ, -няці с. лисеня, (пестл).
лисенятко.
ЛІТАБ’ЯДНАННЕ с. (літаратурнае аб’яднанне)

літоб’єднання (літературне об’єднання).
ЛІТАВАЛЬНІК ч . заст. паяльник, л юту віл ьник, лютувало с.
ЛГГАВАЛЬНЬІ паяльний, лютувальний.
ЛГГАВАЛЬШЧЬІК ч. паяльник, лютівнйк.
ЛГГАВАЛЬШЧЬІЦА ж . паяльниця, лютівнйця.
ЛГГАВАННЕ с. паяння, лютування.
ЛІТАВАНЬІ заст. паяний, лютований.
ЛІТАВАЦЦА (над кім-чьім) недок. (берегти,
шкодувати) жаліти, берегтй, шкодувати, жа
лувати (кого-що)\ проявляти милосердя.
ЛІТАВАЦЦА недок. пас. паятися, лютуватися.
ЛІТАВАЦЬ (кого) недок. (берегти, шкодувати)
жаліти, берегтй, шкодувати, жалувати.
ЛГГАВАЦЬ недок. паяти, лютувати.
ЛІТАННЕ с. рел., перен. літанія ж.
ЛЇТАРА ж. літера, буква; 0 л. у ~ру буква в
букву, літера в літеру; л. закбну буква закону;
застав&цца мертвай -рай залишатися мерт
вою буквою.
ЛІТАРАЛЬНА прислівн. буквально, дослівно.
ЛГГАРАЛЬНАСЦЬ ж. буквальність, дослівність.
ЛІТАРАЛЬНЬІ буквальний, дослівний; л. пераклдд буквальний (дослівний) переклад; л.
сзнс буквальне значення (розуміння).

ЛІХА

ЛІТАРАТАР ч. літератор; письменник.
ЛГГАРАТАРСКІ літераторський; письменниць
кий.
ЛІТАРАТУРА ж. література, (рідше) письмен
ство с.; старажйтная л. давня література; л.
па д&дзенаму прадм&ту література з цього
предмета; мастацкая л. художня література,
красне письменство.
ЛГГАРАТУРАЗНАВЕЦ / ЛГГАРАТУРАЗНАУЦА
ч. літературознавець.
ЛГГАРАТУРНА-МАСТАЦКІ літературно-художній.
ЛІТАРАТУРНЬІ у різн. знач, літературний.
ЛІТАРКА ж. зменш.-пестл. буквочка.
ЛГГАРНЬІ 1. літерний, буквений, буквовий;
~нае абазначЗнне літерне (буквене, буквове)
позначення; 2. друк, (позначений друкарським
знаком — літерою) літерний; ~ная лбжа лі
терна ложа.
ЛЇТАСЦЇВА прислівн. мйлостйво, милосердно,
милосердо.
ЛІТАСЦІВАСЦЬ ж. милосердня С.
ЛІТАСЦІВЬІ милосердий, милосердний, мйлостйвий.
ЛЇТАСЦЬ ж. 1. (великодушність) милосердя с.;
2. (вияв співчуття, пробачення, жалості) по
щада; помйлування с.\ прасіць ~сці просйти
пощади; 0 без ~сці без милосердя; немило
сердо, немилосердно, безжалісно; мець л. бу
ти милосердим (милосердним), жаліти, щадйти; не мець ~сці бути немилосердим (не
милосердним, безжалісним); зд&цца на л.
(кого) здатися на ласку (на мйлість) (кого);
не даваць ~сці не давати пощади, бути без
жалісним (до кого-небудь).
ЛЇТКА ж. мет. вйливок.
ЛЇТНІК ч. мет. ливнйк.
ЛГГРАБОТНІК ч . (літаратурнм раббтнік) літпрацівнйк (літературний працівнйк).
ЛҐГЬІ 1. дієприкм. лйтий, вилйваний* 2. прикм.
лйтий, вилйваний. — Див. ще ліць*.
ЛГУНЕАДВОД ч. зливовідвід.
ЛіУНЕАДВОДНЬІ зливовідвшнйй.
Л Ї^Н ЕВЬІ зливовий.
Л І^Н Я М бР ч. метеор, зливомір.
ЛІФТАБУДДУШК, -ка ч. ліфтобудівельник.
ЛІФТАБУДАУНЇЧЬІ ліфтобудівельний.
ЛІХА с. 1. біда ж., лйхо; напасть ж.; (розм.)
халепа ж.; зло; 2. фолькл. (нечиста сила) лй
хо; на л. на лйхо, на жаль, як (наче) на зло
(злість), (обл.) на збйтки; на л. на [якого]
чорта (біса, дідька); якого чорта (біса, дідь
ка); на бісового батька; якого недовірка; на
якого сйна; да л. до лйха, до гйбелі, до чорта
(до біса); хоч відбавляй; до бісового батька;
л. вбдае што (які, куди тощо) лйхо (біда)
його зн£є; лихйй знає; дідько знає; диявол
знає; хто його зн£є; чорт його знає; як на тбе
л. як (мов, ніби тощо) на лйхо, як на те, як
на зло, як на гріх, і ф еба ж; каб на цябе л.
хай (нехай) тобі всячина (фясця); л. ягб (вас,
іх тощо) вбдае чорт (дідько, біс, погйбель)
його (вас, їх тощо) знає; л. ягб разбярЗ чорт
його розбере; л. ягб бярй чорт з тобою; хай
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(нехай) тобі чорт (біс, морока, мара); хай
(нехай) тебе чорт візьме; л. на ягб чорт його
бери; хай (нехай) йому чорт (біс, дідько); хай
(нехай) його чорт візьме; трясця його матері;
матері його ковінька; не взяв його кат (чорт,
дідько); л. з ім чорт з ним; хай (нехай) йому
чорт (біс, морока, мара); хай (нехай) його
чорт візьме; не памінаць (успамінаць) ліхам
не згадувати (не поминати) лихим словом
(лйхом); пазнаць (ведаць), пачьім фунт л. дізнати (спізнати), почім ківш лиха; адкуль усе
л. узялбся чому каша (катавасія) заварйлася;
на якбе л. на якого чорта (біса, дідька); на
бісового батька; няхай яму л. хай йому грець;
хай (щоб, бодай) лихо (кому, на кого); хай
йому цур; хай йому чорт; хай йому абйщо;
хай йому мара; няма л. без дабра нема добра
без лйха; лйхо не без добра; немає злого,
щоб на добре не вййшло.
ЛКАДЗЕЙНІЧАЦЬ недок. лиходіяти, злодіяти.
ЛІХАДУМ ч. злобитель, злозичлйвець; ворог.
ЛІХАДУМКА ж. злобйтелька, недоброзйчлйвиця; ворог ч.
ЛІХАДУМНЬІ злоблйвий, зловорожий, злозичлйвий.
ЛІХАДУМСТВА с. злобйтельство, зловорожість
ж., ЗЛОЗИЧЛЙВІСТЬ ж.
ЛІХАМАНКА ж . 1. мед. пропасниця; гарячка,
(розм.) лихоманка, трясця, трясучка; жбутая
л. жовта пропасниця (гарячка); балбтная л.
болотна (болотяна) пропасниця (гарячка);
крапіуная л. кропйв’яна пропасниця, кропйв’янка, кропивниця; сянная л. сінна про
пасниця (гарячка); 2. перен. лихоманка, га
рячка; кірмашбвая л. ярмаркова гарячка (ли
хоманка).
ЛІХАМХНКАВА прислівн. гарячково, (розм.) ли
хоманково.
ЛІХАМАНКАВАСЦЬ ж . гарячковість.
ЛІХАМАНКАВЬІ 1. мед. пропасний, гарячко
вий; (розм.) лихоманковий; л. стан пропас
ний (гарячковий) стан; 2. перен. гарячковий,
(розм.) лихоманковий; -а я дзейснасць гаряч
кова діяльність.
ЛІХАНЬКА с. лйшенько; вось л. ой, лйшенько!
ЛІХАЦКІ 1. молодецький, козацький; хваць
кий; 2. (візницький) лихацький.
ЛІХАЧ, -ча ч. 1. (завзятий хлопець) молодець, ко
зак, (рідко) лихач; (розм.) зух, хват; вадзщель-л.
водій-лихач; 2. (машталір) заст. лихач.
ЛІХВЙР, -ра ч. лихвар.
ЛІХВЙРСКІ лихварський; л. капітал лихвар
ський капітал.
ЛІХВЙРСТВА с. лихварство.
ЛІХЇ1 1. лихйй, злий; л. чалавек лих£ (зла) людйна; ліхія думкі лихі (злі, недобрі) думкй;
2. поганий, (обл.) благенький, благйй; л. кажух поганий (благенький, благйй) кожух;
0 ліхая дбля лиха [зла, (розм.) щербата] доля;
ліхая часіна (гадзіна) лиха (тяжка, важка) годйна; гадзщь як ліхбй скулб годйти як [лихій,
тій тощо] болячці.
ЛІХЇ2 1. хоробрий, відважний; молодецький,
бравий, хвацький; 2. швидкйй, стрімкйй; на
вальний; жвавий, моторний; (про коня) бас-
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кйй; ~ая язд&швидка (стрімка) їзда; -а я ата
ка навальна атака; л. конь баский кінь.
ЛІХТАР, -ра ч. 1. ліхтар, (заст., обл.) ліхтарня ж.; 2. перен., розм. (на обличчі, під очима)
синець, синяк; падставіць л. підбйти око, набйти синяк (синяка, синець, синця).
ЛІХТАРНЯ ж. ліхтар ч., (заст.) ліхтарня.
Л1ХТАРШЧЫК ч . ліхтарник.
Л1ХТАРШЧЫЦА ж. ліхтарниця.
ЛІХТУГА ж. обл. [лиха] пригода, лйхо с., біда,
нещастя с., халепа, (розм.) безголів’я с., без
голов’я с.
ЛІЦАВАННЕ див. ніцав&нне.
Л1ЦАВАНЫ див. ніцав&ньї.
ЛІЦАВАЦЦА див. ніцавацца.
ЛІЦАВАЦЬ див. ніцаваць.
Л1ЦЁЙНАЯ див. ліцейня.
Л1ЦЁЙНЫ мет. ливарний; л. завбд ливарний
завод.
Л1ЦЁЙНЯ і Л1ЦЁЙНАЯ ж. ливарня.
Л1ЦЁЙШ ЧЫК ч. ливарник, ливар.
ЛІЦЦА1 недок. у різн. знач, лйтися; (рідше) ллятися; точйтися; вада льёцца вода ллється;
слёзы лыбцца сльози ллються; крбу льёцца
кров ллється; 0 л. цёраз край лйтися через
вінця (через край).
ЛЇЦЦА2 недок. пас. лйтися, виливатися. — Пор.
ліць2.
Л1ЦЦЁ с. техн. 1. (дія) лиття, виливання; 2. (ви
литі речі) зб. литво; чьпуннае л. чавунне литво.
Л ІЦ Ь1 недок. у різн. знач, лйти, (рідко) лляти;
(наливати з киана, бочки і т. ін. — ще) точйти; л. ваду у обчку лйти воду в бочку; дождж
льє як з вядра дощ ллє як (мов, немов) з відра
(з коновки); дощ [як] відром ллє; 0 л. кроу
лйти (проливати, точйти) кров; л. ваду на
млын (чий) лйти воду на млин (на камінь
(чий); на лотокй (чиї)); л. слёзы лйти сльози;
льє як з вядр& ллє як (мов, немов) з відра (з
цебра, з луба, з рукава, з коновки, з бочки);
ллє [як] відром (цебром, дійнйцею); ллє як
з-під рйнви; л. пот проливати піт.
ЛІЦЬ2 недок. мет. (виготовляти литтям) лйти,
виливати; л. гарм4ты лйти (виливати) гармати.
ЛЇЧАНЬІ 1. дієприкм. лічений, рахований;
2. прикм. (у знач. — кількісно дуже малий)
лічений; 0 ~ныя дні лічені дні. — Див. ще
лічьїць.
ЛІЧБА ж. цйфра; арабскія -бы арабські цйфри; рьімскія -бы рймські цйфри; кантрбльныя -бы контрольні цйфри; 0 астранамічньїя
-бы астрономічні числа (цйфри); мбва -бау
мова цифр.
ЛІЧБАВАННЕ с. цифрація ж.
ЛІЧБАВАНЬІ цифрований. — Див. ще лічбаваць.
ЛІЧБАВАЦЦА недок., пас. цифруватися.
ЛІЧБАВАЦЬ недок. цифрувати.
ЛІЧБАВЬІ цифровйй.
ЛЇЧБІНА ж. розм. (один знак) цйфра.
ЛІЧНІК ч. мат. чисельник.
ЛІЧЬІЛЬНА-ВЬІЛГЧАЛЬНЬІ лічйльно-обчйслювальний.
ЛІЧЙІЛЬНІКІ тільки мн. рахівнйця ж.

лічьиіьшчьік
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ЛІЧЬІЛЬШЧЬІК ч. (про людину) обліковець;
~кі па пёратсу насёлънщтва обліковці пере
пису населення.
Л1ЧЫЛЫИЧЫЦА ж. обліковець ч.
ЛІЧЙЦЦА недок. 1. вважатися, (рідше) визна
ватися; ён лічьіцца лёпшым брьігадзірам його
вважають (визнають) найліпшим бригадйром (за найліпшого бригадйра); він уважається (визнається) найліпшим бригадйром; ён
лі'чьіцца у нас музыкантам (за музыканта) йо
го вважають у нас музикантом (за музикан
та, музйкою, за музйку); він має в нас славу
музиканта (музйки); він уважається в нас
музикантом (музйкою); 2. (брати до уваги)
рахуватися (з ким, чим), зважати (на кого,
що); з ім трЗба лічьпща з ним треба рахува
тися, на нього треба зважйти; 3. (перебувати
на обліку) рахуватися, значитися, числитися;
л. у спіску значитися (чйслитися, бути) в
списку; 4. (виражатися в якійсь кількості)
обчйслюватися, обчислятися; дахбды лічацца у мшьёнах рублёу доходи обчйслюються
(обчисляються) в мільйонах рублів; 5. пас.
лічйтися, рахуватися.
ЛІЧЬІЦЬ недок. 1. лічйти, рахувати, (обл.) чис
лити; л. да дзесяці лічйти (рахувати) до десятй; хлбпчык дббра л. хлопчик добре лічить
(рахує); 2. (визнавати к им-чим, яким) вважа
ти (яким, за кого-що, за якого), визнавати
(ким-чим, яким, за кого-що); я лічу ягб сваім
сйбрам я вважаю його своїм другом (за свого
друга); л. сваім абавйзкам вважати своїм обов язком (за свій обов’язок); л. магчымым вва
жати (визнавати) можлйвим (за можлйве); л.
г$та парушЗннем закбна вважати (визнавати)
це порушенням (за порушення) закону; за
кагб ты мянё лічьіш? за кого ти мене вважаєш
(м£єш)?; 3. (міркувати) вважати; ён лічьіць,
што... він уважає, що...; 4. у знач, вставн. сл.
вважай, вважайте; ён, лічьі, ужб дарбслы він,
уваж&й, уже дорбслий; 0 л. за ніштб вважйти
(мати) за ніщо (абйщо); л. варбн гави (гав,

ворони) ловйти, купувати (продавати) вйтрішки; л. мух див. л. варбн; л. дні лічйти (ра
хувати) дні; куранйт увосень лічаць курчат восенй рахують (лічать).
Л ІЧдБН ІК ч. грам, числівник; кблькасны л.
кількісний числівник; пар&дкавы л. порядко
вий числівник.
ЛІЧФННЕ с. (дія) лічба ж., лічіння, лічення,
лік ч., рахування.
ЛІШАК, -шку ч. 1. (те, що перевищує якусь нор
му, міру) надлйшок, надмір, зайвина ж.; л.
хлёба надлйшок хліба; най^насць лшікау на
явність надлйшків; 2. (залишок) лишок; л.
таварау лйшок товарів; 0 з лішкам з лйшком,

з верхом, з горою.
ЛІШКА ж. 1. (щось зайве) зайве с., зайвина ж.;
2. розм. непарне число, (розм., у грі) лйшка;
0 цот і л. чіт і лйшка.
ЛІШКАВЬІ 1. надлйшковий, надмірний; 2. зай
вий.
ЛІПШ Е прислівн. 1. н&дто, занадто, вельми;
надмірно, надміру, понадміру, через міру;
2. багато; не былб патрЗбы л. гаварьіць не бу
ло потреби багйто говорйти.
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ЛІШ НІ зайвий; (розм.) лйшній, залйшній; над
мірний; л. экземпляр нгігі зайвий примірник
(екземпляр) кнйжки; ён быу тут л. він був
тут зайвий; рабщь ~нюю работу робйти зайву
роботу; ~няя стараннасць зайва (надмірна)
старанність; ~няя капёйка зайва копійка; без
~ніх слоу без зайвих слів; без ~няй гавбркі
без зайвих слів, (розм.) без [усяких] розмов;
л. рот зайвий рот; ~няя дабрата — дурата
присл. надмірна доброта — дурість.
ЛІШНІЦА ж. розм. 1. достаток ч., надлйшок ч.;
надмір ч., зайвина; мець ~цу чагб-нёбудзь ма
ти надлйшок (надмір, зайвину) чогб-нёбудь;
2. зайве с.; сказ&ць ~цу сказати зайве.
ЛІШ НЯЕ с. імен, з£йве; 0 хаігіць -няга ковтну
ти (хильнути) зайвого.
ЛЇШТВА ж. 1. планка* 2. (у вікні, дверях) налйчник ч., лйштва; 3. (у підлозі) плінтус ч.;
4. крав, лйштва; планка.
ЛІШТВАЧКА ж. зменш, планочка.
ЛІШ ТВЯНЙ планковий.
Л ІШ дН ЕЦ , -нца ч. істор. (позбавлений грома
дянських прав у СРСР) позбавленець.
ЛІШ дНКА ж. істор. позбавленка.
ЛІШ ЙНСКІ істор. позбавлёнський.
ЛІЙЛА с. техн. лляло.
ЛІЙНА ж. бот. ліана.
Л1ЙНАВЫ бот. ліановий.
ЛОБ, род. ілба, (після голосних) лба ч. лоб; чо
ло с.; ат&ка у лоб атака в лоб; талакняны л.
мідний лоб, пуста голова; на лбе напісана на
лобі (на чолі) написано; з-пад ілба спідлоба;
сутыкнуць ілбамі зіштовхнути лобами; залісаць на лбе записати на лобі; пусціць сабе
кулю у лоб пустити собі кулю в лоба; ілббм
сцяну не праб’ёш присл. головою стінй не
проб’єш; головою (лобом) муру не проб’єш;
шйлом моря не нагрієш; застау дурня Ббгу
маліцца, дык ён і лоб разаб’ё присл. загадай
дурневі (дурному) Богу молитися, він і голо
ву (лоба) розіб’є; кажй дурневі поклони бйти, а він і лоба (чоло) розіб’є; дай дурневі
товкачі (макогона), він і вікна поб’ё; пошлй
дурня по раки, а він жаб принесе (наловить).
ЛОБНЬІ лобовйй, лобний; ~нае мёсца істор.
лобне місце; ~ная косць лобові (лобна) кістка.
ЛОГ, род. лбгу ч. (широкий і довгий яр з пологими
схилами) балка ж., вйбалок, улоговина ж.;
яр, яруга ж.; лощйна ж.; лощовйна ж.
ЛОГАВА с. 1. прям., перен. (заглиблення в землі,
де живе тварина; неохайне житло, постіль
людини) лігвище, лігво, кубло, кублище, тйрло, барліг ч.; 2. див. лбгавішча 2.
ЛОГАВІШЧА с. 1. див. лбгава 1; 2. мисл. (місце
масового розташування звірини) лігвище, ліг
во, лежбище.
ЛОДАР ч. розм. несхв. ледар, ледащо ч. і с.;
лежень, (знев.) ледацюга, нероба.
ЛОДАРКА ж. розм. несхв. ледарка, ледащо с.,
нероба.
ЛОДАРНІЧАННЕ с. розм. несхв. ледарювання,
(розм.) байдикування; неробство.
ЛОДАРНІЧАЦЬ недок. розм. несхв. ледарюва
ти; (розм.) байдикувати, бйти байдики, дар
мувати.
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ЛОДАЧКА ж. 1. зменш, човник ч., човничок ч..
човенце с.; 2. звичайно мн. (туфлі) лодочки.
ЛОДАЧНІК ч. човняр; (той, хто перевозить —
ще) човновий, перевізник.
ЛОДАЧНІЦА ж. човнярка; човнові, перевіз
ниця.
ЛОДАЧНЬІ човновий.
ЛОДКА ж. у різн. знач, човен ч.; матбрная л. мо
торний човен; падвбдная л. підводний човен.
ЛОДк АПАДОБНЬІ човноподібний.
ЛОЕВЬІ лойовйй; -вая свечка лойова свічка.
ЛОЖАК, -жка ч. ліжко с.
ЛОЖАЧАК, -чка ч. зменш, ліжечко с.
ЛОЖКА: адзін з сбшкай, а сямера з лбжкай
прик. одйн з сошкою, семеро з ложкою; до
готового хліба знайдеться іуба; мельник до
готової муки; готовеньке і кішка з’їсть.
ЛОЖКАВЬІ ліжковий.
ЛОКАН ч. кучер, локон.
ЛОКАЦЬ, род. лбкця ч. 1. у різн. знач, лікоть;
ударьіць л. ударити (забйти) лікоть (ліктя);
падраньї л. рваний (драний, подертий) лікоть;
2. (давня міра довжини) лікоть; 0 пачуцце лбк
ця почуття (чуття) ліктя; блізка л., дьі не укусіш
прися, блйзько лікоть, та не вкусиш; кус&ць
(сабе) лбкці кусати (фйзти) (собі) лікті.
ЛОКЦЕВЬІ ліктьовйй; л. сустау ліктьовйй суг
лоб.
ЛОКЦІК ч. зменш.-пестл. ліктик.
ЛОКШЬІНАВЬІ з локшини.
ЛОМ ч. 1. род. лбма (інструмент) лом; 2. зб.
лом, ламань ж.; (металу) брухт.
ЛОМКАСЦЬ ж. ламкість, ломкість; хрусткість.
ЛОМКІ ламкйй, ломкйй, ламучий; (крихкий)
хрусткий.
ЛОП виг. у знач. прис. лясь, лоп, ляп; бах; лясь,
лусь.
ЛОПАННЕ1 с. ляскання, ляпання; хляпання,
лопотіння, лопотня ж.\ бахкання; плескан
ня; ляскіт ч.
ЛОПАННЕ2 с. лопання, лускання, тріскання,
репання.
ЛОПАСЦЕВЬІ лопатевий.
ЛОПАСЦЬ ж. лопать.
ЛОПАТ, -ту ч. 1. (крильми) ляскання с., лйпання с., хляпання с., лопотіння с., лопотня ж.,
бахкання с., плескання с., ляскіт; 2. розм. (про
незрозумілу розмову) лопотання с., лопотін
ня с., лепетання с., верзякання с., шваркіт.
ЛОПАЦЕНЬ, -тня ч. 1. розм. лопотун, лепе
тун; 2. (нерівність у клепаній косі) лопатень.
ЛОПАЦЬ1 недок., ЛОПНУЦЬ1 док. (крилами,
по плечі тощо) ляскати, (підсил.) ляскотіти,
ляснути, ляпати, ляпнути, (розм.) хляпати,
хляпнути; (тільки про крила — недок.) лопо
тіти; бахкати, бахнути; (тільки по плечу)
плескати, плеснути.
ЛОПАЦЬ2 недок., ЛОПНУЦЬ2 док. у різн. знач.
лопати, лопатися, лопнути; (багато, усе) по
лопатися; (про посуд, струну тощо — ще) лус
кати, лускатися, луснути, (багато, усе) полу
скати, полускатися; тріскати, тріскатися;
репати, репнути, репатися, порепатися; (роз
падатися на частини розм. — ще) розска
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куватися, розскочитися; (про бруньки, пуп'
янки тощо розм. — ще) розпукуватися, роз
пукатися, розпукатися, розпукнутися; (тріс
катися, осідаючи — ще) розсідатися, рюзсістися; (обриватися) уриватися, увірватися,
урватися; струна -нула струнй лопнула (лус
нула); спр&ва -нула розм. справа лопнула
(луснула); 0 цярпённе -нула розм. терпець
увірвався (урвався); хоць -ні хоч лусни, хоч
лопни; као ты -нуу! лайиі. щоб (бодай, бод£й
би) ти луснув (лопнув)!; -нуць са смёху лоп
нути (луснути, тріснути) від сміху; -нуць ад
злбсці лопнути (луснути, тріснути) від злості;
-нуць ад зайздрасці лопнути (луснути, тріс
нути) від заздрощів; -нуць, як мыльны пузыр
лопнути (луснути, тріснути), як мильна
бульбашка (булька, банька).
ЛОПАЦЬ3 недок. прост, груб. (їсти) тріскати,
жерти, луп йти, трощйти.
ЛОПНУЦЬ1 док. (крилами, по плечі тощо) ляс
нути, лйпнути; (розм.) хляпнути; бахнути;
(тільки по плечу) плеснути.
ЛОПУХ див. лапух.
ЛбСКАТ, -ту ч. обл. 1. (дія) лоскотання с.;
2. (відчуття) лоскіт, лоскоти (тільки мн.)
ЛОСКАТНА прислівн. обл. лоскотно, лоскітно.
ЛОСКАТНЫ обл. лоскотлйвий, лоскітливий,
лоскотний, лоскітний.
ЛОТАЦЬ ж. бот. калюжниця.
ЛОТРА ч. і ж. прост, лайиі. (про чоловіка) ле
дар ч., (розм.) ледащо ч. і с.; лежень ч., (знев.)
ледацюга ч., нероба ч.; (діал.) лотр; (про жін
ку) ледарка ж., (розм.) ледащо с., (знев.) ле
дацюга ж., нероба ж.
ЛОУЖ, род. лауж& ч. купа хмйзу (гілля, вітро
лому, ломаччя).
ЛОМКАСЦЬ ж. спрйтність, зфабність, мет
кість, удатність; (розм.) зугарність, проміт
ність; вправність.
ЛОУКІ спрйтний, зфабний, меткий, удатний;
(розм.) зугарний, промітнйй; вправний.
ЛОУЛЯ ж . (дія) лови, лбвля, ловйтва, ловіння с., ловлення с.
ЛОУЧЫ 1. прикм. ловёцький, ловчий, уловчий;
(про собаку) гончий; -чы сбкал ловчий (улов
чий) сокіл; -чыя сабакі гончі собйки (пси);
(призначений для ловіння) ловильний; -чыя ямы
ловильні ямй; 2. у знач. імен, істор. ловчий.
ЛОХ1, род. лбху ч. бот. маслинка ж., лох.
ЛОХ2, род. лбха ч. іхт. (самець лосося в період
нересту) лох.
ЛОХАВЫ1 бот. маслйнковий, лоховий.
ЛОХАВЫ2 іхт. лоховий.
ЛОХАВЬІЯ імен. мн. бот. маслйнкові, лохові.
ЛУБАЧНЫ 1. (зроблений з лубу, лубка) луб’янйй; лубковий, лубовий; 1. літ., мист. лу
бочний; -ная літаратура лубочна література;
-ная карціна лубочна картйна.
ЛУБІН, -ну ч. бот. люпйн.
ЛУБІНАВЬІ бот. люпйновий.
ЛУБЯНКА ж. (кошик) луб’янка, луб’янёць ч.,
козуб ч., козубень ч.
ЛУГ1, род. л^гу ч. лук& ж., луг; альпійскія луп
альпійські луки (лугй).
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ЛУГ2, род. лугу ч. хім. (водний настій попелу для
миття, прання білизни) луг, (обл.) мйтель.
ЛУГАВАННЕ с . (лугом) луження.
ЛУТАВАЦЦА недок. пас. лужитися.
ЛУГАВАЦЬ недок. (лугом) лужити.
ЛУГАВЇНА ж. лучка, лужок ч.
ЛУГАВОД ч. с.-г. луківнйк.
ЛУГАВОДСТВА с. с.-г. луківнйцтво.
ЛУГАВЬІ (від луг2,) хім. лужний.
ЛУГАВЙ лучнйй, луговйй; левадний; л. матьіль ент. лучнйй метелик; ~вая гаспадарка
лучне (лугове) господарство; -выя глебы
лучні (лугові) грунтй; -выя краскі лучні (лу
гові) квіти.
ЛУТАЗНАУСТВА с . бот. лукознавство.
ЛУГАМЕЛІЯРАТАР ч . лукомеліоратор.
ЛУГАМ ЕЛ1ЯРАЦЫЙНЫ лукомеліоратйвний.
ЛУГАМ ЕЛ1ЯРАЦЫЯ ж. лукомеліорація.
ЛУГАПАІПАВЬІ с.-г. лукопасовйщний.
ЛУДА ж. обл. луда; полуда.
ЛУДЖАНЫ (покритий полудою) 1. дієприкм.
луджений, білений; 2. прикм. луджений, вйлуджений, білений, вйбілений; 0 ~нае гбрла
прост, мідне (луджене) горло. — Див. ще лудзіць.
ЛУДЖ&ННЕ с. лудіння, лудження, біління,
білення.
ЛУДЗЇЦЬ недок. лудйти, білйти.
ЛУЖОК, -жка ч. лучка ж., лужок.
ЛУЖЫНА ж. калюжа; (обл.) калабаня; (глибо
ка — ще) баюра; 0 сбсці у -ну сісти в калюжу,
сісти маком.
ЛУЖЬІНКА ж. зменш, калюжка.
ЛУЗАН, -на ч. 1. (горіх, який сам вилущується)
вйлущений горіх; (обл.) лузан; 2. перен. обл.
опецьок, карапуз.
ЛУЗАННЕ і ЛУЗГАННЕ (розм.) с. лущення,
лущіння; лузання, лускання; дзьобання.
ЛУЗАНЫ 1. дієприкм. лущений; лузаний, лус
каний; 2. прикм. лущений, лузаний. — Див.
ще лузаць.
ЛУЗАЦЦА недок. 1. (лопатися) лускатися, лу
щитися; 2. пас. лущитися, лузатися, луска
тися; 0 са скуры л. із шкури лізти (вилазити,
рватися, вибиватися, пнутися).
ЛУЗАЦЬ і ЛУЗГАЦЬ (розм.) недок. 1. (очища
ти від шкаралупи, шкірки тощо) лущити;
2. (гризти^ лузати, лускати, (розм.) дзьобати;
л. гарбузікі лузати (лускати, лущити) гарбу
зове насіння (діал. гарбузці); л. сланечнік лу
зати (лускати, лущити) [соняшникове] на
сіння (розм. сонях, соняшник, зернята).
ЛУЗГА ж. розм. 1. (плодів, овочів) лушпайка,
(зб.) лушпйння с., лушпайки, лушпйна;
2. (зерна) лузга.
ЛУЗГАННЕ див. луз&нне.
ЛУЗГАЦЬ див. лузаць.
ЛУКА ж. 1. геогр. (вигин, згин) лука; (річки —
ще) коліно с.; закрут ч., заворот ч.\ 2. (сідла)
лука.
ЛУКАВАТЫ з в й в и с т и й , покручений, круче
ний, звйвчастий; (розм.) кривулястий.
ЛУКАВЇНА ж. (вигин, згин річки, берега тощо)
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лука; (річки — ще) коліно с.\ закрут ч., заво
рот ч.
ЛУКАМОР’Е с. заст. лукомор’я; морська за
тока ж.
ЛУКАТКІ: хадзіць у л. ходйти зиґзаґом, зиґза
ґами (зигзагом, зигзагами).
ЛУНАННЕ с. 1. ширяння; 2. маяння; майо
ріння; (поез.) майво, (рідко) маєво.
ЛУНАЦІК ч. лунатик, сновйда ч. і ж.
ЛУНАЦЇЧКА ж. лунатйчка, сновйда.
ЛУНАЦЬ недок. 1. (плавно літати, рухатися в
повітрі) ширяти; (поез.) лйнути, рйнути; у
небе -налі бусльї у небі ширяли (лйнули)
буслй (лелеки); арбл ~нае пад небам орел ши
ряє під (попід) хмарами; 2. (поширюватися,
звучати) лунати, розлягатися; 3. (про думки,
фантазії — звичайно) витати, лйнути, буяти;
л. у вбблаках (у надхмарЧ) заноситися за хма
ри, бути (витати, літати) у хмарах; л. думкамі
ширяти (буяти) думками; песня -нала пісня
лйнула; 4. (розвіватися в повітрі) маяти, майо
ріти, (рідше) повівати; над дбмам ~нау сцяг
над будйнком маяв (майорів) прапор.
ЛУНАЧКА ж. зменш. 1. ямочка, луночка; (обл.)
дучечка; 2. анат. ямочка.
ЛУНАЧНЬІ 1. ямковий, лунковйй; 2. ямковйй.
ЛУНАЮЧЬІ у знач, прикм. ширяючий. — Див.
ще лунаць.
ЛУНКА ж. 1. (невелике заглиблення) ямка, лун
ка; л. для пасадкі расадьі ямка (лунка) для
садіння (посадки) розсади; 2. анат. ямка; л.
зуба ямка зуба, альвеола.
ЛуН Н ІК, -ку ч. бот. лунарія ж., місячник.
ЛУНЬ ч. 1. зоол. лунь; 0 сівй як лунь с й в и й як
голуб (як лунь), білий як молоко (як лунь);
2. обл. білий болотяний туман.
ЛУПАТАСЦЬ ж. мед. витрішкуватість.
ЛУПАТЬІ розм. витрішкуватий, вирячкуватий,
вирлоокий, банькатий, булькатий, балуха
тий, лупатий.
ЛУПАЦЬ див. льіпаць.
ЛУПАЧЙ, -чбу тільки мн. груб, прост. баньки,
балухи, сліпи, сліпакй.
ЛУПІНА ж. 1. (зовнішня оболонка плоду, насін
ня) шкаралупа; (розм.) шкаралупина, шкара
луща; лушпйна (одн. і зб.), лушпайка, (зб.)
лушпйння с.\ шкірка, шкурка, шкурйнка;
2. тільки мн. (відходи після обчищення плодів,
насіння) лушпйння с., лушпйна; шкаралупи.
ЛУПЇННЕ с. зб. (відходи після обчищення плодів,
насіння) лушпйння, лушпйна ж.; шкаралупи.
ЛУЛПДЦА1 недок. 1. (про шкіру тощо) лупйтися, облуплюватися, злущуватися, лущитися;
2. пас. обдиратися, облуплюватися.
ЛУШЦЦА2 недок. прост. дерти (драти) горло
(горлянку), горлати, горланити, репетувати.
ЛУП ІЦЬ1 недок. 1. (знімати шкіру, кору тощо)
обдирати, облуплювати, лупйти; (зерно —
ще) шеретувати; л. зайца обдирати (облуп
лювати, лупйти, білувати) зайця; л. кару з
дрЗва обдирати (облуплювати, лупйти) кору
з дерева; 2. розм. рвати, дерти, шматувати;
наштб тьі кнну лупіш? нащо (навіщо) ти
кнйжку рвеш (дереш, шматуєш)?; 3. розм.
(дуже сильно бити кого-небудь) лупйти, луп
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цювати, гатити, гамселйти, товктй, періщи
ти, репіжити, гилйти; (бити, стукати по чо
мусь) гамселйти, гатйти, гилйти; 4. розм.
(призначити надмірно високу ціну) дерти, дра
ти, луп йти; 0 л. скуру (з каго) дерти (драти,
лупйти) шкуру (з кого); 5. розм. (уживається
замість деяких дієслів для позначення д і ї в и 
конуваної з особливою силою, азартом тощо)
лупйти, гатйти, періщити; лупіць дождж пе
ріщить (лупить, піжить, репіжить) дощ.
ЛУПЇЦЬ2 недок. розм.: л. вбчм вилуплювати
(витріщати, вирячувати) очі, витріщатися.
ЛуПКА ж. (шкіри, кори) луплення с., облуп
лювання с.; здирання с., здертй с.
ЛУПНЯК, -ку ч. заст. сланець.
ЛУПЦАНУЦЬ док. розм. однокр. (сильно вдари
ти) лупнути, уперіщити, урепіжити, угатити,
угилйти.
ЛУПЦОУКА ж . розм. шмагання с., биття с.;
(розм.) хлоста, хлост ч.\ 0 даць ~ку відлупцю
вати.
ЛУПЯНУЦЬ док. однокр. розм. (ударити) луп
нути, лупонути, двигнути.
ЛУСК виг. у знач. прис. лусь, лясь, клац; цмок.
ЛУСКАВАТЬІ лускатий; л. лішай мед. лускатий
лишай.
ЛУСКАВАТЬІЯ імен. мн. зоол. лускаті.
ЛУСКАВЇНКА ж. лусочка.
ЛУСКАННЕ с. 1. лузання, лускання, лущення,
лущіння; 2. (про звуки) лускання, клацання,
ляскання, ляскіт **., ляскотня ж., виляску
вання, вйляск ч.
ЛУСКАНЬІ лущений, лузаний. — Див. ще лускаць.
ЛУСКАТ, -ту ч. розм. тріск, тріскання с., лус
кання с., лускіт; пад нагамі пачууся л. сухіх
галінак під ногами почувся (почулося) тріск
(тріскання, лускання, лускіт) сухйх віт (гілок).
ЛУСКАЦЬ недок. 1. (горіхи, насіння тощо) луза
ти, лускати, (розм.) дзьобати; 2. (утворювати
короткий, сухий звук при ламанні тощо) трі
щати, (підсил.) тріскотіти, тріскотати; лускати,
(підсил.) лускотіти; потріскувати; хрускотіти.
ЛУСНУЦЬ док. 1. однокр. (розкусити, розгриз
ти з тріском) тріснути, луснути; 2. (розколо
тися) тріснути, луснути, лопнути; (про шкіру,
землю, плоди тощо) репнути.
ЛУСТА ж. (відрізаний великий шматок хліба,
сала тощо) скйба; (менший) скйбка; шматок
ч., кусок */., кусень ч., кавалок ч.\ 0 адрЗзаная
л. відкраяна скйба (скйбка).
ЛУСТАЧКА ж. зменш, скйбочка; шматочок ч.,
кусочок ч.\ (розм.) кусник */., кавалочок ч.
ЛУТ, род. луту ч. обл. лйко с. (липове).
ЛУХТА ж. розм. нісенітниця, дурнйця; (зб.)
дурнйці, нісенітниці; казна-що, абйщо;
0 вярзщ (плесці) -ту верзтй (плестй) нісеніт
ницю (нісенітниці), верзтй дурнйці, теревені
правити (розводити, розпускати, городйти,
плестй); говорйти (молоти, верзтй) дурнйці
(казна-що).
ЛУЦЦЕ зб. с. 1. лйко (молодих лип); 2. обл. мо
лоді гінкі лйпи.
ЛУЧАЦЬ недок., ЛУЧЬІЦЬ док. розм. влучати,
влучити, уціляти, уцілити, попадати, попасти.
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ЛУЧНАСЦЬ ж. єднання с., єдність.
ЛУЧНІК, -ка ч. (старовинний пристрій для осві
тлення хати лучиною) світець.
ЛУЧЙНА ж. скіпа, скіпка, скалка, лучйна.
ЛУЧЙНАЧКА ж. фолькл. скіпонька, скалонька, лучйночка.
ЛУЧЙНКА ж. зменш, скіпочка, скалочка, лучйнка.
Л УЧЙН Н Ы скіпковйй, скалковйй, лучйнний,
лучйновий.
ЛУЧЙЦЦА недок. об’єднуватися, з’єднувати
ся, поєднуватися.
ЛУЧЬІЦЬ1 недок. з’єднувати, об’єднувати, (рідше) злучати, (обл.) лучйти.
Л У Ч Й Ц Ь2 недок. бйти рйбу зі смолоскйпом.
ЛУШЧАК, -ку ч. заст. слюда ж.
ЛЫГАЛЫПЧЫК ч. спец, низальник, нанйзувач.
ЛЫГАЛЫИЧЫЦА ж . спец, низальниця, нанй
зувач ка.
ЛЫГАННЕ с. 1. низання, нанйзування;
2. зв’язування; зчалювання, зчалення.
ЛЫГАЦЦА недок. пас. низатися, нанйзуватися; зв’язуватися; зчалюватися.
ЛЬІГАЦЬ недок. 1. низати, нанйзувати; 2. (мо
тузком, канатом) зв’язувати; зчалювати;
(надівати мотузка на роги корові або волові)
лигати.
ЛЙЖАЧКА ж. 1. зменш, ложечка; 2. анат. пад
-кай під грудьмй.
ЛЬІЖАЧНІК ч. 1. ложкар; 2. (полиця з виріза
ми, куди вставляють ложки та виделки) ло
жечник, (обл.) ложечник, ложёшник.
ЛЙЖ АЧНЫ 1. ложковйй; 2. ложкарний.
ЛЬІЖКА ж. ложка; 0 праз гадзіну па чайнай
лыжцы через годйну (щогодйни) по чайній
ложці; га'п&у у лыжцы вады утапіць прик. го
товий (ладен, ладний) у ложці водй втопйти;
л. дзёгцю у ббчцы мёду прик. ложка дьогтю в
бочці мёду; вялікая л. рот дзярЗ прися, велйка
ложка рот дерё; дарагая л. к абёду приел.
дорога ложка до обіду; дорогё яєчко до Велйкодня; дорога поміч у свій час; поміч у
свій час, як дощ у засуху.
ЛЙЖКАВЫ ложковйй.
Л Й Ж Н ІК ч. лйжник, лижвар, лижвяр.
ЛЙЖ НІЦА ж. лйжниця.
ЛЬІЖЬІ, одн. лыжа ж. лйжі, лйжви, (одн.) лйжа, лйжва; бегавыя л. бігові лйжі (лйжви);
О навастрыць л. дати драла (дьору, драчки,
драпакй, тяги), накивати п’ятами, намастйти
п’яти [салом].
ЛЙЖ Ы НА ж. лйжа, лйжва.
ЛЙКА с. лйко; 0 не лыкам шыты не лйком (не
з лйка) шйтий, не в тім’я бйтий; л. не вяжа
язиком не повёрне (не вёрне), п’яний як
хлющ (як ніч, як чіп).
ЛЙКАВЫ лйковий, лйчаний.
ЛЙКАННЕ с. обл. ковтання, глитання, лигання.
ЛЬІКАЦЬ недок. обл. ковтати, глитати, лигати.
Л Й КНУЦЬ док. однокр. обл. ковтнути, глитну
ти, лигнути.
ЛЙНДАЦЬ недок. розм. ледарювати; (розм.)
байдикувати, байду вати, дармувати.
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ЛЬНАВОДСТВА с. с.-г. льонарство. — Пор.
ільнавбдства.
ЛЬНАВОДЧЬІ с.-г. льонарський. — Пор. ільнавбдчьі.
ЛЬНАМЙЛКА ж. с.-г. льоном’ялка. — Пор.
ільнамялка, ленамялка.
ЛЬНАМЙЛЬНЬІ с.-г. льоном’яльний. — Пор.
ільнамяльньї, ленамяльньї.
ЛЬНАСбМЯ с. насіння льону. — Пор. ільнасемя, ленасемя.
ЛЬНАСЕЮЧЬІ прикм. с.-г. льоносійний. — Пор.
ільнасеючьі.
ЛЬНАСЕЯЛКА ж. с.-г. льоносівалка. — Пор.
ільнасбялка, ленасеялка.
ЛЬНАСЕЯЛЬНЬІ льонопосівнйй. — Пор. ільнасеяльньї, ленасбяльньї.
ЛЬНАТРЬІЕР ч. с.-г. льонотрієр. — Пор. ільнатрйер, ленатрмер.
ЛЬНАЦЕРКА ж. с.-г. льонотерка. — Пор. ільнацерка, ленацерка.
ЛЬНОАПРАЦОУКА ж . с.-г. льонообробка. —
Пор. ільноапрацбука, ленаапрацбука.
ЛЬНОАПРАЦОУЧЬІ с.-г. льонообробний. —
Пор. ільноапрацбучьі, ленаапрацбучьі.
ЛЬНОАЧЬІШЧХЛЬНІК ч. с.-г. льоноочисник.
— Пор. ільноачьішчальнік, ленаачьшічальнік.
ЛЬНОАЧЬІШЧАЛЬНЬІ с.-г. льоноочисний. —
Пор. ільноачмшчальньї, ленаачишчальньї.
ЛЬНОВАЛАКНО с. льоноволокно. — Пор. ільновалакнб.
ЛЬНОМАЛАТАРНЯ ж . с.-г. льономолотарка.
— Пор. ільномалатарня, ленамалатарня.
ЛЬНОМАЛАЦІЛКА ж. с.-г. льономолотарка.
— Пор. ільномалациіка, ленамалацілка.
ЛЬНОНАРЬІХТОУКІ, одн. льнонарьіхтбука ж.
льонозаготівля ж., заготівля льону. — Пор.
ільнонарьіхтбукі.
л ь н о н а р ь і х т О у ч ь і льонозаготівельний. —
Пор. ільнонарьіхтбучьі, ленанарьіхтбучьі
ЛЬНОНАСЕННЯВОДСТВА с. с.-г. льононасінництво. — Пор. ільнонасеннявбдства, ленанасеннявбдства.
ЛЬНОПАДБОРШЧЬІК ч. с.-г . льонопідбирач,
підбирач льону. — Пор. ільнопадббршчьік, ленападббршчьїк.
ЛЬНОПАСТАУКІ, одн. льнопастаука ж. льонопоставки, поставки льону. — ГІор. ільнопастаукі, ленапаст&укі.
ЛЬНОПЕРАПРАЦОУЧЬІ льонопереробний. —
Пор. ільноперапрацбучьі, ленаперапрацбучьі.
насць.
ЛЬНОРАССЦІЛАЧНЬІ льонорозстельний. —
ЛЬГОТНЫ прикм. пільговйй; на ~ных умбвах
Пор. ільнорассцілачньї, ленарассцілачньї.
на пільгових умбвах. — Пор. ільгбтньї.
ЛЬНОСУШЙІЛКА ж. льоносушарка. — Пор.
ЛЬДЗІНА ж. крижйна, крйга, льодйна. — Пор.
ільносушйлка, ленасушйлка.
ільдзіна.
ЛЬНОТРАПАЛКА ж . с.-г. льонотіпалка. — Пор.
ЛЬДЗЇНКА ж. зменш, крижйнка, льодйнка. —
ільнотрапалка, ленатрапалка.
Пор. ільдзінка.
ЛЬНОТРАПАЛЬНЬІ с.-г. льонотіпальний. —
ЛЬНАВОД ч. с.-г. льонар. — Пор. ільнавбд, лёПор. ільнотрапальньї, ленатрапальньї.
навбд.
ЛЬНОТРАСТА ж . с.-г. (вймочене) стебло льо
ну, треста льону. — Пор. ільнотраста, ленаЛЬНАВОДКА ж. с.-г. льонарка. — Пор. ільнавбдка.
траста.
ЛЬНОУБОРАЧНЬІ с.-г. льонозбиральний. —
ЛЬНАВОДНЫ с.-г. льонарський. — Пор. ільПор. ільноуббрачньї, ленауббрачньї.
навбдны, лёнавбдны.

ЛЬІНДЬІ: біць л. бити байдики (байди, баглаї),
ханькй м’яти, байдикувати, байдувати.
ЛЫП виг. у знач. прис. розм. морг.
ЛЬІПАННЕ с. розм. моргання.
ЛЙ П А Ц Ь/ЛУ П А Ц Ь недок. розм. (очима) мор
гати; 0 л. вачамі лупати (кліпати, блймати)
очйма.
ЛЙПНУЦЬ док. однокр. розм. (очима) моргнути.
ЛЙСАСЦЬ ж. плішйвість.
ЛЫСУН, -на ч. 1. зоол. лисун; 2. розм. (про тва
рину) білолобий; (про худобу — ще) лйсий.
ЛЫСУХА ж. 1. зоол. лйска, лисуха; 2. розм. (про
тварину) білолоба; (про худобу — ще) лйса.
ЛЫСЫ у різн. знач, лйсий; (розм. про людину)
голомозий; (про худобу — ще) білолобий; лы
сая гара лйса гора; 0 чорт л. чорт (дідько)
лйсий; чбрта лысага дідька (чорта) лйсого;
чорта пухлого; а ён і ні лыс а він хоч би тобі
що; рабіць чбрту льісаму працювати даром
(дурно, задарма, задурно); працювати дарем
но (даремне, марно, марне, дарма); ні лыс
Габрусь як (мов, немов, наче, неначе) з гуски
вода; тр&піу л. на пляшьівага присл. обоє, рябоє; одйн одного варт (вартий); який їхав,
таку й стрів; зустрівся Якйм з такйм.
ЛЫЧ ч. 1. рйло с. (свині); 2. перен. груб, рйло
с., пйка ж., морда ж., пйсок, мармйза ж.
ЛЙЧКА с. 1. (луб з корою молодих листяних
дерев) зменш.-пестл. лйчко; 2. частіше мн.
(нашивки на погонах) лйчки; 3. обл. (предмет,
що має форму кільця) круг */., кільце, кружа
ло; л. кілбасьі кільце ковбасй; 0 вьіменяць л.
за рамёньчык прик. вйміняти шйло на швай
ку; проміняти шйло на мйло (на мотовйло);
проміняти бика на індика; вйміняти ремі
нець на лйчко; вйміняти пасок на поясок.
ЛЬІЧЬІК ч. зменш.-пестл. рйльце с.; пйчка ж.,
мордочка ж.\ л. парасяці рйльце поросяти.
— Пор. лыч 1, 2.
ЛЬВШ Ы лев’ячий, левовий, левйний, левій;
л. зеу бот. (садові) ротики; 0 ~ная дбля ле
вова пайка. — Пор. ільвіньї.
ЛЬВЇЦА ж. левйця. — Пор. ільвіца.
ЛЬВЯНЙ і ЛЬВЯНЁ, -няці с. левеня, (пестл.)
левенятко. — Пор. шьвянё, ільвяня.
ЛЬВЙТНІК ч. левятник. — Пор. ільвятнік.
ЛЬГА у знач. прис. можна; можлйво; ці л. г$та
зрабіць? чи можна це зробйти? — Пор. ільга.
ЛЬГОТА ж. пільга; привілей ч. — Пор. ільгбта.
ЛЬГОТНАСЦЬ ж. пільговість. — Пор. ільгбт-
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ЛЬНОУБОРКА ж . с.-г. льонозбирання с., зби
рання льону. — Пор. ільноуббрка, лёнауббрка.
ЛЬНОЦЕРАБІЛКА ж. с.-г. льонобралка. —
Пор. ільноцерабиіка, лёнацерабшка.
ЛЬНОЦЕРАБШЬНЫ с.-г. льонобральний. —
Пор. ільноцерабільни, лёнацерабшьны.
ЛЬНОЦЕРАБШЬШЧЫК ч. с.-г. льонобраль
ник. — Пор. Ьъноцерабшыичык, лёнацерабшьшчык.
ЛЬНОЦЕРАБІЛЬШЧЬІЦАж. с.-г. льонобраль
ниця. — Пор. ільноцерабшьшчьща, лёнацерабшьшчыца.
ЛЬНОЧАСАЛКА див. ільночасалка, лёначасйлка.
ЛЬНОЧАСАЛЬНЫ див. ільночасальньї, лёначасальны.
ЛЬНОЧАСАННЕ с. див. ільночасанне, лёначасанне.
ЛЬНЙНІШЧА с. (поле, де ріс льон) льонйще,
льоновйще. — Пор. ільнянішча.
ЛЬСНЇЦЦА недок. лисніти, лиснітися, лиснйтися, вилйскувати, вилйскуватися, полйскувати, полйскуватися, лощйти, лощйтися. —
Пор. ільснщца.
ЛЭПАЦЬ недок. розм. лапати, мацати.
ЛЮБА прислівн. безос. в знач. прис. любо; при
ємно, втішно.
ЛіОБАСЦЬ ж . 1. (почуття глибокої прихильно
сті до кого-небудь, відданості кому-, чому-небудь) любов; прихйльність; л. да сына любов
до сйна; л. да сваёй справы любов до своєї
справи; 2. див. любата.
ЛЮБАТХ ж. (найчастіше в знач, прис.) краса,
чарівність, благодать, [просто] чудо с.\ дйво с.\ (обл.) любота; надвбр’е — прбста л. на
прочуд (на дйво, навдивовйжу) гарна (чудо
ва) погода; л. глядзёць приємно дивйтися;
якая л.! яка краса!; яка розкіш!
ЛЮБАЧКА ж . 1. нар.-поет, любонька, любоч
ка, любка; 2. (при звертанні) золотко с., сер
денько с., душко, душечко, дорогенька.
ЛіОБАЯ ж . 1. імен, люба, мйла, кохана; 2. (при
звертанні) люба, мйла, любонько.
ЛЮБЕНЬКІ миленький, любенький, (пестл.)
милесенький, любесенький.
ЛЮБІЗНІК, -ку ч. етногр. приворотне зілля с.,
приворот-зілля с., зілля-приворот с., дан
ий с., розмай-зілля с.
ЛЮБЇМЕЦ, -мца ч. улюбленець.
ЛЮБІМІЦА ж. улюблениця, улюбленка.
ЛЮБЇМЬІ улюблений; любий, мйлий; л. настаунік улюблений учйтель; 0 настушць на л.
мазбль наступйти на [улюблений] мозоль (на
мозолй, на мозолю).
ЛЮБЇСТА ж. бот. любйсток ч.
ЛЮБІЦЕЛЬ ч. аматор, любйтель; садавбд-л.
садівнйк-аматор, садівнйк-любйтель.
ЛЮБІЦЕЛЬКА ж. розм. аматорка, любителька.
ЛЮБ(ЦЕЛЬНІЦА ж. аматорка, любйтелька.
ЛЮБІЦЕЛБСКІ аматорський, любйтельський.
ЛЮБЇЦЕЛЬСТВА с. аматорство, любйтельство.
ЛЮБКА ж . розм. пестл. любочка, любка.
ЛЮБЫ 1. прикм. любий, мйлий; 2. у знач,
імен..любий, мйлий, коханий.
ЛЮБЬІ 1. прикм. будь-який, будь-котрий; пёр-
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ший-ліпший; усйкий, усйк; кожний, кожен;
2. у знач. імен, кожний, кожен, будь-хто, перший-ліпший; 0 люббй цанбй за всйку ціну; у
л. мбмант у будь-якйй (всйкий) момент; у л.
час у будь-якйй (всйкий, всяк) час, повсяк
час, повсякчасно; спитай у люббга спитай у
кожного (будь-кого, першого-ліпшого).
ЛЮ БЯЧЬІ 1. прикм. (сповнений любові) любля
чий; ~чая маці любляча мати (матір); 2. дієприсл. люблячи.
ЛЮДСКХЯ імен, істор. (приміщення для челяді)
челйдня, челйдна, челйдницька, людська.
ЛЮДСКІ 1. (гуманістичний, шанобливий) людський, людяний; ~кае абьіхбджанне людське
(людяне) поводження; 2. (такий, як треба;
пристойний) людськйй; каб ~кія умбвьі! якбй
(абй) людські умови!; 3. (гарний, придатний
для чого-небудь) добрий, гарний, хороший;
гіта ~кая рзч це гарна (добра) річ.
ЛЮДСКЇ 1. (властивий людині, людям) люд
ськйй; л. род людськйй рід; ~к&я прьірбда
людська природа; ~кая гавбрка людськйй по
голос (поговір); 2. (недуховний) світський, мирськйй; ~кія справи світські (мирські) справи.
ЛЮДЦЬІ тільки мн. розм. пестл. людоньки; л.
дббрия людоньки добрі!
ЛЮЛЕНЬКІ дит. спатки, спатоньки, спатусі,
(рідше) бай-бай; люлі-люлі, люлі-люлечки, лю
лі-люленьки, люлечки-люлі, люленьки-люлі.
ЛЮЛЕЧНЬІ і ЛЮЛЬКАВЬІ (про тютюн) люльковйй.
ЛЮЛЬКА1 ж. (для куріння) люлька.
ЛЮЛЬКА2 ж. буд., військ, колйска, (рідше)
люлька.
ЛЮЛЬКА3 ж. (невелике дитяче ліжечко) ко
лйска; (дит.) люля, люлечка.
ЛЮЛЬКАВЬІ див. люлечни.
ЛЮЛЙННЕ с. колисання, колихання; гойдання.
ЛЮЛЙЦЦА, недок. 1. (звичайно в колисці) ко
лисатися; 2. пас. гойдатися, колихатися, ко
ливатися, хитатися.
люлйць недок. гойдати, колихати, (рідше)
колисати, коливати; хитати; (розм.) люляти.
ЛЮСТРА1 с. 1. дзеркало, (рідше) люстро;
(заст., поез.) свічадо; (заст.) верцадло; насцбннае л. настінне (стінне) дзеркало (люс
тро); 2. спец, дзеркало; л. гарЗння дзеркало
горіння; 3. перен. дзеркало; л. заліва дзерка
ло затоки; 0 кривбе л. криве дзеркало.
ЛЮСТРА2 ж. (освітлювальний прилад) люстра.
ЛЮСТРАНАСЦЬ ж . дзеркальність.
ЛЮСТРАНЬІ прям., перен. дзеркальний; ~нае
(~нбе) шкло дзеркальне скло; л. карп іхт.
дзеркальний короп.
ЛЮСТЙРАЧКА с. зменш, дзеркальце, люстер
ко, люстеречко; (заст., поез.) свічадко.
ЛЮСТЕРКА див. люстра1 1.
ЛЮСТ&РНІК ч. спец, дзеркальник.
ЛЮТАУСКІ лютневий; Лібтауская рзвалюция
Лютнева революція (1917 р.).
ЛЮТНЕВЬІ муз. (який стосується лютні) лют
невий.
ЛЮХТА ж. обл. (у грубі) в’юшка, каглйнка;
(розм.) затулка.
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ЛЮЦІК, -ка, зб. -ку ч. бот. жовтець.
ЛЮЦ1КАВЫ жовтецевий.
ЛЯ1 прийм. з род. коло, біля; побіля, край; по
ряд, пбруч; під, попід, при; обіч, (розм.) по
біч, обік; ля дарбгі ляж&у камень коло (біля,
побіля, край) дороги лежав камінь; ля дзіцяці
мнбга раобты коло (біля) дитйни багато ро
боти.
ЛЯ2 імен, невідм. с. муз. ля.
ЛЯБЁДН1К, -ку ч. обл. бот. лобода.
ЛЯБЁДАЧНЫ техн. лебідковий.
ЛЯБЁДКА1ж. 1. (самиця лебедя) лебідка, лебедйця; 2. фолькл. (звертання) лебідко, лебі
донько, лебідочко, лебедонько, лебедочко,
ясочко, ясонько, зіронько, серденя, серде
нятко, серденько.
ЛЯБЁДКА2 ж. техн. лебідка; корба.
ЛЯБЁДЧЫК ч. спец, лебідчик.
ЛЯБЁДЧЫЦА ж. спец, лебідчиця.
ЛЯГУШКА ж. обл. жаба; (обл.) ропавка.
ЛЯГЧАННЕ с. розм. оскоплення, (незак. д. —
ще) оскопляння; кастрація ж ., (незак. д. —
ще) кастрування; вйхолощення, холощення,
(незак. д. — ще) вихолощування, холостіння.
ЛЯГЧАНЬІ розм. оскоплений; кастрований;
вйхолощений, холощений, вйчищений, вйкладений. — Див. ще лягчаць.
ЛЯГЧАЦЦА недок. пас. розм. оскоплятися;
каструватися; вихолощуватися, холостйтися,
вичищатися, викладатися.
ЛЯГЧАЦЬ недок. розм. оскопляти; каструвати;
вихолощувати, холостйти, вичищати, викла
дати, валашати.
ЛЯГЧЗЙ прислівн. вищ. ст. легше; 0 л. на паварбтах! тихіше на поворотах!; баба з калёс
— каню л. присл. баба з воза — кобйлі легше.
ЛЯГЧ&ЙШЫ прикм. вищ. ст. легший.
ЛЯГЧАЦЬ недок. 1. (зменшуватися у вазі) ста
вати легшим; 2. безос. легшати.
ЛЯДА с. 1. (місце, де вирубано ліс) зруб ч., ви
руб */., порубка ж ., (розм.) поруб ч.\ 2. (роз
чищене місце в лісі під ріллю або сіножать)
корчівка ж.; засёяць л. засіяти корчівку.
ЛЯДАШ, род. ледаш& ч. льодйнка ж ., крижйнка ж.
ЛЯДАШЧЬІ і ЛЯДАШТЬІ розм. 1. (про люди
ну) кволий, хирлявий, хирявий, хйрий, хиенний; немічний, недолугий; мйршавий;
. (про предмети, речі) старезний, старен
ний; який (що) спорохнявів (спорохнів),
спорохнявілий, спорохнілий.
ЛЯДЗІНА ж. розм. крижйна, крйга, льодйна.
ЛЯДЗЯК, род. ледзяк& і ЛЯДЬІШ , род. ледыша
(обл.) ч. 1. льодйнка ж ., крижйнка ж.; бу
рулька ж.; 2. перен. (про людину з холодним
темпераментом) лід; крижйна ж ., крйга ж.;
(про людину, що змерзла) бурулька ж.
ЛЯДЗЯНКА обл. (дошка або скринька з обледе
нілим дном для катання взимку з гори) громак.
ЛЯДЗЙШ див. лядзяк 1.
ЛЯДНІК, род. ледніка ч. 1. геол. льодовйк;
2. (вагон) льодовня ж ., льодовник.
ЛЯДНЬІ с.-г. вирубнйй; ~ная сістЗма землярббства вирубна система хліборобства.
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ЛЯДЬІШ див. лядзяк.
ЛЯЖАК, род. лежака ч. 1. (нижня колода) ле
жень; (обл.) лежак; 2. (у димарі) лежак, лежник, лежень.
ЛЯЖАЛЬІ 1. залежаний; залежалий; (рідше) лежалий; 2. вйтриманий; лежаний, улежаний;
-льія яблмкі улежані (лежані) яблука.
ЛЯЖКА ж. розм. стегно с.
ЛЯЖНЙ ж . 1. мисл. лігвище с., лігво с., леж
бище с.; 2. див. лежня 2.
ЛЯЗО с. лезо, (рідше) вістря.
ЛЯЙЦАЦЬ недок. запрягати [віжки].
ЛЯЙЧЙНА і ЛЕЙЧЬІНА ж. віжка; 0 л. пад
хвост папала (тр&піла) [якйй] ґедзь укусйв
(кого), ґедзь напав (на кого).
ЛЯКАЛА с . спец, (фігурна лінійка для викреслю
вання кривих ліній; вимірювальний прилад) ле
кало.
ЛЯКАЛЬНЬІ спец, лекальний.
ЛЯКАЛЬШЧЬІК ч. спец, лек&льник.
ЛЯКАЛЬШЧЬІЦА ж . спец, лекальниця.
ЛЯКАРСТВА с . прям., перен. ліки мн., (рідко)
лік ч.
ЛЯЛЕЧНІК ч. лялькар.
ЛЯЛЕЧНІЦА ж . лялькарка.
ЛЯЛЕЧНЬІ ляльковий; л. театр ляльковий театр.
ЛЯЛЬКА ж . прям., перен. лялька; 0 як л. (убра
ний тощо) як (наче, неначе, мов тощо) іг
рашка (лялечка, цяцечка); чбртава л. лайл.
дідькова (бісова) личйна; гуляць у ~кі грати
ся (гуляти, тулятися) в лялькй (з ляльками).
ЛЯЛЯК, род. леляка ч. орн. дрімлюга, сплюш
ка, сплюха.
ЛЯМАВАННЕ с. облямовування.
ЛЯМАВАНЬІ облямований. — Див. ще лямаваць.
ЛЯМАВАЦЦА недок. пас. облямовуватися.
ЛЯМАВАЦЬ недок. облямовувати.
ЛЯМАНТ, -ту ч. лемент, зойк, крик.
ЛЯМАНТАВАЦЬ недок. розм. лементувати, во
лати, кричати; (розм.) репетувати, галасувати.
ЛЯМЕЦ, -мцу ч. 1. повсть ж., повстйна ж.; (ве
ликий шматок повсті, підстилка з овечої вовни
— ще) кошма ж.; 2. (пасмо сплутаного волосся)
лямець; 3. (повстяна підкладка під хомутом)
підхомутник, кйчка ж.; 4. розм. лайл. вайло ч.
і ж., тюхтій, вахлай, вахлак, мугйр, гевал.
Л ЯМ бШ , род. лемяша ч. с.-г. леміш.
ЛЯМ ЕШ НЬІ с.-г. лемішний, лемешевий.
ЛЙМКА ж . лямка; 0 цягнуць ~ку тягтй (тягну
ти, терти) лямку (ярмо).
ЛЯМОУКА ж . облямівка.
ЛЯМПА ж. лампа; газавая л. гасова (керосйнова) лампа, гаснйця; засцерагальная л. за
побіжна лампа; л. нап&львання лампа розжа
рювання.
ЛЯМПАУШЧЬІК ч. спец, лампівнйк.
ЛЯМПАУШЧЬІЦА ж. спец, лампівнйця.
ЛЯМЦАВАТЬІ (про повсть тощо) зваляний,
скачаний; збйтий.
ЛЯМЦАВЬІ (зроблений з повсті) повстянйй, повстйнний.
ЛЯМЦОУКА ж . розм. повстяна (повстйнна)
шапка, повстянйй (повстйнний) капелюх.
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ЛЙМЦЯ: цямця-л. ні Богові свічка ні чортові
шпйчка (кочерга); ні ірач ні помагач; ні пава
ні ґава (ні ворона); ні рак ні риба; ані рйба
ані рак; ні з губй мови, ні з носа вітру; ані
до ради, ані до звади.
ЛЙМЧЬІЦЦА недок. 1. (перетворюватися на пов
сть) звалюватися; 2. (сплутуватися — про
волосся) збиватися.
ЛЯМЧЬІЦЬ недок. 1. (робити повсть) валяти;
2. (сплутувати — про волосся) збивати.
ЛЯНДАР, -ра ч. заст. шинкар.
ЛЯНІВЕЦ, -ніуца ч. зоол. лінйвець.
ЛЯНОК1, -нку ч. зменш.-пестл. льонок.
ЛЯНОК2, -нка ч. іхт. (рід форелі) ленок.
ЛЯНОТА ж. ледарство с., лінощі, лінйвство с.,
лінування с., (розм.) ліньки.
ЛЯНЬІ лінйвий, ледачий.
ЛЯПА ж. прям., перен. паща; (розм., лайиі.) па
щека.
ЛЯПАННЕ с. розм. 1. стук */., стукіт ч.\ (сильний
об щось) грюк ч., грюкіт ч., (розм.) грюканйна; ляскання, ляпання; шльопання, гепан
ня; 2. брйзкання, пйрскання, ляпання.
ЛЯПАЦЦА недок. розм. 1. стукати, стукатися;
(сильно об щось) грюкати, (підсил.) грюкота
ти, грюкотіти; нёхта ляпаецца у дзвёры хтось
стукає (стукається і т. ін.) у двері; 1. (пада
ти) гепати, гёпатися, шльопатися; 3. брйзкатися (чимось липким).
ЛЯПАЦЬ недок. розм. 1. стукати, (підсил.) сту
котіти, стукотати; (сильно об щось) грюкати,
(підсил.) грюкотати, грюкотіти; (глухо й важ
ко) гупати; ляскати, ляпати; шльопати, гепа
ти; 2. (кидати щось густе, липке) брйзкати,
пйрскати, ляпати; 3. перен. (казати щось не
тактовно) бовкати, бевкати, ляпати [язи
ком], хляпати.
ЛЯПЁЙ див. лёпей.
ЛЙПІС-ЛАЗУРАК, -рку ч. мін. ляпіс-лазур, лазурйт.
ЛЯПНУЦЦА док. розм. (упасти) гепнути, геп
нутися, шльопнутися, бебехнути, бебехнути
ся, брязнути, брязнутися.
ЛЯПНУЦЬ док. однокр. розм. 1. стукнути, грюк
нути, гупнути, ляснути, ляпнути, шльопнути,
гепнути; л. рукбй па плячьі ляснути (ляпнути,
плеснути) рукою по плечі; л. дзвярамі стук
нути (грюкнути, гупнути, ляснути і т. ін.)
дверйма; 2. (кинути щось густе, липке) брйзнути, пйрснути, ляпнути; л. цёста на патель
ню ляпнути тісто на сковороду; 3. перен.
(сказати щось нетактовно) бовкнути, бевк
нути, ляпнути [язиком], хляпнути.
ЛЯСГАС ч. (лясная гаспадарка) лісгосп (лісове
господарство).
ЛЯСГАСАУСКІ лісгоспний.
ЛЯСКА ж. обл. палиця, кийок ч.
ЛЯСКАТАННЕ с . деренчання, деренькотання,
деренькотіння; торохтіння, торохкотіння,
(розм.) тарахкання.
ЛЯСКАТАЦЬ / ЛЯСКАЦЁЦБ недок. (утворю
вати дрібний переривчастий стук) деренчати,
(підсил.) деренькотати, деренькотіти, дерко
тіти; (обл.) дйркати, дирчати; торохтіти, (під-
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сил.) торохкотати, торохкотіти, (розм.) тарах
кати, (підсил.) тарахкотіти, тарахкотати.
ЛЯСКАЦЬ недок., ЛЯСНУЦЬ док. 1. (залізом
і т. ін.) брязкати, брязнути, (підсил ) брязко
тіти, (недок.) лящати; 2. (батогом і т. ін.)
ляскати, ляснути; 3. (зубами) клацати, клац
нути; 4. (бити) ляскати, ляснути; (док.) уш
кварити, луснути; 5. перен. розм. док. (марно
пропасти) ляснути; ляснулі має грбшм лясну
ли мої гроші.
ЛЯСКОТКА ж. тріскачка; (сторожова) стукач
ка, стукалка, (рідко) стукало с., калаталка,
калатало с., (рідко) клепачка, калатайло с.,
клепало с.
ЛЯСНЬІ лісовйй; (рідко) ліснйй; -ньія наса
джанні лісові насадження; ~ная сцежка лісо
ва стежка; л. край лісовйй край; л. інститут
ліснйй інститут.
ЛЯСУН, род. лесуна і ЛЕСАВЇК, -ка ч. міф.
лісовйк, гайовйк, щезник.
ЛЯСЬІ: тачьіць л. розм. теревені правити (роз
водити, розпускати, городйти, гнути), ба
ляси (ляси) точйти, баляндраси правити
(торочити), торочити, теревенити, баляндрасити.
ЛЯТОК, -тка ч. 1. техн. (отвір у доменній печі)
льотка ж ., отвір; 2. бджільн. (отвір у вулику)
вічко с., очко с., льоток.
ЛЯТУН, род. летуна ч. у різн. знач, літун.
ЛЯТУХА ж. летюха, полетуха.
ЛЯ^Ш А ч. і ж. лівша, шульга.
ЛЯУШУН, род. леушуна ч. розм. лівша, шульга
ч. і ж ., (обл.) лівак, лівкун, лівцун, лівцан.
ЛЯХА ж. обл. грядка.
ЛЯЧЬІЦЦА недок. лікуватися.
лячйць недок. лікувати; (рану, вислівку —
ще) гоїти; л. хвбрага лікувати хворого; л. ра
ни лікувати (гоїти) рани; л. хварббу лікувати
хворобу.
л я ч з б н а -аздараул Ен ч ь і лікувально-оздоров
чий.
ЛЯЧЙБНА-ГІМНАСТЬІЧНЬІ лікувально-гімнастйчний.
ЛЯЧФБНА-ДЬМГНАСГЙЧНЬІ лікувально-діагностйчний.
ЛЯЧЙБНА-ПРАФІЛАКТЬІЧНЬІ лікувальнопрофілактйчний.
л я ч ^ б н а - п р а ц Оу н ь і лікувально-трудовий.
ЛЯЧЙБНА-САНАТОРНЬІ лікувально-санатор
ний.
ЛЯЧФБНА-САШТАРНЬІ лікувально-санітар
ний.
ЛЯЧФБНІК ч . заст. лікарський порадник.
ЛЯЧЙБНІЦА ж. лікарня.
Л ЯЧдБН ЬІ лікувальний.
ЛЯЧФННЕ с. лікування; гоєння; знахбдзіцца
на ~нні перебувати на лікуванні.
ЛЯШ ЧОТКІ і КЛЯШЧОТКІ -так тільки мн.
затискач ч. (застосовують при кастрації тва
рин).
ЛЯШ ЧЬІННІК ч. і ЛЯШЧЙУНІК, -ку ч. (за
рості ліщини) ліщйна ж ., горішина ж.
ЛЯШ ЬІЦЬ недок. обл. (розбивати ділянку землі
на смуги) розмічати, розмічувати.
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МАБЫЦЬ ест. сл. мабуть; може; можлйво; бы
ла ужб, м., дзесятая гадзіна була вже, мабуть,
десята годйна.
МАГА: як маг& (при вищ. ст.) якомога, якнай..,
щонай.., як можна; 0 як маг& хутчій якомога
швйдше, якнайшвйдше, щонайшвйдше, як
можна швйдше; як маг& больш якомога біль
ше, якнайбільше, щонайбільше, як можна
більше; як маг& лепш якомога ліпше, якнай
ліпше, щонайліпше, як можна ліпше; як ма
гії щодуху, чимдуж, що є духу (бігти, летіти
тощо); оёгчы як мага хутчій бігти якнай
швйдше (щонайшвйдше, щодуху, чимдуж,
що є духу).
МАГАЗЇН, -на ч. 1. торг, крамнйця ж., магазйн; 2. спец, магазйн; м. аутамата магазйн
автомата; 3. заст. (склад) магазйн; артылерьійскі м. артилерійський магазйн; 4. (у га
совій лампі) резервуар.
МАГАЗЙН, -на ч. заст. 1. (у гасовій лампі) ре
зервуар; 2. комора ж. (громадська); (здебіль
шого хлібний заст. — ще) гамазей.
МАГАР, -ру ч. бот. мишій італійський, бор,
могар, чумйза ж.
МАГІЛА ж. І. у різних знач, могйла; (могильна
яма — ще) яма; выкапаць -лу вйкопати мо
гилу; 2. перен. розм. (кінець, смерть) гроб;
О глядзёць у -лу три ч йен и ці до смерті (ко
му), однією ногою в могйлі (хто); звёсщ
(увагнаць) у -лу загнати (звести) в могйлу
(кого), увігнати в труну (кого); аднбй нагбй у
-л е стайць однією ногбю в ямі (у труні, в
гробу, в могйлі) стояти, над фобом стойти,
три чйсниці до смерті (кому); сьісці у -лу
пітй (лягтй) в могйлу (в землю), зійти зі світу
(в могйлу), лягтй в яму (в домовйну), спочйти в могйлі; кап&ць -лу (кому) копати яму
(кому).
МАГІЛЬНЬІ могильний, гробовйй; м. узгбрак
могильний пйгорб; м. склеп усипальня, уси
пальниця; 0 м. гблас замогильний голос;
-нае мауч&нне гробове мовчання, гробова
мовчанка; -ная цішьіня німа (мертва, фобова) тйша.
МАГІЛЬНЯ ж. усипальня, усипальниця.
МАГНІТ ч. 1. род. магніта фіз. магніт; -ная
стужка магнітна стрічка; 2. род. магніту пе
рен. магніт.
МАГНГГААПТЙЧНЫ фіз. магнітооптйчний.
МАГНГТАБІЯЛОГІЯ ж. магнітобіологія.
МАГНІТАПРАВОД ч. фіз. магнітопровід.
МАГНГГАРАЗВЁДКА ж. геол., фіз. магніторозвідка, (незак. дія — ще) магніторозвідування с.
МАГНІТАРУХАЛЬНЬІ фіз. магніторушійний.
МАГНЇЦІК ч. 1. зменш, магнітик; 2. фіз. маг
нітик.
МАГШЦІЦЦА недок. звор., пас. магнітитися.
МАГНІЦІЦЬ недок. магнітити.
МАГН&С, -су ч. заст., розм. прям., перен. магніт.

МАГУТНА прислівн. могутньо, потужно; ейль-

но, міцно.
МАП?ТНАСЦЬ ж. 1. могутність, потужність;

ейла; міць, род. моці; потуга; 2. мех. потуж
ність; м. злектрастанцьіі потужність електро
станції; 3. (товщина шару) геол. потужність,
товщині; м. вугальнага пласта потужність
(товщині) вугільного пласта.
МАГУТНЬІ 1. могутній, потужний; ейльний,
міцнйй; богатирський; м. арганізм ейльний
(міцнйй) організм; м. асілак фолькл. могутній
богатйр; -ная пбстаць могутня (потужна)
постать; м. ураган потужний (ейльний) ура
ган (буревій); -ньія вайскбвьія часці могутні
(потужні) військові частйни; м. ербдак мо
гутній (потужний) засіб; -нага складу чалавбк міцної будови (статури) людина; міцного
складу людйна, міцна складом людйна, міц
но збудована людйна; 2. мех. потужний; м.
рухавш потужний двигун; 3. (про шар, пласт)
потужний, товстйй; м. пласт гліньї потужний
(товстйй) пласт (шар) глйни.
МАГЧЙ недок. могтй (можу, можеш); єн дбуга
не мог засн^ць він довго не міг заснути; не
магу паск&рдзіцца не можу поскаржитися;
што тут маглб здарьщца? що тут могло ста
тися (зробйтися)?; 0 усе мбжа оьщь усе може
бути; оьщь не мбжа! не може бути!; не магу
пахв&ліцца не можу похвалитися; і гавбркі не
мбжа бьіць і мови (розмови) не може бути.
МАГЧЙМА і МАЖЛІВА 1. прислівн. можлйво;
2. у знач, безос. прис. можливо; можна; усе м.
усе можлйво; ці м. з ім пагадзіцца? чи можна
(можлйво) з ним погодитися? 3. вст. сл.
можлйво, може; (імовірно) мабуть; а шбстай
гадзіне я, м., буду дбма о шостій годйні я,
можлйво (може, мабуть), буду дома (вдбма).
МАГЧЙМАСЦЬ / МАЖЛІВАСЦЬ ж. у різн.
знач, можлйвість (чого та з інфін.), змога (з
інфін.); (здатність здійснити що-небудь — ще)
спроможність, (розм.) спромога (з інфін.); м.
прадухілбння вайнй можлйвість відвернення
війнй; твбрчьія -ц і творчі можлйвості, творча
спроможність (спромога); тзхнічньїя -ц і тех
нічні можлйвості, технічна спроможність;
0 па мбрьі -ц і у міру можлйвості; прьі пбршай
-ц і при першій (найблйжчій) можлйвості
(нагоді); да апбшняй -ц і до останньої мож
лйвості (змоги).
МАГЧЙМЬІ / МАЖЛЇВЬІ у різн. знач, можлйвий; припустймий, допустимий; яму усе зда
валася магчймьім йому все здавалося можли
вим (припустймим, допустймим).
МАДЗЕННЕ с. розм. животіння, нйдіння,
скніння.
МАДЗЕЦЬ недок. розм. 1. (погано жити) жи
вотіти, нйдіти, скніти; 2. (ставати хворобли
вим) ч&хнути, нйдіти, хиріти; (худнути —
звичайно) марніти.
МАДЗЬЯР ч. угорець, мадяр.
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МАДЗЬЙРКА ж. угорка, мадярка.
МАДЗЬЙРСКІ угорський, мадярський.
МАДЗЬЙРЬІ, -pay угорці, мадяри.
МАДЬІГАВАЦЦА недок. прост. приладжувати
ся, приладновуватися, приладнуватися, при
лаштовуватися, пристосовуватися.
МАДЗЛЇРАВАННЕ с. моделювання.
МАДЗЛЇРАВАНЬІ у різн. знач, модельований.
— Див. ще мадзліраваць.
МАДЗЛЇРАВАЦЦА недок. пас. моделюватися.
МАДЗЛЇРАВАЦЬ док. і недок. у різн. знач, мо
делювати. ^
МАДЗЛІРОУКА ж . моделювання с.; майстер
ства ~кі мистецтво моделювання.
МАД&ЛЬ ж. у різн. знач, модбль; нбвьія ~лі
абутку нові моделі взуття.
МАДдЛЬНЬІ у різн. знач, модельний; м. цзх мо
дельний цех; -ньія туфлі модельні черевики.
МАД&ЛЬШЧЬІК ч. модельник.
МАД&ЛЬШЧЬІЦА ж. модельниця.
MAE 1. займ. присв. мої; див. мой;, 2. у знач,
імен. мн. розм. (рідні, близькі) мої; м. х^тка
прьіедуць да мяне мої швйдко (скоро, хутко)
приїдуть до мене.
МАЙ 1. мн. має займ. присв. с. моє; див. мой;
2. у знач. імен. с. тільки одн. моє; свае бярй,
а майгб не руш своє берй, а мого не чіпай
(не займай, не руш, не торкайся); на має
вийшла по-моєму вййшло.
МАЕВЬІ травневий, (заст.) майовйй.
МАЕМАСНЬІ майновйй.
МАЕМАСЦЬ ж . майно с., скарб ч., добро с.;
дзярж&уная м. державне майно; рухбмая м.
рухоме майно; нерухбмая м. нерухоме майно.
МАЕМНЬЇ заможний, маєтний; ~ния кл&си
заможні (маєтні) класи.
МАЕНТАК, -тка ч. маєток, (заст.) маєтність ж.
МАЕНТКАВЬІ див. маянткбви.
МАЖАРА ж . обл. (віз) мажара; (чумацький віз
— звичайно) мажа.
МАЖДЖФР ч. товкач, товкачка (металева) ж.
МАЖДЖФРЬІЦЬ недок. розм. 1. товктй, роз
дрібнювати, подрібнювати; 2. розтрощувати,
роздроблювати, роздробляти.
МАЖЛІВА див. магчйма.
МАЖЛІВАСЦЬ див. магчймасць.
МАЖЛІВЬІ див. магчйми.
МАЖНЕЦЬ недок. розм. повніти, повнішати,
гладшати, дебеліти, дебелішати.
МАЖНЬІ розм. офйдний, опасистий, тілйстий,
повний, гладкйй; м. мужчина офйдний (опа
систий, тілйстий, повний, гладкйй) чоловік.
МАЗАННЕ с. 1. мазання, мастіння, мащення;
2. мазання, брудніння, мастіння. — Див. ще
мазаць 1, 2.
МАЗАНЬІ1. дієприкм. мазаний, мащений; зма
заний, змащений; 2. прикм. мазаний, міщ е
ний; 0 аднйм мірам м. однйм мйром мазані
(мирбвані). — Див. ще мазаць.
МАЗАЦЦА недок. 1. мазатися, мастйтися; (лі
ками — ще) змазуватися, змащуватися; (під
фарбовувати собі обличчя, губи — ще) малю
ватися, фарбуватися; 2. розм. (бруднитися) ма
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затися, мастйтися, бруднйтися; свётлае
адзённе хутка міжацца світлий одяг (світла
одёжа) швйдко (хутко) мажеться (міститься,
бруднйться); (під час дотику — ще) братися
(берёться); (бруднити фарбою — ще) фарбу
ватися; 4. пас. мазатися, мастйтися; змазува
тися, змащуватися; фарбуватися. — Див. ще
дгёзаць1.
МАЗАЦЬ недок. 1. мазати, мастйти; (ліками —
ще) змазувати, змащувати; (підфарбовувати
обличчя, губи — ще) фарбувати, малюватися;
2. розм. (бруднити) м&зати, мастйти, ялози
ти, бруднити; 3. розм. (погано малювати, пи
сати тощо) мазати, мазюкати, ляпати, базграти; 4. розм. (помилятися в грі, під час стрі
ляння; не влучати тощо) мазати; 5. розм. (да
вати хабара) підмазувати, підмащувати;
0 м&слам м. догоджати, годйти, лестйти (ко
му), улёщувати, облёщувати, пщлёщувати,
підлещати (кого).
МАЗГАВАЦЬ недок. прост. (думати, міркува
ти) (розм.) мізкувати, метикувати.
МАЗГАВЫ мозковйй; м. прыд&так мозковйй
придаток; ~вая абалбнка мозкові оболонка;
м. цэнтр мозковйй ценф.
м а з г а У н й ж. знев. (про голову) довбёшка,
кум пол ч.
МАЗГЇ тільки мн. розм. 1. мозок ч.; 2. (розумові
здібності) мізки; мозок ч.; у ягб м. працують
у нього добре варить голова; 0 круцщь (шавяліць) мазг&мі мізкувати, крутити мозком
мізками), метикувати, розкидати розумом
думками); міркувати, розмірковувати, [як слід,
гаразд]; к&паць на м. фйзти (когось); діймати,
доїдати (когось); уст&віць м. (кому) уставити
клёпку; м. не на мёсци забрйкло розуму (моз
ку) (кому); не сповн£ рбзуму (хто), клёпки
(глузду, тямки) немає (нем£, бракує) [в го
лові] (у кого), клёпки (глузду, тями) бракує
[в голові] (кому); не всі вдома (у кого); сушыць м. сушйти мозок (собі голову); у ~гах
закрущла безос. дур напав (кого, на кого), дур
найшов (на кого), дурощі напали (кого), ду
рощі найшлй (на кого); затум&ніць м. затур
кати (заморочити, задурйти) голову, збйти з
пантелйку, спантеличити (кого).
МАЗЖАЧОК, -чкк ч. анат. мозочок.
МАЗІЛА ч. і ж. 1. (про того, хто забруднюєть
ся, маститься) нехлюй ч., нечепура ч. і ж.,
нечупара ч. і ж., знев. замазура ч. і ж., замазуха ж.; 2. (про того, хто невправно малює,
пише) мазій ч., мазійка ж.; 3. (у грі, стрілян
ні) мазій ч., мазійка ж., мазйло ч. і ж.
МАЗКА ж. і спец, (дія) мазання с., мастіння с.,
мащення с.
МАЗКАСЦЬ див. мазлівасць.
МАЗЛІВАСЦЬ і МАЗКАСЦЬ ж. мазкість.
МАЗЛЇВЬІ мазкйй; ~вая матЗрьія мазк£ тканйна (матёр1я).
МАЗНЙ ж. розм. у різн. знач, мазанйна, базфанйна.
МАЗОЛІСГАСЦЬ ж. мозолйстість, мозолистість.
МАЗОЛІСТЬІ мозолйстий, мозолястий, (розм.)
мозолений, мозоляний.
МАЗОЛІЦЬ недок. розм. мозолити; (ноги й перен.
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— ще) муляти, мулити; 0 м. вбчы муляти (мулити) очі; м. язык ляпати (плескати) язиком.
МАЗОЛЬ, -заля ч. мозоля ж., мозоль ч.; касцявы м. кісткова мозоля (кістковий мозоль);
0 зарабіць сваім мазалём заробйти тяжкою
працею; наступіць на любімьі м. наступити на
улюблений мозоль (~ну мозолю); жьіць з мазаля жйти зі своєї праці, жити зі своїх пучок.
МАЗОЛЬНЬІ1. мозолйстий, мозолястий, (розм.)
мозолений, мозоляний; ~ныя рукі мозолйсті
(мозолясті) руки; 2. (той, що стосується мо
золі) мозольний пластир.
МАЙ ч. \ . р од. м&я травень, (заст.) май; 2. род.
в. маю обл. (зелень для прикрашання) клечання
с., (діал.) май.
МАЙНІК, -ку ч. бот. веснівка ж.
МАЙСКІ травневий; м. жук ент. хрущ.
МАЙ СТАР, -тра ч. 1. майстер; 2. (вправна в
чомусь людина) майстер, митець, (розм.) мас
так; (про жінку — ще) майстерниця ж., май
стер, митець; 0 м. на усе рукі майстер на всі
руки (на всячину); справа -тра бащца прик.
діло майстра величає (хвалить); в умілого й
долото рйбу ловить; м. сваёй справы майстер
на своє діло (свого діла), знавець свого діла;
заплёчных спрау м. заст. кат, майстер голови
стинати.
МАЙСТРОУСКІ; ~ к ія прылады майстрові речі,
майстрове приладдя.
МАЙСТФРСКІ (досконало зроблений) майстер
ний, митецький.
МАЙСТЕРСТВА с. 1. (ремесло) майстерство;
2. (велике вміння) майстерність; 0 па усіх правілах м. за всіма правилами умілості (май
стерності, мистецтва).
МАЙТКІ, -так тільки мн. обл. штанй.
МАК, род. в. маку ч. мак; 0 сёсщ макам сісти
м&ком, сісти на мілину; рассыпацца дрббным
макам нйзько слатися (стелйтися) (перед
ким); листом стелйтися (перед ким); шовком
слатися під ноги (кому); не урадзіу м. — перабудзем і так прик. сім літ мак не родйв, а
голоду не зробйв.
МАКАВІНА ж. 1. (плід маку) маківка; 2. обл.
(верхівка) маківка, верх ч., вершечок ч., вер
хівка.
МАКАВЬІ маковий; 0 -вага зярнятка (макавай
расінкі) у рбце не былб і ріски (і рісочки, і
дрібки) в роті не було (в кого) [не мав (хто)].
МАКАРОНА ж. тільки одн. макарони (тіль
ки мн.).
МАКАУКА1ж. 1. (плід, насіннєва коробочка ма
ку) маківка; 2. (церковна баня) маківка, баня;
3. розм. (верхівка) маківка, верх ч., верше
чок чJ, верхівка.
МАКАУКА2 ж . основа хвоста в коня.
МАКАЦЁР, -катра ч. (горщок для розтирання
маку) макітра ж.
МАКОУНІК, -ку ч. зб. (макові стебла) маковйння с.
МАКРАБ1ЁТЫКА ж. біол. макробіотика.
МАКРАКРЫШТАЛ1ЧНЫ макрокристалічний.
МАКРАФОТАЗДЙМКА ж. спец, макрофото
знімання с.
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МАКРОТА ж . мед. мокротйння с., харкотйння с., мокрота.
МАКРОЦЦЕ с . / МАКРЙДЗЬ ж., МАКРЙЧА
ж. розм. 1. (дощова погода) мокрота ж.; (розм.)
мокреча ж ., мокрінь ж.; сльота ж.; 2. (про
що-небудь мокре, вогке) мокрота ж.; (зб. розм.)
мокряччя с.
МАКРУСЕНЬКІ розм. мокрісінький.
МАКРЫЦА ж. 1. зоол. стонога, мокрйця; 2. бот.
мокрець ч.
МАКРФДЗЬ див. макрбцце.
МАКРЕЦЬ недок. мокріти.
МАКР^ЧА див. макрбцце.
МАКУЛІНКА ж. розм. 1. (макове зернятко) мачйнка; 2. перен. крйхта, крйхітка, крйхточка,
крйшечка; зернятко с.
МАІА 1. прислівн. мшіо, небагато; ён м. гавбрыць він мано розмовляє (говорить); м. карьісці ад гЗтага мало (небагато) користі від
(з) цього; 2. у знач, безос. прис. мало; м. грбшай мало грошей; 0 м. што [то] що з того,
що!; то й що!; мало що!; ці м. як чи (хіба)
мало як; і клбпату (гбра) м. (кому) і горе
(горенько) покотйв (хто), і байдуже (кому),
і байдужісінько (кому), і горя мало (кому), і
за вухом не свербйть (кому); м. тагб, што...
це (то) ще не все, що..., на тому (на цьому)
не край, що...; (іноді) мало того, що...; м. кашы еу (хто) не доріс (хто), мало каші їв
(хто); ні мнбга ні м. не більше не менше,
саме (стільки), (іноді) не мало не багато; ці
мнбга, ці м. чи довго, чи недовго; через якусь
годйну; через якййсь час; по якійсь годйні.
МАЛААБГРУНТАВАНЫ малообгрунтований.
МАЛААБДУМАНЬІ малообміркований, малообдуманий, малопродуманий.
МАЛААБЖЬІТЬІ малообжитий.
МАЛААБ’ЁМНЫ техн. малооб’ємний.
МАЛААБСЛЁДАВАНЫ малодосліджений, маловйвчений.
МАЛААДУКАВАНЫ малоосвічений.
МАЛААДЧУВАЛЬНЫ малочутлйвий.
МАЛААЗІЙЦКІ малоазіатський, малоазійський.
МАЛААЗОЦІСТЬІ хім., с.-г. малоазотистий.
МАЛААКРФСЛЕНАСЦЬ ж. прям., перен. роз
тяжність.
МАЛААКР^СЛЕНЫ прям., перен. розтяжнйй;
~нае паняцце розтяжне поняття.
МАЛААСВЁТЛЕНЫ малоосвітлений.
МАЛАВАЖКІ маловагий; неповновагий; м. ме
тал маловагий метал.
МАЛАВАЖНА у знач. прис. маловажно, байдуже.
МАЛАВАЖНАСЦЬ ж . незначність, маловажність, малозначність.
МАЛАВАЖНЫ незначнйй, малоістотний, ма
ловажний; малозначний, (рідше) малознача
щий.
МАЛАВЁР ч. маловір, недовірок, (розм.) невір
ний, невіра.
МАЛАВЕРАГОДНА у знач. прис. малоймовір
но, малодостовірно, маловірогідно.
МАЛАВЕРАГОДНАСЦЬ ж . малоймовірність,
малодостовірність.
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МАЛАВЕРАГОДНЫ малоймовірний, малодостовірний, маловірогідний.
МАЛАВЁР’Е с. маловір’я.
МАЛАВЁРКА ж. розм. маловірка, недовірок,
невірна, невіра.
МАЛАВЁРНЫ маловірний; (розм.) невірний.
МАЛАВОБЛАЧНА прислівн. малохмарно.
МАЛАВОБЛАЧНЬІ малохмарний.
МАЛАВОДЦЗЕ с. маловоддя, маловіддя.
МАЛАВОДНАСЦЬ ж. маловодість, маловодність.
МАЛАВОДНЫ маловодий, маловодний.
МАЛАВОПЫТНАСЦЬ ж. малодосвщченість.
МАЛАВОПЫТНЫ малодосвідчений.
МАЛАВЙВУЧАНЫ маловйвчений.
МАЛАВЯДОМЫ маловідомий, малознаний.
МАЛАГАЛЁНАЧНЫ: ~ная косць малогомілко
ва (малоголінкова) кістка.
МАЛАГРУЗНЫ^ маловантажний.
МАЛАГРУНТОУНЬІ малообгрунтований; ~ныя
дбказы малообгрунтовані докази.
МАЛАДАЖОН ч. розм. молодйй.
МАЛАДАЖОНЬІ молоді, (пестл.) молодята.
МАЛАДАСВЁДЧАНЫ малодосвідчений; якйй
(той, що) мало знає.
МАЛАДАСЛЁДАВАН Ы малодосліджений.
МАЛАДАСТУПНЬІ малоприступний, малодо
ступний; малозрозумілий, (розм.) малодохідливий; ~ная кшга малоприступна (малодо
ступна, малозрозуміла, малодохідлива) кнйжка.
МАЛАДАХОДНАСЦЬ ж. малоприбутковість,
малодохідність.
МАЛАДАХОДНЬІ малоприбутковий, малодохідний.
МАЛАДАЯ імен, молода, наречена.
МАЛАДЖАВА прислівн. моложаво, молодяво.
МАЛАДЖАВАСЦЬ ж . моложавість, молодявість.
МАЛАДЖАВЬІ моложавий, молодявий.
МАЛАДЗЁЙ прислівн. вищ. ст. молодше.
МАЛАДЗЁЙНЫ малодіяльний.
МАЛАДЗЁЙСНЫ малодійовйй.
МАЛАДЗЁЙШЫ прикм. вищ. ст. молодший.
МАЛАДЗЁНЬК1 пестл. молоденький.
МАЛАДЗЁЦ, -лайца ч. 1. молодець, хлопець,
козак; 2. у знач. прис. молодець; 0 м. супраць
авёц, а супраць малайца — сам ауц& присл.
молодець проти овець, а проти молодця і
сам вівця (а проти баранця й сам як вівця);
завзяте як перець, поки не вййде на герець
(герць); це тая Солоха, що кури полоха; не
то молодець, що за водою пливе, а то моло
дець, що проти водй; як п’ян, то копитан, а
як проспався, то й свині злякався.
МАЛАДЗЁЦКАСЦБ ж. молодецтво с.
МАЛАДЗЁЦК1 молодецький, молодечий.
МАЛАДЗЁЦЬ недок. молодіти, молодшати.
МАЛАДЗЁЖНЫ молодіжний.
МАЛАДЗЁН обл. 1. прикм. у знач. прис. моло
дйй; 2. імен, молодйк, парубійко, парубчйсько, парубчак.
МАЛАДЗЇК, -к£ ч. молодйк, новий (молодйй)
місяць.
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МАЛАДЗІКОВЬІ: ~вая квадра перша чверть
молодика (нового, молодого місяця).
М А Л ^ЗІК О М прислівн. на молодику, під час
нового (молодого) місяця.
МАЛАДЗЇЦА / МАЛАДУХА (розм.), МАЛОДКА (розм.) ж. молодйця, (зменш.-пестл.) мо
лодичка.
МАЛАДЗЇЦЦА недок. молодйтися.
МАЛАДЗЇЦЬ недок. молодйти.
МАЛАДНЙК, -к* ч. 1. у різн. знач, молодняк;
(про ліс — ще) молодник, памолодь ж па
молодок, підріст, 2. зб. розм. (нащадки, мо
лоде покоління) молодняк, парость ж., пагін
ня с., памолодь ж.
МАЛАДОЙКА ж. розм. с.-г. (про корову) мало
удійна корова.
МАЛАДОЙНЫ с.-г. малоудійний, малоудійливий.
МАЛАДОКАЗНЫ малодоказовий.
МАЛАДОСЦЬ ж. молодість; (розм.) молодощі
(мн.), (поез.) юнь; 0 другая м. друга молодість,
другі молодощі; па -ц і гадбу через молоді
літа, з молодощів; не пёршай -ц і не першої
молодості, не перших молодощів, не перво
літок (хто).
МАЛАДУХА див. маладзіца.
МАЛАДУШНА прислівн. малодушно, легкоду
хо, легкодушно.
МАЛАДУШНАСЦЬ ж. малодушність, легко
духість, легкодушність.
МАЛАДУШНІЧАЦЬ недок. виявляти мало
душність (легкодухість, легкодушність), бути
малодушним (легкодухим, легкодушним).
МАЛАДУШНЬІ малодушний, легкодухий, лег
кодушний.
МАЛАДЙ 1. прикм. у різн. знач, молодйй; м.
чалавёк а) (про юнака, неодруженого чоловіка)
парубок, юнак, молодйй чоловік, козак;
(розм.) молодйк; (обл.) леґінь; ~дая бульба
молода картопля; м. запіл молодйй (молоде
чий) запал, молоде (молодече) завзяття; б)
(звертання до юнака — кл. в.) парубче, юна
че, хлопче, молодйй чоловіче, козаче; 2. у
знач. імен, молодйй, наречений; 0 з -дых, ды
ранні мале курча, та вже летюче, з молодйх,
та ранній; здається й мала пташка, та кігті
гострі; мблада-зёлена молоде та зелене; мо
лодий, зелений; молодйй та зелений; сама
[тільки] цвіть, а ягідок ждіть.
МАЛАДЙЯ імен. мн. молоді, наречені.
МАЛАЁЗДЖАНЫ малоїжджений; ~ная дарбга
малоїжджена дорога.
МАЛАЁМ1СТЫ маломісткйй.
МАЛАЗДОЛЬНЫ малоздібний, малоздатний.
МАЛАЗМЯШЧАЛЬНЬІ маломісткйй.
МАЛАЙЦАВАТА прислівн. по-молодецькому,
по-молодецьки, по-молодечому, молодечо;
(бадьористо — розм.) хвацько; браво.
МАЛАЙЦАВАТЫ молодецький, молодечий;
(розм) хвацький; бравий.
МАЛАЙЧЙНА ч. і ж. у знач. прис. розм. молодчйна, молодець ч., козачйна ч., козак, ко
зачка ж., (підсил.) козарлюга ч.
МАЛАКАПЕРАПРАЦОУЧЬІ молокопереробний.
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МАЛАКАПРЫЁМНЫ с.-г. молокоприймаль
ний.
МАЛАКАШТОУНАСЦЬ малоцінність.
МАЛАКАШТОУНЫ малоцінний.
МАЛАКЛАПАТЛЇВЬІ недбайливий, нетурботливий; нестарйнний.
МАЛАКО1 с. у різн. знач. молоко; груднбе м.
матерйнське молоко, (розм. — ще) по
корм ч.\ адкшёлае м. (від кип ’ятіння) скипіле
молоко; в&пнавае м. вапняне молоко; кіслае
м. кйсле молоко, кисляк; 0 кроу з -кбм [мов
(немов, н£че)] кров з молоком; білий та
рум’яний (біла та рум’яна) з лиця; як ягода
(ягідка); (про обличчя — ще) біле як кипень і
рум’янці грають (і червінь грає); м. на губ&х
не абсбхла ще молоко на губах (іноді — під
носом) не обсохло, ще губи в молоці; [тблькі] птушынага ~к& не хап&е [тільки (хіб&, лишё)] пташйного молока немає (не стає, бра
кує); апёкшыся на малацЗ, і вад^ б^дзеш студзіць присл. як спорився на молоці, тоді й на
сироватку дмухатимеш; обпікшись на моло
ці, дмухатимеш і на воду; хто спарився на
окропі, той і на холодну воду дмухнё; хто на
окрбпі спарився, той і на холодну воду дме;
опаришся (обпечёшся) на молоці, то й на
воду студитимеш; як з казл& ~кк прик. як з
ц£па (з козла) молока (вовни); як з козл£ —
ні вовни (ні шёрстО, ні молока; як з бика —
ні лою, ні молок£; як з чорта смйльцю; усмакт&ць (увасс&ць) з -кбм м&ці усмоктати з
материним молоком.
МАЛАКО2 с. тільки одн. (у риб) молочко.
МАЛАКОЛЬКАСНАСЦЬ ж. нечислённють.
МАЛАКОЛЬКАСНЫ нечислённий.
МАЛАКРОУЕ с. мед. недокрів’я.
МАЛАКРОУНЫ мед. недокрівний.
МАЛАЛЇКАСЦЬ ж. нечисленність.
МАЛАЛІКІ нечисленний.
МАЛАМАЁМАСНЫ і МАЛАМАЁМНЫ незаможний; небагатий.
МАЛАМЁРАК, -рка ч. і МАЛАМЁРКА ж. не
домірок ч.
МАЛАМЁРНЫ маломірний.
МАЛАМОЦНАСЦЬ ж. екон. маломіцність, малосйльність, незаможність.
МАЛАМОЦНЫ екон. маломіцнйй, малосиль
ний, незаможний.
МАЛАНАЁЗДЖАНЫ малонаїжджений.
МАЛАНКА ж . у різн. знач, блискавка; бліснула
м. блйснула блискавка; прамільгн^ць ~кай про
майнути блискавкою; тэлегр&ма-м. телегрйма-блйскавка; шарав&я м. кульові блискав
ка; з хуткасцю ~кі як (наче, мов, немов, ніби)
блйскавка; блискавично; блйскавкою; з блис
кавичною швидкістю, зі швидкістю блйскавки, миттю.
МАЛАНКААДВОД ч. фомовідвід, блискавко
відвід.
МАЛАНКАВА прислівн. блискавйчно.
МАЛАНКАВЫ 1. блискавкбвий, блискавйчний;
2. : ~вая вайн& блискавична війна.
МАЛАНКАПАДОБНЫ блискавкоподібний.
МАЛАПАДРЬІХТАВАНЬІ малопідготбвлений.

МАЛАПАКАЗАЛБНЫ малопоказовий, малопереконливий.
МАЛАПАСПЯВАЮЧЬІ у знач, прикм. пед. маловстигаючий.
МАЛАПАСПЯХОВЬІ малоуспішний.
МАЛАПАТРАБАВАЛЬНЫ маловимбгливий.
МАЛАПЕРАКАНАЛЬНЫ див. малаперакан&учы.
м а л а п е р а к а н А У ч ы і МАЛАПЕРАКАНАЛЬНЬІ малоперекбнливий; малодоказовий; малообґрунтований.
МАЛАШСЬМЁННА прислівн. малоф£мотно.
МАЛАШСЬМЁННАСЦЬ ж . 1. малограмотність;
2. малописьмёншсть. — Див. ще малапісьмённы.

МАЛАП1СБМЁННЫ 1. (не досить компетент
ний, виконаний з помилками) малоф£мотний;
м. тэкст малоф£мотний текст; 2. (який пога
но пише й читає) малописьмённий; м. чалавёк малописьменна людйна.
МАЛАПРАУДЗЇВЬІ малодостовірний, малові
рогідний.
МАЛАПРЫКМЁТНЫ див. малапрымётны.
МАЛАПРЫМЁТНЫ і МАЛАПРЫКМЁТНЫ
малопомітний.
МАЛАПФУНЫ малодостовірний, маловірогід
ний.
МАЛАРУХАВЫ (про людину) малорухлйвий.
МАЛАСЇЛЬНЬІ техн. малопотужний; м. рухавік малопотужний двигун.
МАЛАСПАЖЬГУНЫ малопоживний.
МАЛАСПРАКТЫКАВАНЫ малодосвідчений;
невправний, невмілий.
МАЛАСПРЫЙЛБНЫ малосприйтливий.
МАЛАСТОЙКІ малостійкий.
МАЛАСУЦЯШАЛЬНЫ маловтішний.
МАЛАСЦЬ прислівн. прост, дёщо, трохи, трош
ки, трішки.
МАЛАТАРНЯ ж. с.-г. молотарка.
МАЛАУВАЖЛІВЬІ малоуважний.
МАЛАУГРУНТАВАНЫ малообфунтований; ма
лоперекбнливий.
МАЛА^ЖЬІВАЛЬНАСЦЬ / м а л а у ж ь і т НАСЦЬ ж. маловжйваність.
МАЛАУЖЫВАЛЬНЫ і МАЛА^ЖЫТНЫ маловжйваний.
м а л а У ж ы в .а н ы маловживаний, (про одяг —
ще) малонбшений.
МАЛА^ЖЬІТНАСЦЬ див. малаужьівальнасць.
МАЛАУЖЬГГНЫ див. малаужыв&льны.
МАЛАУРАДЖАЙНЫ маловрожайний.
МАЛАУРАДЛЇВЬІ малородючий, маловрожай
ний.
МАЛАУСТОЙЛІВАСЦЬ ж . малостійкість, (не
стійкість) несталість.
МАЛАУСТОЙЛІВЬІ малостійкйй; (нестійкий)
нестілий.
МАЛАЦІЛЬНЬІ с.-г. молотйльний.
МАЛАЦІЦЬ недок. 1. молотйти; 2. (стукати,
бити) стукати, фюкати, калат&ти; (розм.) гам
селити, мостйти; 3. розм. (бити когось) бйти,
(розм.) товкти, лупцювати, лупити, мотлошйти, молотйти; духопёлити, гатити, гилйти, ні
жити, репіжити, мостйти, дубасити, дубцюва-
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ти, чухрати, тузати, гніздйти; 4. розм. (розби
вати, роздрібнювати) бити, трощити, товкти;
5. перен. прост, (швидко говорити) торохтіти,
цокотати, цокотіти, тріщати, тріскотіти, ляс
котіти, лящати.
МАЛАЦЬБІТ ч. с.-г. молотник.
МАЛАЦЙ МЛІВ Ы малотямущий.
МАЛАШФРСНЫ с.-г. малошерстий.
МАЛАЯ імен. ж. (про дівчинку) крйхітка, крйхіточка.
МАЛЁЛЬНЯ ж. церк. молитовня.
МАЛЁЛЫПЧЫК ч. церк. молільник.
МАЛЁЛЬШЧЫЦА ж. церк. молільниця.
МАЛЁНЕЧЮ розм. малюсінький, манюсінький,
малесенький, манёсенький, манюній, малі
сінький, мацюпусінький.
МАЛЁННЕ с. 1. церк. (дія) моління; 2. перен.
(прохання) моління, благйння, мольба ж.
МАЛЁНСТВА с. малолітство, дитинство, дитя
чі літа (рокй); 0 з м. змалку, змалу, відмалеч
ку, з самого мілку.
МАЛЇНЬІ, -лін 1. тільки мн. бот. (про рослину)
малйна ж.; 2. зб. малйна ж.\ збіраць м. зби
рати малйну.
МАЛІТВЕННІК ч. (книга) молитовник.
МАЛЇТВЕНЬІ і МАЛІТОУНЬІ (заст.) моли
товний.
МАЛІТОУНЬІ див. малітвеньї.
МАЛЇЦЦА недок., рел., перен. мол йтися; 0 застау дурня Ббіу маліцца, дык ён і лоб разаб’ё
присл. загадай дурневі (дурному) Богу молйтися, він і голову (лоба) розіб’є; кажи дур
неві поклони бйти, а він і лоба (чоло) розі
б’є; дай дурневі товкача (макогона), він і вік
на поб’є; пошлй дурня по раки, а він жаб
принесё (наловить); послав дурня по масло,
та й у печі погасло.
МАЛОДЗІВА с. молозиво.
МАЛОДКА1 див. маладзіца.
МАЛОДКА2 ж. обл. (про курку) молода курка.
МАЛОЕ1 імен, малё; здавальнйцца малым задо
вольнятися малим (з малого); 0 за малым
справа стала малого (дрібнйці) не стає (бра
кує, не вистачає); за малим справа [стала];
за малйм діло [стало].
МАЛОЕ2 імен. с. дитйна ж., дитя; немовля.
МАЛОЙЧЫК ч. 1. заст. і нар. поет, молодёць,
хлопець, козак; 2. розм. знев. молодчик.
МАЛОЦЦА недок. 1. молотися (мёлеться); розмёлюватися; 2. пас. молотися.
МАЛОЦЬ недок. 1. прям, молоти; м. жьгга мо
лоти жйто; 2. перен. розм. (базікати) молоти,
верзтй, верзякати, варнякати, плескати, те
ліпати; м. лухту теревёш (теревёш-вёш) точйти (правити, гнути, розпускати); теревёнити; дурнйці (дурнйцю, дурнё, дурощі) говорйти (молоти, верзтй, верзякати, торочи
ти, правити, городйти, плестй); нісенітниці
(нісенітницю, ні се ні те, не знати що, хтоз
на-що, казна-що, курзю-верзю) плестй (верз
тй, молоти, правити, торочити, городйти);
нісенітниці вигадувати; казна-що патякати;
клепати язиком; говорйти такё, що ні пришйти, ні прилатати [ні кому дурно дати];
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говорйти (верзтй) такё, що й купи не дёржйться (що й на голову не налізе); смаленого
дуба плестй; сон рябої кобйли розказувати;
м. языкбм молоти (плестй, верзтй, варняка
ти, ляпати) язиком; мялі Апан&с, твой цяпёр
час прик. мелй Іване, доки вітру стане; плетй, плетй, я чув таких, як ти; говорйв Мирон
рябої кобйли сон; говорй, Клйме, нехай твоє
не гйне; мелй, Денйсе, погода тягне; лепечй,
що хоч, абй губа не гуляла; языкбм мялі, а
рукам вблі не давай присл. мелй скільки хо
чеш, а рукам волі не давай; язиком що хоч
кажй, а руки при собі держи.
МАЛ ОЧНАЯ імен. ж. молочна, молочарня.
МАЛОЧНІК ч. 1. (посуд) молочник; наліць малакі у м. налйти молокй в молочник; 2. (про
давець молока) молочник; (той, хто продає
молоко постійно, на професійній основі, по
в'язаний з виробництвом молока) молочар;
прыйшбу м. і прынёс малакб прийшов молоч
ник (молоч&р) і приніс молоко.
МАЛОЧНІЦА ж. 1. (продавщиця молока) мо
лочниця; молочарка; 2. мед. пліснявка.
МАЛОЧНЫ1 молочний; (пов'язаний з вироб
ництвом молока — ще) молочарський; ~ная
каша молочна к£ша; ~ная гаспадарка молоч
не господарство; ~ныя зубы молочні зуби;
~ная сястрії молочна сестра; м. брат молоч
ний брат; ~ная кухня молочна кухня; ~ная
спёласць с.-г. молочна стйглість; ~ная фёрма
молочна (молочарська) фёрма; 0 ~ныя р$кі з
кісельньїмі берагамі медові ріки з ситовйми
берегами; молочні ріки і масляні берегй.
МАЛ ОЧНЫ2 (який містить молочко) іхт:. м.
селядзёц оселёдець з молочком.
МАЛ ПА ж. зоол., розм. мавпа.
МАЛПАВАННЕ с. розм. мавпування.
МАЛПАВАЦЬ недок. розм. мавпувати.
МАЛПАВЬІ рідко мавпячий; м. запаведнік мав
пячий заповідник.
МАЛПАПАДОБНЬІ мавпоподібний.
МАЛПАЧКА ж. зменш, мавпочка.
МАЛПІН прикм. мавпин, мавпячий; м. хвост
мавпячий хвіст.
МАЛПІНЬІ мавпячий; ~нае футра мавпяче хутро.
м а л п О у н я ж. (приміщення для мавп) мав
пятник ч.
МАЛПЯНЁ див. малпяня.
МАЛПЯНЙ і МАЛПЯНЁ, -няці с. (дитинча
мавпи) мавпеня, (пестл.) мавпенятко.
МАЛЬІ1 прикм. малйй; (меншого розміру, ніж
треба — ще) замалйй; невелйкий; малая кблькасць мала (невелйка) кількість; с&мы м. наймёнший; малая магутнасць техн. мала потуж
ність; малая скбрасць мала швйдкість; малая
літара мала літера (буква); 0 мал&я к^ча мала
купа [дайте ще]; бядІ мал&я невелйка біда; з
малых гадбу змалку, змалу, змілечку, з дитйнства, з самого мілку, з малйх літ; малыя
жарты це [тобі, вам] не жарти; м. залатнік,
ды дарагі присл. мала штучка червінчик, а
ціна велйка; маленьке, алё важкеньке; малё
щеня, та завзяте; хоч малё, та вузлувате;
з вялікага грбму м. дождж прик. уродйла гора
мйшу; з лемеша вййшла швійка (зробйв з
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лемеша швайку); велйка хмара, та малий
дощ; з велйкої хмари малйй дощ; грім рака
вбив; ставився як лев, а загйнув як муха.
МАЛЙ2 ч. імен, дитйна ж ., дитя с.\ немовля с.;
стары і м. [і] старе й мале; [і] мале й велике;
геть усі (геть-чйсто всі); ад малбга да вялжага
від малого до велйкого (до старого); мале й
велике; мале й старе; малі й велйкі (старі).
МАЛІЇШ , -ша ч. маля с., малюк; ~шьі мн. малята, малюки, малеча ж.
МАЛЫШКА ж. маля с., малюк ч.
МАЛЫШОВЫ прикм. малюків.
МАЛЫШОК, -шка ч. пестл. малюк.
МАЛЮПАСЕНЬКІ див. малюсенькі.
МАЛЮСЕНЬКІ і МАЛЮПАСЕНЬКІ розм. ма
люсінький, манюсінький, манюній, малісінь
кий, мацюпусінький; крйхітний.
МАЛЮТКА ч. і ж. маля с., (зменш.-пестл.) ма
лятко с., крйхітка ж ., кришечка ж.
МАЛЯВАЛЫИЧЫК ч. 1. малювальник; (художник-графік) рисувальник; 2. розм. фарбар.
МАЛЯВАЛЫ1ГЧЫЦА ж. 1. малювальниця; ри
сувальниця; 2. розм. фарбарка.
МАЛЙУКА ж. 1. (риба) малявка, мальок ч.; 2. пе
рем. розм. (про когось маленького) малюк ч.,
маля с.
МАЛЙУКІ, -лявак зб. ж. (про тварин) памоло
док ч., памолодь ж ., молодь ж.
МАМАЧКА ж . пестл. (звертання — кл. в.) ма
тінко, матіночко, мамочко.
МАМАЧКІ: [а] мамачкі! у знач. виг. прост, [ой]
матінко [моя]!, [ой] нёне (ненечко) [моя]!
МАМКА ж. 1. (мати) розм. мамка; 2. заст.
(годувальниця) мамка, годувальниця.
МАМУЛ ЬКА ж. розм. матуся, мамуня, матін
ка, мамонька, ненечка, матусенька, матіночка.
МАМУЛЯ ж . пестл. матуся, мамуня, мамуля,
мамуся.
МАНА ж. брехня, неправда.
МАНАСКІ рея., перен. розм. чернечий, чер
нецький; (який належить черниці) черничий; м.
брдэн чернечий (чернецький) орден (рідше —
чин); ~кая вбпратка чернечий (чернбцький,
чернйчий) одяг.
МАНАСТВА с. зб. чернецтво, ченці (мн.), мо
нахи (мн.).
МАНАХ ч . рея., перен. чернець, (род. в . ) ченця;
монах.
МАНАШАК ч . рея. зменш.-пестл. чёнчик.
МАНАШКА ж . 1. рел. перен. чернйця, мона
хиня; 2. ент. монашка.
МАНЁЖЫЦЦА недок. розм. маніжитися, ма
ніритися, ламатися, кривлятися.
МАНЁЖЫЦЬ недок. 1. спец, (об'їжджати ко
ня за правилами манежної їзди) манежити;
2. перен. розм. маніжити.
МАНЕКЁН ч. манекен.
МАНЕКЁНШЧЫК ч. спец, манекенник.
МАНЕКЁНШЧЫЦА ж. спец, манекенниця.
МАНЁР, -ра ч. ужив, тільки в знах. та ор. в.
манір, кшталт, штиб, лад, зразок, спосіб;
0 на м. (чаго) на зразок {на кшталт, на штиб,
на манір) (чого); на адзін м. на одйн зразок
(лад, спосіб, кшталт, штиб, манір), (рідко) на
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одну стать; на свой м. на свій лад; своїм спо
собом; по-своєму; такім -рам таким спосо
бом (чйном, робом, кшталтом, штйбом); у
такйй спосіб; по-такбму; отак.
МАНІКЮР, -ру ч. манікюр.
МАНІКЮРКА ж . розм. і МАНІКЮРША ж .
манікюрниця.
МАНІСТА ж. нйзка; м. тытуню низка тютюну.
МАНІСТЬІ тільки мн. намйсто с.; жамчужныя
м. перлйнне намйсто.
МАНЇЦЬІ тільки мн. с.-г. плоскінь ж.
МАНЇЦЬ недок. брехати; вигадувати.
МАНІШАЧНЬІ манйшковий, манішковий, ма
ніжковий.
МАНКЇРАВАННЕ с. манкірування; нехтування.
МАНКЇРАВАЦЬ док. і недок. (ким-чим) книжн.
(нехтувати, недбало ставитися до чого-не
будь) нехтувати, знехтувати (кого-що, ким-чим).
МАНКІРОУКА ж. заст. нехтування с.
МАННІК, -ку ч. бот. лепешняк.
МАНТАЦКІ розм. марнотратський, марнотрат

ницький.
МАНТАЦТВА с. розм. марнотратство, гайну
вання.
МАНТАЧ, -ча ч. розм. марнотратник, марно
тратець, мотяга.
МАНТАЧАННЕ с. розм. марнотрачення, гай
нування, розтрйнькування.
МАНТАЧКА ж. розм. марнотратка, марнотрат
ниця, мотяга.
МАНТАЧЬІЦЦА недок. пас. марнотратитися,
гайнуватися, розтрйнькуватися.
МАНТАЧЬІЦЬ недок. розм. марнотратити, гай
нувати, розтрйнькувати.
МАНЮКА ч. і ж. розм. (про чоловіка) брехун,
(знев.) брехач; (про жінку) брехуха, брехунка,
брехачка.
МАРА ж . у різн. знач, мрія; марення с .; дауняя
м. давня мрія; аддацца марам поринати в
мрії; п§та тблькі м. це тільки мрія; 0 цёшыць
сябё марамі тішитися надіями (мріями); манйти (вабити) себе надіями.
МАРА ж . обл. 1. (привид) примара, мара, мана;
(збільш.) марище; (розм.) марюка, обмара,
почвара; прйвид ч., (рідше) привиддя с.;
2. (важкий сон) страхіття с., кошмар ч.
МАРАВЬІ: -вая пбшасць моровйця.
МАРАЗАБОїНА ж . сад., ліс. морозовина, морозявина; (рідко) морозоббїна.
МАРАЗАБОиНЬІ морозовинний; (рідко) морозобійний.
МАРАКАВАЦЬ недок. розм. І. (на кого, без дод.
і з підряди, реченням) ображатися, крйвдитися; 2. (над ким-чим і без дод.) морочитися.
МАРАЛ ч. зоол. марал.
МАРАЛАВОД ч. маралівнйк.
МАРАЛАВЬІ зоол. маралячий.
МАРАЛАГАДОВЕЦ, -дбуца ч. маралівнйк.
МАРАЛАГАДОУЛЯ ж. маралівнйцтво с.
МАРАЛАГАДОУЧЫ маралівнйцький.
МАРАЛЬ ж. у різн. знач, мораль.
МАРАЛЬНА прислівн. у різн. знач, морально.
МАРАЛЬНА-БЫТАВЫ морально-побутовий.
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МАРАХОД ч. мореплавець.
МАРАХОДНАСЦЬ ж. мореплавність.
МАРАХОДНЬІ мореплавний.
МАРАХОДСТВА с. мореплавство.
МАРАЦ, -рца ч. обл. березень, (заст.) березіль,
березоль, марець.
МАРАЧЬІЦЬ недок. розм. морочити.
МАРАЧФННЕ с. розм. морочення, задурювання.
МАРГАЛІК ч. розм. (каганець) сліпачок, сліпушка ж., бликун, бликунець; (гасовий —
ще) гаснйця ж., гаснйчка ж., гаснйк, моргунець.
МАРГАННЕ / МІРГАННЕ, МОРГАННЕ с .
1. (про очі) кліпання, моргання, мигання;
лупання; 2. моргання, підморгування; 3. перен. мигання, блймання; лупання; мигтіння,
миготіння. — Див. ще маргаць.
МАРГАРИТКА ж. бот. стокротка; ~кі мн. сто
кротки.
МАРГАЦЬ / МІРГАЦЬ, МбРГАЦЬ недок., МАРГНУЦЬ і МІРГНУЦЬ док. однокр. 1. (про
очі) кліпати, кліпнути, моргати, моргнути,
мигати, мигнути, блймати, блймнути; (розм.)
лупати, лупнути; 2. (подавати знак) моргати,
моргнути, підморгувати, підморгнути; 3. перен. (про світло) мигати, мигнути, блймати,
блймнути; (розм.) лупати, лупнути; (недок.)
мигтіти, миготіти; 0 вбкам не -нуць оком не
моргнути (змигнути); мйтгю; умйть; в одну
мить; у т£и мйги.
МАРДАБОИ, -ббю ч. прост. і МАРДАБОЙСТВА с. розм. биття по морді (по пйці), мор
добій.
МАРДАСЬІ: па ~сах груб, по морді (в морду,
по пйці, у пйку, у пйсок).

МАРЖАНЕ див. маржаня.
МАРЖАНЙ і МАРЖАНЕ с. морженя.
МАРКАСЦЬ ж . розм. мазкість.
МАРКАЧ, -ча ч. баран-пліднйк.
МАРКІ мазкйй.
МАРКІРАВАЦЬ1недок. с.-г. (проводити марке
ром борозни) маркірувати.
МАРКІРАВАЦЬ2 недок. спец, (ставити марку
на виробах, товарах) маркувати.
МАРКІРОУКА ж . маркірування с.\ 2. марку
вання с. — Див. ще маркіраваць1, маркіраваць2.
МАРЮРОУШЧЬІК ч. (спеціальність) 1. с.-г. мар
кірувальник; 2. спец, маркувальник.
МАРКІРОУШЧЬІЦА ж. 1. маркірувальниця;
2. спец, маркувальниця.
МАРКОТА і МАРКОТНАСЦЬ ж. сум ч., сму
ток ч., печаль; журба, смутність; (поез.) за
жура; туга, нудьга.
МАРКОТНА прислівн. 1. сумно; сумовйто, смут
но, журлйво, журно, тужлйво, тужно; засму
чено, зажурено; 2. у знач, безос. прис. сумно.
МАРКОТНАСЦЬ див. маркбта.
МАРКОТНЬІ сумнйй, (рідко) печальний; сумовйтий, смутнйй, журлйвий, журнйй, тужлйвий, тужний, (поез.) сумлйвий; ЄН ГЛЯДЗІЦЬ
на усіх -ньімі вачьіма він дйвиться на всіх
сумнйми (сумовйтими, смутнйми) очйма;
старбга мучьілі -ньія думкі старого мучили
сумні (сумовйті, смутні) думкй; над лесам

МАРОЗ
стаіць м. шум над лісом сто'ґть сумнйй (сумо-

вйтий,мжурлйвий, тужлйвий, тужний) сум.
МАРКОУНІК, -ку ч. 1. (морквяне бадимя) морквйння с.; 2. бот. морківнйк; 3. кул. морквянйк.
МАРКОУНЬІ морквянйй.
МАРКОЦІЦЦА недок. сумувати, журйтися;
удаватися в тугу, (розм.) смуткувати, (рідко)
печалитися.
МАРКОЦІЦЬ недок. завдавати суму (жалю),
засмучувати, журйти, (рідко) печалити.
МАРМОЛЬ, -маля ч. розм. відлюдок, відлюдь
ко, (розм.) безлюдько, безлюдник.
МАРМУРОУШЧЬІК ч. спец, мармурник.
МАРМЬІТАННЕ с . бурмотання, бурмотіння,
мурмотання, мурмотіння, бубоніння, мурко
тіння, муркотання; (розм.) мймрення.
МАРМЬІТАЦЬ недок., МАРМЬІТНУЦЬ док.
однокр. (говорити тихо й невиразно) бурмо
тати, бурмотіти, мурмотати, мурмотіти, бубо
ніти, муркотіти, муркотати, мурчати, муркну
ти; (розм.) мймрити, мйркати, миркотати.
МАРМЬІТУН, -на ч. розм. буркотун, буркун,
бурчій.
МАРМЬІТУХА ж. розм. буркотуха.
МАРМЬІШКА ж. (штучна металева принада
для ловіння риби) блешня.
МАРНАТРАВЕЦ, -рауца ч. 1. марнотратник,
марнотрат, марноратець; 2. нероба, ледар,
(розм.) ледащо ч. і с., ледацюга.
МАРНАТРАВІЦЦА недок. пас. 1. марнотратити
ся, гайнуватися, розтрйнькуватися; 2. марну
ватися.
МАРНАТРАВІЦЬ недок. 1. (неощадливо витра
чати гроші) марнотратити, гайнувати, розтрйнькувати; м. набьітак марнотратити (гай
нувати, розтрйнькувати) майно; 2. (марно
витрачати що-небудь) марнувати, гайнувати;
(розм.) збавляти, гаяти (час); м. час марну
вати (гайнувати, бавити, [дурно, даремно,
марно, марне] гаяти, тратити) час.
МАРНАТРАУКА ж. марнотратка, марнотрат
ниця.
МАРНАТРАУНА прислівн. марнотратно.
МАРНАТРАУНАСЦЬ ж . марнотратність, (розм.)
трйнькання с.
МАРНАТРАУНЬІ і МАРНАТРАУСКІ марно
тратний.
МАРНАТРАУСТВА с. марнотратство; (розм.)
трйнькання.
МАРОЖАНАЕ імен. с. морозиво.
МАРОЖАНІЦА ж. морожениця.
МАРОЖАНШЧЬІК ч. морозивник.
МАРОЖАНШЧЬІЦА ж . морозивниця.
МАРОЖАНЬІ дієприкм. і прикм. морожений.
МАРОЗ, -зу ч. мороз; 0 м. па скури (па спіне)
прабягае мороз поза шкіру (поза шкірою, по
за шкурою, поза спйною, поза плечйма, поза
плечі) йде, [наче] морозом із-за спйни (з-за
плечей) бере; [наче] мороз ходить поза спй
ною; за спйною (наче) морозом сипнуло (си
понуло); [за шкіру] мов снігом сипнуло; аж
у (на) душі похололо; аж волос зів’яв, аж у
п’яти закололо.
І
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МАРОЗАТРЬІВАЛАСЦЬ ж. с.-г., сад., біол., хім.
морозостійкість, морозовитривалість.
МАРОЗАТРЬІВАЛЬІ с.-г., сад., біол., хім. мо
розостійкий, морозовитрив&лий.
МАРОЗА^СТОЙЛІВАСЦЬ ж. с.-г., сад., біол.,
хім. морозостійкість, морозовитривалість.
МАРОЗАУСТОЙЛІВЬІ с.-г. сад., біол., хім. морозостійкйй, морозовитривалий.
MAPÖ3IK, -ку ч. зменш.-пестл. морозець.
MAPÖ3HIK, -ку ч. бот. чемернйк.
MAPÖHA ж. іхт. марена, ус£ч ч.
МАРУДА ч. і ж. розм. (людина, що дуже повіль
но все робить) (про чоловіка) копун */.; (про
жінку) копунка ж., копуха ж.
МАРУДЖАННЕ с . розм. копання, порпання,
шпортання, длубання, бабрання, бабляння,
куйовдження.
МАРУДЗІЦЬ недок. 1. (робити що-небудь по
вільно, довго не починати якої-небудь справи)
копатися, поратися, порпатися, (рідше) порплитися, порплятися, (розм.) длубатися, дов
батися, бббратися, біблятися, куйовдитися,
марудитися; 2. (виявляти нерішучість, бути
нерішучим) м’ятися, мулятися, мулитися,
тертися; м. з адкАзам м’ятися з відповіддю;
хлбпец ~дз(у, пераступ&ючьі з нагі на нагу хло
пець м’явся (мулявся, мулився, терся [та
м’йвся]), переступаючи з ногй на ногу.
МАРУДЛІВА прислівн. повільно; гайно, загай
но, забарливо, (розм.) поволеньки; марудно.
МАРУДЛІВАСЦЬ ж. повільність; загайність,
забйрність, забарливість, (клопітливість) ма
рудність.
МАРУДЛІВЬІ (який поволі, без поспіху робить
що-небудь) повільний; (неквапливий) гайний,
загайний, забарний, забарливий; (клопітли
вий) марудний.
МАРУДНА прислівн. повільно; гайно, загайно,
забйрно, забарливо, (розм.) поволеньки; ма
рудно.
МАРУДНАСЦЬ ж. повільність; загайність, за
барність, забарливість, (клопітливість) маруд
ність, (розм.) морочливість. — Див. ще мар^дньї.
МАРУДНЬІ 1. (нешвидкий) повільний; ~ная
хад& повільна хода; 2. (неповороткий) по
вільний; забарнйй, забарливий, (розм.) г£йний, заг£йний; 3. (клопітливий) марудний,
забарнйй, (розм.) морочливий; -ная раббта
марудна (забарна, морочлива) робота.
МАРУНА ж. бот. підмаренник ч. (Galium L.);
буркун-зілля с. (G. verum L.)\ підмаренник
чіпкий (G. арагіпе L.).
МАРЦОВЬІ: м. кавал&р прост. жарт, старйй
джиґун (джиґунчик, джиґунбць).
МАРШЧАК, -кк ч. розм. зморшка ж.
МАРШЧАКАВАТЬІ розм. зморшкуватий; (укри
тий зморшками) зморщений, поморщений.
МАРНГЧЬІНА ж. зморшка.
МАРШЧЙНІСТАСЦЬ ж. зморшкуватість.
МАРШ ЧЙНІСТЬІ зморшкуватий; (укритий
зморшками) зморщений, поморщений.
МАРШ ЧЙНІЦЬ недок. зморщувати, морщити.
МАРШЧЙНКА ж. зменш-пестл. зморщечка.
МАРЬІВА с . 1. (тремтливий шар гарячого по
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вітря) марево, юга ж.; імла ж., мла ж.;
2. (міраж) мйрево.
МАРЫЦЦА недок. безос. мріятися, маритися;
мне м. мені мріється (мариться); як сбладка
м. як солодко мріється (мариться).
МАРЙЦЦА1 недок. 1. (стомлюватися) томйтися, стомлюватися; виснажуватися; 2. пас.
моритися, виснажуватися. — Див. ще марыць1.
МАРЙЦЦА2 недок. пас. спец, морйтися. — Див.
ще марыць2.
МАРЫЦЬ недок. у різн. знач, мріяти, мёрити;
м. аб сваёй кахОнай марити про свою кохану;
м. аб падарбжжы мріяти про мандрівку, ма
рити мандрівкою.
М А РЙ Ц Ь1недок. 1. (отруювати, убивати) морйти; м. прусакбу морйти тарганів; 2. (мучи
ти) стомлювати, виснажувати, мордувати;
морйти; м. непасільнай раббтай стомлювати
(виснажувати, мордувати) непосйльною ро
ботою; м. гбладам морйти голодом.
М АРЙЦЬ2 недок. спец, (тримати деревину у
воді, спеціальному розчині, щоб надати їй тем
ного кольору й міцності) морйти; м. дуб мо
рйти дуб.
МАР’ЙННІК, -ку ч. бот. 1. брат-і-сестра, пербстріч (Melampurum L.); 2. розм. фіалка три
колірна, братки (Viola trikolor L.).
МАСКІРАВАННЕ с. прям., перен. маскування.
МАСКІРАВАНЬІ прям., перен. маскований. —
Див. ще маскіраваць.
МАСКІРАВАЦЦА недок. звор., пас. прям., пе
рен. маскуватися.
МАСКІРАВАЦЬ недок. прям., перен. маскувати.
МАСК1Р0ВАЧНЫ маскувальний.
МАСКІР0УКА ж. прям., перен. маскування с.
МАСК1Р0УШЧЫК ч. військ, маскувальник.
МАСЛА с. масло; (для змащування, техн. — зви
чайно) мастйло; тбпленае м. топлене мйсло;
мінеральнае м. мінеральне масло; змОзачнае
м. мастйло; 0 як па -л е як по маслу; ycé йде
як помйщене; падлщь м. у агбнь долити олйви до вогню; підкласти дров до багаття; під
кинути хмйзу в огонь; до гарячого ще прйском сипнути; -лам мйзаць лестйти, улёщувати, облёщувати, підлещувати; кач&ецца як
сыр у мксле як сир у мйслі купйється (пла
ває); живё, як варёник у маслі пл£ває; ruiâває, як пампух в олії; як -лам па душы як
мйслом по душі (по сёрцю); м. м£слянае со
лома солом’яна; м£сло масляне; кукші з -лам
дуля з MâKOM; -лам KÂuiy не cancyéui Kâuii
маслом не зіпсуєш; м£сло каші не шкодить;
густа каша дітей не розганяє (не розгонить).
МАСЛАБ0ЙКА ж. 1. (пристрій для збивання
вершкового масла) маслоробка; 2. розм. (під
приємство. що виробляє масло) маслоробня.
МАСЛАБ0ИНЫ маслоробний.
МАСЛАБ0ЙНЯ ж. (підприємство, що виробляє
масло) маслоробня.
МАСЛАБ0ЙШЧЫК ч. маслороб.
м а с л а У л О У н ік ч. техн. масловловлювач,
мастиловловлювач.
МАСЛЕНІЦА1 ж. (посуд) маслянка, масельнйчка, масничка.
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МАСЛЕНІЦА2 ж. прям., перен. Масниця, Мас
ляна, Масляниця; 0 не жьщце, а М. прик. [йо
му (у нього)] щодня Масниця; мінулася кату
М. минулася котові Масничка; не все (не що
дня) котові Масниця [— буде і Великий піст
(прййде ще й Велйкий піст)]; прийде й на пса
колйсь зима; немає тієї курочки, що несла
золоті яєчка; минулися рокй, що розпирало
бокй; до часу збанок воду носить.
МАСЛЕНІЧНЬІ (пов'язаний з Масницею) мас
ничний, масляничний.
МАСЛЯНКА ж . 1. (рідина, що залишається піс
ля збивання масла) сколотини мн., маслянка;
2. техн. (пристрій для мастила) маслянка.
МАСЛЇСТАСЦЬ див. масляністасць.
МАСЛІСТЬІ див. масляшстьі.
МАСЛІЦА с. зменш, -пестл. маслечко.
МАСЛІЦЦА недок. 1. (блищати; про очі) лисні
ти, лиснітися; 2. пас. маслитися; мастйтися.
МАСЛІЦЬ недок. маслити; (мазати — ще) мастйти.
МАСЛЙК, -ка ч. (гриб) маслюк.
МАСЛЯНІСТАСЦЬ ж. і МАСЛІСТАСЦЬ ж.
маслянйстість.
МАСЛЯНІСТЬІ / МАСЛІСТЬІ маслянйстий.
МАСЛЯНЬІ прикм. 1. (який стосується масла)
масляний; 2. (пов'язаний з мастилом) мас
тильний; 3. (про плями тощо — ще) маснйй;
-на я пбмпа масляний насос; ~ная пляма мас
на пляма; 0 масла ~нае солом’яна солома,
масло масляне.
МАСНІЦА див. маснічмна.
МАСНІЧЬІНА і МАСНІЦА ж. (дошка в підлозі;
дошка або колода в якомусь дерев'яному на
стилі) мостйна, мостовйна.
МАСТАВАЯ ж . імен, брук ч., бруківка; (рідше
розм.) мостова.
МАСТАК, -ка ч. 1. (працівник у галузі образо
творчого мистецтва — маляр, графік, скульп
тор) художник, митець; 2. розм. (майстер
своєї справи) мастак.
МАСТАКОУСКІ художницький, митецький.
МАСТАУШЧЬІК, -ка ч. бруківнйк, брукар,
(рідше розм.) мостовйк.
МАСТАЦКАСЦЬ ж . 1. художність; 2. майстер
ність.
МАСТАЦКІ 1. у різн. знач, художній; (пов'яза
ний з мистецтвом — ще) мистецький; м. кіраунік художній керівнйк; ~кія асаблівасці
художні особлйвості; ~кая літаратура худбжня література, красне письменство; 2. май
стерний.
МАСТАЦТВА с. 1. у різн. знач, мистецтво; 2. май
стерність; вьіяуленчае м. образотворче мис
тецтво; прьікладнбе м. ужиткове мистецтво;
0 з любві да мастацтва з любові до діла (до
справи); безкорйсливо.
МАОШІБАЗНАВЕЦ, -науца / МАСГАЦГВАЗНАУЦА ч. мистецтвознавець.
МАСТАЦТВАЗНАУСТВА с. мистецтвознавство.
МАСТАЦТВАЗНАУЦА див. мастацтвазнавец.
МАСТАЦТВАЗНАУЧЬІ мистецтвознавчий.
МАСТАЧКА ж. 1. художниця, митець ч.\ 2. розм.
майстерниця.

МАТ1 ч. шах., перен. мат.
МАТ2 ч. прост. (брутальна лайка) матюкй мн.
МАТАЛЙГА ч. і ж. марнотрат ч., марнотрат
ник •*., марнотратець ч.\ марнотратка ж
марнотратниця ж.
МАТАЛЬШЧЬІК ч. спец, мотальник.
МАТАЛЬШЧЬІЦА ж. спец, мотальниця.
МАТАННЕ1с . 1. мотання; 2. хитання; метлян
ня; махання; 3. мотання. — Див. ще мат&ць1,
матацца1 2.

МАТАННЕ2 с. розм. трйнькання. — Див. ще
мат&ць2.

МАТА^СТВО с. марнотратство, гайнування.
МАТАЦЦА1 недок. 1. мотатися; метлятися, те
ліпатися, хитатися; 2. розм. (заклопотано, у
справах) мотатися; 3. пас. мотатися; хитати
ся; метлятися.
МАТАЦЦА2 недок. пас. розм. трйнькатися, розтрйнькуватися.
МАТАЦЬ1 недок. 1. мотати; м. ніткі мотати
ниткй; 2. (рухати з боку в бік, махати чи
мось) хитати, метляти, теліп&ти, махати; м.
галавбй хитати головою; м. нагамі хитати
(метляти, теліпати, махати) ногами; м. х^сткай махати хусткою; 0 м. (сабе) на вус мотати
(собі) на вус; брати (класти) [собі] на розум.
МАТАЦЬ2 недок. розм. (неощадливо витрачати
гроші, майно) трйнькати.
МАТАЧКА ж . розм. пестл. матінка, матуся, ма
тусенька, неня, ненька,, матіночка; 0 а ~кі
має! [моя] матінко!, [мої] мігінки!, [ой] ма
тінко рідна!, ой леле!
МАТКА ж. 1. мати; 2. (самиця у комах, тва
рин) матка; 3. анат. мітка; 4. мор. матка;
0 пр&уду—ку у вбчьі різаць казати (чесати,
тяти, різати) щйру правду; правду казати
(іекспрес. брйзкати) в [живі] очі.
МАТОУКА ж . розм. марнотратка, марнотрат
ниця^
МАТОУСКІ розм. марнотратський, марнотрат
ницький.
МАТУ3, -за ч. розм. 1. мотузочок, мотузочка ж.;
обрйвок, шматок (мотузка, шворки тощо);
2. частіше мн. ~зм, -збу (у фартусі, шапці-вушанці) зав’язка ж.\ поворозка ж., повороз.
МАТУЛІН прикм. мамин, матусин, ненин, нень
чин.
МАТУЛЬКА ж. пестл. розм. матуся, матінка,
неня, ненька.
МАТУЛЬЧЬІН матусин, матінчин, ненин,
неньчин.
МАТУЛЯ ж. пестл. матінка, матуся, матусень
ка, неня, ненька, матіночка.
МАТУХНА ж. розм. матінка; 0 ~ньі маб! [моя]
матінко!; [мої] матінки!; [ой] матінко рідна!;
ой леле!; ой лйшенько!
МАТЧЬІН 1. (який належить матері) материн;
м. дом материн будйнок; 2. (властивий матері)
матерйнський; -на ліска матерйнська ласка.
МАТЙКА ж. с.-г. 1. (прилаштований на пали
цю кам'яний або дерев'яний клинок, яким у
давнину обробляли ґрунт) мотйка; 2. (ручне
знаряддя для розпушування ґрунту) сапа, (рід
ше) мотйка; (рідко) кйрка.
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МАТЫЛЁК, -лька ч. ент. метёлик; капусны м.
капустяний метелик; начны м. нічний мсгёлик.
МАТЫЛ1ЦА ж. 1. метёлик ч.\ 2. вет. розм. вер
тячка, вертіж ч., (діал.) метелйця.
МАТЙЛЬ, -ля ч. 1. метелик; 2. (личинка кома
ра) мотйль.
МАТЫЛЬКОВЫ ент. бот. метеликовий.
МАТЫЛЬКОВЫЯ імен. мн. ент. бот. метели
кові.
МАТЙЧАННЕ с. с.-г. сапання, шарування, мотйчення. — Див. ще матычыць.
МАТЙЧЫЦЦА недок. пас. сапатися, шарува
тися, мотйчитися.
МАТЫЧЫЦЬ недок. с.-г. (обробляти сапою) са
пати, шарувати, мотйжити.
МАТЭРЫЯЛАЁМ1СТАСЦЬ ж. матеріаломіст
кість.
МАТЭРЫЯЛАЁМ1СТЫ матеріаломісткйй.
МАТЭРЫЙЛЬНА-БЫТАВЫ матеріально-по
бутовий.
МАУКЛІВА прислівн. 1. мовчазно, мовчазлйво; безмовно, безгомінно; 2. мовчазно, мовчазлйво; мовчки, безмовно. — Див. ще мауклівьі 1, 2.
МАУКЛЇВАСЦЬ ж. 1. мовчазність, мовчазлйвість, безмовність, безгоміння с.; 2. мовчаз
ність, мовчазлйвість, безмовність; 3. мовчаз
ність, мовчазлйвість, безмовність, небалаку
чість, небалаклйвість. —Див. ще мауклшы 1—3.
МА^КЛЇВЬІ прикм. 1. (сповнений тиші) мовчазнйй, мовчазлйвий, безмовний, безгомін
ний; 2. (який мовчить, не вступає в розмову,
не заперечує проти чогось) мовчазний, мов
чазлйвий, безмовний; 3. (який не любить ба
гато говорити) мовчазнйй, мовчазлйвий, без
мовний, неговіркйй, небалакучий.
МАУЛЁННЕ с. мовлення.
МА&ЛЁНЧЫ мовленнєвий; мовний; м. апарат
мовний апарат.
МАУЧАНКА ж. розм. мовчанка; 0 гуляць у ~ку
гратися в мовчанку, справляти мовчанку.
МАУЧАННЕ с . 1. мовчання, мовчанка ж.; тйша ж.; 2. замовчування; 0 абьісці -ннем за
мовчати, збути (обійти) мовчанням, промов
чати; пар^шыць м. порушити мовчання (мов
чанку); магільнае м. могйльна тйша, фобовё
мовчання; м. — знак згбды прик. хто мовчйть,
той не перечить; мовчання — знак згоди.
МАУЧАЦЬ недок. 1. у різн. знач, мовчати;
2. (навмисно не казати) замовчувати; аб п§тым нёльга м. про це не можна мовчати; пра
г$та гістбрьія маучыць про це історія мов
чить, це історія замовчує.
МАХАЛА с . заст. велйке віяло; 0 хоць -лам
мах&й нем£є (нем£) відгону (відбою) (від ко
го)\ не відженеш (кого).
МАХАЦЦА недок. розм. (рухатися в різні боки)
хитатися, метлятися, теліпатися, матлйтися,
махатися.
МАХАЦЬ недок. 1. махати; м. хусткай махати
хусткою; 2. (рухати чимось у різні боки) хи
тати, метляти, теліпати, матляти, махати; м.
галавбй хитати головою; м. нагамі хитати
(метляти, теліпати, матляти, махати) нога
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ми; 0 хоць махалам махай немає (нема) від
гону (відбою) (від кого); не відженеш (кого).
МАХЛЯВАННЕ с . шахрайство, шахрування;
(розм.) крутійство, крутня ж., махлйрство.
МАХЛЯВАЦЬ недок. розм. шахрувати, шахра
ювати; (розм.) махлювати, крутйти.
МАХЛЙР, -ра ч. розм. шахр£й; (розм.) крутій,
махляр.
МАХЛЙРКА ж. розм. шахрайка; (розм.) крутій
ка, махлярка.
МАХЛЙРСКІ розм. шахрайський; (розм.) кру
тійський, махлярський.
МАХЛЙРСТВАс. розм. шахрайство, шахруван
ня, шахраювання; (розм.) крутійство, крут
ня ж., махлйрство.
МАХНАНОГІ розм. з волохатими ногами.
МАХНАТАСЦЬ ж . волохатість; кошлатість.
МАХНАЦІЦЦА недок. розм. кошлатися, кош
латитися.
МАХНАЦІЦЬ недок. розм. кошлати, кошлатити.
МАХНУЦЦА док. однокр. розм. 1 . хитнутися;
див. мах&цца; 2. мигнути, мелькнути, майну
ти, промайнути.
МАХНУЦЬ док. однокр. 1 . махнути; м. флажкбм махнути прапорцем; 2. хитнути, махну
ти; див. махаць 1 , 2; 3. розм. (вирушити, по
їхати кудись) податися; м. у Мінск податися
до Мінська; 0 м. рукбй (на кого-що) махнути
рукою.
МАХОР, -хра ч. 1. див. махрн; 2. бот. мйчка ж.
МАХРАВАТЬІ див. махрмстьі 3.
МАХРАСТЬІ див. махрйстьі.
МАХРЙ, одн. махбр, -хра ч. 1 . (нитки, шнурки,
що вільно звисають по краях тканини) торочкй (мн.), тороки (мн.), (розм.) торочка ж.;
2. (шматки, які звисають по краях чогось) торочкй, кйтиці мн.\ 3. (у квітках) махрові пелюсткй; 4. (тонкі відгалуження кореня росли
ни) бот. мйчка ж.
МАХРЙСТЬІ і МАХРАСТЬІ 1 . (про квітку)
повний, махровий; 2. (про коріння) мичкува
тий; 3. (з тороками) торочкуватий.
МАЦАВАЛЬШЧЬІК ч. гірн. кріпйльник.
МАЦАВАННЕ с. у різн. знач, кріплення.
МАЦАВАНЬІ 1. дієприкм. кріплений; зміцню
ваний; 2. прикм. кріплений.
МАЦАВАЦЦА недок. пас. кріп йтися; закріплю
ватися, закріплятися. — Див. ще мацав&ць 1.
МАЦАВАЦЬ недок. 1 . (укріплювати) кріпйти;
закріплювати, закріплйти; 2. перен. зміцню
вати, міцнйти; 3. розм. (випробовувати міц
ність чого-небудь) пробувати, випробувати,
випробовувати, (розм.) спйтувати.
МАЦАК, - к * ч. розм. 1 . (про здорову, міцну лю
дину) кремезнйй, кремезна людйна, (розм.)
кремез, крем’язень; здоровань, здоровець;
2. (про тютюн, напій) кріп£к.
МАЦЕРЬІ 1. (сповнений сили, міцний — звичай
но про тварину) дебелий, (розм.) здоровий;
м. воук здоровий (здоровбнний, дорослий,
старий) вовк; 2. перен. (досвідчений, невиправ
ний) досвідчений; заскнілий, запеклий, зако
ренілий, заклйтий; м. пльївец досвідчений
плавець; м. вбраг запеклий ворог.
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МАЦІ, род., дав., місц. в. маці і мацеры; знах.
маці і мацеру; ор. маці і мацерай (-раю) ж.
мати; 0 у чым м. нарадзіла у чому (як) мати

народйла (спородйла); голяка; гольцем голий;
[голий]-голісінький; увассаць з малакбм ма
церы увіссати (усмоктати) з материним мо
локом; гадзіцца у м. годитися в матері.
МАЦІРАВАННЕ с . спец, матування.
МАЦІРАВАНЬІ спец, матований. — Див. ще
маціраваць.

МАЦІРАВАЦЦА недок. пас. спец, матуватися.
МАЦІРАВАЦЬ недок. спец, матувати.
МАЦІРОУКА ж. спец, матування.
МАЦІЦА ж . заст. перламутр ч.
МАЦІЦОВЬІ заст. перламутровий.
МАЦНЁЦЬ недок. 1. посилюватися, міцніти,
міцнішати; дужчати; (про мороз — ще) люті
шати; вёцер -нее вітер посилюється (міцніє,
дужчає); марбз -нее мороз міцнішає (дужчає,
лютішає, ціпить, бере, рідко — кріпшає),
береться на мороз; 2. (робитися сильнішим,
здоровішим) міцніти, міцнішати, ставати
сильнішим, (рідко) кріпшати, кріпнути; зміц
нюватися; мышцы -нёюць м’язи міцніють
(міцнішають, стають сильнішими, зміцнюю
ться); 3. перен. (ставати стійким) міцніти,
міцнішати, дужчати; зміцнюватися; м. духам
міцніти (міцнішати, дужчати, зміцнюватися)
духом; 4. (про могутність) міцніти, міцніша
ти, ставати сильнішим; дзяржава -н ее дер
жава міцніє (міцнішає, стає сильнішою);
5. тільки 3 ос. (про вино, тютюн, чай і т. ін.)
міцніти, міцнішати, ставати сильнішим.
МАЦУНАК, -нку ч. розм. 1. міцність ж .; м. чаю
міцність чаю; м. матЗрьіі міцність матерії;
2. (те, чим можна покріпитися; те, що мож

на з'їсти) піджйва ж.
МАЦЯРДУШКА ж. бот. матерйнка.
МАЧХ ж. сеча, (рідше) сеч.
МАЧАВІНА ж. хім., с.-г. сечовйна.
МАЧАВЬІ сечовйй; м. пузьір сечовий міхур;
-вая кіслата сечова кислота.
МАЧАГОННЬІ фарм. сечогінний.
МАЧАКЇСЛЬІ сечокйслий; -лая соль хім. сечокйсла сіль.
МАЧАЛА ж. мачула, лйко с.
МАЧАЛЫ11ЧЫК ч. спец, мочальник.
МАЧАЛЫ11ЧЫЦА ж. мочальниця.
МАЧАНКА ж . кул. (страва з сала, м 'яса, ков
баси, заправлена борошном) мачанка.
МАЧАННЕ с . 1. (дія) умочання, мочання, умо
чування; 2. кул. мачанка ж .; 3. обл. кул. (сир,
розтертий з молоком і сметаною, у який умо
чають млинці) мочання.
МАЧАНУЦЬ док. однокр. умочйти.
МАЧАТОЧНІК ч. анат. сечовід.
МАЧАЦЬ недок. умочати, умочувати.
МАЧТА ж. щогла.
МАЧТАВЬІ у різн. знач. щогловйй; м. лес щог

ловий ліс.
МАЧТАВЬІ імен. мор. щогловйй.
МАЧТОУНІК, -ку ч. щогловйй ліс.
МАЧУЛІШЧА с. (місце, де мочать льон, коноплі

тощо) мочйло, копанка [для мочіння льону,
К0н 9пель] ж.
МАЧЬІЛЬНЬІ спец, мочйльний; м. чоп мочйльний чан, (невисокий — ще) шаплйк, (дере
в'яний — звичайно) кадіб, кадівб, кадуб.

МАЧЙЛЬШ ЧЬІК ч. мочйльник.
МАЧЬІЛЬШЧЬІЦА ж. мочйльниця.
МАЧЬІЦЦА недок. 1. розм. (ставати мокрим)
мокнути; 2. (випускати сечу) відпраляти ма
лу нужду; 3. пас. мочйтися.
М АЧЙЦЬ недок. 1. мочйти; м. лен мочйти
льон; дождж мбчьіць зямлю дощ мочить зем
лю; 2. квасити; м. ябльїкі квасити яблука.
МАШАСТОВЬІ текст, креповий.
МАШКА£ДНЬІ зоол., бот. комахоїдний.
МАШНА ж. калйтка, капшук ч.
МАШОНАЧНЬІ анат. калйтковий, мошон
ковий.
МАШОНКА1 ж. анат. калйтка, мошонка.
МАЛЮНКА* ж. розм. шкіряна калйточка, шкірянйй капшучок.
М АШ Ч^ННЕ с. мостіння; брукування; сте
ління.
МАШЬІНАУЛАДАЛЬНІК ч . власник машини.
МАЯНТКОВЬІ і МАЙНТКАВЬІ (який пов ’язаний
з помістям; який володіє маєтком) помісний.
МЕДАВУХА ж. (хмільний напій з меду) мед ч.
МЕДВНУ невідм. (медьїцйнская вьшіійшая навучальная устанбва) медвуз ч. (медйчний вйщий учбовий заклад), медвйш ч. (медйчна
вйща школа).
МЕДАЛЬ, -ля ч. медаль ж.\ м. Францмска Скарьшьі медаль Францйска Скорини; м. «За абарбну Кіева» медаль «За оборону Кйєва»; залатьі м. золота медаль; памятньї м. пам’ятна ме
даль; 0 адварбтньї бок -ля другий (зворотний)
бік медалі, друга (зворотна) сторона медалі.
МЕДЗВЕДЗЯВАТАСЦЬ ж. розм. (неповорот
кість) незграбність, вайлуватість; м. рухау не
зграбність (вайлуватість) рухів.
МЕДЗВЕДЗЯВАТЬІ розм. (схожий на ведмедя,
неповороткий) незграбний, вайлуватий; м.
чалавек вайлувата (незграбна) людина, не
зграба.
МЕДЗВЕДЗЯНЕ див. медзведзяня.
МЕДЗВЕДЗЯНЯ / МЕДЗВЕДЗЯНЕ, - няці с
ведмежа, ведмедча, ведмедя.
МЕДЗІСТЬІ мідистий.
МЕДЗЬ, род. медзі ж. мідь.
МЕДЗЯНІСТЬІ мідянйстий.
МЕДЗЯНЬІ розм. мідний.
МЕДНАЛЩЕЙНЬІ мет. мідноливарний.
МЕДНАЛІЦЕЙШЧЬІК мет. мідноливарник.
МЕДНАТВАРЬІ міднолйций, (рідко) міднолйкий.
МЕДРАБОТНІК ч . медпрацівник.
МЕДУНЇЦА ж. бот. медунка.
МЕЖВЕДАМАСНЬІ міжвідомчий.
МЕЖЬІТОКА ж. обл. мокра дорога (між двома
озерами чи болотами).

МЕЗЕНЕЦ, -нца ч. мізинець, (розм.) мізйнок.
МЕЗЕНЧЬІК, -ка ч. зменш.-пестл. мізйнчик.
М бЗЕНЬІ: м. палец мізйнець, (розм.) мізйнок.
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МЕЛ, род. мблу ч. крейда ж.
МЕЛАВАНЬІ: ~ная папбра крейдянйй (рідше —
крейдований) папір.
МбЛАВЬІ крейдянйй; м. перйяд геол. крейдо
вий (крейдянйй) період.
МЕЛІСТЬІ (який має мілини) з мілйнами, з мілйзнами.
МЕЛКІ 1. (неглибокий) мілкйй; ~кая рак& міл
ка річка; 2. (з низькими краями) мілкйй; ~кая
талерка мілка тарілка.
МЕЛЬ ж. мілина, мілйзна, мілке с.
МЕЛЬКАМ прислівн. мигцем; (мимохідь) по
біжно, між іншим; м. зірнуць побіжно (миг
цем) глянути.
МЕНАВҐГА част. у різн. знач, саме, єн сказ&у
м. так він сказав с£ме так; а м.? а саме?
МбНЕЙ 1. прислівн. вищ. ст. менше, менш;
2. : с&ма м. щонайменше; принаймні.
МЕНТУЗОВЬІ (який пов ’язаний з минем) ми
невий.
МЕНШЬІЦЦА недок. розм. зменшуватися, по
меншуватися; (розм.) маліти.
М ЕНШ ЬІЦЬ недок. розм. зменшувати, помен
шувати.
МЕРА ж. 1. (одиниця вимірювання) міра; м. даужьіні міра довжинй; 2. (величина, розмір, сту
пінь чого-небудь) міра; 3. (дія або сукупність
дій, засобів для здійснення чого-неоудь) захід
ч.\ прьінйць мбрьі ужйти заходів; мбри спагнання заходи стягнення (покарання); мбрьі
сацьійльнай засцярбгі заходи соціального за
хисту; пачуцце мбри відчуття міри; 0 без мбри
без міри; дуже (надто) багато; безмірно, без
міри, міри немає; праз мбру надміру; надто,
занадто, понад сйлу; через край; (рідко) че
рез лад; у аднбй міри однаковою мірою, в
однаковій мірі, однаково; [а] так само; у
зн&чнай м&рьі значною мірою; па мбрьі магчймасці у міру можлйвості, по змозі (спро
мозі); вбдаць мбру знати міру; не вбдаць міри
не зн&ти міри; канца-мбрьі няма кінця-краю
немає; ні кінця ні кр&ю немає; перабр&ць
мбру перебрати міри (міру); (жарт, образн.)
передати куті меду; м. за мбру міра за міру;
віть за віть; мбраць той жа мбрай на свою
мірку міряти, міряти своїм ліктем (на свій
лікоть); па мбри сіл по змозі, по спромозі; у
міру сил; (іноді) як [н£ша, моя і т. ін.] сйла;
па мбри тагб у міру того [як]; відповідно до
(чого); у пбунай мбри повною мірою, на пов
ну міру, у повній мірі; м. і вбра як в аптеці;
па кр&йняй мбри принаймні; хоч би; бод£й;
па меншай мбри принаймні, щонайменше; ні
у якбй мбри жодним способом, жодною мі
рою; [аж] нігік; у піунай мбри певною мірою.
МЕРАПРЬіЄМСТВА с . Зсїхід ч .
МЕРКАВАЦЦА недок. 1. (частіше в безос. фор
мі) матися на увазі, припускатися; сход мяркуецца перанбсці на зйутра передбачається
(мається на ув£зі, припускається), що збори
перенесуть на завтра; 2. (жити в злагоді) мирйтися; так-сяк мяріфоцца сяк-так (так-сяк,
якось) мйряться; 3. радитися, (розм.) раїтися; домовлятися; я меркав&уся з м&ткаю я
радився з матір’ю.

МЕСЦААХОУНІК

МЕРКАВАЦЬнедок. 1. (думати)міркувати; ~в$лі
аб тьім, як тр^ба працав&ць міркували про те,
як треба працювати; кбжньї мяркуе па-свбйму
кожен міркує по-своєму; мярк^йце сЬмі мір
куйте (думайте) самі; 2. розраховувати, пе
редбачати, припускати; сподіватися; думати,
гадати; янй ~в&лі дасягн^ць вяршині з&відна
вонй розраховували (сподівалися, думали, га
дали) досягнути вершйни завйдна; 3. (мати
намір; перекладається за допомогою дієслова
мати з інфін ): игго ви мяркуеце рабщь? що
ви мйєте робйти? 0 разваж&ць ди м. судйти
й рядйти, судйти-рядйти, судйти-радити; ду
мати й гадати; міркувати.
МбРКНУЦЬ недок. прям., перен. меркнути, мерк
ти, мерхнути, мерхти; тьмяніти.
МЙРНА прислівн. 1. розмірено, (розм.) мірно;
2. помірно. — Див. ще мбрни 1, 3.
МЕРНАСЦЬ ж . 1. розміреність, (розм.) мір
ність; 2. помірність. — Див. ще мбрни 1, 3.
МЙРНЬІ 1. (ритмічний) розмірений, (розм.)
мірний; м. стук кблау розмірений стукіт ко
ліс; 2. (вимірювальнии) мірчий, мірний; м. лан
цюг мірний ланцюг; 3. (середній) помірний.
МЕРЬІЦЦА недок. 1. М£ти н£мір; 2. (для удару,
пострілу, кидка) мітитися (мітиться), цілити
ся, націлюватися; 3. перен. (прагнути стати
кимось) мітити, націлюватися, націлятися,
пнутися; м. у юраунію мітити (націлюватися,
націлитися, пнутися) в керівникй.
М ЕСНІЦКІ істор., перен. місницький.
МЕСНІЦТВА с. істор., перен. місництво.
М бСНІЧАЦЬ недок. істор., перен. сперечатися
(сварйтися) за місце.
М бСНЬІ: м. склон грам, місцевий відмінок.
МбСТА с. заст. місто; (заст.) город ч.
МЕСТАЧКОВЕЦ, -кбуца ч. розм. мешканець
(жйтель) містечка.
МЕСЦА с. у різн. знач, місце; (містечко розм. —
ще) місцйна ж.\ єн пабив&У у трох ~цах він
побував у трьох місцях; у вагбне ням& месц у
вагоні немає (нема) місць; у игізе мнбга ці
кавих месц у книжці багато цікавих місць; у
багаж зд&дзена пяць месц у багаж здано п’ять
місць; маляушчае м. мальовнйче місце, мальовнйча місцйна (містйна); 0 на ~ци злачйнства на місці злочину; сл&бае м. дош
кульне місце; слабині; балючае м. болюче
(дошкульне, живе, вразлйве) місце; болячка;
ні з м. ані руш!; (рідше) ані (ні) з місця!; да
м. до рбчі, доречно; до діла; до ладу; мець м.
траплятися, трапитися, ставитися, статися;
відбуватися, відбутися; вбчи на мбкрим мбсцьі тонкосльозий (хто), тонкослізка (хто),
кйсне як кв£ша (хто)\ на мокрому місці очі
(в кого); пустбе м. порожнє місце; аг^льнае
м. загальник; няма м., не павінна бьщь м. (чо
му) немає (нема) місця (чому), не повйнно
бути (чого); каб я з гЗтага м. не сьшібу (не
сьішл&) щоб я з цього місця не зійшов (не
зійшла); не знахбдзіць [сабб] м. не знаходити
[собі] ніде місця; не зн&ти, де приткнутися
(де приткнути себе); мазгі не на ~ци не спов
на розуму (хто), не стає (нем&є) клепки в
[голові] (в кого).
МЕСЦААХО^НІК ч. церк. намісник, заступник.
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МЕСЦАЖЬІХАРСТВА с. місце проживання.
МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ с. місцеперебуван
ня, місцепробування.
МЕСЦАМІ і МЕСЦАМ прислівн. місцями; деде, де-не-де, подекуди; часом, іноді.
МЕСЦАНАРАДЖФННЕ с. місце нарбдження.
МЕСЦАРАСПАЛАЖ&ННЕ с. розташування,
місце розміщення.
МЕСЦЕЙКА с. зменш.-пестл. містечко, міс
цинка ж.; утульнае м. тепле (тепленьке) міс
це (містечко).
МЕСЦІ недок. у різн. знач, местй; (прибира
ти — ще) замітати, підмітати; м. смецце мес
тй (замітати) сміття; м. падлбгу замітати (під
мітати) підлогу; вецер мяц& лі'сце вітер мете
лйстя; мяце (безос.: про завірюху) мете, курйть; 0 нбвая мятл& чиста мяце присл. нова
мітла (новйй віник) добре (гарно) замітає
(все чйсто вимітає); кожна мітла спершу
добре замітає.
МЕСЦІСЯ недок. пас. местй ся; замітатися,
підмітатися.
МЕСЦІЦЦА див. мясцщца.
МЕСЯЧЬІК ч. пестл. місяченько.
МЕТА ж . (знак) позначка, знак ч., зазначка,
відмітка.
МЕТАЛ, -лу ч. метал; каштбуньїя ~льі коштовні
метали; калярбвьія ~ли кольорові метали;
чбрньїя ~лм чорні метали; нікчЗмньї м. жарт.
нікчемний метал.^
МЕТАЛААПРАЦОУКА ж . металообробка.
МЕТАЛААПРАЦОУЧЬІ металообробний.
МЕТАЛАДАБАУКА ч . металодомішка ж.
МЕТАЛАЕМІСТАСЦЬ ж . металомісткість.
МЕТАЛАЕМІСТЬІ металомісткий.
МЕТАЛАЛОМ, -му ч. брухт.
МЕТАЛЕВЬІ і МЕТАЛІЧНЬІ прям., перен. ме
талевий.
МЕТКА1 ж. 1. (дія) значіння с., мічення с.;
2. (знак) мітка, позначка, зазначка.
МЕТКА2 прислівн. влучно; вправно, цілко. —
Див. ще меткі.
МЕТКАСЦЬ ж . 1. влучність; вправність, ціл
кість; 2. влучність.
МЕТКІ 1. влучний; (про стрільця, гравця тощо)
вправний, цілкйй; 2. перен. влучний; м. стрЗл
влучний постріл; ~кая вінтбука влучна (цілка)
гвинтівка; м. фельетбн влучний фейлетон.
МЕТЧЬІК ч. 1. (той, хто мітить; про інстру
мент) значйльник, мітчик; 2. гайкоріз.
МЕТЗАЗВОДКА ж. метеозведення с.
МЕТЗАСПАДАРОЖНІК ч . метеосупутник.
МЕХ1 ч. 1. мішок; (великий) лантух, міх; (неве
ликий) клунок, клумак; 2. (міра) мішок; м.
мую мішок борошна; зарабіць пяць мяхбу
бульби заробйти п’ять мішків картоплі; 0 м.
развязауся наче прорвало; нагаварйць цЗльї
м. наговорйти (набалакати) повен (повний)
мішбк (міх); наказати (наговорйти, набала
кати) три мішкй (сім мішків) [гречаної вов
ни]; прапау м. — на б&цьку грзх прик. з хворої
головй на здорову скидає; з дурної голови та
на людську; швець заслужив, а коваля пові
сили; сліосар прокрався, а коваля покарали;
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винувата діжа, що не йде на ум їжа; хто кислйці поїв, а на кого оскома напала; Адам
кисличку з’їв, а в нас оскома на зубах; на
вовка неслава, а їсть овець Сава; іноді б’ють
Хому за Яремину вину; на вовка помовка, а
заєць капусту з’їв; хто б’ється, а в кого чуб
болйть; за моє жито та мене ж і бйто; нашим
салом та по н&шій шкурі; біцца за пусти м.
бйтися через дрібнйці.
МЕХ2 ч. техн. міх; кавальскі м. ковельський
міх; мяхі фотаапар&та міхй фотоапарата.
МЕХАВАТА прислівн. 1. мішкувато, лантухува
то; (розм.) бахмато; 2. вайлувато, мішкувато,
лантухувато. — Див. ще мехав&ти.
МЕХАВАТАСЦЬ ж. 1. мішкуватість, лантухуватість; (розм.) бахм&тість; 2. вайлуватість, міш
куватість, лантухуватість. — Див. ще мехав&тьі.
МЕХАВАТЬІ1. (про одяг) мішкуватий, лантуху
ватий; (розм.) бахматий; 2. перен. (неповорот
кий) вайлуватий, мішкуватий, лантухуватий.
МЕХАНАЗБОРАЧНЬІ техн. механоскладальний.
МЕХАНАЗБОРШЧЬІК ч . техн. (спеціальність)
механоскладальний
МЕХАНІЧНЬІ 1. у різн. знач, механічний; м.
рух механічний рух; ~нае абсталяванне меха
нічне обладнання (устаткування, устаткбвання); м. цзх механічний цех; ~нае запамінанне механічне запам’ятовування; 2. філос.
механістйчний; м. матзрияіизм механістйчний матеріалізм.
МЕЦЕНЬІ 1. дієприкм. метений; 2. прикм. ме
тений, заметений, підметений, вйметений. —
Див. ще мбсці.
МЕЦЦА1 недок. 1. бути; мати; у мянб маюцца
нбвия звесткі я маю нові відомості; у атр&дзе
меліся запаси прадуктау у загоні булй запаси
продуктів; м. у наяунасці бути [наявним];
2. почуватися, поживати; як ви м&ецеся? як
вам ведеться (живеться)?, як ся маєте?, як ви
поживаєте (проживаєте, пробуваєте)?; 3. (для
вираження припущення, з відтінком обов'язко
вості або імовірності; мати намір) мати; ма
тися; хутка мелася пач&цца жнівб швидко (не
вдовзі) мали початися (малися почати) жнива;
єн мбуся вярнуцца учбра він мав (мався) по
вернутися вчора; 0 м. на увазе безос. матися на
увазі (на думці).
МЕЦЦА2 імен, невідм. с. муз. розм. мецо.
МЕЦЬ недок. у різн. знач, мати; м. ул&сни дом
мати власний будйнок (дім); м. узнагарбдьі
мати нагороди; м. сільї зрабіць што-нбоудзь
мати сйлу зробйти що-небудь; м. за чалав&ка
разумнага мати за розумну лю.д.йну; я з&утра
маю бхаць у гбрад я завтра маю їхати до міста;
0 м. гбнар мати честь; не м. віду не мати
вйгляду; м. зуб (на кого) м&ти зуб (на кого,
проти кого); мати храпа (на кого); м&йце л іс
ку будьте ласкаві, будь л£ска; м. літасць бути
милосердним; м. рацию мати рацію (слуш
ність); правда (чия); правда (за ким); як має
биць як має бути; не м. нічбга за душбй не
мати нічого за душею (при душі); м. мбсца
траплятися, трапитися; ставатися, статися;
відбуватися, відбутися; бувати, бути; м. дачьінбнне стосуватися (чого-небудь); м. кусбк
хлбба мати шматок хліба; м. сумленне мати
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совість; м. вагу мати вагу (значення), важи
ти; м. на увазе мати на увазі (на думці); м.
на прымёце мати на прикметі (на знаку), ма
ти на оці; не м. капбйкі пры душы (за душбй)
не мати ані (ні) шага (шеляга, копійки) за
душею (при душі); не м. вбка (на каго) бути
незадоволеним (кимось); не любйти (когось),
мати хр&па (на когось), м. вушы прислухати
ся; м. сваё вбчы і вушы мати свої очі й вуха;
м. на вбку мати на оці; не м. клёку у галавё
не мати клепки в голові; не м. ні шілега не
мати ані (ні) шага [мідного] (шеляга [мідно
го, ламаного]); м. галаву на плячах мати го
лову на плечах; ці м&еш ты рбзум? чи ти при
розумі?; чи [ти] маєш розум?; чи є в тебе
розум?, чи ти сповна розуму?; (груб.) чи ти
[часом] не здурів?; м. за гбнар мати (уважати)
за честь; не мёла баба клбпату, [дык] купіла
парася прик. не мала баба клопоту, та купйла
порося; не було клопоту, так чорт надав; купйв чорта з рогами на свою шйю; не мав
лйха, та оженйвся; і сцены в^шы маюць прик.
і стіни мають вуха; хто дб&е, той і має хто як
дбає, так і має; печені голубй не летять до
губй; не терши, не м’явши, не їсти калача;
щоб рйбу їсти, треба в воду лізти; треба нахилйтися, щоб з кринйці водй напйтися; што
у х&це м&ем, тым і прымаем прик. чим багаті,
тим і раді; чим хата багата, тим [вітати] рада;
що хата має, тим і приймає; що маємо, тим
[радо] вітаємо; на що нас Біг споміг, тим і
приймаємо.
МЕЧ, род. мяча ч. меч; 0 аддаць агню і мячу
пустйти під вогонь і меч, спустити на вогонь
(рідко — на пож&р) і під меч положити; дамбклау м. дамоклів меч; скрыжаваць мячы
схрестйти мечі; падняць м. зняти (звестй) меч
(меча), добути (вйдобути, вййняти) [з піхов]
меч (меча); перакав&ць мячы на аралы пере
кувати мечі на орйлй (на плугй); агнём і мячбм вогнем і мечем; пакаяннай галавьі меч не
сяч$ присл. покірної головй [й] меч не йме
(не бере); вйнного двома батогами не б’ють;
як признався — розквитався.
МЁЧАНЫ 1. дієприкм. значений, мічений;
2. прикм. значений, позначений, мічений, по
мічений, намічений; ~ныя &тамы мічені ато
ми; 3. прикм. (про гральні карти) краплений,
накраплений.
МЁЧН1К ч. істор. мечоносець.
МЁШАЛКА ж. розм. мішалка.
МЁШАНЫ1 мішений. — Див. ще мясіць.
МЁШАНЫ2 див. мяш&ны.
МЁШАНЬ1ж. 1. суміш, мішанйна; 2. розм. по
місь, покруч, -чі ж. і -ча ч.; 3. с.-г. мішанка.
МЁШАНЬ2 ж. с.-г. повторна бранка.
МЁРТВЫ 1. мертвий, померлий; м. чалавёк
мертва (померла) людйна; 2. (такий, як у мер
ця) мертвий, неживйй, мертеотний, мертовний; м. твар мёртве (неживё, безживне, по
збавлене життя) облйччя (лицё); 3. перен.
мёртвий; ~вая вуліца мёртва (пустёльна) ву
лиця; -выя прынцыпы мертві прйнципи; 4. (не
порушуваний звуками) мёртвий, безмовний;
німйй, німотний; ~вая цішьшя мёртва (фобова) тйша; 5. у знач. імен, мёртвий, помёрлий;

~вая мбва лінгв. мертва мова; м. капітал фін.,
перен. мертвий капітал; ~вая пятля ав. та ін.
мертва петля; ~вая вада у різн. знач, мертва
вода; (у казках — ще) мертвуща вода; м.
пункт фіз., техн., перен. мертва точка; ~вая
прастбра військ., ав. мертвий простір; 0 ~вая
хватка мертва хватка; м. сезбн мертвий се
зон; ні жьівм ні м. ні живйй ні мертвий; ~вая
душа мертва душа; спаць -вьім сном спати
(заснути) мертвим (міцнйм, твердйм, камін
ним) сном, спати (заснути) як мертвий; ляжаць ~вмм грузам лежати мертвим вантажем
(капіталом).
МІГ, род. мігу ч. мить ж., хвилйнка ж., хвилйна ж., хвйлька ж., мент; у адзін м. за одну
мить (хвилйнку, хвилйну, хвйльку), мйттю,
умйть, в одйн мент (момент).
МІГАЛКА ж. 1. розм. (гасова лампа без скла)
каганець ч.; (розм.) сліпачок ч., сліпушка,
бликун ч., бликунець ч., гаснйця, гаснйчка,
гаснйк ч.; 2. (ліхтар) блймавка.
МІГХЛЬНЬІ 1. анат. мигальний; 2. біол. миготлйвий; м. зпітЗлій миготлйвий епітелій.
МІГАМ прислівн. мйттю, умйть, за хвилйну.
МІГАННЕ с. 1. (про очі) кліпання, моргання;
лупання; 2. моргання; 3. блймання, миган
ня; лупання; мигтіння, миготіння. — Див. ще
мігаць.

МІГАТЛЇВА прислівн. мерехтливо, миготливо.
МІГАТЛҐВЬІ і МІРГАТЛІВЬІ мерехтлйвий,
миготлйвий, мигтючий; м. агеньчьік мерехт
лйвий (миготлйвий) вогник.
м і г а ц £ н н е с. 1. мигтіння, миготіння, блйскання, мигання, мелькання; 2. мерехтіння,
блймання, мигтіння, миготіння, мигйння. —
Див. ще мігаць.
МІГАЦЕЦЬ недок. 1. (з'являтися на короткий
час і зникати з ока) мигтіти, миготіти, мига
ти, блйскати, мелькати; 2. (світити, блища
ти нерівним блиском) блйскати, мерехтіти,
блймати, мигтіти, миготіти; збркі -цблі зіркй
мерехтіли (блймали).
МІГАЦЬ недок., МІГНУЦЬ док., однокр.
1. (швидко піднімати й опускати повіки) клі
пати, кліпнути, моргати, моргнути, мигати,
мигнути, блймати, блймнути; (розм.) лупати,
лупнути; 2. (подавати знак за допомогою руху
повік) моргати, моргнути; 3. (світитися
слабким, нерівним світлом) блймати, блймну
ти, мигати, мигнути; (розм.) лупати, лупну
ти, (недок.) мигтіти, миготіти; 4. (швидко
промайнути перед очима) майнути, промай
нути, мигати, мигнути, блйскати, блйснути,
мелькати, мелькнути.
МІГШіТДЦА док. мигнути, блйснути, мелькну
ти, промайнути. — Див. ще мігаць.
М ІГ Ц Й Ш Е с. 1. блймання, мигання, мерех
тіння, мигтіння; 2. майоріння, мигтіння,
блйскання, мелькання. — Див. ще мігцець.
М ІГЦбЦЬ недок. 1. (ледве світитися; світити
ся нерівним світлом) блймати, мигати, мерехті
ти, мигтіти, миготіти; 2. (швидко проноситися)
мелькати, лйнути; 3. (з'являтися на короткий
час і знову зникати) миготіти, мерехтіти.
МІЖАКОННЕ с. простінок ч.
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МІЖАКОННЬІ простінковий.
МІЖАКРУГОВЬІ міжокружнйй.
МІЖБРОУЕ с. міжбрів’я.
МІЖВЕДАМАСНЬІ міжвідомчий.
МІЖВОЛЬНА прислівн. мимоволі, мимохіть,
несамохіть, мимовільно.
МІЖВОЛЬНАСЦЬ ж. мимовільність.
МІЖВОЛЬНЬІ мимовільний; випадковий, ненавмйсний; м. сведка мимовільний свідок;
м. памбчнік випадковий помічнйк.
МІЖВУЗЕЛЛЕ с. бот. міжвузля.
МІЖГАЛІНОВЬІ міжгалузевий.
МІЖГАРОДНІ міжміський.
МІЖГАТУНКОВЬІ біол. міжсортовйй; ~вае
апьіленне міжсортове запйлення; ~вае скрьіжаванне міжсортове схрещування.
МІЖЗЕМНЬІ Середземний.
МІЖЗОРКАВЬІ і М ІЖ ЗОРНЬІ міжзоряний.
МІЖКАСЦЯВЬІ анат. міжкістковйй.
МІЖКЛЕТАЧНЬІ біол. міжклітйнний.
МІЖКЛЕТНІК ч. бот. міжклітйнник.
МІЖЛЕДНІКОВЬІ геол. міжльодовиковий.
МІЖПАЗВАНОЧНЬІ анат. міжхребетний.
МІЖПАЛОСІЦА ж. с.-г. переліг ч., обліг ч.
МІЖПАЛОСНЬІ ліс. та ін. міжсмужний.
МІЖПАПАР’Е с. с.-г. міжпарів’я.
МІЖПАПАРНЬІ с.-г. міжпаровйй.
МІЖПЛОДНІК ч. бот. межиплодень, міжоплодень.
МІЖПУЦЦЕ с. залізн. міжколійя.
МІЖРАДЦЗЕ і МІЖРАДКОУЕ с. с.-г. міжряддя.
МІЖРЗБЕРНЬІ анат. міжреберний, міжребровий.
МІЖРФЧНЬІ межйрічний.
МІЖР&ЧЧА с. межйріччя.
МІЖСАСЛОУНЬІ міжстановйй.
МІЖСАСУДНЬІ анат. міжсудинний.
МІЖСАУГАСНЬІ міжрадгоспний.
МІЖСЕСіЕННЬІ міжсесійний.
МІЖСКЇВІЧНЬІ анат. міжщелепний, міжщелеповий.
м і ж с ц Е н н е с. анат., перен. середостіння.
МІЖСЦЕННЕВЬІ анат. середостінний.
МІЖУРАДАВЬІ міжурядовий.
МІКРАЗЕМЛЕТРАСЕННЕ с. мікроземлетрус ч.
МІКРАРУХАВЇК, -ка ч. мікродвигун.
МІКРАУГНАЕННЕ с. с.-г. мікродобриво.
МІКРАФОТАЗДЬІМКА ж. спец, мікрофото
знімання с.
МІКРАЗЛЕКТРАРУХАВЇК, -ка ч. мікроелектродвигун.
МІКРАЧАСЦЇЦА ж. фіз. мікрочастинка.
МІЛА прислівн. 1. у знач. прис. (приємно) мйло,
гарно; м. глядзець мйло (гарно) дивитися;
2. (привітно) мйло, люб’язно, ласкаво; 3. (ніж
но) зворушливо; розчулено.
МІЛАВХННЕ с. милування.
МІЛАВАЦЦА недок. пас. мйлуватися.
МІЛАВАЦЦА недок. милуватися; голубитися.
МІЛАВЦЬ недок. 1. (пробачати комусь прови
ну) мйлувати; 2. (виявляти увагу) поважати,
полюбляти.
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МІЛАВАЦЬ недок. (пестити) милувати, голу
бити.
МІЛАГУЧНА прислівн. милозвучно.
МІЛАГУЧНАСЦЬ ж. милозвучність.
МІЛАГУЧНЬІ милозвучний.
МІЛАС&РНА прислівн. милосердно, милосердо.
МІЛАСЗРНАСЦЬ ж. милосердя с.
МІЛАСЙРНЬІ милосердий, милосердний; м.
учьінак милосердий (милосердний) учйнок;
~ная сястра сестра-жалібнйця.
МІЛАТА ж. розм. 1. чарівлйвість, чарівність,
привабливість, краса; 2. у знач. прис. краса.
МЇЛАЧКА ж. розм. пестл. 1. (гарненька жінка,
дівчина) красунька; 2. (пестливе звернення до
жінки, дівчинки — кл. в.) любонько.
МІЛКА ж. прост. любка.
МІЛЬГАННЕ с. мигтіння, миготіння, миган
ня, блйскання, мелькання; майоріння. —
Див. ще мільгаць 1.
МІЛЬГАНУЦЦА док. розм. промайнути, про
мигнути.
МІЛЬГАНУЦЬ див. мільгаць.
м і л ь г а ц £ н н е с . 1. (про світло) миїтіння,
миготіння, мигання, блйскання, мелькання,
мерехтіння; 2. мигтіння, миготіння, мигання,
мелькання, блимання. — Див. ще мільгацець.
м і л ь г а ц £ ц ь недок. 1. (світити нерівним світ
лом) мигтіти, миготіти, мигати, блйскати,
мелькати, мерехтіти, блймати; 2. (з'являтися
й зникати з очей) мигтіти, миготіти, мигати,
мелькати, блймати; 3. перен. (швидко проно
ситися в пам'яті) мигтіти, блйскати, проно
ситися; -цяць у галаве здагадкі мигтять
(блискають, проносяться) у голові здогади.
МІЛЬГАЦЬ недок., МІЛЬГАНУЦЬ док. однокр. 1. у різн. знач, мигтіти, миготіти, мига
ти, мигнути; блйскати, блЙ9нути, мелькати,
мелькнути; (про предмети, що мерехтять) ме
рехтіти, блймати, мигтіти, миготіти; (з'явити
ся на мить, пронестися) майнути, промайну
ти; -гає агеньчьш мерехтйть (блймає) вогник;
цень ~нуу на дарбзе тінь промайнула (мигнула,
мелькнула) на дорозі; у вакнб -нула рука у
вікні мигнула (майнула) рука; -нула думка
майнула (блйснула, сяйнула) думка; 2. безос.
недок. рябіти, рябйти, ряботіти; -гає у вачах
рябіє (рябйть, ряботйть) в очах.
м і л ь я н Е р ь і х а ж. (дружина мільйонера) міль
йонерка.
МІМАВОЛЬНА прислівн. мимовільно, мимо
волі, мимохіть, несамохіть.
МІМАВОЛЬНАСЦЬ ж. мимовільність.
МІМАЛЕТНА прислівн. швидкоплйнно; (поез.)
перебіжно.
МІМАЛЕТНАСЦЬ ж. швидкоплйнність, скороминущість; (поез.) перебіжність; коротко
часність.
МІМАЛЕТНЬІ 1. (який пролітає повз, не за
тримуючись) перелітний; -ньія птушкі пере
літні пташкй; 2. (нетривалий) швидкоплйнний, скороминущий, скороминучий; (поез.)
перебіжний; короткочасний; (про погляд —
ще) побіжний; ~нае шчасце скороминуще (ско
роминуче) щастя; м. пбзірк побіжний погляд.
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МІМАХОДАМ ; МІМАХОДЗЬ розм. прислівн.
мимохідь; (між іншим, випадково — ще) між
іншим; сказ&ць м. сказати мимохідь (між ін
шим).
МЇНА1 ж. військ, міна; 0 падлажмць міну під
класти (підвести) міну (кому, під кого).
МІНА2 ж. (вислів обличчя) міна; вйраз ч., ви
гляд ч.\ рабіць (стрбіць) міну кривйтися, ви
кривлятися, кривити (скривити) обличчя;
робйти гримаси; (рідко) стрбїти (виробляти)
міни; рабіць вяселую міну прьі дрзннай гульні
прик. робйти веселу (добру, гарну) міну при
лихій (поганій) грі (, колй погана гра).
МІНАЗАГАРАДЖАЛЬНЬІ мінозагороджувальний.
м і н а м Е т ч ь і к Ч. військ, мінометник.
МІНАСКІДАЛЬНІК ч. військ, міноскидач.
МІНАТРЬІМАЛЬНІК ч. військ, мінотримйч.
МІНАШУКАЛЬНІК ч . військ, міношукач.
МІНДАЛЕВЬІ мигдалевий, мигдальний.
МІНДАЛЕВЬІЯ імен. мн. бот. мигдалеві.
МІНДАЛЕПАДОБНЬІ мигдалеподібний; ~ная
залбза анат. мигдалеподібна залоза.
МШДАЛІНА ж. 1. (мигдалевий горіх) мигдали
на; 2. анат. мигдалик ч.
МІНДАЛЬ ч. 1. род. мінд&ля (дерево) мигдаль;
2. род. мінд&лю (про деревину, плоди та зб.)
мигдаль.
МІНДАЛЬНІЧАННЕ с. розм. 1. панькання;
2. потурання.
МІНДАЛЬНІЧАЦЬ недок. розм. 1. (бути сен
тиментальним, прикро ласкавим) панькатися, (розм.) маніжитися; 2. (виявляти надмірну
м'якість) потурати (кому-чому)\ бути по
блажливим (до кого-чого).
МІНДАЛЬНЬІ 1. (який стосується мигдалю;
який одержують з мигдалю; приготовлений з
мигдалю, з мигдалем) мигдалевий, мигдаль
ний; 2. перен. (прикро ласкавий) солоденький,
нудно-солодкий.
МІНІСТР ч. міністр; Савбт Міністрау Рада Мі
ністрів; Кабінбт Міністрау Кабінет Міністрів;
паунамбцньї м. повноважний міністр.
МІНЇСТРЬІХА ж. прост. (міністрова дружина)
міністерша.
МІНІ-СУКЕНКА ж . міні-сукня, міні-плаття с.
МІНУЛАГОДНІ торішній, тогорічний.
МІНУТА ж. 1. (одиниця часу) хвилйна; гадзіннік пак&звау без дзесяці мін^т дзесяць годйнник показував за десять хвилйн (без десятй
хвилйн) десяту; (короткий проміжок часу)
хвилйна, часина, (зменш.-пестл.) часйнка; м.
р&дасці хвилйна радості (р&дощів); прьійсці
на -ту прийтй на хвилину (часйну, часйнку);
2. (частина градуса) мінута; вбсемдзесят гр£дусау трьіццаць ~т вісімдесйт градусів три
дцять мінут.
МІНУТКА ж. зменш.-пестл. хвилйнка.
МІНУТНЬІ 1. хвилйнний; 2. мінутний.
МІНУЧАСЦЬ ж. недовговічність; недовгочас
ність.
МІНУЧЬІ прикм. недовговічний; недовгочасний.
МІНУШ КІ, -шак мн. бот. жовтянйця ж.
МІРАЇД ч. розм. знев. глитай.
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МІРАЇДСКІ розм. знев. глитайський.
МІРАЇДСТВА с. розм. знев. глитайство.
МІРАЛЮБІВА прислівн. миролюбно.
МІРАЛЮБІВАСЦЬ ж. миролюбність.
МІРГ виг. розм. морг.
МІРГАННЕ див. марг&нне.
МІРГАТЛІВЬІ див. мігатлівьі.
МІРГАЦЬ див. марг&ць.
МІРГНУЦЬ див. марг&ць.
М ІРЙЦЦА недок. у різн. знач, мирйтися; прьшшбу да вас м. прийшов до вас мирйтися; м. з
недахбпамі мирйтися з видами (недоліками).
М ІР Й Ц Ь недок. мирйти; м. б&цьку з синам
мирйти бйтька з сйном.
МЇСА ж. розм. велйка мйска.
МЇСАЧНЬІ мисковйй.
МІТР&НГА ж. розм. неспокій ч., занепокоєн
ня с., тривога, тривожність, хвилювання с.,
стурбованість.
МІТРФНЖЬІЦЦА недок. розм. тривожитися,
непокоїтися, хвилюватися, турбуватися.
МІТРФНЖЬІЦЬ недок. розм. непокоїти, три
вожити, турбувати, хвилювати.
МГГУЛЬГА ж розм. метушня.
МІТУСбННЕ с. 1. метушіння, метушня ж.\
(розм.) шарпанйна ж., мотанйна ж., крутанйна ж.; 2. мелькання; мигтіння, миготіння.
— Див. ще мітусіцца.
МІТУСЇЦЦА недок. 1. метушйтися; мотатися,
комашйтися, шамотатися; 2. (перед очима)
мигтіти, миготіти, миг&ти, мелькати.
МІТУСЛЇВА прислівн. метушлйво; хаплйво,
похапцем, похапки.
МІТУСЛІВАСЦЬ ж. метушливість; хаплйвість,
похапливість.
МГГУСЛЇВЕЦ ч. розм. метушлйва людйна.
МГГУСЛЇВЬІ1. метушлйвий; (квапливий) хаплйвий, похапливий; 2. миготливий, мигтючий.
МІТУСНЙ і МІТУСЯНЇНА ж. розм. метушня,
метушіння с.; (розм.) шарпанйна, мотанйна,
крутанйна.
МІШКА н. розм. (ведмідь) ведмедик, ведмедько.
МІШУРА ж. 1. (позолочені або посріблені ме
талеві нитки) сухозлітка, сухозлотиця, сухозолотиця, (заст.) шумйха; 2. перен. (зовнішня
оманлива привабливість) мішура; облудність.
МІШУРНАСЦЬ ж . мішурність; облудливість.
— Див. ще мішурі 2.
МІШ УРНЬІ 1. сухозлітний, сухозлотний, сухозолотний; 2. мішурний; облудливий.
МЛЕКАКОРМЯЧЬІЯ імен. мн. зоол. ссавці.
МЛЕН ч. ручка ж., держак, держално с. (у жор
нах, січкарні)\ ні м. ні таук&ч ні Богові свічка,
ні чортові шпйчка (ладан, кочергй); молодець
як печений горобець; ані до р£ди, ані до зв£ди.
МЛЬІН, род. мльін& ч. млин; вадзянм м. водянйй млин; паравй м. паровйй млин; 0 пусти
м. пустомолот ч., торохтій ч., торохтійка ж.,
тарахкало ч. і ж.; ліць ваду (на чьій) м. лйти
воду (на чий) млин [(на чий) к&мінь, (на чиї)
лотоки, (на чиє) колесо].
МЛЬІНАР, -р& ч. мірошник, мельник; (обл.)
млинар.
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МЛЫНАРОУ розм. мірошників, мельників; (обл.)
млинарів; -рбва х£та мірошникова (мельни
кова) хата.
МЛЫНАРЫХА ж. (мірошникова дружина) мі
рошничка, мёльничка; (обл.) млинарка.
МНАГАБОР’Е / МНАГАБОРСТВА с. спорт.
багатоборство.
МНАГАВАТА прислівн. забагато, багатенько;
чимало, (розм.) чималенько.
МНАГАВЁРСТЫ багатоверстовйй, багатоверстний.
МНАГАВОДЦЗЕ с. багатоводдя, багатовіддя.
МНАГАВОДНАСЦЬ ж. багатоводість, багато
водність.
МНАГАВОДНЬІ багатоводий, багатоводний.
МНАГАВОПЫТНАСЦЬ ж . великодосвідченість.
МНАГАВОПЫТНЫ дуже (вельми) досвідче
ний, великодосвідчений.
МНАГАВУСТКА ж. зоол. багатоустка.
МНАГАГРАННА прислівн. багатофанно.
МНАГАГРАННАСЦЬ ж . багатофанність.
МНАГАГРАННІК ч. мат. багатофанник, (рід
ше) многофанник.
МНАГАГРАННЬІ 1. мат. багатофанний, (рід
ше) многофанний; 2. перен. багатофанний.
МНАГАГРЙШНЫ жарт, великофішний.
МНАГАДЗЁТНАСЦЬ ж. багатодітність.
МНАГАДЗЁТНЫ багатодітний.
МНАГАДЗЁННЫ багатоденний.
МНАГАДОМНЫ бот. багатодомний.
МНАГАЖАНРАВАСЦЬ ж . багатожанровість.
МНАГАЖАНРАВЫ багатожанровий.
МНАГАЖОНСТВА с. багатоженство.
МНАГАЖЬІЛЬНЬІ техн. багатожйльний.
МНАГАЖФНЕЦ, -нца ж. багатоженець.
МНАГАЗМЁННЫ багатозмінний.
МНАГАЗНАЙКА ч . і ж . розм. ірон. багатознай
ко */., багатознайка ж., всезнайко ч., все
знайка ж.
МНАГАЗНАЙСТВА с. ірон. багатознайство, все
знайство.
МНАГАЗНАЧНАСЦЬ ж. 1. мат. багатоцифровість, багатозначність, (рідше) многозначність;
2. лінгв. багатозначність; 3. (про усмішку, по
гляд тощо; важливість, вислівність) багато
значність, значущість, промовистість. — Див.
ще мнагазначны. — Пор. многазнамян&льнасць.
МНАГАЗНАЧНЫ 1. мат. (який має багато
цифр) багатоцифровйй; (який має багато зна
чень) багатозначний, (рідше) многозн£чний;
2. лінгв. багатозначний; 3. (про усмішку, по
гляд тощо; важливий, вислівний) багатознач
ний, значущий; промовистий. — Пор. многазнамянальны.

МНАГАЗУБ ч . іхт. багатозуб.
МНАГАЗУБЧАТЫ багатозубчастий, багатозубчатий.
МНАГАКВЁТКАВЫ і МНАГАКВЁТНЫ бот.
багатоквітковйй.
МНАГАКЛЁТАЧНЫ біол. багатоклітйнний.
МНАГАКОРПУСНЬІ спец, багатокорпусний.
МНАГАКРАТНА прислівн. багато (кілька) ра
зів, багаторазово.
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МНАГАКРАТНАСЦЬ ж . 1. багаторазовість,
кількаразовість; 2. мат., лінгв. багаторазовість,
багатократність.
МНАГАКРАТНЬІ 1. багаторазовий, кількара
зовий; 2. мат., лінгв. багаторазовий, багато
кратний.
МНАГАКУТНІК ч. див. многавугбльнік.
МНАГАКУТНЬІ див. многавугбльньї.
МНАГАЛЕТНІ бот. багаторічний; ~нія тр&вьі
багаторічні трави.
МНАГАЛЕТНІК, -ку ч. бот. багаторічник.
м н а г а л Е ц ц е с. 1. довголіття, багатоліття;
2. церк. многоліття.
МНАГАЛЇКІ численний; багатоликий.
МНАГАЛіОДНА прислівн. багатолюдно, веле
людно.
МНАГАЛіОДНАСЦЬ ж. багатолюдність, веле
людність.
МНАГАЛіОДНЬІ багатолюдний, велелюдний.
МНАГАЛЙМПАВЬІ радіо багатоламповий.
МНАГАМЕСНЬІ багатомісний, на багато місць.
МНАГАМЕСЯЧНЬІ багатомісячний.
МНАГАМОУНЬІ багатомовний.
МНАГАМУЖЖА с. багатомужжя.
МНАГАМФТАВЬІ багатоцільовйй.
МНАГАНОГІ багатоногий.
М НАГАНОЖКА ж. 1. бот. багатоніжка; 2. зоол.
багатоніжка
МНАГАПАЛУБНЬІ багатопалубний.
МНАГАПЛАНАВАСЦЬ ж. багатоплановість.
МНАГАПЛАНАВЬІ багатоплановий.
МНАГАПЛОДНЬІ бот. багатоплідний, пло
дючий; (про рослину — ще) родючий.
МНАГАПОЛЛЕ с. с.-г. багатопілля.
МНАГАПОЛЬНЬІ с.-г. багатопільний.
МНАГАПОЛЮСНІК ч. багатополюсник.
МНАГАПОЛЮСНЬІ багатополюсний.
МНАГАПРОФІЛЬНЬІ багатопрофільний.
МНАГАРАДНЬІ багаторядний.
МНАГАСІЛЬНЬІ техн. багатосйльний; м. матбр багатосйльний двигун.
МНАГАСЛОЙНАСЦЬ ж. багатошаровість.
МНАГАСЛОЙНЬІ багатошаровий.
МНАГАСЛОУЕ с . багатослівність ж., багато
слів’я, (розм] просторікування, просторікання.
МНАГАСЛОуНА прислівн. багатослівно.
МНАГАСЛОУНАСЦЬ ж. багатослівність, (розм.)
просторікуватість.
МНАГАСЛОУНЬІ багатослівний, (розм.) прос
торікуватий.
МНАГАСНЕЖНЬІ багатосніжний, багатий на
сніг.
МНАГАСТВОЛЬНЬІ1. (про дерева) багатостов
бурний; (про трави) багатостеблий; 2. військ.
багатоствольний.
МНАГАСТОПНЬІ поет, багатостопний.
МНАГАСТРУННЬІ багатострунний.
МНАГАТОМНЬІ багатотомний.
МНАГАТОННЬІ багатотонний.
МНАГАТЙСЯЧНЬІ багатотйсячний.
МНАГАТ^МНАСЦЬ ж . багатотемність.
МНАГАТОМНЬІ багатотемний.
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МНАГАФАЗНЬІ техн. багатофазний, багато
фазовий.
МНАГАХЛЕБНЬІ багатохлібний; урожайний.
МНАГАЦВбТНАСЦЬ ж. біол. багатокблірність.
МНАГАЦВбТНЬІ біол. багатоколірний.
МНАГАЧЛбН ч. мат. багаточлен, (рідше) мно
гочлен.
м н а г а ч л Е н н ь і мат. багаточленний, (рід
ше) многочленний.
МНАГАШЛЮБНАСЦЬ ж . 1. етногр. багато
шлюбність, полігамія; 2. зоол. полігамія; 3. бот.
багатодомність.
МНАГАШЛЮБНЬІ 1. етногр. багатошлюбний,
полігамний; 2. зоол. полігамний; 3. бот. багатодомний.
МНАГАШПЇНДЗЛЬНЬІ спец, багатошпйндельний.
МНАГАЙДЗЕРНЬІ спец, багатоядерний.
МНАГАЙРУСНАСЦЬ ж. багатоярусність.
МНАГАЙРУСНЬІ багатоярусний.
МНЕ займ. особ. у дав., місц. в. мені. — Див.
ще я 1.
МНІХ ч. заст. чернець, монах.
МНІЦЕЛЬНАСЦЬ ж. помйсливість, недовір
ливість, підозріливість.
МНЇЦЕЛЬНЬІ помйсливий, недовірливий, пі
дозріливий.
МНІШКА ж. заст. чернйця, монашка.
МНОГА прислівн. 1. у різн. знач, багато, (розм.)
багацько; м. ведаць багато знати; м. прагіць
багато просйти; 2. у знач. прис. багато; гЗтага
мне м. цього мені багато; ні м. ні мала не мало
не багато, не більше не менше; м. думаць пра
сябе надто (багато) думати про себе, бути
надто високої думки про себе, надто зано
ситися; ці м., ці мала фолькл. через якййсь
(деякий) час, по якійсь годйні, по якомусь
часі; м. шуму з нічбга прик. багато галасу да
ремно (знічев’я).
МНОГААБЛЇЧНЬІ багатолйций, багатолйкий.
МНОГААБЯЦАЮЧЬІ багатонадійний, вели
конадійний, багатообіцяльний.
МНОГААКОННЬІ багатовіконний.
МНОГААКТОВЬІ театр, багатоактний.
МНОГААПЕРАЦЬІЙНЬІ спец, багатоопера
ційний.
МНОГАБАКОВАСЦЬ ж. 1. мат. багатосторон
ність; 2. багатосторонність, багатобічність;
3. різнобічність, багатобічність, різносторбнність, багатосторонність. — Див. ще многабакбвьі.
МНОГАБАКОВЬІ 1. мат. багатосторонній;
2. (обов ’язгсовий для кількох зацікавлених сто
рін) багатосторонній, багатобічний; ~вае пагадненне багатостороння (багатобічна) угода;
3. перен. різнобічний, багатобічний, різносторонній, багатосторонній.
МНОГАВАЛбНТНЬІ фіз. багатовалентний.
МНОГАВУГОЛЬНІК і МНАГАКУТНІК ч. мат.
багатокутник, (рідше) многокутник.
МНОГАВУГОЛЬНЬІ і МНАГАКУТНЬІ мат.
багатокутний, (рідше) многокутний.
МНОГАВЯКОВЬІ багатовіковйй.
МНОГАГАДЗЇННЬІ багатогодйнний.
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МНОГАГАЛІНОВЬІ багатогалузевий.
МНОГАГАЛОВЬІ багатоголовий.
МНОГАГАЛОСНАСЦЬ / МНОГАГАЛОССЕ с
багатоголосся с.
МНОГАГАЛОСЬІ багатоголосий, багатоголос
ний.
МНОГАЕ імен, багато що, багато дещо, багато.
МНОГАЗАРАДНЬІ багатозарядний.
МНОГАЗНАМЯНХЛЬНАСЦЬ ж. багатознач
ність. — Пор. мнагазначнасць.
МНОГАЗНАМЯНАЛЬНЬІ багатозначний. Пор. мнагазн&чньї.
м н о г а з я м Е л л е с . багатоземелля.
МНОГАЗЯМЕЛЬНЬІ багатоземельний.
МНОГАКАЛЕЙНЬІ залізн. багатоколійний.
МНОГАКАЛЕНЧАТЬІ багатоколінчастий, багатоколінчатий.
МНОГАКАЛЯРОВАСЦЬ ж . багатобарвність.
МНОГАКАЛЯРОВЬІ 1. (строкатий) багатобарв
ний, багатоколірний; 2. полігр. багатоколір
ний.
МНОГАКАНАЛЬНАСЦЬ ж . багатоканальність.
МНОГАКАНАЛЬНЬІ багатоканальний.
МНОГАКАУшОВЬІ спец, багатоківшевий.
МНОГАКВАТ&РНЬІ багатоквартйрний.
МНОГАКІЛАМЕТРОВЬІ багатокілометровий.
МНОГАЛЯМЕШНЬІ с.-г. багатолемішний, багатолемешевий.
МНОГАМАТОРНЬІ техн. багатомоторний.
МНОГАМЕТРОВЬІ багатометровий.
МНОГАМІЛЬЕННЬІ багатомільйонний.
МНОГА-МНОГА прислівн. щонайбільше, не
більше як.
МНОГАНАС&ІЕНЬІ густозаселений.
МНОГАНАСЕННЬІ бот. багатонасінний.
МНОГАНАЦЬІЯНАЛЬНАСЦЬ ж. багатонаціональність.
МНОГАНАЦЬІЯНАЛЬНЬІ багатонаціональний.
МНОГАНАЧХЛЛЕ с. багатоначальність ж.
МНОГАПАВЯРХОВЬІ багатоповерховий.
МНОГАПАКАЕВЬІ багатокімнатний.
МНОГАПАКУТНЬІ багатостраждальний, багатострадний, великострадний.
МНОГАПЛЯМЕННЬІ багатоплемінний.
МНОГАПРАГРАМНЬІ багатопрограмний.
МНОГАПРАДМбТНАСЦЬ ж. багатопредмет
ність.
МНОГАПРАДМЕТНЬІ багатопредметний.
МНОГАПУДОВЬІ багатопудовий.
МНОГАПЯЛЕСТКАВЬІ бот. багатопелюстко
вий.
МНОГАПЯЛЕСТКАВЬІЯ імен. мн. бот. бага
топелюсткові.
МНОГАРАДКОВЬІ багаторядний.
МНОГАРА30ВА прислівн. багато (кілька) ра
зів, багаторазово.
МНОГАРАЗОВАСЦЬ ж. 1. багаторазовість,
кількаразовість; 2. мат., грам, багатократність.
МНОГАРАЗОВЬІ 1. багаторазовий, кількара
зовий; 2. мат., грам, багатократний.
МНОГАРАЗЦОВЬІ багаторізцевий.
МНОГАСАСТАУНЬІ багатоскладний.
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МНОГАСЕРЬІЙНЬІ багатосерійний.
МНОГАСЛАЙВАСЦЬ ж . багатошаровість.
МНОГАСЛАЕВЬІ багатошаровий.
МНОГАСТАДЬІЙНЬІ багатостадійний.
МНОГАСТАНОЧНІК ч. багатоверстатник.
МНОГАСТАНОЧНІЦА ж. багатоверстатниця.
МНОГАСТАНОЧНЬІ багатоверстатний.
МНОГАСТАРОННАСЦЬ ж. мат. багатосто
ронність.
МНОГАСТАРОННІ мат. багатосторонній.
МНОГАСТУПЕННАСЦЬ ж . багатоступеневість, (рідше) багатоступінність.
МНОГАСТУПЕННЬІ багатоступеневий, (рід
ше) багатоступінний.
МНОГАСТУПЕНЬЧАТАСЦЬ ж . техн. багатоступеневість.
МНОГАСТУПбНЬЧАТЬІ багатоступеневий.
МНОГАСЯМбЙНАСЦЬ ж. багатосімейність,
великосімейність.
МНОГАСЯМЕЙНЬІ великородйнний, вели
косімейний.
МНОГАТАНХЖНЬІ спец, багатотонажний.
МНОГАТАНХЛЬНЬІ багатотональний.
МНОГАТЬІДНЕВЬІ багатотижневий.
МНОГАУКЛХДНЬІ багатоукладний.
МНОГАУЛАДЦЗЕ і МНОГАУЛАДСТВА с. багатовладдя.
МНОГАФІГУРНЬІ багатофігурний.
МНОГАЦЬІЛЇНДРАВЬІ багатоциліндровий.
МНОГАЧАУНОЧНЬІ текст, багаточовниковий.
МНОГІЯ тільки мн. 1. прикм. багато, багато
хто, багато які; м. гбдьі багато років; м. людзі
багато хто з людей, багато які люди; 2. у
знач. імен, багато хто, багато; м. так думаюць
багато хто так думає.
МНОЖНАЛІКАВЬІ грам, ужйваний (якйй, що
вживається) тільки у формі множинй.
МНОЖНАСЦЬ ж. множйнність.
МНОЖНЬІ грам, множйнний; м. лік множина.
МНОЖЬІЛЬНЬІ спец. 1. кіб. мнбжильний;
2. техн. розмножувальний, множний.
МНОЖЬІМАЕ імен. мат. с. множене.
МНОЖЬІМЬІ мат. множений; м. лік множене
число.
МНОЖЬІЦЦА недок. 1. мат. множитися;
2. збільшуватися, множитися.
МНОЖЬІЦЬ 1. мат. множити; м. двухзначньїя
лікі множити двозначні чйсла; 2. збільшува
ти, множити.
МНОСТВА с. 1. (велика кількість) сйла ж., без
ліч ж.\ численність ж.\ 2. множина ж.
МО вст. сл. розм. можлйво, може; (розм.) мо.
МОВА ж. у різн. знач, мова; замежньїя мбвьі
іноземні (чужі) мови; літаратурная м. літера
турна мова; індаеурапейскія мбвьі індоєвро
пейські мови; жьівая м. жива мова; мертвая
м. мертва мова; прбстая м. пряма мова; ускбсная м. непряма мова; часціньї мбвьі частйни мови; м. лі'чбау мова цифр; ззбпава м.
езбпова мова; 0 знайсці агульную мбву знайтй
спільну мбву; гаварйць на рбзньїх мбвах роз
мовляти різними мовами; адняць мбву віді
брати мбву; мбву занялб відібрало мбву.

МОСТ

МОВАВЁД ч. мовознавець.
МОВА-ПАСР^ДНІК ч. мбва-посередник.
МОГІЛКАВЬІ кладовйщенський, цвйнтарний.
МОГІЛКІ тільки мн. кладовйще с., кладовйсько с., цвйнтар ч., (обл.) могилкй, гробкй,
фобовйще с.
м О п л ь н і к ч. 1. кладовйще с., кладовйсько с.,
цвйнтар; 2. археол. могйльник.
МОГІЛЬНІКАВЬІ 1. кладовйщенський, цвйн
тарний; 2. могйльний.
МОДЛЬІ тільки мн. заст. 1. молйтва ж.; 2. благйння с., моління с.
МОеУКА ж . орн. трипалий мартйн.
МОЖА вст. сл. може, можлйво.
МОЗГ, род. мбзга ч. 1. анат. мозок; галауны м.
головнйй мозок; касцявы м. кістковйй мо
зок; спіннй м. спиннйй мозок; 2. (розумові
здібності) розум; (розм.) глузд, тямка ж.\ 0 да
мбзга касцёй до нуїра кісток ([аж] до самйх
кісток, [аж] до самої кості).
МОЙ 1. займ. ж. мая, с. маё, мн. мае мій; 2. у
знач. імен, прост. (чоловік, коханий) мій; 0 на
маёй памяці, за маю п&мяць за моєї пам’яті;
Ббжа м., Ббжухна м. Боже мій, світе [мій];
Ббже-світе; на маё выйшла вййшло по-моєму;
я не я, і кабыла не мая я не я [і хата не моя].
МОКА невідм. с. (кава) мокко.
МОКНУЧЬІ дієприсл. якйй (що) мокне; (у
складі терміносполук — ще) мокрий, (рідше)
мокнучий; ~чы лішай мокрий (мокнучий)
лишай; -чая экзёма мокра (мокнуча) екзема.
МОЛАТЬІ мелений; -тая кава мелена кава.
МОЛЬ1 імен. ж. 1. ентом. міль, (род. в.) молі;
2. (про щось дуже маленьке) дрібнота, дріб’
язок ч.
МОЛЬ2 імен. ч. спец, (сплавний ліс) дерево с.,
деревина ж.
МОЛЬ3 імен. ч. фіз., хім. моль.
МОЛЬ4 прикм. невідм. муз. моль; сан&та а-м.
соната а-моль.
МОМАНТ, -ту ч. 1. момент, мент; (короткий
проміжок часу — ще) мить ж.\ зручны м.
зручний момент; наст&у м. зацшіша настав
момент затйшшя, настала мить затйшшя;
урачысты м. урочйстий момент; бяг^чы м. те
перішній (поточний) момент; 2. фіз. мо
мент; 0 у адзін м. мйттю, в одйн мент (мо
мент); в (за) одну мить (хвилйнку, хвилйну,
хвйльку); на м. на мить, на хвилйну, на хви
лйнку, на хвйльку; у любы м. у будь-яку мить
(хвилйну), першої-ліпшої мйті (хвилйни); ні
на м. ні на мить.
МОРГАННЕ див. марганне.
МОРГАЦЬ див. маргаць.
МОРКАУКА ж. морквйнка.
МОРКВІНА ж. розм. морквина.
МОСЕНЖ, -жу ч. заст. латунь ж.\ (зах.) мосяж.
МОСТ ч. 1. у різн. знач, міст; чыгуначны м. залізнйчний міст; задні м. задній міст; наплауньї
м. наплавнйй міст; пад’ёмны м. звідний міст;
павётраны м. повітряний міст; 2. обл. підлога
ж.\ 3. (зубний протез) міст; 0 (патрЗбны] як у
мбсце дзірка потрібен (потрібний) як діра
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(дірка) в мості (як лисому гребінець, як слі
пому дзеркало, а глухому музика); потрібен
(потрібний) як торішній сніг [як п’яте коле
со до воза, як собаці (псові) п’ята нога]; мае
ты спаліць мостй спал йти (попал йти); прбста
з мбета ні з сього (цього) ні з того, ні сіло
ні (ані) впало, з доброго дйва.
МОСТААТРАД ч . мостозагін.
МОСТАБУДАВАННЕ с . мостобудування.
МОСТАБУДАУНЇК ч . мостобудівнйк.
МОСТАБУДДУНЇЧЬІ мостобудівнйй.
МОСЦІК ч і. зменш.-пестл. місток; 2. (зубний
протез) міст, місток.
МОТ ч. марнотрат, марнотратник, марнотра
тець, мотяга.
МОТАГОНКІ мн. спорт, мотоперегони.
МОТАЛОДКА ж. моточовен Ч.
МОТАПІЛА ж. мотопйлка.
МОТАЧАСЦЬ ж. військ, (мотамеханізав&ная
часць) моточастйна (мотомеханізована частйна).
МОТАШЛЁМ ч. мотошолом.
МОТАШНА прислівн. у знач, безос. прис. розм.
нудно; млосно; гйдко, огйдно; 0 аж чарцям
м. аж пекло сміється.
МОТАШНЬІ у різн. знач. розм. нуднйй; млос
ний; гидкий, огйдний.
МОУКНУЦЬ недок. замовкати, нйшкнути, змов
кати; угавати, затихати.
МОЦ ж. 1. міцність; м. тканшы міцність тканйни; 2. ейла, міць, (род. в. моці); потуж
ність, потуга; матбры зараулі на усю м. мото
ри заревлй на всю ейлу (потужність); зіма
паказвае сваю м. зима показує свою ейлу
(міць); м. дзяржавы ейла (міць, потуга) дер
жави; м. удара сила (потужність) удару; м.
пачуцця ейла почуття; наоьіць м. (про закон)
набути (набрати) чйнності (ейли), стати чйнним. — Пор. мацунак.
МОЦНАНАПРУЖАНЬІ сильнонапружений.
МОЦНАПЕРАСЁЧАНЫ дуже пересічений.
МОЦНАСАЛЁНЫ дуже солоний.
МОЦНАТ0КАВЫ техн. потужнострумовий,
великострумовий.
МОЦНЫ 1. міцнйй; ~ная тканіна міцна тканйна; м. будынак міцна будівля; 2. (витривалий)
ейльний, дужий, цупкйй; м. арганізм ейльний
(дужий) організм; 3. (могутній) ейльний; ~ная
улада ейльна влада; 4. (значний за виявом, си
лою тощо) ейльний, потужний; м. агбнь ейль
ний (потужний) вогонь; м. удар ейльний (по
тужний) удар; м. гблас ейльний (потужний)
голос; м. марбз ейльний (міцнйй, лютий, цуп
кйй) мороз; 5. (високої концентрації) міцнйй;
м. раствбр міцнйй розчин; ~ныя нагати міцні
напої; 6. (про почуття) ейльний, міцнйй;
~нае каханне сильне (міцне) кохання; 7. (до
свідчений, обізнаний) ейльний; м. спецьіяліст
ейльний спеціаліст; 0 ~ная рук& ейльна рука;
м. заднім рбзумам мудрий по шкоді (хто); піз
но до розуму дійшов (хто); якбй той розум
спереду, що тепер іззаду; якбй знаття, що в
кума пиття, то б сам пішов і дітей забрав.
МОЧААДЦЗЯЛЁННЕ с. фізіол. сечовйділення,
(незак. д. — ще) сечовиділяння.

МОЧААДЦЗЯЛЙЛЬНЫ фізіол. сечовидільнйй.
МОЧАВЫДЗЯЛЁННЕ с. фізіол. сечовйділен
ня, (незак. д. — ще) сечовиділяння.
МОЧАВЫДЗЯЛЙЛЬНЫ фізіол. сечовидільнйй.
МОЧАЗНЯСІЛЕННЕ с. мед. сечове вйснаження.
МОЧАНЫ 1. дієприкм. мочений, квашений;
2. прикм. мочений, квашений. — Див. ще
мачыць.

МОЧАПАЛАВЙ анат. сечостатевий.
МОЧАСПУСКАЛЬНЬІ сечовипускальний; м.
канал сечівнйк.
МОЧАСПУСКАННЕ с . фізіол. сечовипускання.
МОШАСТ, -ту ч. заст. текст, креп; оксамйт.
М РОї, одн. мрбя ж. мрії, марення.
МРОІЦЦА недок. безос. мріятися, маритися.
М РО іЦ Ь недок. мріяти, марити.
МРОЯ ж. мрія.
МУДРАГЁЛ1СТА прислівн. розм. 1. мудро, муа
ровано; 2. химерно, хитромудро, вигадливо.
— Див. ще мудрагблістьі.
МУДРАГЁЛ1СТАСЦБ ж. розм. 1. мудрість,
хйтрість; важкість; 2. химерність, хитромуд
рість, вигадливість. — Див. ще мудрагелістьі.
МУДРАГЁЛ1СТЫ розм. 1. (важкий для розу
міння, виконання; складний) мудрий, мудро
ваний; хитрий; важкйй; мы не разумблі ягб
-тай мбвы ми не розуміли його мудрої (муа
рованої, хитромудрої) мови; -тая задача важ
ка задача; 2. (дивний, незвичний) химерний,
хитромудрий, чуднйй; вигадливий; м. узор
химерний (вигадливий) узор (візерунок).
МУДРАГЁЛЩЬ недок. розм. 1. мудрувати, ро
зумувати; 2. хитрувати.
МУДРАГЁЛЬ ч. мудрій, розумака, розумаха,
мудрагёль.
МУДРАГЁЛЬНЫ химерний, мудрований, хит
ромудрий.
МУДРАГЁЛЬСК1 розм. незрозумілий, безглуз
дий, нісенітний.
МУДРАГЁЛЬСТВА с. мудрування, розумування.
МУДРАНКА ж. бот. вороняче око.
МУДРОНЫ розм. мудрий, мудрований.
МУЖ ч. 1. чоловік; (рідше) дружйна, подруж
жя; (заст.) муж; 2. заст. (діяч в якійсь галузі)
муж; вучбны м. учений муж.
МУЖАЗАБОЙСТВА с. чоловіковбйветво, мужовбйвство.
МУЖАЗАБОЙЦА ж . мужовбйвця, мужовбійниця.
МУЖАУ чоловіків.
МУЖАЦЦА недок. кріп йтися.
МУЖНА прислівн. мужньо.
МУЖНАСЦЬ ж. мужність; не хапіла ~сці не
вистачило мужності.
МУЖНЬІ мужній.
МУЖЧЬІНА ч. чоловік, (заст.) мужчйна.
МУЖЧЫНАПАДОБНЫ чоловікоподібний, мужоподібний.
МУЖЧЬШСКІ чоловічий; м. гблас чоловічий го
лос; ~кая раббта чоловіча робота; (лінгв.) м. род
чоловічий рід; (літ.) -кая рыфма чоловіча рйма.
М УЖ ЙК 1. (селянин) заст. мужик; 2. (незгра-
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ба) заст. лайл. мужйк, селюк; 3. (дружина)
чоловік, (розм.) мужйк.
МУЖЫЧОК, -чка ч. зменш.-пестл. 1. мужи
чок; 2. чоловічок. — Див. ще мужык.
МУЖЫЧЧО, -чча зб. с. заст. лайл. мужва ж.,
мужичня ж.
МУЖЫЧЙНА ч. заст. розм. лайл. мужлай.
МУКА ж. борошно с., (розм.) мука; мармурбвая
м. мармурове борошно; пытляв&ная м. питльоване борошно; 0 сцёрщ на муку стёрти
(розтерти) на порох; стёрти (зім’яти) на та
баку; перамёлецца — м. будзе прик. перемёлеться — мука буде; перемёлеться лйхо —
добро буде; буде добре, як минё зле; карм!
мукбю, дык пбйдзе рукбю сип кoнëвi мішком,
не ходйтимеш ПІІІІКОМ.
МУКАЁД ч. ентом. борошноїд.
МУКАМОЛ ч. мірошник, мёльник.
МУКАМОЛЬНА-КРУПЯНЙ борошномёльнокруп’янйй.
МУКАМОЛЬНЫ борошномёльний.
МУКАМОЛЬНЯ ж. млин ч., борошномёльня.
МУЛАВАТАСЦЬ ж. розм. мулкість.
МУЛАВАТЫ розм. мулистий, мулкйй, наму
листий.
МУЛКА прислівн. мулько, твёрдо; 0 мякка сцёле, ды м. спаць м’яко стёле, та твёрдо спати;
на язиці медок, а під язиком льодок; у вічі
як лис, а за очі як біс; слова масні, а пирогй
пісні; слова ласкаві, та думкй лукаві; тіло
обіймає, а душу виймає.
МУЛКАВАТЬІ твердуватий.
МУЛКАСЦЬ ж. твёрдють.
МУЛКІ мулькйй, твердйй.
МУЛЬТАН1, -ну ч. текст, бумазёя ж.
МУЛЬТАН2, -ну ч. турёцький тютюн.
МУЛЬТАНОВЬІ текст, бумазёйний.
МУЛЬЧЙРАВАЦЬ док. і недок. с.-г. мульчувати.
МУЛЯР ч. 1. (будівельник, який будує що-небудь
з каменю або цегли) муляр; 2. пічнйк.
МУЛЙРКА ж. розм. 1. (ремесло муляра) муляр ство с.; 2. (мулярні роботи) мурування с.
МУЛЯЦЦА недок. розм. 1. (терти) муляти,
тйснути; 2. перен. (бути нерішучим, вагатися)
м’ятися, мулятися, мулитися.
МУЛЯЦЬ недок. 1. (терти, тиснути) муляти,
тйснути, душйти; бот муляє чобіт муляє (тис
не, душить); 2. перен. турбувати, непокоїти,
тривожити, муляти; яму муляла яшчЗ нёйкая
раббта його турбувала (непокоїла, тривожи
ла) ще якась робота; йому муляла ще якась
робота.
МУР ч. І. род. муру (кам'яна, цегляна стіна,
загорожа тощо) мур; 2. род. м^ра кам’янйця яе., кам’яна (камінна, цегляна, мурована)
будівля.
МУРАВА ж. (трава) моріг ч., мурава, (рідше)
муріг ч.
МУРАВАНКА ж . розм. (мурована будівля) кам’янйця.
МУРАВАНЫ мурований; цегляний; 0 як за -най
сцянбй як за муром (як за кам’яною стіною),
як за кам’яною горою; як у Бога за дверйма;
як у батька за плечйма.

МУЧНОЕ

МУРАВЁЙН1К і МУРАШНІК ч. мурашник.
МУРАВІСТЬІ фолькл. моріжчастий.
МУРАЖОК, -жк? ч. пестл. 1. (про траву) мо
ріжок, мур£вонька ж., мур&вочка ж.\ ї. сінцё с. (суходільне).
МУРАУКА ж . зменш.-пестл. моріжбк ч.у муравонька, муравка.
МУРЗА 1. ч. і ж. розм. мурза, замазура, бруднуля; 2. тёмно-С1рий собака; тёмно-бурий
собака.
МУРЗАТЫ 1. замурзаний, бруднйй; 2. (про
масть собак) тёмно-а'рий; тёмно-бурий.
МУРЗАЦЦА недок. розм. 1. (покривати себе
брудом) бруднйтися, забруднюватися, маза
тися, мастйтися; (про обличчя) замурзувати
ся, мурзатися; 2. затягуватися туманом (ім
лою, млою); затуманюватися, сіріти.
МУРЗАЦЬ недок. розм. (покривати брудом) бруд
нити, забруднювати, мазати, мастити; (обличчя)
замурзувати.
МУРЗЇЛА ч. і ж. замазура, замазуха, мурза,
замурза.
МУРЛАТЫ прост, мордатий.
МУРЛО с. прос. груб, мурло, морда ж., мармйза ж.
МУР-МУР: ні мур-мур розм. у знач. прис. нічи
чирк, анічичйрк, ні пари з уст, нггелёнь, анітелёнь, ні (ані) мур-мур.
МУРОГ, -раїу ч. 1. (про траву) моріг, мура
ва ж.\ 2. сіно с. (суходільне).
МУРОЖНЬІ суходільний; ~нае сёна суходіль
не сіно^
МУРЦОУКА ж . розм. (про невпевнену м'яку лю
дину) макуха, лемішка.
М УСІБЬІЦЬ у знач. ест. сл. пёвно, пёвне, ма
буть, либонь; очевйдно, (розм.) очевйдячки,
очевйдьки; напёвно, напевне, (розм.) десь.
МУСІЦЬ недок. 1. мусити; я мушу прызн&цца
я мушу признатися; 2. у знач. ест. сл. пёвно,
пёвне, мабуть, либонь; очевйдно, (розм.)
очевйдячки, очевйдьки; напёвно, напевне.
МУТНАВАТЫ каламутнуватий; мутнуватий.
МУТНАСЦЬ ж. каламутність; мутність.
МУТНЫ 1. (про непрозору рідину) каламутний;
2. (потемнілий — про блискучі предмети) мутнйй; ~ная вад& каламутна водй; -ныя вбчы
мутні (каламутні) очі; 0 лавіць рыбу у -най
вадзё прик. у каламутній воді рйбу (рйбку)
ловйти.
МУЦІЦЦА 1. недок. (про рідину) каламутити
ся; 2. недок. пас. мутитися.
М УЦІЦЬ недок. 1. (рідину) каламутити, колотйти; 2. мутйти; 3. перен. (непокоїти, триво
жити) баламутити, збурювати, каламутити,
колотйти; 4. (безос.: нудити) нудйти; ягб муціла ад куріння його нудило від куріння.
МУЦЬ, род. м^ці ж. прям., перен. каламуть.
МУЧАН, -н^ і МУЧАНІК ч. бот. мучнйця ж.
МУЧНЇК, -кк ч. заст. (продавець борошна) борошённик, мучнйк.
МУЧНІСТАСЦЬ ж. борошнйстість.
МУЧНЇСТЬІ борошнйстий.
МУЧНОЕ імен. с. борошняне, борошённе.
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М УЧНЙ у різн. знач. борошняний, борошен
ний, (розм.) мучнйй.
МУШТРОУКА ж . 1. муштрування с., муштра;
2. мисл. муштра, муштрування с., натаску
вання с.
МУШТРЫ тільки мн. розм. (необгрунтовані,
зайві вимоги) прйчіпка ж., зачіпка ж., чіп
ляння с.
МУШТУК, -к& ч. у різн. знач, мундштук.
МУШТУКОВЫ і м у ш т У ч н ы мундштучний.
М ЙЗА1 ж. (хутір) двір ч., маєток ч.; мйза.
МЙЗА2 див. мыса.
М Й ЗН ІК ч. (власник або орендар двора, маєт
ку) мйзник.
МЙКАННЕ с. 1. мукання; ревіння; мекання;
2. мугйкання.
МЬІКАЦЬ недок., м й к н у ц ь док. однокр. розм.
1. мукати, мукнути; ревіти, ревтй, ревнути; (про
телят — ще) мекати, мекнути; 2. перен. (нероз
бірливо говорити що-небудь) мймрити.
МЫЛЁЦ, -льцу ч. (намулистий шар піску) пливун.
М ЙЛЬНІК, -ку ч. бот. собаче мило с., мйльниця ж., мильнянка ж.
МЫЛЙЦЦА недок. прост, помилятися.
МЬІЛЙЦЬ недок. розм. (губами) ворушйти.
МЙМРА ж. прост. лайл. понура ч. і ж.
МЙСА і МЙЗА ж. І. (у тварин) морда; (розм.)
пйсок ч.; 2. (у людини) прост, лайл. морда,
пйка, пйсок ч.
МЙСКА ж. зменш, пестл. мордочка.
МЙСЛЕННА прислівн. думкою, думками, у
думках, у думці, подумки.
МЬІСЛЇВЬІ імен. обл. (мисливець) єгер ч.
МЙСЛІК ч. техн. пробивач.
МЬІСЛЇЦЕЛЬНЬІ розумовий; ~ная здбльнасць
розумова здібність, здатність мйслити (думати).
МЫСЛЬ ж. думка, (рідше) мисль.
МЫТ1, род. мыту ч. істор. мйто с.
МЫТ2, род. мыту ч. вет. мит ч., залози мн.
М Й ТН ІК 1 ч. заст. мйтник.
М ЙТНІК2,-ку ч. бот. шолудйвник.
МЙТНІЦА і М ЙТНЯ ж. заст. мйтниця.
М ЙЦЕЛЬНІК ч. обл. (куток у хаті, де миють
посуд) посудомййня.
М Ы Ш ж. миша; лятучая м. кажан ч., летюча
мйша; 0 сядзёць як м. пад венікам сидіти,
затамувавши дух; запнуць як рудая м. про
пасти ні за цапову душу; пропасти ні за по
нюх тютюну; надзьмуцца як м. на крупы на
дутися, як сич [на вітер, на віхолу]; надути
ся, як (мов) сич на сову; надутися, як (наче)
квочка на дощ; надутися, як воша на морозі;
надутися, як ковельський (циганський) міх;
гарі нарадзіла м. прик. зайшла гора в тяж, а
привела мйшу; могйла мйшу породйла; з велйкої хм&ри [та] малйй дощ; грім рака вбив;
ставився як лев, а загйнув як муха.
МЬІШАЛОУ, -лбва ч. 1. (той, хто ловить ми
шей) мишолов; 2. орн. лунь.
МЫШАЛОУКА ж. пастка [на мишей].
МЫШАНЁ і МЫШАНЙ с. мишеня.
МЬШІАТКА ж . бот. (сорт моркви) каротёль.
МЬІШАХВОСНІК, -ку ч. бот. мйшачий хвіст.

МЯДНІЦА

М ЙШ АЧНЬІ анат. м’язовйй.
МЫШКАВАННЕ с. ловіння (ловитва) мишёй.
МЫШКАВХЦЬ недок. ловйти мишёй (здебіль
шого про лисицю).
М Й Ш ЦА ж. анат. м’яз ч.
МЙШЧАЛКА ж. анат. вйросток ч.
МЙШЧАЛКАВЫ анат. виростковий.
М Ы Ш Й Н Ы у різн. знач, мйшачий.
М Ы Ш ’ЙК, -к? ч. арсён.
М ЬІШ ’ЯКОВІСТАКЇСЛЬІ хім. арсенокйслий.
МЗБЛІРОУКА ж. 1. (дія) меблювання с., (за
кінч. д.) умеблювання с.; 2. (меблі) умеблю
вання с.
МЭБЛ1РОУШЧЫК ч. меблювальник.
МЭБЛ1РОУШЧЫЦА ж. меблювальниця.
МФБЛЯ ж . мёбл1 (тільки мн.)\ мяккая м. м’які
мёблк
МЭБЛЯВАНЫ мебльований; ~ныя пакбі меб
льовані (умебльовані) кімнати.
МЙДЗІЦЬ недок. прост, майструвати; кухова
рити.
М ^ДЛІК / МЙНДЛІК ч. с.-г. ( п !ять снопів яч
меню, вівса, поставлених у купи для просушу
вання й накритих снопом зверху) бабка ж
п’ятка ж.
МЭТА ж. мета; ставіць сабё за м$ту ставити
собі мету (за мету, метою), заповзятися (зро
бити щось)', 0 мець на міце мати на увазі; з
мЗтай з метою.
МФТАВЬІ у різн. знач, цільовйй; ~вае прызначЗнне цшьовё призначення; ~вая аспірантура
цільова аспірантура.
МЭТАЗГОДНА прислівн. доцільно.
МЭТАЗГОДНАСЦЬ ж. доцільність.
МЭТАЗГОДНЫ доцільний.
МЭТАНАК1РАВХНА прислівн. цілеспрямовано.
МЭТАНАКГРАВХНАСЦЬ ж. цілеспрямованість.
М ЭТАНАК1РАВАН Ы цілеспрямований.
МФТЛАХІ тільки мн. прост. 1. шматкй, клап
ті; разарваць на м. пошматувати; 2. знев. ма
натки, (зб.) манаття с.
МЯДЗВЁДЖЫ ведмёжий, ведмёдячий; 0 м.
кутбк глухйй закуток; -джая пасл^га ведмёжа
послуга.
МЯДЗВЁДЗЕУ ведмёжий, ведмёдячий.
МЯДЗВбДЗІНА ж. ведмежина, ведмедина.
МЯДЗВЁД31ХА ж. розм. ведмёдйця, ведмедиха.
МЯДЗВЁД31ЦА ж. ведмёдйця; Вялікая Мядзвбдзіца астр. Віз, Велйкий Віз, Велйка Вед
мёдйця; М&лая Мядзвбдзіца астр. Малйй
Віз, Мала Ведмёдйця.
МЯДЗВЁДЗЬ ч. прям., перен. ведмідь.
МЯДЗВЁДЗЬ-БАДЗЙГА, род. мядзвёдзя-бадзягі ч. мисл. шатун.
МЯДЗВЁДКА1 ж. ент. вовчок ч., капустянка.
МЯДЗВЁДКА2 ж. техн. струг ч.
МЯДЗВЁДН1К ч. 1. (мисливець, дресирувальник)
ведмежатник, ведмёдник; 2. (приміщення для
ведмедів) ведмежатник.
МЯДЗЙК, род. медзяка ч. розм. мідяк.
МЯДЗЙНКА1 ж. (фарба) мідянка.
МЯДЗЙНКА2 ж. зоол. мідянка.
МЯДНЇЦА ж. розм. (мідна миска) мідниця.
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МЯДОВІК ч. (медове печиво) медяник, медівнйк.
МЯДОВЫ 1. медовий, мёдянйй; м. пах медові
(медяні) пахощі, медовий (мёдянйй) запах;
м. пёршк медянйк, медівнйк; 2. перен. медо
вий; м. гблас медовий голос; м. месяц медо
вий місяць.
МЯДОУНІК, -ку ч. бот. медоцвіт.
МЯЖА ж. 1. (між земельними ділянками) ме
жа, обніжок ч., обміжок ч.\ 2. (між держава
ми) кордон ч.\ 3. техн., мат. (рубіж) гранйця; (грань) межа; м. пругкасці ф анйця пруж
ності; м. трьіваласці фанйця міцності; м. хі'бнасці межа похибки; 4. перен. межа; пераступіць
мяжу переступйти межу (межі).
МЯЗДРА ж . у різн. знач, міздря.
МЙКАЦЬ ж. у різн. знач, м’якуш ч.
МЯКЇНА ж. с.-г. полова; 0 м. у галавё полова
(солома) в голові; старбга вераб’я на мякіне
не падманёш присл. старого (сфіляного) го
робця на полові не обдуриш (не зловиш);
старйй вовк не лізе до ями; старого лйса
тяжко зловйти.
МЯКІННІК ч. (повітка на полову) половник,
половня ж ., полов’яник.
МЯКІННЬІ с.-г. полов’яний.
МЯКІШ ч. 1. (м'яка частина печеного хліба)
м’якушка ж.\ 2. (м'яка частина чого-небудь)
м’якуш.
МЙККА прислівн. м’яко; м. сцёле, ды мулка
спаць прик. м’яко стёле, та твёрдо спати; у
вічі як лис, а за очі як біс; слова ласкаві, та
думкй лукаві; тіло обіймає, а душу виймає;
на язиці мід, під язиком лід; слова масні, а
пирогй пісні; у ноги кланяється, а за п’яти
кусає.
МЯККАВАЛОСНІК, -ку ч. бот. слабнйк.
МЯККАСАРДЙЧНАСЦЬ ж. м’якосёрдя с.
МЯККАСАРД^ЧНЫ м’якосёрдий.
МЯККАЦЁЛАСЦЬ ж. м’якотілість.
МЯККАЦЁЛЫ прям., перен. м’якотілий.
МЯККАЦЁЛЫЯ імен. мн. зоол. м’якотілі, м’якунй.
МЯККАШ&РСНЫ м’якошёрстий; (про овець)
м’якововний.
МЙККІ у різн. знач. м’якйй.
МЯКЧФЙ прислівн. вищ. ст. м’якше.
МЯКЧЭЙШЫ прикм. вищ. ст. м’якший.
МЯКЧФННЕ с. м’якшення.
МЯКЧЭЦЬ недок. прям., перен. (ставатим'як
шим) м’якшати.
МЙЛА с. 1. (для розтирання харчових продук
тів) товкач ч., товкачка ж .; макогін ч., м’яло;
2. перен. прост, (про неповоротку людину)
вайло ч. і ж ., тюхтій ч., незфаба ч. і ж.\
0 дурань і м. злбміць присл. загадай дурневі

(дурному) Богу мол йтися, він і голову (лоба)
розіб’є; кажй дурневі поклони бйти, а він і
лоба (чоло) розіб’є; дай дурневі товкача (ма
когона), він і вікна поб’є; пошлй дурня по
раки, а він жаб принесё (наловить); послав
дурня по масло, та й у печі погасло; ні у кбла,
ні у м. прик. ні Богові свічка, ні чортові
шпйчка (ладан, кочерга); молодёць як печёний горобёць; ані до ради, ані до звбди.

МЯСЦІЦЦА

МЯЛАВАТЫ прост, незграбний, неповорот
кий, вайлуватий.
МЯЛЁЦЬ див. мяльчЗць.
МЯЛЇЦЬ недок. натирати крёйдою, м&зати крёйдою, крейдувати.
МЙЛЬЦА с. зменш, товкачик ч., товкйчечка ж .,
макогінчик ч.
мяльч&й прислівн. вищ. ст. мілкіше.
МЯЛЬЧФЙШЬІ прикм. вищ. ст. мілкіший.
М ЯЛ ЬЧ^Ц Ь і МЯЛЁЦЬ недок. (про річку, озе
ро тощо) міліти; (ставати мілкішим — зви
чайно) мілішати.
МЙЛЫИЧЫК ч. спец, м’яльник.
МЙЛЫ11ЧЫЦА ж. спец, м’яльниця.
МЙМЛІЦЬ недок. розм. (незрозуміло говорити)
мймрити.
МЙМЛЯ ч. і ж. розм. (той, хто незрозуміло
говорить; нерішуча людина) м’яло с., маруда
ч. і ж ., марудник */., марудниця ж.
МЯНЁК див. мянт^з.
МЯНТАШКА ж. 1. (лопатка, якою гострять
коси) мантачка; 2. перен. розм. (про люди
ну, що багато говорить) базіка ч. і ж ., ба
зікало ч. і с.
МЯНТУЗ, род. ментузй / МЯНЁК, -нька ч. іхт.
минь, миньок.
МЯ НУ ПІКА ж. 1. прізвисько с.; 2. (у тварин)
клйчка.
м я н ц ї ц ь недок. 1. (косу) мантачити; 2. пе
рен. розм. (язиком) базікати, ляпати, патяка
ти, верзтй, верзякати; 0 м. языкбм плескати
(молоти) язиком.
МЯРЦВЁЦЬ недок. у різн. знач, мертвіти.
М ЯРЦВІЦЬ недок. у різн. знач, мертвити.
МЯРЦВЙЧЫНА Ж . прям., перен. розм. мертвечйна, мертвёччина, мертвота; (про тварин
— ще) падло с., стёрво с.
МЯРФЖА ж. (пристосування для ловіння риби)
ятір ч.
МЯРФЖКА ж. (вишивка) мерёжка.
МЯР&ЖНЫ риб. ятірний.
МЙСА с. у різн. знач, м’ясо.
МЯСАГАНДАЛЬ ч. м’ясоторгівля ж.
МЙСА-КАСЦЯВЬІ м’ясо-кістковйй.
МЯСАНАРЬІХТОУКІ, -тбвак, одн. мясанарыхтбука ж. м’ясозаготівля.
МЯСАНАРЫХТОУЧЫ м’ясозаготівельний.
М ЯСІПЬШ ЧЬІК ч. спец. МІСЙЛЬНИК.
МЯСІЛЬШЧЬІЦА ж. спец, місильниця.
МЯСЇЦЬ недок. у різн. знач, місйти.
МЙСКА с. м’ясцё.
МЯСЦІЦЦА і МЁСЦ1ЦЦА недок. 1. бути;
розміщуватися, містйтися, розташовувати
ся; (у тісноті) тулйтися; уся сям’я -ці'лася
у адньїм пакбі уся родйна тулйлася в одній
кімнаті; на выгане -ціуся будынак шкблы на
вйгоні був будйнок школи; пакбй, у якім
-ціуся аддзел рзд&кцьіі, быу не вялікі кімна
та, у якій містйвся (розміщувався, розташо
вувався) відділ редакції, була не велйка;
2. юрбитися, юрмйтися; розміщуватися,
влаштовуватися, тиснутися; хлбпцы -ціліся
каля кастра хлопці тйснулися (юрбйлися,
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юрмйлися) коло (біля) вогню (вогнища);
3. уміщатися; усб рЗчьі месцяцца у чамад&не
усі речі вміщаються у валізі; 4. умощувати
ся, усідатися.
МЯСЦЇЦЬ недок. 1. розміщати, розміщувати;
2. уміщати.
мясцкОм ч. заст. (мясцбвьі камітЗт) місцев
ком (місцевий комітет).
МЯСЦОВАСЦЬ ж. місцевість.
МЯСЦОВЬІ місцевий.
МЯТЛІК ч. 1. бот. тонконіг; 2. обл. метелик.
МЯТЛЇСТЬІ бот. волотйстий.
МЯТЛІЦА ж. бот. метлюг.
МЯТУШІЛЦЬ недок. розм. м’яти.
МЯУ виг. няв.
МЙУКАННЕ с. нявкання, нявчання.
МЙУКАЦЬ недок. і МЙУКНУЦЬ док. однокр.
нявкати, нявчати; нйвкнути.
МЯЦбЖ, род. мяцяжу ч. заколот.
мяц£жнік ч. заколотник.
МЯЦЄЖНІЦА ж. заколотниця.
М ЯЦ£Ж НІЦКІ заколотницький.
МЯЦЕЖНЬІ 1. (причетний до заколоту) за
колотний, бунтівнйй; -ньія вбйскі заколо
тні (бунтівні) війська; 2. (неспокійний) бен
тежний, бунтівлйвий; неспокійний; м. хар&ктар бентежна (неспокійна) вд&ча.
МЯЦЕЛІСТЬІ розм. завірюшний, заметільний;
сніговійний, хуртовйнний. — Див. ще мяцеліца.
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МЯЦЁЛ1ЦА ж. 1. завірюха, заметіль, метели
ця; сніговій ч., сніговиця, віхола, хуртовйна,
хуга, хуговій ч., завія; (розм.) хурделиця, хур
дига, хуртеча, метіль; 2. (назва танцю) мете
лиця.
МЯЦЁЛ1ЧНЫ завірюшний, заметільний; сні
говійний, хуртовинний. — Див. ще мяцёлща.
МЯЦЁЛАЧНЫ 1. мітелковий; 2. бот. волоте
вий, волотковий.
МЯЦЁЛКА ж. 1. мітелка, віничок ч.\ 2. бот.
волоть, волоток ч.
МЯЦЁЛЧАТЫ бот. волотйстий.
МЯЧ&УНІК, -ку ч. обл. рогіз, рогоза ж.
МЯШАЛЫ11ЧЫК ч. спец, мішальник.
МЯШАЛЬШЧЬІЦА ж. спец, мішальниця.
МЯШАНАСЦЬ ж. змішаність.
МЯШАНЕЦ, -нца ч. розм. с.-г. напівкровка ж.;
(розм.) покруч ж. і ч.
МЯШАНЬІ і МЁШАНЫ 1. дієприкм. мішаний;
2. прикм. мішаний; 3. прикм. (різнорідний)
змішаний; мішаний; м. лес мішаний ліс;
4. прикм. розм. зораний (повторно).
МЯИІАЦЬ недок. 1. мішати; м. к&шу мішати
кашу; 2. (з ’єднувати, перемішуючи) змішува
ти, мішати, перемішувати; м. гліну з пяскбм
змішувати (мішати) глину з піском; 3. перен.
розм. (утягувати в щось ганебне) уплутувати
(в що)\ 4. розм. (землю) повторно орати, пе
реорювати,
мяшдй, -ш$ю ч. бот. мишій.

н
НААБАПАЛ див. аб&пал.
НААБВОРВАЦЬ док. наоборювати; наобгортати (плугом).
НААБГАБЛЕУВАЦЬ док. понастругувати.
НААБГАНЙЦЬ док. напроорювати; напідгортати (плугом).
НААБГОН прислівн. розм. наввйпередки; паббгчьі н. побігти наввйпередки.
НААБДЗІРАЦЬ док. понадирати; наобдирати.
НААБІВАЦЬ док. наоббивати.
НААБІРАЦЬ док. 1. наоббирати, пооббирати;
(плоди — ще) наобривати, понаривати; н.
кош йбльїк понаривати кошик йблук; 2. начйстити; поначищати; м&ці ужо ~ла бульби
мати вже начйстила картоплі.
НААБКАЛОЧВАЦЬ док. понатрушувати, натрусйти; н. груш з дрЗва натрусити груш з
дбрева. — Див. ще абкалбчваць.
НААБКОПВАЦЬ док. 1. наобкопувати; 2. с.-г.
попідгортати, пообгортати, попідсипати,
(сапою — ще) попідсапувати.
НААБЛОМ ВАЦЬ і НААБЛбМЛІВАЦЬ док.

наламйти, поналамувати, поналомлювати; н.
галін поналамувати (наламати) гілок (гілля).
НААБЛУЗВАЦЬ док. поналузувати, поналущувати; н. гарб^зікау поналузувати (понал^щувати) гарбузового насіння.
НААБЛУШЧВАЦЬ док. поналузувати, поналущувати.
НААБМбНЬВАЦЬ док. наобмінювати, пона
мінювати; н. м&рак понамінювати марок.
НААБРАЗАЦЬ і НААБР&ЗВАЦЬ док. наобріз&ти, наобтин&ти; понарізати, понарізувати;
н. галін понарізати (нарізати) гілок; н. мяса
нарізати (понарізати, понарізувати) м’яса.
НААБСЯКХЦЬ док. наобсік£ти, наобтин&ти; н.
сукбу наобсікати (наобтин&ти) сучків.
НААБТРАСАЦЦА див. наатрас&цца.
НААБТРАСАЦЬ док. натрусйти, понатрушува
ти; н. йбльїкау натрусйти яблук.
НААБЦЯРдБЛІВАЦЬ і НААЦЯРЙБЛІВАЦЬ
док. наобрубувати, наобрізувати, наобрізати;
н. вбцця наобрубувати гілля; н. буракбу наобчищати буряків. — Див. ще абцярЗбліваць.
НААБЧ^СВАЦЬ1 док. наобчісувати.
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НААБЧ&СВАЦЬ2 док. наобтісувати; н. бярвбнняу наобтісувати колод.
н а а б ш м О р г в а ц ь док. розм. понаривати,
понашморгувати. н. ягад понаривати ягід.
НААДБІРАіДЬ док. 1. (захопити силою багато
чого-небудь) навідбирати; 2. (вибрати з низки
однорідних предметів велику кількість чогонебудь) навідбирати; н. спельїх ябльїк навід
бирати спілих яблук (спілі яблука).
НААДВАЛЬВАЦЦА док. навідпадати, повідпа
дати, повідставати; -вальвалася шмат тинку
повідпадало (повідставало) багато тйньку.
НААДВАРОТ прислівн. 1. у різних знач, навпакй, (розм.) навйворіт; прачитаць слбва н.
прочитати слово з кінця [наперед]; єн рббіць
усе н. він робить усе навпаки (навйворіт);
2. у знач. вст. сл. навпаки; єн не спишуся, а,
н., пайшбу яшчЗ хутчій він не зупинйвся, а
навпакй, пішов ще (іще) швйдше (хутчіш,
хутчіше); 3. у знач. зап. навпакй; Я вам не
перашкоджу? — Н., я вельмі рад вас бачьщь
Я вам не перешкоджу? — Навпакй (аж ніяк,
анітрохи, нітрохи), я дуже радий вас бачити.
НААДГРАБАЦЬ док. навідгрібати, (лопатою
та ін. — звичайно) відгортати; н. снегу навідгортати снігу.
НААДЦЗІРАЦЬ док. навідривати, понаривати;
н. дбшак навідривати дошок.
НААДКЛАДАЦЬ і НААДКЛАДВАЦЬ док. 1. (від
класти окремо певну частину чого-небудь) на
відкладати; н. сухіх дроу навідкладати сухих
дров; 2. тільки в З ос. (про птахів — відклас
ти яйця для виведення пташенят) понаноси
ти, навідкладати.
НААДКОЛВАЦЬ док. навідколювати; н. шчЗпак навідколювати трісок.
НААДЛІВАЦЬ док. 1. (про рідину — налити
певну кількість, відливаючи з різного посуду)
навідливати, понадливати, повідливати;
2. (виготовити литтям велику кількість чого-небудь) повиливати; н. статуЗтак повиливати статуетки.
НААДМЙРВАЦЬ док. навідміряти.
НААДПІЛОУВАЦЬ док. навідпйлювати.
НААДПОРВАЦЬ док. навідпорювати.
НААДР^З прислівн. навідріз; рішуче, категорйчно.
НААКОННЬІ навіконний; -ная разьба навікон
не різьблення.
НААКОРВАЦЬ док. (багато) наочищати-від
корй.
НААПАШКІ і АПАШКІ прислівн. наопашки,
опашки; (розм.) наопаш, наопашку.
НААПІЛОУВАЦЬ док. понарізати, понарізува
ти; н. дзерава на х&ту понарізати (понарізу
вати) дерева на хату.
НААРФАВАНЬІ дієприкм. (очищений за допо
могою віялки) навіяний. — Див. ще наарфбуваць.
НААРФАВАЦЬ див. наарфбуваць.
НААРФОУВАЦЦА недок. пас. навіюватися.
НААРФОУВАЦЬ недок., НААРФАВАЦЬ док.
с.-г. (очистити віялкою певну кількість збіж
жя) навівати, навіювати, навіяти, (багато)
понавівати, понавіювати.
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НААСКРАБАЦЬ док. наобшкрябувати, наобскрібати.
НААСКУБАЦЬ і НААСКУБВАЦЬ док. (багато
общипати) наобщйпувати; (волосся, пір'я,
траву тощо — звичайно) наобскубувати, наобскубати, напатрати.
НААСОУВАЦЦА док. (зсунутися у великій кіль
кості) назсовуватися, назсуватися; -велася
пяску з ббрага назсувалося піску з берега.
НААТРАСАЦЦА і НААБТРАСАЦЦА док. (опас
ти у великій кількості) нападати; -лася сліу
нападало слив; -лася лісця нападало лйстя.
НААТРАСАЦЬ док. (обтрусити велику кількість
чого-небудь) понатрушувати, натрусйти; н. ігруш понатрушувати (натрусйти) груш.
НААЦЯРдБЛІВАЦЬ див. наабцярЗбліваць.
НАБАДЗЙЦЦА док. розм. 1. наблукатися, (дов
го) попоблукати; напоневірятися; хбпіць,
-уся па свеце досить (годі [вже]) наблукався
(попоблукав, напоневірявся) світом (по сві
ту); 2. (марно) натинятися, навештатися, насновиґатися, нашвендятися.
НАБАДРЬІ і НАБІДРЬІКІ, НАБ^ДРЬІКІ тіль
ки мн. обл. 1. шори; 2. шлея ж.
НАБАЖФНСЮ богослужбовий, богослужебний.
НАБАЖФНСТВА с. служба [Божа] ж., відпра
ва ж., богослужіння, богослужба ж.
НАБАК прислівн. набік; убік; (про головний убір
— ще) набакйр; капялюш збіуся н. капелюх
ізсунувся набік (набакйр); 2. розм. на боковеньку; пад’еу і н. наївся — і на боковеньку.
НАБАЛБАТАЦЦА док. розм. наговорйтися, на
балакатися, наторохкотітися, нацокотатися,
нацокотітися, налящатися, наляскотітися, на
молотися, наляпатися [язиком].
НАБАЛБАТАЦЬ док. розм. (наговорити зайво
го) набалакати, наторохтіти, наторохкотіти,
нацокотати, нацокотіти; налящати, наляскотіти, намолоти, наляпати [язиком]; н. рбзнага глупства набалакати (наторохтіти, нато
рохкотіти, намолоти, наляпати [язиком]) різ
них (усяких) дурнйць.
НАБАЛЯВАЦЦА док. розм. набенкетуватися;
нагулятися.
НАБАРАНАВАЦЬ док. с.-г. наволочйти, наскородити.
НАБАСАНОЖ прислівн. [на] босоніж, на босу
ногу.
НАБАЯЦЬ док. розм. 1. звестй наклеп, накле
пати (на кого-що); обмовити, (багатьох, усіх)
пообмовляти (кого)\ 2. (розповісти казку,
байку або багато казок, байок) нарозповіда
ти, наказати, нарозказувати.
НАБГОМ див. нагббм.
НАБЕГЧЬІ док. 1. у різн. знач, набігти; -гла
шмат людзбй набігло (понабігало) багато лю
дей; хваля -гла на ббраг хвйля набігла (накотйлася) на берег; -гла п£ня набігла пеня;
2. налйтися (рідше) наллятися, (багато) по
наливатися; вбчи -глі крбую очі налилйся
кров’ю; 0 жьіць як набяжьіць прик. жити як
живеться (як трапиться, як набіжйть).
НАБЕДРЬІКІ див. н&бадри.
НАБІВАЛЬНЬІ текст, (пов ’язаний з вибійкою;
який призначений для вибійки) вибійчаний.
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НАБІВАЛЬШЧЬІК ч. спец. 1. набивач, наби
вальник; 2. текст, вибійник.
НАБІВХЛЬШЧЬІЦА ж. спец. 1. набивальни
ця; 2. текст, вибійниця.
НАБІВАНКА ж. текст, вйбійка, вибйванка.
НАБІВАНЬІ текст, вибивнйй.
НАБІВАЧНЬІ 1. набивальний; -ная машина
набивальна машйна; ~ни матзриял наби
вальний матеріал; 2. текст, вибивнйй.
НАБІЛ ІЦЬІ, -ліц тільки мн. (частина ткаць
кого верстата) ляда ж., лядобійці, набілки.
НАБЛЙТАНЬІ у різн. знач, наплутаний. — Див.
ще наблйтаць.
НАБЛЬІТАЦЦА док. (про нитки, пряжу тощо)
наплутатися.
НАБЛЬГГАЦЬ док. у різн. знач, наплутати, (ба
гато) понаплутувати; н. нітак наплутати ни
ток; н. у виліченнях наплутати в обчйсленнях.
НАБОЙШЧЬІК ч . 1. спец, набивач, набиваль
ник; 2. текст, вибійник.
НАБОЙШ ЧЬІЦА ж. 1. спец, набивачка;
2. текст, вибійниця.
НАБОК прислівн. 1. набік, убік; 2. набакир;
3. у знач. виг. геть, (до багатьох — ще) гетьте;
геть (гетьте) з дороги!
НАБОР, -ру ч. у різн. знач, набір; (незак. д . —
ще) набирання с., складання с.; складаньї н.
складийй набір; аддаць рукапіс у н. віддати
рукопис у набір.
НАБОРНАЯ ж. імен. друк, (заст.) складальня.
НАБОРНЬІ друк, (заст.) складальний; н. цзх
складальний цех.
НАБОРШЧЬІК ч . друк, набиральник; (заст.)
складач.
н а б О р ш ч ь іц а ж. друк, набиральниця; (заст.)
складачка.
НАБРАХАЦЦА док. 1. (вдосталь погавкати) на гавкатися, набрехатися; 2. перен. груб, наговорйтися, набалакатися.
НАБРУДЖАНА в знач. прис. забруднено, на
бруднено; насмічено.
НАБРУДЖАНЬІ набруднений.
НАБРУДЗІЦЬ док. набруднйти; нанестй, (бага
то) понаносити бруду (розм. фязі, фязюки).
НАБРУШНІК ч . начеревник.
НАБРУТІІНЬІ начеревний.
НАБРЬІДЗЬ ж. розм. знев. набрід ч., (лайиі.)
потолоч.
НАБРЙНЬВАЦЬ недок., НАБРЬІНІЇЦЬ док.
1. (увібравши вологу, збільшитися в об'ємі) на
бухати, набухнути, набрякати, набрякнути,
(багато) понабрякати; (про насіння, бруньки
— ще) бубнявіти, набубнявіти, (багато) понабубнявіти; 2. (напухати) набрякати, на
брякнути, (багато) понабрякати; рукі набрьінялі руки набрякли.
НАБРЬІШІЛЬІ якйй (що) набух (набухнув, на
бряк, набрякнув), набухлий, набряклий; якйй
(що) набубнявів, набубнявілий. — Див. ще
набрйньваць.
НАБРЬІНЙЦЬ див. набрйньваць.

НАБРЬІСЦЇ док. набрести; надйбати; натра
пити.
НАБУЗЇЦЬ док. розм. набешкетувати.

НАБУРЙЦЬ док. техн. набурйти, насвердлйти.
НАБЬІВАННЕ с. (дія) 1. придбання, набуття,
(незак. д. — ще) набування; купівля ж., ку
пування; 2. здобуття, (незак. д. — ще) здобу
вання; засвоєння, (незак. д. — ще) засвою
вання; набуття, (незак. д. — ще) набування;
набирання; 3. набуття, (незак. д. — ще) на
бування; 4. набуття, (незак. д. — ще) набу
вання; 5. наживання, діставання, добуван
ня. — Див. ще набив&ць.
НАБЬІВАЦЦА недок. пас. 1. набуватися; купу
ватися; 2. здобуватися; діставатися, засвою
ватися; 3. набуватися; 4. набуватися; 5. нажи
ватися, діставатися, добуватися. — Див. ще набьт&ць.

НАБЬІВАЦЬ недок., НАБЬІЦЬ док. 1. (стати
власником чого-небудь) набувати, набути /
(багато) понабувати; (док.) придбати, надба
ти, (багато) понадбати; купувати і (розм.)
купляти, купйти, (багато) покупувати, покупляти; -бйць машину придбати (набути,
купйти) машйну; -бйць палітб придбати (на
бути, купйти) пальто; -бйць каня придбати
(набути, купйти) коня; 2. (здобути, засвоїти)
здобувати, здобути; діставати, дістати, засво
ювати, засвоїти; -бйць веди здобути (діста
ти, засвоїти) знання; -бйць спецьіяльнасць
здобути спеціальність; -бйць права набути
(здобути) право; 3. (стати, зробитися якимнебудь) набувати, набути; пакбй -б й у ранбйшьі вйгляд кімната набула колйшнього (по
переднього) вйгляду, кімната набрала (при
брала) колйшній (попередній) вйгляд; размбва -би ла вбстри характар розмова набула
гострого характеру, розмова прибрала (на
брала) гострого характеру; 4. (заслужити,
здобути, отримати) здобувати, здобути, за
живати, зажйти; набувати, набути, набира
ти, набрати; -бйць сл&ву здобути славу, за
жйти слави; -бйць вялікае значЗнне набути
(набрати) великого значення; -бйць актуальнасць набути (набрати) актуальності; 5. розм.
(захворіти на щось) наживати, нажити, діста
вати, дістати, добувати, добути; -бйць туберкулез нажити (дістати, добути) туберкульоз;
-бйць язву нажити (дістати, добути) вйразку.
НАБЬІТАК, -тку ч. 1. (майно, власність) на
дбання с., здобуток, набуток, власність ж.,
майно с., скарб, добро с.\ нарбдньї н. народне
надбання (добро), народна власність; 2. (при
дбана річ) придбання с., покупка ж.; 3. перен.
набуток, здобуток, надбання с.\ перадаваць
-кі сваей практиці передавати здобутки своєї
практики; мастацкія -к і в^снай нарбднай
твбрчасці художні здобутки (надбання) усної
народної творчості, художній набуток усної
народної творчості.
НАБЙТЧЬІК ч. (особа, яка купує, здобуває щонебудь) набувач, набувальник.
НАБЙТЬІ дієприкм. 1. прйдбаний, набутий;
куплений; 2. здобутий; дістаний; засвоєний;
3. набутий; набраний; 4. здобутий, набутий;
5. нажитий, дістаний, здобутий. — Див. ще
набиваць.

НАБЬІЦЦА док. розм. (удосталь побути) набу

НАБЬІЦЦЕ

255

тися, пробути; н. у лесе пробути в лісі; н.
дбма набутися вдома.
НАБЬІЦЦЕ с. 1. придбання, набуття, (незак.
д. — ще) набування; купівля ж., купування;
2. здобуття, (незак. д. — ще) здобування; діс
тавання; засвоєння; 3. набуття (незак. д. —
ще) набування, набирання; 4. здобуття, здо
бування; набуття, набування; 5. нажиття,
(незак. д. — ще) наживання; діставання, здо
буття, здобування. — Див. ще набьіваць.
НАБЬІЦЬ1 див. набьіваць.
НАБЬІЦЬ2 док. розм. (звичайно вживане із за
переченням не) пробути; дбма я дбуга не -бьіу
удома я довго не пробув.
НАБЬІЧВАЦЦА недок., НАБЬІЧЬІЦЦА док.
розм. груб. (набурмосившись, дивитися спідло
ба) бісом (чортом) дивйтися, подивйтися; як
вовк (вовком, як звір, звіром) дивйтися, по
дивйтися (глянути, поглянути); вовкувато
дивйтися, подивйтися (глянути, поглянути);
дзйзом (зйзом, зйзим оком) дивйтися, поди
вйтися.
НАБ&ДРЬІКІ див. набадрьі.
НАБЙРСАЦЬ док. розм. наплутати; н. нітак на
плутати ниток.
НАВАВОРНЬІ с.-г. новоорний.
НАВАГОДНІ новорічний.
НАВАДЗІЦЬ док. 1. (багато, у різний час при
вести когось куди-небудь) навестй, (багато)
понаводити; 2. (поводити кого-небудь протя
гом тривалого часу) поповодйти; н. па горадзе
поповодйти містом (по місту).
н а в а д н Е н н е с. прям., перен. 1. повідь ж.,
повінь ж.; 2. (дія) затоплення, (незак. д. —
ще) затоплювання, залиття, (незак. д. — зви
чайно) заливання; наповнення, наводнення,
(незак. д. — ще) наповнювання.
НАВАДНІЦЦА див. навадняцца.
НАВАДНЇЦЬ див. навадняць.
НАВАДНЙ 1. у різн. знач, наведений, навіднйй; н. мост наведений (навіднйй) міст;
2. (який наштовхує на правильну відповідь,^ до
помагає знайти її) навіднйй; ~нбе пьітанне
навідне питання (запитання).
НАВАДНЙЦЦА недок. звор., пас., НАВАДНІЦЦА док. 1. пас. (недок.) затоплятися, затоп
люватися, затопйтися; заливатися, залйтися;
наповнятися, наповнюватися, наповнитися;
наводнятися, наводнйтися; 2. перен. (напов
нюватися) наповнятися, наповнюватися, на
повнитися, наводнятися, наводнйтися.
НАВАДНЙЦЬ недок., НАВАДНЇЦЬ док. 1. за
топляти, затоплювати, затопйти, позатоп
лювати, позатопляти; заливати, зал йти, (рід
ше) залляти, (багато) позаливати; 2. перен.
наповняти, наповнювати, наповнити; навод
няти, наводнйти; -ніць рьінак таварамі напов
нити (наводнйти) рйнок товарами.
НАВАЖАНЬІ наважений. — Див. ще наважваць1.
НАВАЖВАЦЦА1 недок. пас. наважуватися. —
Див. ще наважваць1.
НАВАЖВАЦЦА2 недок., НАВАЖЬІЦЦА док.
(книжн.) намірятися, наміритися, заміряти
ся, заміритися; наважуватися, наважитися.

НАВАЛ ОЧКА

НАВАЖВАЦЬ1недок., НАВАЖЬІЦЬ1док. (зва
жуючи на вагах, підготувати що-небудь у пев
ній кількості) наважувати, наважити (бага
то) понаважувати; -жьіць дзесяць тон бульби
наважити десять тонн картоплі.
НАВАЖВАЦЬ2 недок., НАВАЖЬІЦЬ2 док. (ма
ти намір) наважуватися, наважитися; (книжн.)
намірятися, наміритися, замірятися, заміри
тися; єн -жьіу прасіць дапамбгі він наважився
просйти допомоги.
НАВАЖДАЦЦА док. розм. (намучитися з чи
мось, коло чогось) навозйтися, повозйтися (з
ким-чим, коло кого-чого); напоратися (коло
кого-чого); наморочитися, поморочитися (з
ким-чим).
НАВАЖЬІЦЦА див. наважвацца2.
НАВАЖЬІЦЬ1 див. наважваць1.
НАВАЖЬІЦЬ2 див. наважваць2.
НАВАКОЛА див. навбкал.
НАВАКОЛЛЕ і ВАКОЛЛЕ с. 1. (місцевість,
яка прилягає до чого-небудь) околиця ж., міс
цевість ж.; 2. перен. довкілля.
НАВАКОЛЬНЬІ / АКАЛІЧНЬІ 1. навколиш
ній, довколишній; 2. зовнішній, навколиш
ній; ~нае асярбдцзе довкілля с., навколишнє
середовище.
НАВАЛАКАЦЦА недок., НАВАЛАЧЙСЯ док. 1
і 2 ос. не вжив. розм. 1. несхв. (приходити
куди-небудь у великій кількості) находити,
найтй, (багато) понаходити; насходитися,
(багато) понасходитися; (док.) набрестй; ~л6ся нарбду у хату понаходило (понасходилося,
насходилося) людей у хату; 2. (насунувшись,
затулити собою) натягати, натягтй і натягну
ти, затягувати, затягтй, затягнути; (безос.: про
хмари — звичайно) нахмарювати, нахмарити,
нахмарюватися, захмарювати, захмарити, за
хмарюватися, захмаритися, насуплювати,
насупити; -ліся чбрньїя хмарьі натяглйся (на
тягнулися, натягло) чорні хмари, затягло чор
ними хмарами; нахмарило, нахмарилося, за
хмарило, захмарилося; насупило, небо насу
пилося.
НАВАЛАКАЦЬ недок., НАВАЛАЧЬІ док. розм.
1. (приносити за кілька прийомів у великій кіль
кості) наносити, нанести і наносйти, (багато)
понаносити; (розм.) натягувати, натягати, (ба
гато) понатягати і понатягувати; (док.) настя
гати; 2. несхв. (привести, навести у великій
кількості куди-небудь) наводити, навестй, (ба
гатьох) понаводити; 3. безос. (затягнути) на
тягати, натягтй і натягнути; (про хмари — зви
чайно) нахмарювати, нахмарити, нахмарюва
тися, нахмаритися, захмарювати, захмарити,
захмарюватися, захмаритися; насуплювати,
насупити; на нббе хмар -лаклб нахмарило, на
хмарилося, захмарило, захмарилося, насупи
ло, небо насупилося.
НАВАЛАПАГРУЗАЧНЬІ наваловантажний.
НАВАЛАЧКА і НАВАЛОЧКА ж. наволочка,
наволока, пошивка, пошйванка; (нижня —
звичайно) напірник ч., насипка.
НАВАЛАЧЬІ див. навалакаць.
НАВАЛАЧЙСЯ див. навалакацца.
НАВАЛОЧКА див. навалачка.

НАВАЛТУЗІЦЦА
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НАВАЛТУЗІЦЦА док. розм. навовтузитися,
натовктйся; навозйтися, поповозйтися.
НААРАНЬІ див. навбраньї.
НАВАЛЬВАЦЬ недок., НАВАЛЇЦЬ док. 1. (на
кладати що-небудь на когось, щось) навалю
вати, навал йти, (багато) понав&лювати; на
кидати, накйдати, (багато, скрізь) понакида
ти; (розм.) навертати, навернути, (багато) по
навертати; (чимось важким зверху — ще)
привертати, привернути; -ліць к&мень на
што-небудзь навалйти (привернути) камінь на
що-небудь; 2. (навантажувати, накладати
багато чого-небудь) накидати, накйдати, по
накидати; ~лщь кучу дроу накйдати купу дров;
3. безос. (нападати у великій кількості (про
листя, сніг, тощо) навалювати, навалйти, (ба
гато) понавалювати; накидати, накйдати,
(багато) понакидати; навертати, навернути,
(багато) понавертати; ~л£ла мнбга снбгу насйпало (накйдало, навалйло, навернуло) багато
снігу; 4. безос. (прийти, зібратися у великій
кількості) насувати, насунути, навалювати,
навалйти, натйснутися; з усіх бакбу -ліла на
раду звідусюди (звідусіль) насунуло (натйснулося, навалйло) людей (народу).
НАВАЛЬНІЦА ж. прям., перен. гроза; (прям. —
ще) громовйця.
НАВАЛЬНІЦААДЗНАЧНІК ч . метеор, грозо
відмітник.
НАВАЛЬНІЧНЬІ грозовйй, (поез.) фозянйй.
НАВАЛЬШЧЬІК ч . навальник, навблювач, накидйльник, накладач, навантажувач, наван
тажник.
НАВХЛЬШЧЬІЦА ж. навальниця, навалювач
ка, накладальниця, накладачка, навантажувачка.
НАВАЛФНДАЦЦА док. розм. 1. (довго робити
щось, докладаючи великих зусиль) намарудити
ся, наморочитися; 2. (протинятися без мети)
навештатися, нашвендятися, нашвендяти.
НАВАНДРАВАЦЦА намандруватися, попомандрувати; набродйтися.
НАВАНІТАВАЦЬ док. розм. наблювати, (бага
то) понабльовувати.
НАВАРАТ: другім -там удруге, другий раз.
НАВАРОЧАНЬІ розм. навернений, наверну
тий; нагорнений, нагорнутий; навалений,
накиданий. — Див. ще наварбчаць.
НАВАРОЧАЦЬ док. 1. (перевертаючи, наклас
ти, накидати) навалйти, (багато) понавалю
вати; накйдати, (багато) понакидати; н. кучу
камення навалйти (накйдати) купу каміння;
2. (повалити набік, перекинути велику кіль
кість чого-небудь) перекйнути, (багато) по
перекидати; перевернути, (багато) попере
вертати; повалйти, поваляти, звалйти, (бага
то) позвалювати; (про вміст чого-небудь,
дерева — звичайно) вивернути, (багато) по
вивертати; бур&н -рбчау мнбга дрзу буревій
(буран) повивертав багато дерев; 3. розм.
(накидати у великій кількості) навалйти, (ба
гато) понавалювати; накидати, (багато) по
накидати; навернути, (багато) понавертати;
(чимось важким згори розм. — ще) приверну
ти; н. гбрьі зямлі навалйти (накйдати, навер
нути) гори землі. — Пор. наварбчваць.

НАВАРОЧВАЦЦА недок. 1. (про сльози) навер
татися, набігати; 2. пас. навалюватися; при
криватися, затулятися; нахилятися, схиляти
ся, нагинатися, прихилятися.
НАВАРОЧВАЦЬ недок. 1. (безладно накидати)
навалювати, накидати, (розм.) навертати;
2. (чьт илто) навалювати; (накривати, захища
ючи що-небудь) прикривати, затуляти; 3. нахи
ляти, схиляти, нагинати, прихиляти; 4. перен.
(заохочувати) прихиляти; н. на чьгг&нне при
хиляти до читання. — Пор. наварбчаць.
НАВАРСАВАНЬІ текст, наворсований. — Див.
ще наварсаваць.
НАВАРСАВАЦЬ док. текст, наворсувати, наворсйти.
НАВАСЕЛЛЕ с . новосілля, входини, вхідчини.
НАВАСТЬІЦЦА див. навбстрьівацца.
НАВАСТРЬІЦЬ див. навбстрьіваць.
НАВАТ наст. 1. навіть; аж; н. уявщь цяжка на
віть (аж) уявйти важко; єн н. і не бму там він
навіть і не був там; 2. у знач. спол. навіть;
прийшлі усе, н. дзеці прийшлй всі, навіть ді
ти.
НАВЕДАЦЬ див. наведваць.
НАВЕДВАЛЬНАСЦЬ ж . відвідування с., (рід
ше) відвідуваність ж.
НАВЕДВАЛЬНІК ч. відвідувач.
н а в Е д в а л ь н і ц а ж. відвідувачка.
НАВЇДВАННЕ с. 1. (дія) відвідування, (зак. д.
— ще) відвідання; (візит до когось) відвідини,
завітання; 2. (кількість приходів куди-небудь)
відвідування; дббрае н. заняткау добре відві
дування занять.
НАВІІДВАЦЦА недок., НАВбДАЦЦА док. 1. (да
кого) навідуватися, навідатися (до кого), на
відувати, навідати, провідувати, провідати
(кого), відвідувати, відвідати (кого); 1. тільки
недок., пас. відвідуватися, провідуватися.
НАВЕДВАЦЬ недок., н а в Е д а ц ь док. відві
дувати, відвідати, навідувати, навідати, про
відувати, провідати (кого), навідуватися, на
відатися (до кого).
НАВЕЙШЬІ 1. прикм. вищ. ст. новіший; гЗтьія
ббтн -вбйшьія ці чоботи новіші; 2. (який
стосується сучасності, найновішої історичної
доби) новітній, найновітніший; ~шая літаратура новітня література.
НАВЕРАДЗІЦЦА док. (стомитися, натруди
тися до втоми) натрудйтися; рукк -дзілася
рука натрудйлася.
НАВЕРАДЗІЦЬ див. навяріджваць.
НАВЕРНЕНЬІ і НАВЕРНУТЬІ 1. навалений,
накйданий, навернутий, навернений; 2. (чьш)
навалений; прикрйтий; 3. нахйлений, схйлений, нагнутий, прихйлений. — Див. ще навярнуць 1, 2, 5.

НАВЕРСЕ прислівн. нагорі, угорі, зверху; сядзець н. сидіти нагорі (вгорі); сядзець н. вбза
сидіти зверху воза; (перен.) н. рашйлі нагорі
(угорі, зверху) вйрішили.
н а в Е р с т в а ц ц а 1 недок. надолужуватися.
н а в Е р с т в а ц ц а 2 недок. пас. друк, наверсту
ватися.
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НАВЕРСТВАЦЬ1 недок., НАВЯРСТАЦЬ1 док.
надолужувати, надолужити.
н а в Е р с т в а ц ь 2 недок., НАВЯРСТАЦЬ2 док.
друк, наверстувати, наверстати.
НАВЙСЦІ див. навбдзіць.
НАВІВАЛЬНЬІ спец, навивальний; накручувальний; намотувальний.
НАВІВАЛЬШЧЬІК ч . спец, навивальник; накручувальник; намотувальник.
НАВІВАЛЬШЧЬІЦА ж . спец, навивальниця;
намотувальниця.
НАВІВАННЕ с. 1. навивання, накручування,
намотування; 2. (сплітання) навивання.
НАВІВАЦЦА док. звор., пас. 1. навиватися, на
кручуватися, намотуватися; 2. (сплітатися)
навиватися.
НАВІВАЦЬ недок., НАВІЦЬ док. 1. (намоту
вати, накручувати на щось) навивати, навйти, накручувати, накрутйти, (багато) пона
кручувати; намотувати, намотати, (багато)
понамотувати; навіць ніткі на шпульку навйти
(накрутйти, намотати) нитки на шпульку;
2. (за допомогою сплітання підготувати пле
тені вироби) навивати, навйти, (мотузок) су
кати, насукати; навіць вярбвак насукати мо
тузків (мотузок).
НАВІДАВОКУ прислівн. розм. на видноті; на
очах (перед очима) у всіх, (публічно) прилюд
но, привселюдно; усе г5та адбьів&лася н. усе
це відбувалося на очах (перед очима) у всіх;
сядз&ць н. сидіти на видноті.
НАВІСЬ ж. (те, що нависає) навис ч., навіс ч.
НАВҐГЬІ 1. навйтий, накручений, намотаний;
2. навйтий, насуканий. — Див. ще навів&ць.
НАВІХНУЦЬ (трохи ушкодити) підвйвихнути.
НАВІЦЦА док. навйтися, накрутйтися, намо
татися.
НАВІЦЬ див. навіваць.
НАВОБМАЦАК прислівн. навпомацки, напо
мацки, помацки; шук&ць н. шукати навпо
мацки (напомацки, помацки).
НАВОДДАЛЕК і НАВОДДАЛЬ прислівн. 1. не
далеко; н. стаяла каплічка недалеко стояла
каплйчка; 2. віддалік, осторонь; млмн стайу
н. вескі млин стояв осторонь (віддалік) від
села.
НАВОДЗІЦЬ недок., НАВбСЦІ док. 1. (привес
ти кого-небудь) наводити, навести, (багато)
понаводити; навесці дзяцей пбуную х£ту навестй дітей повну хату; 2. перен. (спрямувати
на думку, розмову, підштовхнути до думки, до
розмови) наводити, навестй, наштовхувати,
наштовхнути; навбсці на размбву навестй на
розмову, підштовхнути до розмови; 3. (спря
мувати що-небудь у бік чогось) наводити, на
вестй; (націлювати — ще) рихтувати, нарих
тувати; навесці гармату навестй (нарихтува
ти) гармату; 4. (побудувати міст, переправу)
наводити, навестй; 5. (виказувати когось)
доносити, донестй; (розм.) уносити (уклада
ти) у вуха, унестй (укласти) у вуха; 6. (нада
ти відповідного вигляду) наводити, навестй;
навесці парадах навестй порядок (лад), зробйти (дати) лад, (недок.) порядкувати; 7. (ле
зо) напрявляти, правити, направити, (бага
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то) понаправляти; 8. (годинника) наводити,
навестй; 9. (музичні інструменти) налаго
джувати, налагодити, настроювати, настро
їти; 10. (страх, нудьгу) наганяти, нагонити,
нагнати; навісці сум навестй (нагнати) сум
(смуток); навбсці жах нагнати (навестй) жах,
завдати ж&ху; 11. розм. (народити) наводити,
навестй; 0 навбсці на рбзум навестй на розум;
навбсці [сваё] парадкі порядкувати по-сво
єму; навісці цень на йены дзень напустйти
туману (туман), навестй тінь.
НАВОДЗІЦЦА недок. пас. наводитися; на
штовхуватися; доноситися; порядкув&тися;
направлятися; налагоджуватися, настроюва
тися; наганйтися, нагонитися, наводитися.
— Див. ще навбдзіць.
НАВОДКА ж. 1. (дія) навёдення с., (незак. д. —
ще) наводження с.\ н. мбета наведення моста
(мосту); 2. військ, наводка; прамбй ~кай пря
мою наводкою; 3. (леза) правлення с., гострін
ня с.; 4. (музичних інструментів) настройка;
(незак. д. — ще) настроювання с., ладнання с.
НАВОДЛіУ прислівн. навідліг.
НАВОДМАШ прислівн. навідліг; з розмаху,
розмахнувшись; (рідко) навідмаш.
НАВОДНЫ розм. (найчастіше про тварин) за
везений.
НАВОДЧЫК ч. у різн. знач, навідник.
НАВОДЧЫЦА ж. навіднйця.
НАВОДШЬІБЕ прислівн. (розм.) на відлюдді.
НАВОЖВАЦЬ недок. навозити, наводжувати.
НАВОКАЛ / НАВАКОЛ, НАВАКОЛА, НАВОКАЛА 1. прислівн. навколо, довкола, навкру
ги, навкруг; кругом; паглядзёць н. подивйтися навколо (довкола, навкругй, навкруг, кру
гом); 2. прийм. з род. в. навкруг, навкругй,
навколо, довкола; н. агню сядзблі людзі на
вкруг (навкругй, навколо, довкола) вогню
(огню) сиділи люди.
НАВОРАНЫ / НААРАНЫ набраний.
НАВОРВАЦЬ недок. наорювати.
НАВОСТРАНАСЦЬ ж. відточеність; вйгостреність.
НАВОСТРАНЬІ наточений, поточений; нагос
трений, вйгострений; намантачений, вймантачений; направлений. — Див. ще навбетрываць.
НАВОСТРЫВАННЕ с. наточування; нагос
трювання; вигострювання; направляння.
НАВОСТРЫВАЦЦА недок., НАВАСТРЙЦЦА
док. 1. наточуватися, наточйтися; нагострю
ватися, нагострйтися; нож -рыуся ніж наточйвея (нагострйвся); 2. загострюватися, загострйтися; ягб слых -рыуся його слух загострйвея; 3. недок. пас. наточуватися, нагос
трюватися, направлятися.
НАВОСТРЫВАЦЬ недок., НАВАСТРЙЦЬ док.
наточувати, наточйти, (багато) понаточува
ти, (док.) поточйти; нагострювати, нагострйти, (багато) понагострювати; (док.) вйгострити, (багато) повигострювати; (косу — ще)
мантачити, намантачити, вймантачити; (брит
ву — ще) направляти, правити, направити,
(багато) понаправляти; 0 навастрыць лыжы
дати драчки (дропака, тяги); накивати п’ята-
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ми; намастйти п ’яти [сапом]; кинутися на
втіки (навтікача).
НАВОЧНА прислівн. рож. наочно, навіч; (розм.)
вочевйдячки; своїми очйма.
НАВОЧНІК ч. 1. (щиток або пов'язка для за
хисту очей від чого-небудь) наочник; 2. (щи
ток у вуздечці, який не дає лякливому коневі
дивитися по боках) шори мн.
НАВОЧНЬІ1 (який одягають на очі для захисту
від чого-небудь) очний, наочний.
НАВОЧНЬІ2 розм. (призначений для показу; пе
реконливий) наочний; ~ная агітацьія наочна
агітація.
НАВОШТА прислівн. нащо, навіщо.
НАВУГОЛЬНІК ч. 1. (лінійка, що має вигляд
трикутника) косинець; 2. (накладка для
укріплення або оздоблення кутів рами, скрині
тощо) косйнець; трикутник.
НАВУГОЛЬНЬІ кутовйй.
НАВУКА ж. у різн. знач, наука; дакладньїя навукі точні науки.
НАВУКОВА-АСВбТНІЦКІ науково-просвіт
ницький, науково-просвітній.
НАВУКОВА-АСВЕТНЬІ науково-ос вітн ій.
НАВУКОВА-ДАСЛМДЧЬІ науково-дослідний.
н а в у к О ва -л і т а р а т у р н ь і науково-літера
турний.
НАВУКОВА-МАСТАЦКІ науково-художній.
НАВУКОВЬІ науковий; н. супрацбунік науко
вий співробітник; ~вая тзбрмя наукова тео
рія; ~вая дзейнасць наукова діяльність; ~вая
ступбнь науковий ступінь.
НАВУЧАЛЬНА прислівн. повчально.
НАВУЧЛЛЬНА-ВЬІХАВАУЧЬІ навчально-виховнйй.
НАВУЧАЛЬНА-ПАКАЗАЛЬНЬІ навчальнопоказовий.
НАВУЧАЛЬНАСЦЬ ж. повчальність.
НАВУЧАЛЬНІК ч. який (що) учить (навчає);
(заст.) навчйтель.
НАВУЧАЛЬНЬІ 1. (пов'язаний з навчанням)
навчальний; н. год навчальний рік; ~ная устанбва навчальний заклад; н. дапамбжнік на
вчальний посібник; 2. (який містить повчан
ня) повчальний; н. вйпадак повчальний ви
падок.
НАВУЧАННЕ с. 1. навчання; скбнчьіць н. за
вершити (закінчйти) навчання; 2. повчання.
НАВУЧАЦЦА недок., НАВУЧЬІЦЦА док. 1. на
вчатися, учйтися, навчитися, (про багатьох)
понавчатися; (рідше) научатися, научйтися,
(про багатьох) понаучуватися (чого); 2. тіль
ки недок. пас. навчатися; напоумлятися, на
пучуватися, на [добрий] розум наставлятися.
НАВУЧАЦЬ недок., НАВУЧЙЦЬ док. 1. на
вчати, учйти, навчйти, (багатьох) понавча
ти; (рідше) научати, научйти, (багатьох) понаучувати (чого); навучйць гуляць у шахматьі
навчйти грати в шахи; навучйць рамяству навчйти ремесла; 2. (підмовляти зробити щонебудь) підмовляти, підмовити, намовляти,
намовити; 3. (порадити) напоумляти, напо
умити, напучувати, напучати, напутити, на
[добрий] розум наставляти, на [добрий] ро
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зум наставити; навчати, навчйти; 4. (збага
чуватися досвідом, знаннями тощо) навчати,
навчйти; жьіцце ягб мнбгаму -чйла життя ба
гато чого його навчйло.
НАВУЧЬІЦЦА див. навучацца.
НАВУЧЙЦЬ див. навучаць.
НАВУЧ&НЕЦ, -нца ч. (той, хто навчається в
середньому спеціальному навчальному закладі)
учень, студент.
НАВУЧЗНКА ж. ученйця, студентка.
НАВУЧЇШСКІ (який стосується учнів (студен
тів) середніх спеціальних навчальних закладів)
якйй (що) навчається (учиться); ~кая мбладзь молодь, яка (що) навчається (вчиться),
учнівська (шкільна) молодь, студенти.
НАВЬІВАЛАКАЦЬ док. розм. (багато) повитя
гати, повитягувати.
НАВЙВАРАТ прислівн. 1. навиворіт; 2. перен.
навпакй, (рож.) навиворіт; 0 шйварат-н.
навпакй; перекручено; (догори дриґом) шке
реберть.
н а в ь і в а р О ч в а ц ь док. (багато, усе) навивертати.
НАВЬІВОРВАЦЬ док. (багато, усе) повиорю
вати.
н а в ь і г О р т в а ц ь док. (багато) навигрібати,
навигортати.
н а в ь і д з Е у б в а ц ь док. (багато) навикльовувати, навидзьобувати; навидовбувати.
НАВЬІДЗІМАЦЬ док. (багато) навидувати,
(розм.) навидмухувати.
НАВЬІДЗІРАЦЬ док. (багато) 1. навитягувати, навиривати, нависмйкувати; 2. (навідокремлювати, вириваючи з чого-небудь) навидирати, навиривати.
НАВЬІДУМВАЦЬ і НАВЬІДУМЛЙЦЬ док.
розм. навигадувати, (багато) понавигадува
ти; навидумувати, (багато) понавидумувати.
НАВЬІЙГРАВАЦЬ док. рож. (багато) навигравати.
НАВЬІКАЦЬ недок., НАВЙКНУЦЬ док. розм.
звикати, звйкнути, призвичаюватися, при
звичаїтися, (про багатьох) попризвичаюва
тися; (розм.) навикати, навйкнути, (про ба
гатьох) понавикати.
НАВЬІКОРМЛІВАЦЬ док. рож. навідгодбвувати.
НАВЬІКРУЧВАЦЬ док. розм. (багато) 1. навикручувати; навигвйнчувати; 2. нависвердлювати; 3. (викрутити за допомогою крутін
ня) повикручувати, вивертіти.
НАВЬІЛАЗІЦЬ док. розм. (багато) навилазити;
нависуватися; навипадати.
НАВЙЛЕТ і НАВЬІЛЕТ прислівн. 1. наскрізь;
(прострелити — ще) навиліт; свіцецца н. сві
титися наскрізь; снарад прабіу сцяну н. сна
ряд пробйв стіну наскрізь (навйліт); 2. безупйнно, безперервно, весь час; усю ноч н.
цілу (цілісіньку) ніч; 0 бачьіць н. бачити на
скрізь.
НАВЬІЛЕТНЬІ (про отвори) крізнйй, наскріз
ний; ~ная рана наскрізна рана; ~ная дзірка
наскрізна дірка.
НАВЬІЛУЗВАЦЬ док. (багато) навилущувати.
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НАВЬІМАЦЬ док. (багато) навиймати, навитягувати.
НАВЬІПІЛОУВАЦЬ док. (багато) розм. навипйлювати.
НАВЙРАСТ див. нападрбст.
н а в ь іс в і д р О у в а ц ь док. (багато) нависвердлювати.
НАВЬІСКУБАЦЬ док. (багато) навискубувати,
навищйпувати.
НАВЬІСЦІЖКІ прислівн. обл. наввйпередки,
навйпередки, наперегони.
НАВЬІТВАРАЦЬ док. розм. багато (зробити
щось недоречне) натворйти, накоїти, скоїти,
(розм.) навитворяти; н. глупства накоїти дурнйць, скоїти дурнйцю.
НАВЬІТОЧ ВАДЬ1 док. (багато, на верстаті)
навитбчувати.
НАВЬІТОЧВАЦЬ2 док. (нори тощо — багато)
навиривати.
НАВЬІТРАСАЦЬ і НАВЬІТР^СВАЦЬ док. (ба
гато) навитрушувати.
НАВЬІЦІСКАЦЬ док. (багато) навидавлювати, навидушувати; н. сбку з ягад навидавлювати (навидушувати, надавйти) соку з ягід.
НАВЬІЦЯЖКУ прислівн. струнко, вйструнчившись; стаяць н. стояти струнко (вйструнчившись).
НАВЬІЦЯРУШВАЦЦА док. (багато) навитрушуватися, нависипатися.
НАВЬІЦЯРУШВАЦЬ док. розм. (багато) на
витрушувати, натрусйти; н. махбркі з кісбта
натрусйти (навитрушувати) махорки з кисе
та (гамана, капшука).
НАВЬІЧВАРАЦЬ док. прост. напустувати,
(розм.) навитворяти; (розм.) набрбїти.
НАВЬІЧ^РЧВАЦЬ док. багатор. понакреслю
вати.
НАВЬІЧФСВАЦЬ1 док. (багато) навичісувати.
НАВЬІЧ^СВАЦЬ2 док. (багато) навитісувати.
НАВдНДЖАНЬІ накопчений, навуджений. —
Див. ще навінджваць.
НАВЗНДЖВАЦЬ недок., НАВдНДЗІЦЬ док.
(приготувати за допомогою коптіння м'ясо,
рибу тощо) накопчувати, накоптйти, наву
джувати, навудити.
НАВЯВАЦЬ недок. у різн. знач, навівати, наві
ювати.
НАВЙЗНУЦЬ: -зла у зубах набрйдло (кому); у
зубах (у зуби) нав’язло (кому, в кого); по саму
зав’язку (по шйю) (має хтось що-небудь).
НАВЯРЗЦЇСЯ док. розм. (прийти в голову)
приверзтйся.
НАВЯРНУЦЦА док. 1. (про сльози) навернути
ся, набігти; 2. нахилйтися, схилйтися; прихилйтися, перехилйтися.
НАВЯРНУЦЬ док. 1. (накласти, накидати ба
гато чого-небудь) навал йти, (багато) понавалювати; накйдати, (багато) понакидати;
(розм.) навернути; н. гбрьі зямлі навалйти
(накйдати, навернути) гори землі; 2. (чьім
што) навалйти, (важким згори розм. — ще)
привернути; (накрити, захистивши щось) прикрйти, затул йти; н. талерку каструляй прикрйти (затулйти) тарілку каструлею; 3. перен.
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розм. (обтяжити роботою) навалйти; 4. безос. (нападати у великій кількості) навалйти,
накйдати, навернути; -нула мнбга снбгу навалйло (накйдало, навернуло) багато снігу;
5. нахил йти, (багато, усе) понахиляти; схилйти, (багато, усе) посхиляти; нагнути, (ба
гато, усе) понагинати; 6. (на што) перен.
схил йти (до чого), направити, спрямувати (на
що)\ н. на рмбалбуства схилйти до рибаль
ства, направити (спрямувати) на рибальство;
7. розм. (наговорити неправду на кого-небудь)
наговорйти, (на багатьох, усіх) понаговорю
вати; обмовити, (багатьох, усіх) пообмовляти;
набрехати, (на багатьох, усіх) понабріхувати.
НАВЯРСТАЦЬ1 див. наверстваць1.
НАВЯРСТАЦЬ2 див. наверстваць2.
НАВЯРдДЖАНЬІ натруджений, струджений.
— Див. ще навярЗджваць.
НАВЯРФДЖВАЦЦА недок. натруджуватися.
НАВЯРдДЖВАЦЬ недок., НАВЯРЗДЗІЦЬ і
НАВЕРАДЗІЦЬ док. (тривалою працею на
томити до болю якусь частину тіла) натру
джувати, натрудйти, (багато) понатруджува
ти; струджувати, струдйти; -вярідзіць (~верадзіць) рукі натрудйти руки.
НАГАБЛЕВАНЬІ див. нагабляв&ньї.
НАГАБЛЕУВАЦЦА недок. пас. настругуватися.
НАГАБЛЕУВАЦЬ недок., НАГАБЛЯВАЦЬ док.
настругувати, настругати, (багато) пона
стругувати.
НАГАБЛЯВАНЬІ і НАГАБЛЕВАНЬІ наструга
ний.
НАГАБЛЯВАЦЦА док. розм. настругатися.
НАГАБЛЯВАЦЬ див. нагаблеуваць.
НАГАВАРЬІЦЬ див. нагавбрваць.
НАГАВІЦЬІ тільки мн. обл. штанй.
НАГАВОР, -ру ч. 1. частіше мн. обмова ж., (дія
— ще) обмовляння с., обмовлення с.; наклеп;
нашепти мн.\ 2. етногр. наговір, нашепти,
примова ж.
НАГАВОРАНЬІ1. наговорений, наказаний, на
балаканий; 2. наговорений; набреханий; об
мовлений; натурканий, наклепаний; 3. наго
ворений, нашептаний, замовлений. — Див. ще
нагавбрваць.
НАГАВОРВАЦЦА недок. звор., пас. наговорю
ватися, набалакуватися; обмовлятися; на
шіптуватися; замовлятися.
НАГАВОРВАЦЬ недок., НАГАВАРЬІЦЬ док.
1. (багато говорити) наговорювати, нагово
рйти, (багато) понаговорювати; (док.) нака
зати; набалакувати, набалакати; 2. (на каго)
наговорювати, наговорйти, (багато) понаго
ворювати; набріхувати, набрехати, (багато)
понабріхувати; обмовляти, обмовити; на
шіптувати, натуркати; (розм) клепати, на
клепати; 3. етногр. наговорювати, наговорй
ти, нашіптувати, нашептати, замовляти, за
мовити.
НАГАВОРНЬІ етногр. приворотний; ~нае зблле приворотне зілля, приворбт-зілля с., зілля-приворбт с., дання с., розмай-зілля.
НАГАВОРШЧЬІК ч. наклепник, обмовник.
НАГАВОРШЧЬІЦА ж . наклепниця, обмовни
ця.
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НАГАДАВАНЬІ 1. вйрощений, зрощений;
2. розведений. — Див. ще нагадбуваць.
НАГАДАВАЦЬ див. нагадбуваць.
НАГАДАЦЦА док. пригадатися.
НАГАДАЦЬ див. нагідваць.
НАГАДВАЦЦА недок. 1. пригадуватися; 2. на
гадуватися.
НАГДДВАЦЬ недок., НАГАДАЦЬ док. 1. прига
дувати, пригадати; 2. нагадувати, нагадати.
НАГАДЖАНЬІ розм. 1. напаскуджений, нагйджений; 2. напсований, напаскуджений. —
Див. ще нагідзіць.
НАГАДЖАЦЦА недок., НАГАДЗЇЦЦА док.
1. (несподівано з'явитися перед кимось, чи
мось) (док.) нагодитися; навертатися, навер
нутися; міці -дзілася з пбля мати нагодйлася
з поля; 2. статися; -дзілася нбвае няшчасце
сталося нове нещастя (лихо).
НАГАДЗІЦЬ док. розм. 1. (забруднити випо
рожненнями) напаскудити, (багато) понапаскуджувати; нагидити, (багато) понагйджувати; 2. (зробити (звичайно таємно) під
лість тощо) нашкодити, напаскудити; нака
постити.
НАГАДОУВАЦЬ недок., НАГАДАВАЦЬ док.
1. вирощувати, вйростити, (багато) повиро
щувати; зрощувати, зростйти; -віць мнбга
пладбвьіх дрзу вйростити (зростйти) багато
плодовйх дерев; 2. (про тварин) розводити,
розвестй; -віць гусбй розвестй гусей.
НАГАЛА прислівн. 1. наголо, догола; астрмгчьі
н. обстригти ніголо (догола); 2. наголо; трьіміць шішкі н. тримати (держати) шашки на
голо.
НАГАЛЕКАЦЦА док. розм. (багато, довго по
покричати) накричатися, нагукатися.
НАГАЛЕНАЧНЬІ нагомілковий, наголінковий.
НАГАНДЛЕУВАЦЬ недок., НАГАНДЛЯВАЦЬ
док. наторговувати, наторгувати; уторговува
ти, уторгувати.
НАГАНДЛЯВАНЬІ наторгований, уторгований.
— Див. ще нагандлеуваць.
НАГАНДЛЯВАЦЦА недок. наторгуватися.
НАГАНДЛЯВАЦЬ див. нагандлеуваць.
НАГАНЯЙ, -нйю ч. розм. нагінка ж., натруска
ж., прочухан, прочуханка ж.; 0 даць н. дати
нагінки (прочуханки, прочухана).
НАГАНЯННЕ с. 1. наганяння; 2. надолужуван
ня; 3. набивіння; 4. насаджування, наса
дження, настромлювання, настромлення, на
тикання, наштрйкування; 5. намулювання,
натирання.
НАГАНЯЦЦА1 недок. пас. 1. наганятися; 2. на
долужуватися; 3. набиватися, 4. насаджува
тися, настромлюватися, натикатися, наштрйкуватися; 5. намулюватися, натиратися.
НАГАНЯЦЦА2 док. розм. (удосталь поганяти)
наганятися, набігатися.
НАГАНЙЦЬ1недок., НАГНАЦЬ док. 1. наганяти, нагонити, нагнати, (багато) понаганяти,
понагонити; наздоганяти, наздогнати, (бага
тьох, усіх) поназдоганяти; здоганяти, здог
нати; нагніць сйбра у дарбзе нагніти (наздо
гнати, здогнати) друга в дорозі; 2. надолужу
вати, надолужити; 3. (концентрувати в одно

му місці) наганяти, нагонити, нагнати; вбцер
нагніу хмар вітер нагнав хмар; 4. (виготови
ти за допомогою переганяння) наганяти, на
гнати, (багато) понаганяти, понагонити; на
курювати, накурйти, (багато) понакурюва
ти; 5. (ціну) наганяти, нагнати; 6. перен. (спри
чинити якесь відчуття, стан тощо) наганяти,
нагнати; нагніць страху нагнати страху (по
страху); нагніць сум нагніти нудьгу (нудоту)
(на кого), занудйти, (багатор.) попонудити
(кого)’, 7. (цвяхів і т. ін.) набивіти, набйти,
(багато) понабивати; 8. (надівати, б'ючи) на
ганяти, нагонити, нагніти, (багато) понага
няти, понагонити; набивіти, набйти, (багато)
понабивіти; нагніць абруч на ббчку набйти
обруч на бочку; 9. (мозоль) намулювати, на
муляти, намулити, (багато) помуляти, помулити, понамулювати; натиріти, натерти, (ба
гато) понатиріти; 0 нагніць аскбму набйти
оскому, набриднути (обрйднути) (кому); на
гніць ^іабіць) сабб цану набйти собі ціну.
НАГАНЯЦЬ2 док. (удосталь побігати) наганя
ти, (багато) попоганяти.
НАГАР, -ру ч. нагар; (шлак, окалина — ще) жу
желиця ж., жужіль.
НАГАРАДЗІЦЬ див. нагарбджваць.
НАГАРВАЦЬ / НАГАРАЦЬ недок., НАГАРЇЩЬ
док. 1. у різн. знач, нагоряти, нагоріти, наго
ріти; 2. перен. безос. (дістатися, бути пока
раним) нагоряти, нагоріти, нагоріти; вліта
ти, влетіти; перепадіти, перепісти; дістава
тися, дістатися, (розм.) попадіти, попісти.
НАГАРЛАПАНЩЦА док. розм. нарепетувати
ся, нагорлітися, наверещітися.
НАГАРОДЖАНЬІ 1. нагороджений; 2. нагро
маджений; нагороджений; 3. наплетений, наторочений, намелений. — Див. ще нагарб
джваць.

НАГАРОДЖВАЦЦА недок. пас. 1. нагороджу
ватися; 2. нагромаджуватися.
НАГАРОДЖВАЦЬ недок., НАГАРАДЗІЦЬ док.
1. (наробити багато тинів, парканів, перего
родок) нагороджувати, нагородйти, (багато)
понагороджувати; 2. розм. (безладно понаки
дати багато чого-небудь) нагромаджувати,
нагромадити; (розм.) нагороджувати, наго
родйти, (багато) понагороджувати; 3. перен.
розм. (наговорити, написати багато зайвого)
наплітати, наплестй, (док.) наплескіти, наверзтй, наторочйти, намолоти [дурнйць, ні
сенітниць тощо].
НАГАР&ЗАВАЦЬ і НАГАРЙЗІЦЬ, НАГАРЙЗНІЧАЦЬ док. напустувіти; (розм.) навитворяти, (розм.) наброїти, проброїти, накоїти.
НАГАРЗЩЬ див. нагірваць.
НАГАСПАДАРЬЩЦА док. розм. нагосподарю
ватися, нахазяйнувітися, нахазяювітися; напорядкуватися. — Див. ще нагаспадірьщь.
НАГАСПАДАРЬІЦЬ док. розм. нагосподарюва
ти, нахазяйнувати, нахазяювіти; (розпоря
джаючись розм. — ще) напорядкувіти.
НАГАСЦЇЦЦА і НАГАСЦЯВАЦЦА док. розм.
нагостювітися.
НАГАСЦЇЦЬ док. розм. погостювіти; не в&льмі
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там нагбсціш не дуже (не вельми) там погос
тюєш.
НАГАСЦЯВАЦЦА див. нагасщцца.
НАГАТАВАНЬІ наготовлений; наварений. — Див.
ще нагатбуваць.
НАГАТАВАЦЬ див. нагатбуваць.
НАГАТОУВАЦЦА недок. пас. наготовлювати
ся, наготовлятися; наварюватися.
НАГАТОУВАЦЬ недок., НАГАТАВАЦЬ док.
1. (запасати) наготовлювати, наготовляти,
наготувати, наготовити, (багато) понаготов
лювати, понаготовлйти; (припасати в необ
хідній кількості) настачати, настачити; 2. (про
їжу) наготовлювати, наготовляти, наготува
ти, наготовити, (багато) понаготовлювати,
понаготовляти; наварювати, наварйти, (ба
гато) понаварювати; 3. док. (води тощо) накип’ятйти; нагатав&ць віру нагріти окропу,
накип’ятйти водй.
НАГБОМ і НАБГОМ: піць н. пйти нахилки
(нахильці) (нахиляючи велику посудину).
НАГЛА прислівн. обл. раптово, нагло, несподі
вано.
НАГЛАДЖАНЬІ напрасований, нагладжений.
— Див. ще нагладжваць.
НАГЛАДЖВАЦЦА недок. пас. напрасовувати
ся, нагладжуватися.
НАГЛАДЖВАЦЬ недок., НАГЛАДЗІЦЬ док.
напрасовувати, напрасувати, (багато) понапрасовувати; (рідше) нагладжувати, наглади
ти, (багато) понагладжувати.
НАГЛЕБАВЬІ надгрунтовйй.
НАГЛЕДЖАНЬІ нагледжений, помічений. —
Див. ще нагладжваць.
НАГЛЕДЖВАЦЬ і НАГЛЙДВАЦЬ недок.,
НАГЛЕДЗЕЦЬ док. (уважно видивлятися, за
уважуючи що-небудь, знайти) виглядати, вйглядіти, видивлятися, вйдивитися, нагля
дати, наглянути, наглядіти, нагледіти; наглбджваць (наглядваць) дзялянку виглядати (ви
дивлятися, наглядати) ділянку.
НАГЛЕДЗЕЦЦА і НАГЛЯДЗЕЦЦА док. надивйтися, (рідко) наглядітися.
НАГЛЕДЗЕЦЬ див. наглбджваць.
НАГЛУМЇЦЬ док. розм. (зробити непридат
ним) напсувати, (знищивши, спотворвши) нанівечити.
НАГЛЬІ обл. раптовий, наглий, несподіваний.
НАГЛЙД, -ду ч. 1. спостереження с., (незак. д.
— ще) спостерігання с.; стеження с.; нагля
дання с., нагляд; догляд, доглядання с.;
пильнування с.; 2. нагляд; догляд; бьіць пад
-дам бути (перебувати) під наглядом (під до
глядом); паюнуць пад чмім-н&будзь -дам залйшйти під чиїм-небудь наглядом; 3. (кон
трольний орган) нагляд; тзхнічньї н. техніч
ний нагляд. — Див. ще наглядваць.
НАГЛЯДАЛЬНАСЦЬ ж . спостережливість, кмітлйвість.
НАГЛЯДАЛЬНІК ч . спостерігач, спостережник.
НАГЛЯДАЛЬНІЦА ж. спостерігачка, спосте
режниця.
НАГЛЯДАЛЬНІЦКІ спостережницький.
НАГЛЯДАЛЬНЬІ 1. (той, хто вміє спостеріга

ти) спостережливий, кмітлйвий; н. чалавёк
спостережлива (кмітлйва) людйна; 2. (який
слугує для спостереження за ким-, чим-небудь) спостережний; н. пункт спостережний
пункт.
НАГЛЯДАННЕ с. 1. (дія) спостерёження, (не
зак. д. — ще) спостерігання; стёження; на
глядання, нагляд ч.; догляд ч., доглядання,
пильнування; 2. (результат вивчення, обмір
ковування) спостерёження; рабіць вывады з
-нняу робйти вйсновки зі спостерёжень.
НАГЛЯДАЦЦА недок. 1. спостерігатися, бува
ти; 2. пас. спостерігатися.
НАГЛЯДАЦЬ недок. 1. (уважно стежити за ким-,
чим-небудь) спостерігати, стёжити; н. зацьмённе сбнца спостерігати затёмнення сонця;
н. за раббтай экскав&тара спостерігати (стё
жити) за роботою екскаватора; 2. наглядіти,
доглядати, пильнувати; н. за дзбцьмі нагля
дати за дітьми (дггёй), доглядіти дітбй (за діть
ми), пильнувати діт^й, стёжити за дітьми.
НАГЛЙДВАЦЬ недок. 1. див. наглёджваць;
2. (дбати, щоб з кимось не сталося чого-небудь неприємного) наглядіти, доглядіти,
пильнувати; н. за хлбпчыкам наглядати за
хлопчиком (хлопчика), доглядіти хлопчика
(за хлопчиком), пильнувіти хлопчика, стё
жити за хлопчиком.
НАГЛЯДЗЁЦЦА див. наглёдзецца.
НАГЛЙДНА прислівн. наочно.
НАГЛЙД НАСЦЬ ж. наочність, унаочнення с.
НАГЛЙД НЫ наочний; -ныя дапамбжнікі на
очне приліддя.
НАГЛЙДЧЫК ч. (людина, яка за ким-, чим-не
будь наглядає) доглйдіч; (у в ’язниці) наглйдіч;
(за полем, польовими роботами) заст. ланковйй.
НАГЛЙДЧЫЦА ж. доглядічка; (у в \язниці) наглйдічка.
НАГЛЙДЧЫЦК1 1. (який стосується догляда
ча) доглядіцький; 2. (який стосується на
глядача) наглядіцький.
НАГЛЯНЦАВАНЫ і НАГЛЯНЦОВАНЫ 1. на
глянсований; 2. налощений. — Див. ще наглянцбуваць.

НАГЛЯНЦАВАЦЬ див. наглянцбуваць.
НАГЛЯНЦОВАНЫ див. наглянцавіньї.
НАГЛЯНЦОУВАЦЬ недок., НАГЛЯНЦАВАЦЬ
док. 1. (пополірувати) наглянсбвувати, наглянсувіти; 2. док. (навести блиск) налощйти.
НАГОЙСАЦЦА док. розм. (удосталь) набігати
ся, вй ганятися.
НАГОН, -ну ч. 1. у різн. знач, нагін, (незак. д.
— звичайно) наганяння с.; 2. (пов уязаний з пе
реганянням) наганяння с., накурювання с. —
Див. ще наганйць 1, 2, 3, 4, 8.
НАГОНКА ж. 1. наганяння с., набивіння с.,
набиттй с.; н. абручбу набивіння (набитгй)
обручів; н. цаны наганяння цінй; 2. розм.
(догана) нігінка, нітруска, прочухін ч., прочухінка.
НАГОР’Е с . нагір’я, верховйна ж.; (гірська долина — ще) полонйна ж.
НАГОРТВАЦЦА недок. 1. (про сльози) навертати
ся, набігати; 2. пас. нагрібатися, нагоргітися.
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НАГОРТВАЦЬ недок. нагрібати, нагортати.
НАГОТКА ж. бот. (квітка) нагідка.
НАГОТКІ, -так, одн. нагбтка ж. бот. нагідкй
(частіше мн.).
НАГРАБАЛЬШЧЫК ч . спец, нагрібальник.
НАГРАВАЛЫИЧЫЦА ж. спец, нагрібальниця.
НАГРАБАННЕ с . нагрібання; нагромадження;
нагортання.
НАГРАБАЦЦА недок. пас. нагрібатися; нагро
маджуватися; нагортатися.
НАГРАБАЦЬ недок., НАГРЙБЦІ док. прям.,
перен. нагрібати, нагребти, (багато) понагрі
бати; (сіно й т. ін. — ще) нагромаджувати,
нагромадити; (лопатою й т. ін. — звичайно)
нагортати, нагорнути, (багато) понагортати;
нагрзбці лісця нагребти листя; нагрЗбці грбшай нагребтй грошей.
НАГРАБІЦЬ док. (привласнити чуже) награбу
вати, (розм.) нагарбати, (багато) понагарбу
вати.
НАГРАБЛЕНЫ награбований; (розм.) нагарбаний.
НАГРАВАЛЬНІК ч . техн. нагрівам, нагрівнйк.
НАГРАВАЛЬНЬІ нафівальний, нафівнйй.
НАГРАВАННЕ с . 1. нафівання; розжарюван
ня, розпікання; зіфівання; 2. натоплюван
ня, напалювання.
НАГРАВАЦЦА недок., НАГРЙЦЦА док. 1. наф і вати ся, нафітися; (до високої температу
ри — ще) розжарюватися, розжаритися, роз
пікатися, розпектйся; (нагрівати себе — ще)
зіфіватися, зіфітися; 2. недок. пас. нафіватися; розжарюватися, розпікатися; зіфівати
ся; натоплюватися, напалюватися. — Див. ще
награваць

НАГРАВАЦЬ недок., НАГРФЦЬ док. 1. (роби
ти гарячим або теплим) нафівати, нафіти;
(до високої температури — ще) розжарювати,
розжарити, розпікати, розпектй; (воду тощо
— ще) зіфівати, зіфіти; 2. (приміщення) на
топлювати, натопйти, напалювати, напалйти; 3. перен. розм. (обдурити) нафівати, на
фіти; нагріць на сто рублёу нафіти на сто
рублів; 0 нагрЗць р^кі нафіти руки.
НАГРУВАСЦІЦЦА док. (зібратися купою) нафомадитися.
НАГРУВАСЦІЦЬ див. нагрув&шчваць.
НАГРУВАШЧАННЕ с. (дія і те, що нагрома
джене) нафомадження.
НАГРУВАШЧАНЫ прям., перен. нафомаджений.
НАГРУВАШЧВАННЕ с . (дія) нафомадження.
НАГРУВАШЧВАЦЦА недок., НАГРУВАСЦІЦЦА док. звор. 1. (зібратися купою) нафомаджуватися, нафомідитися; 2. недок. пас. нафомаджуватися.
НАГРУВАШЧВАЦЬ недок., НАГРУВАСЦІЦЬ
док. прям., перен. (безладно розмістити щонебудь) нафомаджувати, нафомадити.
НАГРУЖАНЬІ у різн. знач, навантажений. —
Див. ще нагруж&ць.
НАГРУЖАЦЦА недок., НАГРУЗІЦЦА док. звор.
1. навантажуватися, навантажитися; 2. недок.
пас. навантажуватися.
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НАГРУЖАЦЬ недок., НАГРУЗЇЦЬ док. у різн.
знач, вантажити, навантажувати, навантажити.
НАГРУЗАЧНЬІ навантажувальний.
НАГРУЗІЦЦА див. нагружацца.
НАГРУЗЇЦЬ див. нагружаць.
НАГРУЗКА ж . у різн. знач, навантаження с.,
(незак. д. — ще) навантажування с.; н. бярв&ння навантаження колод; грамадская н.
фомадське навантаження.
НАГРУЗЧЬІК ч. 1. техн. навантажник, наван
тажувач; 2. (людина) вантажник.
НАГРУЗЧЬІЦА ж. вантажниця.
НАГРЗБЦІ див. награбаць.
НАГР^БЦІСЯ док. 1. (удосталь погребти) нафебтйся, (багатор ) понафіб&тися; 2. перен.
нахапатися.
Н А ГРЗ?, -рЗву ч. у різн. знач, нафів, (дія —
ще) нафівання с.
НАГРЇЩЦА див. награвацца.
НАГРФЦЬ див. награв&ць.
НАГУЛЬВАЦЦА недок., НАГУЛЙЦЦА док.
1. (довго гуляти де-небудь; веселитися) нагу
люватися, нагулятися; 2. (удосталь пограти
в якусь гру) нафатися, (розм.) нагулятися.
НАГУЛЬВАЦЬ недок., НАГУЛЙЦЬ док.
у
різн. знач, нагулювати, нагуляти, (про бага
тьох) понагулювати; жьівела -лйла тлушчу
худоба нагуляла жир; не вельмі тут -ляеш не
дуже тут погуляєш; -ляць прастуду нагуляти
застуду; -ляць дзіця нагуляти дитйну; 2. (здо
бути за допомогою гри) нафавати, награти;
-ляць значную суму грбшай нафати значну
суму фбшей.
НАГУЛЯНЬІ 1. у різн. знач, нагуляний; 2. нафаний. — Див. ще нагульваць.
НАГУЛЙЦЦА див. нагульвацца.
НАГУЛЙЦЬ див. нагульваць.
НАГУШКАЦЦА док. розм. нагойдатися (на гой
далках тощо).
НАГЦЯбДА ж. мед. розм. нігтьоїда.
НАДАБАЛОННЬІ надзаплавний.
НАДАДРАНЬІ і НАДДЗЕРТЬІ розм. надірва
ний. — Див. ще надцзіраць.
НАДАДРАЦЦА док. розм. (не до кінця розірва
тися) надірватися; -лася папера надірвався
папір.
НАДАДРАЦЬ див. надцзіраць.
НАДА£ДЛІВЬІ набрйдливий, обрйдливий.
НАДАЙСЦІ див. надаядаць.
НАДАКЛЯРОУВАЦЬ док. розм. наобіцяти.
НАДАКОННІК ч. надвіконник.
НАДАКОННЬІ надвіконний.
НАДАЛЄЙ прислівн. розм. 1. надалі, далі; у май
бутньому; каб н. вбдалі щоб надалі (далі, у
майбутньому) знали; 2. надалі, далі, на піз
ніше; адкл&сці н. відкласти надалі (далі, на
пізніше).
НАДАРАЦЦА недок., н а д а р ь і ц ц а док. ста
витися, статися, видаватися, вйдатися; випа
дати, вйпасти; траплятися, трапитися; і тр$ба ж такбму -рьіцца! і треба ж такому стати
ся!; -рьілася биць недалека ад Мінска трапи
лося (випало) бути недалеко від Мінська;
ноч -рьілася цемная ніч вйдалася (вйпала)
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темна; -рилася вбльная хвілша вйпала (тра
пилася) вільна хвилйна.
НАДАРАЦЬ1 док. розм. зоріти, вйорати (час
тину).
НАДАРАЦЬ2 див. надбрваць.
НАДАРЬІЦЦА див. надар&цца.
НАДАРЙЦЬ див. надбрваць.
НАДАУБЕНЬ, -бня ч. 1. військ, тощо надовба
ж., надовбень, надолобень; 2. лайл. (про об
межену людину) бовдур, лобур, дуб.
НАДАУГАД прислівн. обл. наздогад, навмання.
НАДАУЖФЙ прислівн. на довший час.
НАДАЯДАЦЬ недок., НАДАЙСЦІ док. набри
дати, набрйднути, обридати, обрйднути, обрйдити.
н а д б р У ш н ь і анат. надчеревнйй.
НАДВАЕ прислівн. надвоє; навпіл; 0 бабка н.
варажмла надвоє баба ворожйла [або вмре,
або буде жйва]; баба ворожйла і надвоє положйла: або дощ, або сніг, або буде, або ні;
це ще по воді вйлами пйсано; казала Настя,
як удасться.
НАДВАЧНІЧНЬІ анат. надочноямковйй.
НАДВІВАЦЦА недок. пас. досукуватися; доплі
татися; присукуватися, приплітатися, підплітатися; відплітатися, відсукуватися.
НАДВІВАЦЬ недок., НАДВЇЦЬ док. 1. (подов
жити за допомогою доплітання тощо) досу
кувати, досукати, (багато) подосукувати; до
плітати, доплестй, (багато) подоплітати; (що
до чогось — ще) присукувати, присукати,
приплітати, приплести, підплітати, підплести;
2. (відмотуючи, відокремити частину чогонебудь) відплітати, відплестй, відсукувати,
відсукати.
НАДВЇТЬІ 1. досуканий, доплетений; прису
каний, приплетений, підплетений; 2. від
плетений, відсуканий, відсучений. — Див. ще
надвіваць.
НАДВІЦЬ див. надвів&ць.
НАДВОБЛАЧНЬІ надхмарний, понадхмарний.
НАДВОР прислівн. 1. (з приміщення) надвір,
назовні; вьійсці н. вййти надвір; 2. (чим-небудь догори) назовні; наверх; шЗрсцю н. шер
стю назовні (наверх).
НАДВОРАК, -рка ч. двір, подвір’я с. (біля бу
динку).
НАДВОР’Е с. погода ж.
НАДВОРНЬІ 1. надвірний; -ньія будмнкі на
двірні будівлі; 2. зовнішній; ~ная сцяна зов
нішня (надвірна) стіна; 3. (про свиней) невідгодований; н. саветнік заст. надвірний рад
ник; н. суд заст. надвірний суд.
НАДВОЧНЬІ надочний.
НАДВЯЧОРАК, -рка ч. (пора перед самим ве
чором) надвечір’я с.
НАДВЯЧОРКАМ прислівн. під вечір.
НАДВЯЧ&РНІ надвечірній.
НАДГАБЛЕВАНЬІ і НАДГАБЛЯВАНЬІ надстру
ганий.
н а д г а б л Е у в а ц ь недок., НАДГАБЛЯВАЦЬ
док. надстругувати, надстругати.
НАДГАБЛЯВАНЬІ див. надгаблеваньї.
НАДГАБЛЯВАЦЬ див. надгаблеуваць.
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НАДГАЛАДЗЬ прислівн. розм. надголодь, упро
голодь.
НАДГЛЁБАВЫ надґрунтовйй, пригрунтовйй.
НАДГЛЁДЗЕЦЬ див. надглядаць.
НАДГЛОТАЧНЫ анат. надглбтковйй.
НАДГЛЙД, -ду ч. (перевірка на митниці) огляд.
НАДГЛЯДАЦЦА недок. пас. оглядатися.
НАДГЛЯДАЦЬ недок., НАДГЛЁДЗЕЦЬ док.
(перевіряти на митниці) оглядати, оглянути.
НАДГЛЯДЧЫК ч. доглядач.
НАДГЛЙДЧЫЦА ж. доглядачка.
НАДДАВАЦЬ недок., НАДДАЦЬ док. розм. 1. (до
давати до того, що вже було раніше) додава
ти, додати, (багато) пододавати; збільшити;
(розм.) наддавати, наддати; наддаць пары до
дати пари; надцаць крбку прискорити (пришвйдшити) крок; надд&ць скбрасці збільшити
швидкість; 2. (ударити, штовхнути) штовхати,
штовхнути, (підсип.) штовхонути; (кулаком, па
лицею) штурхати, штурхнути, (підсил.) штурхо
нути; пхати, пхнути, штурляти, штурнути.
НАДДЗВЯРНЬІ наддверний.
НАДДЗЁРЦ1 див. наддзіраць.
НАДДЗЁРТЫ див. нададраны.
НАДДЗЁ^ЪРАИЬ недок., н а д ц з я У б а ц ь і
НАДДЗЯУБЦІ док. 1. надкльовувати, над
клювати, наддзьобувати, наддзьобати; 2. над
довбувати, наддовбати.
НАДДЗІРАННЕ с . (дія) наддирання, надри
вання.
НАДДЗІРАЦЦА недок. пас. розм. наддиратися,
надриватися.
НАДДЗІРАЦЬ недок., НАДАДРАЦЬ док. розм.
і НАДДЗЁРЦ1 док. розм. (не до кінця розірва
ти) надірвати; н. ліст папёры надірвіти ар
куш паперу.
НАДЦЗЯУ БАН ЬІ 1. надкльований, наддзьобаний; 2. наддовбаний. — Див. ще наддзёубваць.
НАДДЗЯУБАЦЬ див. наддзёубваць.
НАДДЗЯУБЦІ див. наддзёубваць.
НАДЖАЛІЦЬ док. розм. (про бджіл, джмелів,
ос) покусіти, пожал йти; -лілі пчблы покуса
ли (пожалйли) бджоли.
НАДЖГАЦЬ док. розм. 1. (обпекти пекучою рос
линою) пожалйти; н. нбгі крапівбю пожал йти
ноги кропивою; 2. (про комах) покусіти;
(про бджіл, джмелів, ос — ще) ужал йти, по
жалйти.
НАДЗВЙЧАЙ і НАДЗВЫЧАЙНА прислівн. у
різн. знач, надзвичайно, (обл.) надзвйчій.
НАДЗЁРЦ1 див. надзір&ць.
НАДЗЁЦЬ див. надзяваць.
НАДЗЁННАСЦЬ ж. 1. (книжн.) насущність;
нагальність, конечна (доконечна) потреба;
2. злободенність.
НАДЗЁННЫ 1. (книжн.) насущний; щоденний;
2. нагальний, конечний, доконечний, пеку
чий; ~нныя клбпаты щоденний клопіт; ~ннае
пыт&нне пекуче питання; -нная патрЗба на
гальна (пекуча, конечна, доконечна) потре
ба; 0 н. хлеб насущний (щоденний) хліб,
(розм.) насущник ч.
НАДЗЁРТЫ див. надраны.
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НАДЗЁУБАНЫ див. надзяуб&ны.
НАДЗЁУЪВАЦЦА недок. пас. накльовуватися,
надзьббуватися, надзюбуватися, надовбува
тися.
НАДЗЁУБВАЦЬ недок,., НАДЗЯУБЦІ / НАДЗЯуБАЦЬ док. 1. (клюючи, пошкоджувати)
накльовувати, наклювати, надзьобувати, на
дзьобати, надзюбувати, надзюбати; -ц і агурбк наклювати (надзьобати, надзюбати) огі
рок (огірк£); 2. надбвбувати, надовбати, (ба
гато) понадбвбувати; -ц і лёду надовбати
льоду; 3. (почати продовбати дзьобом — про
пташенят) накльовувати, наклюнути, надзьббувати, надзьобати, надзюбувати, на
дзюбати; -ц і яйцб наклюнути (надзьобати,
надзюбати) яйцб.
НАДЗІВАЧЬІЦЬ док. розм. нахимерувати, на
чудувати, навитівати; напустувати.
НАДЗІВІЦЦА док. розм. (з каго-чаго й без дод.)
надивуватися (кому-чому, з кого-чого, ким-чим).
НАДЗІВІЦЬ док. розм. (багатьох) здивувати,
(розм.) зчудувати.
НАДЗІМАЛЬНЬІ спец, надувальний; -ная прыл&да надувальний прйлад.
НАДЗІМАЛЬШЧЬІК ч . с п е ц , надувальник.
НАДЗІМАЛЬШЧЬІЦА ж. спец, надувальниця.
НАДЗІМАННЕ с . (дія) надування, надимання.
НАДЗІМАЦЦА недок., НАДЗЬМУЦЦА док.
1. (наповнюватися повітрям) надуватися, на
диматися, надутися, (про багатьох) понадува
тися, понадиматися; 2. (зіщулюватися, насто
вбурчивши пір 'я — про птахів) настовбурчувати
пір я, настовбурчити пір’я, (про багатьох) по
настовбурчувати пір’я; настовбурчуватися,
настовбурчитися, (про багатьох) понастовбур
чуватися; надуватися, надиматися, надутися,
(про багатьох) понадуватися, понадиматися;
3. перен. розм. (ображатися) надуватися, на
дутися, (про багатьох) подутися, понадува
тися, понадиматися; закопилювати губу (гу
би), закопйлити губу (губи), напрйндитися;
4. (величатися) надуватися, надиматися, на
дутися, (про багатьох) понадуватися, пона
диматися; бундючитися, набундючитися, пиндібчитися; пишатися; 5. недок. пас. надува
тися, надиматися.
НАДЗІМАЦЬ недок., НАДЗЬМУЦЬ док. 1. (на
повнювати повітрям або газом) надувати, на
димати, надути, (багато) понадувати, пона
димати; -м^ць павётраны шар надути повіт
ряну кулю; (вітрила тощо — ще) напин&ти,
напнути, нап’ястй, (багато) понапинати;
-муць п&рус напнути вітрйло; (навіювати)
надувати, надимати, надути, (багато) пона
дувати, понадимати; вётрам -мула мнбга снёгу безос. вітром надуло (понадиміло, пона
дувало) багато снігу; -м^ла у в^ха надуло у
вуха; 2. (підняти пір'я — про птахів) насто
вбурчувати пір’я, настовбурчити пір’я, (ба
гато) понастовбурчувати пір’я; 0 -м^ць г^бы
надути губи (губу), закопйлити (набундючи
ти) губу (губи); як дуд^ надзьмуць, так дуда і
ігр&е присл. кудй вітер віє (дме).
НАДЗІРАЦЦА недок. пас. надиратися; нарива
тися; обдиратися, надиратися; натиратися;
надиратися.
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НАДЗІРАЦЬ недок., НАДЗЁРЦ1 і НАДРАЦЬ
док. 1. (віддираючи, підготувати певну кіль
кість чого-небудь; нарвати) надирати, надер
ти, надрати; надраць вязку лыка надерти в’яз
ку лйка, надраць мбху надерти моху; 2. (порва
ти) надирати, надерти, наривати, нарвати;
(багато) понаривати; надраць папёры надерти
(нарвати) папёру; 3. (обдерти зерно, перетво
ривши на крупи) обдирати, обдерти, надирати,
надерти; надр&ць мяшбк круп надерти мішок
крупів; 4. (натирати на терці) натирати, на
терти, (багато) понатирати; надр&ць міску
б£льбы натерти мйску картоплі; 5. розм. (роз
чухати шкіру) надирати, надерти; надр&ць руку
да бблю надерти руку до болю.
НАДЗІЦЬ недок. риб. приваблювати, принаджу
вати.
НАДЗЬМУТАСЦЬ ж. надутість, бундючність,
пихатість, пйха.
НАДЗЬМУТЫ 1. надутий, напнутий, нап’ятий;
2. настовбурчений; 3. перен. розм. (ображе
ний) надутий, напрйнджений; 4. перен. розм.
(зарозумілий) надутий, бундючний, пихатий.
— Див. ще надзім&ць.
НАДЗЬМУЦЦА див. надзім&цца.
НАДЗЬМУЦЬ див. надзім&ць.
НАДЗЮБАЦЦА док. розм. 1. (наїстися, дзьоба
ючи) наклюватися, надзьобатися, надзюбатися; птушкі -ліся зярнят пташки наклюва
лися (надзьобалися, надзюбалися) зернят;
2. (напитися алкогольних напоїв) надудлити
ся, налигатися.
НАДЗЮБАЦЬ док. розм. 1. (їсти, клюючи) на
клювати, надзьобати; 2. надовбати.
НАДЗЯВАННЕ с . 1. (про одяг) надягання, удя
гання, надівання; 2. надівання. — Див. ще
надзяваць.
НАДЗЯВАНЫ 1. (про одяг) розм. надіваний;
2. кул. обл. начйнений, (обл.) надіваний.
НАДЗЯВАЦЦА недок., НАДЗЁЦЦА док. 1. (про
одяг) надіватися, надітися; 2. кул. обл. начи
нятися, (обл.) надіватися; 3. недок. пас. на
дягатися, удягатися, надіватися; убиратися;
напинатися; надіватися.
НАДЗЯВАЦЬ недок., НАДЗЁЦЬ док. 1. (про одяг)
надягати, надягнути, надягтй, удяг&ти, удяг
нути, удягтй, надівати, надіти (що)', (одяга
тися — ще) убиратися, убратися, (про бага
тьох) повбиратися (в що)', (натягувати)
напинати, напнути, нап’ястй, (про багато)
понапинати (що), понапинатися (чим)', (фар
тух) обпинати, обп’ястй, обіп’ясти, обіпну
ти (що); -дзёць палітб надягтй (удягтй, наді
ти) пальто; 2. (закріплювати що-небудь на чо
мусь) надівати, надіти, (багато) понадівати;
-дзёць пярсцёнак надіти каблучку; -дзёць вянбк надіти вінок; 3. кул. обл. начинйти, начйнювати, начинйти, (багато) поначинюва
ти, поначиняти; 0 -дзёць (на сябё) мйску на
діти (на себе) м£ску.
Н А Д ВЯЗА Н Ы і НАДЗЁУБАНЫ 1. накльова
ний, надзьобаний, надзюбаний; 2. надовба
ний; 3. наклюнутий. — Див. ще надзёубваць.
НАДЗЯУБАЦЬ див. надзёубваць.
НАДЗЯУБЦЇ див. надзёубваць.
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НАДЗЯУБЦЇСЯ док. наклюватися, надзьоба
тися, надзюбатися.
НАДКАЛЕННІК ч. анат. надколінок.
НАДКАЛЕННЬІ анат. надколінний; ~ная ріп
ка надколінна чашечка.
НАДКАСЦЯВЬІ анат. надкістковйй.
НАДКОСНІЦА ж. анат. окістя, с., надкісниця.
НАДКОСНІЧНЬІ анат. окісний, надкісничний.
НАДКРЬІЛЬІ, одн. надкрьілб с. ент. надкрйлля.
НАДЛОКЦЕВЬІ надпіктьовйй.
НАДЛУБАЦЬ док. обл. наколупати, (розм.) на
длубати.
НАДМАГІЛЛЕ с. (надмогильний пам ’ятник) над
гробок, надгробник.
НАДМАГЇЛЬНЬІ надгробний, надмогйльний.
НАДМУРОУКА ж . надбудова (у кам'яній бу
дівлі).
НАДНЬІРАЧНІК ч. анат. надниркова залоза.
НАДНЬІРАЧНЬІ анат. наднирковйй.
НАДОБА ж . обл. (різні речі щоденного вжитку)
начйння с.; посуд ч.
НАДОЕЧЬІ прислівн. розм. недавно, нещодав
но; допіру.
НАДОРАНЬІ 1 . надарований; 2. перен. обда
рований. — Див. ще надбрваць.
НАДОРВАЦЦА недок. пас. надаровуватися; об
даровуватися.
НАДОРВАЦЬ і н а д а р а ц ь недок., НАДАРЬІЦЬ док. 1 . надаровувати, надарувати,
(багато) понадаровувати; 2. обдаровувати,
обдарувати, (багатьох) пообдаровувати.
НАДПІЛАВАНЬІ надпиляний. — Див. ще надпілбуваць.
НАДПІЛАВАЦЬ див. надпілбуваць.
НАДПІЛОУВАННЕ с. і НАДПІЛОУКА ж. спец.
надпйл ч., (незак. д. — звичайно) надпйлювання с. ^
НАДПІЛОУВАЦЦА недок. пас. надпйлюватиСЯ

НАДПІЛОУВАЦЬ недок., НАДПІЛАВАЦЬ
док. надпйлювати, надпиляти, (багато) понадпйлювати.
НАДПІЛОУКА див. надпілбуванне.
НАДПЙТАЧНЬІ анат. надп’ятковйй.
НАДРАБІЦЬ1 див. надраблйць.
НАДРАБЇЦЬ2 док. (розбивши на дрібні шматки,
приготувати певну кількість чого-небудь) надробйти, надрібнйти.
НАДРАБЛЙЦЦА недок. пас. надплітати ся; до
роблятися.
НАДРАБЛЙЦЬ і НАДРОБЛІВАЦЬ недок., НАД
РАБІЦЬ док. 1 . збільшувати за допомогою
плетіння) надплітати, надплестй; ~бщь панчбхі надплестй панчохи; 2. (збільшувати, при
робляючи) приробляти, приробйти, доробля
ти, доробйти, (про одяг) доточувати, доточйти.
НАДРАБНЕНЬІ надроблений, надрібнений. —
Див. ще надрабніць.
НАДРАБНЇЦЬ док. надробйти, надрібнйти.
НАДРОБКА ж . 1 . (дія) надплетення с., надплі
тання с.\ 2. (прироблена до чого-небудь части
на) прироблене, надплетене, доточене; доточка.

НАДРОБЛЕНЬІ1 1. надплетений; 2. надробле
ний, прироблений. — Див. ще надраблйць.
НАДРОБЛЕНЬІ2 надроблений, надрібнений. —
Див. ще надрабіць2.
НАДРОБЛІВАННЕ с. дія 1. надплітання, над
плетення; 2. прироблення; (незак. д. — ще)
приробляння; дороблення, (незак. д. — ще)
доробляння; доточування.
НАДРОБЛІВАЦЬ див. надраблйць.
НАДСЕЧ див. надсяк&ць.
НАДСЕЧАНЬІ надрубаний, надтятий, надсіче
ний. — Див. ще надсяк&ць.
НАДСЕЧКА ж . 1. (дія) надрубка; (незак. д. —
звичайно) надрубування с.; надсічка, (незак.
д. — звичайно) надсікання с.; 2. (надсічене
місце) надсічка, насічка, карб ч.
НАДСШВІЧНЬІ анат. надщелепний, надщелеповий.
НАДСКУРКА ж. 1. анат. надшкір’я с.\ 2. бот.
кутйкула.
НАДСОХНУЦЬ док. розм. підсохнути, (багато)
попідсихати, (рідше) надсохнути, (багато) понадсихати; (про мокру землю, грязь тощо — ще)
підтряхнути, (багато) попідтряхіти.
НАДСТАВІЦЬ див. надстауляць.
НАДСТАВКА ж. 1. (дія) надставлення с., (не
зак. д. — ще) надставляння с., прироблення
с., (незак. д. — ще) приробляння с., дороб
лення с. (незак. д. — ще) дороблйння с.\ до
точування с.\ 2. (прироблена частина) надстав
ка; доточка.
НАДСТАУЛЕНЬІ надставлений; прироблений;
дороблений; доточений. — Див. ще надстаулйць.

НАДСТАУЛЙЦЦА недок. пас. надставлйтися;
прироблйтися, дороблйтися, доточуватися.
НАДСТАУЛЙЦЬ недок., НАДСТАВІЦЬ док. (до
даючи, зробити що-небудь довшим, вищим
і т. ін.) надставлйти, надставити, (багато)
понадставлйти; прироблювати, прироблйти,
приробйти, (багато) поприроблювати, по
приробляти; дороблювати, доробляти, доро
бйти, (багато) подороблювати, подороблйти; (про одяг) доточувати, доточйти, (багато)
подоточувати.
НАДСТАУНЙ 1. (надставлена частина) надставнйй; ~нія ч&стка кбміна надставні частйна комина; 2. (про одяг) доточений; н. рукку доточений руків.
НАДСТРЬІГАЦЬ недок., НАДСТРЬІГЧЬІ док.
трохи підстригати, трохи підстрйгти.
НАДСТРЬІЖАНЬІ трохи підстрйжений. — Див.
ще надстрьіг&ць.
НАДСЯКАННЕ с. (дія) надрубка ж., (незак. д.
— звичайно) надрубування; надсічка ж., (не
зак. д. — звичайно) надсікання.
НАДСЯКАЦЦА недок. пас. надрубуватися, над
тинатися, надсікатися.
НАДСЯКАЦЬ недок., НАДСЯЧЬІ / НАДСЕКЧЬІ, НАДСЕЧ док. надрубувати, надрубати,
(багато) понадрубувати; надтин&ти, надтйти, (багато) понадтинати; надсікати, надсіктй (багато) понадсікати.
НАДТА 1. прислівн. (понад міру) занадто, надто;
н. стаміцца занадто (надто) стомйтися; н. ха-
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целася есці надто хотілося їсти; 2. у знач,
прис. занадто; п§та ужо н. це вже занадто;
0 не н. (што) розм. так собі, не дуже.
НАДУБЕЦЦА док. розм. намерзнутися, намерзтися, (багатор.) понамерзатися.
НАДУМ, -му ч. розм. намір.
НАДУМВАЦЬ недок., НАДУМАЦЬ док. наду
мувати, надумати, (розм.) брати собі в голо
ву, узяти собі в гблову.
НАДУМЛІВЬІ помйсливий.
НАДУРЬІЦЬ док. (що): н. галаву (кому) замо
рочити (задурйти, затуркати) гблову (кому),
спантелйчити (збйти з пантелйку) (кого).
НАДУРФЦЦА док. розм. (напустуватися) на
дуріти.
НАДУШАНЬІ1 надушений, надавлений, на
чавлений. — Див. ще надушйць1.
НАДУШАНЬІ2 напаханий. — Див. ще надушйць2.
НАДУШЬІЦЦА док. (парфумами) напахатися.
НАДУШ ЙЦЬ1 док. розм. 1. (натовкти, на
м'яти) надушйти, надавйти, начавйти; н.
ягад надушйти (надавйти, начавйти) ягід;
2. (знищити, роздушити багато кого-небудь)
надушйти; н. мух надушйти мух.
НАДУШЬЩЬ2 док. (парфумами) напахати.
НАДХВОСЦЕ с. орн. надхвістя.
НАДХМАР’Е с . захмар’я, надхмарний (захмар
ний, позахмарний, понадхмарний) простір;
0 лун&ць у ~р і витати (літати) в хмарах, за
ходити в хмару, заноситися в хмари.
НАДХРАСТОЧНІЦА ж. анат. охрястя с.
НАДЧАЛАВЕК ч. надлюдина ж.
НАДЧАЛАВЕЧЬІ надлюдський.
НАДЧАРФУНЬІ анат. надчеревнйй.
НАДЧАСАНЬІ і НАДЧ^САНЬІ тесл. надтеса
ний.
НАДЧАСАЦЬ див. надчісваць.
НАДЧАСАНЬІ див. надчасаньї.
НАДЧЙСВАННЕ с. тесл. надтісування.
НАДЧЙСВАЦЦА недок. пас. тесл. надтісуватися.
НАДЧФСВАЦЬ недок., НАДЧАСАЦЬ док. тесл.
надтісувати, надтесати, (багато) понадтісу
вати.
НАДЬІМІЦЬ і НАДЬІМЕЦЬ док. надимйти;
(цигаркою тощо) накурйти, (підсил.) начадйти; гребка -міла груба надиміла; мужчйньї
-мілі люлькамі чоловікй надиміли (накурйли, начадйли) люльками.
НАДЬІСЦІ див. надихбдзіць.
НАДЬІХОД, -ду ч. наставання с., настання с.;
н. зімй наставання (настання) зимй .
НАДЬІХОДЗІЦЬ недок., НАДЬІСЦІ док.
1. (про час) наставати, настати, надходити,
надійтй; (про пори року, пору тощо: наближа
тися) ітй, прийтй; (спускатися — про вечір,
ніч і т. ін.) западати, запасти; (установлюва
тися — про ніч, тишу тощо) залягати, залягтй; -шбу вбчар настав (надійшов, пост&в,
зайшов, прийшов, упав, запав, заліг) вечір;
~шл& зімй настала (надійшла, зайшла, прий
шла) зима; (сніжна — ще) упала (залягла)
зима; ~шла вбсень настала (надійшла, за
йшла, прийшла) осінь; -шлб свята настало
(надійшло, прийшло) свято; 2. (про почут

тя) ужив, тільки в З ос. охоплювати, охопйти, поймати, пойняти, обійняти, обнімати,
обняти, огортати, огорнути, обгортати, об
горнути, сповивати, сповйти, брати, узяти;
-шбу страх охопйв (пойняв, обійняв, обняв,
огорнув, сповйв, узяв) страх; 3. розм. (при
йти, з'явитися) надходити, надійтй; неузабаве -ш лі астатнія невдовзі надійшлй інші; не
вдовзі надійшла решта; пбезд -шбу у час по
їзд (потяг) прибув (прийшов) вчасно; -ішгі
весткі прийшлй вісті (звістки); -ішгі хмари
насунулися (налетіли) хмари; 4. розм. (про
думки, спогади) виникати, вйникнуги, поста
вати, постати, зринати, зрйнуги; -шлб рашЗнне вйникло (вйзріло) рішення; -шбу успамін
вйник (зрйнув) спогад.
НАДЬІХОДЗЯЧЬІ 1. дієприкм. якйй (що) на
стає (надходить і т. ін.) див. надихбдзіць; 2. у
знач, прикм. наступний, майбутній; ~чае свя
та наступне (майбутнє) свято; свято, яке
(що) наближається (надходить).
НАДЗБАШ ЙРЬІЦЬ док. розм. набешкетувати.
НАД’ЯЗЬІЧНЬІ анат. над’язиковий, над’язйчний.
НАЕЗДЖАНЬІ наїжджений; уторований, то
рований, утертий, наїжджений; уїжджений;
накочений. — Див. ще наезджваць.
НАЕЗДЖВАЦЦА недок. пас. ^наїжджуватися;
уторовуватися, утиратися, наїжджуватися; на
кочуватися. — Див. ще набзджваць.
НАЕЗДЖВАЦЬ недок., НАЇЗДЗІЦЬ док. 1. наїжджувати, наїздити; на гЗтай машьіне ^дбуга
не набздзіш на цій машйні довго не наїздиш
(попоїздиш); набздзіць тисячу кіламетрау на
їздити тйсячу кілометрів; 2. (дорогу) уторо
вувати, торувати%уторувати, утирати, утерти;
наїжджувати, наїздити; накочувати, накоти
ти, (багатор.) понакбчувати; -дзіць шлях уто
рувати (утерти, наїздити) шлях.
НАЕЗДЖЬІ і НАЕЗНЬЇ розм. приЦджий, (розм.)
наїжджий; н. люд приїжджий (наїжджий) люд.
НАЕСЦІСЯ див. наяд&цца.
НАЕМ, род. в. н&йму і НАЙМ ч. наймання с.,
найняття с.; (робота за найманням у когось —
звичайно) найми мн.
НАЕМНІК ч. 1. (найманий робітник) наймит;
2. (солдат або офіцер, які служать у найманій
армії) найманець.
НАЕМНІЦА ж. 1. наймичка; 2. найманка.
н а Е м н і ц к і 1. наймитський; 2. найманський.
н а Е м н і ц т в а с. найманство.
НАЕМНЬІ найманий; ~ная праца наймана
пр£ця.
НАЖАБРАВАНЬІ нажебраний, настарцьбваний.
НАЖАБРАВАЦЦА док. розм. нажебратися, нар т я п ін л м т м р а

НАЖАВАНЬІ / НАЖОВАНЬІ нажбваний. —
Див. ще нажаваць.
НАЖАВАЦЦА док. нажуватися.
НАЖАВАЦЬ док. нажувати; -ваць хлеба нажувати хліба.
НАЖАДЗЮБ ч . орн. ножедзьоб.
НАЖАЛІЦЦА док. наскаржитися, нажалітися.
НАЖАУЦЩЬ розм. нажовтйти, вйжовтити.
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НАЖДАЦЦА док. начекатися, наждатися.
НАЖЛУКЦІЦЦА док. розм. (напитися понад
міру) нахлебтатися, надудлитися; (напитися
до сп ’яніння; випити багато горілки тощо) на
смоктатися, нахлебтатися, надудлитися, на
лигатися, (про багатьох) поналйгуватися.
НАЖЛУКЦІЦЬ див. нажлукчваць.
НАЖЛУКЧАНЬІ назолений, налужений. — Див.
ще нажлукчваць.
НАЖЛУКЧВАЦЬ недок., НАЖЛУКЦІЦЬ док.
(білизну) назолювати, назолйти, налужувати,
налужити.
НАЖНІЦЬІ тільки мн. ножиці.
НАЖОВАЧНЬІ ножівковий.
НАЖОУКА ж . (пилка) ножівка.
НАЖЬІРАЦЦА недок., НАЖРАЦЦА док. прост.
груб, нажиратися, нажертися, (про багатьох)
понажиратися; (док.) налупйтися.
НАЖЬІТАК, -тку ч. розм. (те, що нажите, при
дбане, куплене) придбання с.; (куплене) по
купка ж.
НАЗАВОСТРЬІВАЦЬ док. (багато) позагострю
вати, позаточувати.
НАЗАВУЧВАЦЬ док. (багато) позавчати, по
заучувати.
НАЗАГАНЙЦЬ док. (багато) 1. позаганяти, по
загонити; (забрати додому свійських тварин
— ще) позалучати; (забирати тварин зі шко
ди) позаймати; 2. (про цвяхи тощо) понаби
вати.
НАЗАГОРТВАЦЬ док. (багато) понагрібати, нафебтй; ~ць пбпелу у ямку нафебтй попелу в
ямк^; 2. (обгорнути з усіх боків) позагортати.
НАЗАИМАЦЬ док. (багато — про тварин: за
йнявши, погнати куди-небудь) позаймати;
-маць карбу у статак позаймати корови (ко
рів) у череду.
НАЗАКАЗВАЦЬ док. (багато) назамовлйти; позамовляти; -ваць касцюмау для гуртка назамовляти костюмів для гуртка; позамовляти
костюми для гуртка.
НАЗАКАНТРАКТОУВАЦЬ док. (багато) поконтрактувати.
НАЗАКЛЮЧАЦЬ док. багато (про угоди, дого
вори тощо) наукладати, поукладати, поскла
дати.
НАЗАЛІЧАЦЬ і НАЗАЛЇЧВАЦЬ док. (багато,
багатьох) позараховувати.
НАЗАЛЙННЕ с. набридання, обридання, до
кучання, надокучання.
НАЗАЛЯТАЦЬ док. (багато) назалітати, поза
літати.
НАЗАЛЙЦЬ недок. набридати, обридати, доку
чати, надокучати.
НАЗАПАСЩЦА див. назапашвацца.
НАЗАПАСІЦЬ див. назапашваць.
НАЗАПАШАНЬІ запасений.
НАЗАПАШВАЦЦА недок., НАЗАПАСЩЦА док.
запасатися, запастйся, припасатися, припас тйся.
НАЗАПАШВАЦЬ недок., НАЗАПАСІЦЬ док.
запасати, запастй, (док. розм.) призапасати,
призапасити; ~п&сіць сена запастй сіна.
НАЗАПРАШАЦЬ і НАЗАПРОШВАЦЬ док.

(багатьох) назапрошувати, (наскликати —
ще) понапрошувати, понапрохувати.
НАЗАРЬІСОУВАЦЬ док. (багато) понамальо
вувати.
НАЗАСОЛЬВАЦЬ док. (багато) понасолюва
ти; н. грыббу понасолювати фибів.
НАЗАСЯВАЦЬ док. (багато) назасівати, назасіювати; н. палёткау назасівати (назасіювати) ланів.
НАЗАУСЁДЫ ; НАЗАУЖДЬІ прислівн. назавждй; 0 раз (і) н. раз (і) назавждй.
НАЗАЦЙГВАЦЬ док. (багато) назатягувати, навтягувати; н. мяшкбу у сенцы назатягати (навтягувати) мішків у сіни; н. нітак назатягати,
навтягувати ниток.
НАЗАЧФСВАЦЬ док. (багато) назатісувати.
НАЗВАЛАКАЦЬ і НАЗВАЛАКВАЦЬ док. (ба
гато) настягати, настягувати; н. мяшкбу з вбза настягати (настягувати) мішків з воза; н.
кучу галля настягати (настягувати) купу гіл
ля.
НАЗВАЛЬВАЦЬ док. (неакуратно поскидати в
одне місце велику кількість чого-небудь) на
звал ювати, наскидати; н. дроу наскидати дров.
НАЗВАНЫ 1. дієприкм. названий; наречений;
2. у знач, прикм. названий; наречений; н. сын
названий (наречений) син. — Див. ще называць.

НАЗВАРВАЦЬ док. техн. (багато) назварювати.
НАЗГОРТВАЦЬ док. (багато) 1. назфібати,
назгортати; (про сіно — ще) нафомадити; н.
зббжжа назфібати (назгортати) збіжжя; н.
сена назфібати (нафомадити) сіна; 2. на
згортати, наскладати; н. хустак назгортати
(наскладати) хусток.
НАЗГРАБАЦЬ док. (багато) назфібати; (граб
лями — ще) нафомадити; (лопатою) нагор
нути.
НАЗДАРОУКАЦЦА: з кбжным не наздарбукаешся кожному не догодиш.
НАЗДЗЁКАВАЦЦА (з каго-чаго) док. назнуща
тися, наглузуватися (з кого-чого); хбпіць,
-валіся з ягб годі [вже] (досить, вйстачить),
назнущалися (наглузувалися) з нього.
НАЗДРАВЇНА ж. техн. ніздрйна.
НАЗДРАТЫ розм. ніздрястий.
НАЗДРЙЦЦА недок. розм. (мати пори) бути
ніздрюватим (ніздрястим).
НАЗДЬІМАЦЬ док. назнімати.
НАЗЗЬІВАЦЬ док. (багато) наскликати; н. гасцёй наскликати гостей.
НАЗІРАЛЬНАСЦЬ ж . спостережливість, кмітлйвість.
НАЗІРАЛЬНІК ч . спостерігач, спостережник.
НАЗІРАЛЬНІЦА ж . спостерігачка, спостереж
ниця.
НАЗІРАЛЬНІЦКІ спостережницький.
НАЗІРАЛЬНЬІ 1. (якому притаманна спосте
режливість) спостережливий, кмітлйвий; н.
чалавёк спостережлива (кмітлйва) людйна;
н. маст&к спостережливий митець (худож
ник); 2. (призначений для спостереження)
спостережний; н. пункт спостережний (до
зорний, дозорчий) пункт.
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НАЗІРАННЕ с . 1. (дія) спостереження, (незак.
д. — ще) спостерігання; стеження; наглядан
ня, нагляд ч., доглядання, догляд ч., пильну
вання; 2. нагляд ч., догляд ч.; 3. (результати
спостереження) спостереження; навуковыя -шгі
наукові спостереження.
НАЗІРАЦЦА недок. 1. траплятися, бувати; бу
вати властйвим (притаманним) (кому-чому),
бувати характерним (для кого-чого)\ падобныя здарЗнні -юцца рідка такі пригоди бува
ють (трапляються) рідко; за ім ч&ста такбе
-р&ецца з ним часто таке трапляється (бу
ває); йому це властйве (притаманне), для
нього це характёрне; 2. пас. спостерігатися.
НАЗІРАЦЬ недок. 1. (кого-що, за ким-чим) спос
терігати, стёжити; н. за сустрЗчай спостері
гати (стёжити) за зустріччю; н. зацьмённе Сонца спостерігати затёмнення Сонця; 2. нагля
дати (за ким-чим, кого-що); (дбати — ще) до
глядати, пильнувати; н. за дзбцьмі наглядати
за дітьми (дітбй), доглядати дітей (за дітьми),
пильнувати дітей, стёжити за дітьми.
НАЗІРКАМ прислівн. н&зирці, назирцем, (обл.)
назирком, нйслідці.
НАЗЛАВАЦЦА док. розм. насёрдитися (удосталь,
багато).
НАЗЛУПЛІВАЦЬ док. багато наздирати.
НАЗМАГАЦЦА док. розм. наборотися.
НАЗНАРОК прислівн. розм. навмйсно, навмис
не, умйсно, умисне; як н. як (ніби, наче,
неначе) навмйсно (навмйсне, на зло).
НАЗНАЧАНЫ 1. призначений, вйзначений;
2. позначений, назначений, намічений. —
Див. ще назнач&ць.
НАЗНАЧАЦЦА недок., н а з н а ч ь і ц ц а док.
1. позначатися, позначйтися, позначитися;
визначатися, визначитися; намічатися, на
мітитися; на лбе -чьіліся маршчыны на лобі
позначилися (намітилися) зморшки; 2. недок.
пас. позначатися, знач йтися; відзначатися;
показуватися; намічатися; назначатися.
НАЗНАЧАЦЬ недок., НАЗНАЧЫЦЬ док. 1. при
значати, призначувати, призначйти, (бага
тьох) попризначати; визначати, вйзначити;
-чыць дырЗктарам призначйти дирёктором;
-чыць спатк&нне призначйти побачення;
-чыць раббту на наст^пны дзень вйзначити
роботу на наступний день; -чыць сход при
значйти збори; -чыць цан^ призначйти (вй
значити) ціну; -чыць лякарства призначйти
ліки; -чыць шгграфны Удар призначити штрафнйй удар; 2. позначати, значйти, позначйти;
відзначати, відзначити, відзначити; (рідко) на
мічати, намітити; назначати, назначувати, на
значити; -чыць мёткай качанят позначйти (на
значити) міткою каченят; -чыць дрЗвы на вы
селку позначйти (назначити) дерёва на вйруб.
НАЗНАЧЕНЕЦ, -нца ч. розм. призначёнець.
НАЗНАЧЕНИЕ с. у різн. знач, призначення,
(незак. д. — ще) призначання; н. на пасаду
призначення на посаду; атр&д асббага -ння
загін особлйвого призначення; выкарыстаць
па -нню використати за призначенням.
НАЗОЙЛІВА прислівн. настйрливо, настйрно,
надокучливо, докучливо, докучно.
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НАЗОЙЛІВАСЦЬ ж. настйрливість, настйрність,
надокучливість, докучливість, докучність.
НАЗОЙЛІВЬІ настйрливий, настйрний, надо
кучливий, докучливий, докучний.
НАЗОЛА розм. 1. ж. тільки одн. докучання с.,
надокучання с., набридання с.; 2. ч. і ж. (рро
набридливу людину) причепа, настйра, надоїда.
НАЗОУНІК ч. 1. грам, іменник; 2. мат. зна
менник; 0 прьів&сці да аднагб (агульнага) -ка
звести до спільного знаменника.
НАЗОУНЬІ: н. склон грам, називний відмінок.
НАЗРАЗАЦЬ і НАЗРЕЗВАЦЬ док. (багато)
1. назрізати, позрізати, позрізувати; пости
нати; 2. перен. розм. позріз&ти, позрізувати;
вьікл&дчьік назраз&у (назрЗзвау) адзнакі усей
групе викладач позрізав (позрізував) оцінки

всій групі.
НАЗУСІМ прислівн. назовсім.
НАЗЬІВАЛЬНЬІ спец, номінатйвний.
НАЗЬІВАЦЬ недок., НАЗВАЦЬ док. у різн. знач.
називати, назвати, (багатьох) поназивати;
найменбвувати, найменувати; єн -зв і$ неверагбдную лічбу він назвав неймовірну цйфру;
0 -зьтаць рЗчьі сваімі іменамі називати чорне
чорним.
НАЗЮЗЮКАЦЦА1 док. прост. наговорйтися,
набалакатися, нагомонітися, набазікатися.
НАЗЮЗЮКАЦЦА2 док. прост. (напитися) на
дудлитися, налигатися, (про багатьох) поналйгуватися.
НАЗЙБНУЦЦА док. розм. намерзнутися, намерзтися.
НАЗЯВАЦЦА док. обл. напозіхатися.
НАЙБАГАЦЕЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найбагатший.
НАЙБЛІЖдЙ прислівн. найвищ. ст. найближче.
НАЙБЛІЖ ЗЙШ ЬІ прикм. найвищ. ст. найблйжчий.
НАЙБОЛЕЙ і НАЙБОЛЬШ прислівн. найвищ.
ст. найбільше, найбільш; н. падьіхбдзіць най
більше (найбільш) підходить; н. старанньї в^чань найстаранніший учень.
НАЙБОЛЬШЬІ прикм. найвищ. ст. найбільший;
агульньї н. дзельнік мат. найбільший спіль
ний дільник; н. пбспех найбільший успіх.
НАЙБУЙНЕЙШЬІ прикм. найвищ. ст. най
більший; н. гбрад краіньї найбільше місто
країни.
н а й в а ж н Е й прислівн. найвищ. ст. найваж
ливіше.
НАЙВАЖНбЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найваж
ливіший.
НАЙВЬІШ дЙШ ЬІ прикм. найвищ. ст. найвйщий; -шая ступбнь параун&ння грам, найви
щий ступінь порівняння; 0 -шай м&ркі висо
кої (вйщої, першої) марки.
НАЙГЛЬІБЕЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найглйбший.
НАЙ ГРАВАЦЦА недок. пас., НАЙГР.АЦЦА док.
(про музичні інструменти) награватися, на
гратися.
НАЙГРАВАЦЬ недок., НАЙГРАЦЬ док. (про
музичні інструменти, звукозапис тощо) на-
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фавати, на фати; найгр&ць пласщнку нафати
платівку; найграць скрипку нафати скрипку.
НАЙГРАНЬІ (про музику, звукозапис) нафаний.
— Див. ще найграв&ць.
НАЙГРАЦЦА див. найгравацца.
НАЙГРАЦЬ див. найграваць.
НАЙГРЬІШ, -шу ч. 1. (мелодія) наспів; мело
дія ж.; мотйв; 2. (ненатуральність актор
ської гри) нафаш.
НАЙДАБРФЙІІІЬІ прикм. найвищ. ст. найдобріший.
н а й д р а б н Є й ш ь і прикм. найвищ. ст. найдрібніший.
НАЙДУЖФЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найдужчий.
НАЙКАРАЦЕЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найкоротший.
н а й к а и г г О у н е й ш ь і прикм. найвищ. ст. най
цінніший, найкоштовніший.
НАЙЛЙПЕЙ і НАЙЛЕПШ прислівн. найвищ.
ст. найкраще, найліпше.
н а й л £ п ш ь і прикм. найвищ. ст. найкращий,
найліпший; 0 усягб -шага усього найкращо
го.
НАЙЛЯГЧФЙ прислівн. найвищ. ст. найлегше.
НАЙЛЯГЧ&ЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найлег
ший; ~шая вагі спорт, найлегша вага.
НАЙМ див. наем.
НАЙМАЛЬНІК ч . наймач.
НАЙМАЛЬНІЦА ж . наймачка.
НАЙМАЛЬНІЦКІ наймацький.
НАЙМАЦЦА недок., НАНЙЦЦА док. 1. (про
людей) найматися, найнятися, (про багатьох)
понайматися; 2. (про приміщення) наймати
ся, найнятися, (багато) понайматися; вйнайнятися; 3. недок. пас. найматися.
НАЙМАЦЬ недок., НАНЙЦЬ док. 1. (робітни
ків тощо) наймати, найняти, (багатьох) по
наймати; 2. (приміщення) наймати, найняти,
(багато) понаймати; винаймати, вйнайняти,
вйнаймити.
НАЙМбНЕЙ і НАЙМЕНШ прислівн. найвищ.
ст. найменше, (рідше) найменш.
н а й м Е н н е с. найменування; назва ж.
НАЙМЕННЬІ іменований; н. лік мат. імено
ване число.
НАЙМУДРФЙ прислівн. найвищ. ст. наймудріше.
НАЙМУДРФЙШЬІ прикм. найвищ. ст. наймудріший.
НАЙПАКОРЛІВЕЙШЬІ найпокірніший.
НАЙПРАСЦЕЙ прислівн. найвищ. ст. найпрос
тіше.
НАЙПРАСЦЕЙШЬІ прикм. найвищ. ст. най
простіший.
НАЙПРЬІГАЖМ прислівн. найвищ. ст. най
красивіше, найгарніше.
НАИПРЬІГАЖЗЙШЬІ прикм. найвищ. ст. най
красивіший, найгарніший.
НАИРАДЗЕЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найрідкісніший.
НАЙСАЛАДЗЙЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найсолодший.
НАЙСВЯТЛЕЙШЬІ 1. прикм. найвищ. ст. най

світліший; 2. (про титул) найсвітліший, яс
новельможний; н. князь найсвітліший (ясно
вельможний) князь; 3. у знач. імен, найсвіт
ліший, ясновельможний.
НАЙСВЯЦЁЙШЫ (у титулах) святійший.
НАЙСТАРАЖЬІТНЕЙШЬІ прикм. найвищ. ст.
найстародавніший, найдавніший.
НАЙСТРАЖФЙШЬІ прикм. найвищ. ст. найсувбріший.
НАЙХРАБРЭЙШЫ прикм. найвищ. ст. найхоробріший.
НАЙСЦІ див. нахбдзіць.
НАЙХУТЧФЙ прислівн. найвищ. ст. найшвйдше, найскоріше; зрабіце як найхутчЗй зробіть
якнайшвйдше ^щонайшвйдше, якнайскорі
ше, щонайскоріше).
НАЙХУТЧФЙШЬІ прикм. найвищ. ст. най
швидший, найскоріший, найбисфіший, найпрудкіший. найхуткіший.
НАЙЦЯЖдЙШ ЬІ прикм. найвищ. ст. 1. (про
вагу) найважчий, найтяжчий; 2. (про склад
ність і т. ін.) найтяжчий, найважчий.
НА Й Ш Ы РЗЙШ Ы прикм. найвищ. ст. найшйрший.
НАЙЯСНЁЙШЫ 1. прикм. найвищ. ст. найясніший; 2. (про титул) найясніший, ясно
вельможний.
НАКАЗ, -зу ч. 1. наука ж., повчання с.; бацькбускі н. батьківська наука, батьківське по
вчання; 2. (офіційний документ) наказ; 3. розм.:
даць н. передіти, повідомити.
НАКАЗВАЦЬ недок., НАКАЗАЦЬ док. 1. (дору
чати сказати) переказувати, переказати, (багатор.) попереказувати; передавати, переда
ти, (багатор.) попередавати; брат наказ&у,
нгго з&утра прыёдзе брат переказав (передав),
що завф а приїде; 2. (давати наказ) наказу в
ати, наказати; 3. розм. наговорювати, наговорйти, (багатор.) понаговорювати, (док.) на
казати, набалакувати, набалакати; праб&чце,
наказау вам немавёдама кблькі навін пробачте
(вйбачте, даруйте), наговорйв (наказів, на
балакав) вам хтозна-скільки новйн.
НАКАЛАЦЇЦЦА док. розм. нафемтітися, надрижатися, нафусйтися.
НАКАЛАЦІЦЬ див. накалбчваць.
НАКАЛЁЦЦА док. розм. намёрзтися, намерз
нутися.
НАКАЛОЦЦА див. накблвацца.
НАКАЛОЦЬ див. накблваць.
НАКАЛОЧАНЫ 1. нафушений; 2. намолоче
ний; 3. набовтаний, наколочений. — Див. ще
накалбчваць

НАКАЛОЧВАЦЬ недок., НАКАЛАЦІЦЬ док.
розм. 1. (оббивати плоди) нафушувати, нафусйти; -ціць груш нафусйти фуш; 2. на
молочувати, намолотйти, (багато) понамо
лочувати; -ціць жьгга намолотйти жита;
3. (готувати якусь страву, бовтаючи) набов
тувати, набовтати; (багато) понаббвтувати;
наколбчувати, наколотйти, (багато) понаколочувати; -ціць з&ціркі наббвтати (наколотй
ти) затирки.
НАКАЛУПАНЫ наколупаний, надлубаний. —
Див. ще накалупваць.
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НАКАЛУПВАДЬ і НАКАЛУПЛІВАЦЬ недок.,
НАКАЛУПАЦЬ док. розм. наколупувати, на
колупати, (док.) накопирсати, (док. розм.) на
длубати.
НАКАЛЬІХАЦЦА док. (удосталь погойдатися)
нагойдатися.
НАКАМбЧАНЬІ розм. нам’ятий. — Див. ще накамбчваць
НАКАМЕЧВАЦЬ недок., НАКАМЯЧЬІЦЬ док.
розм. м’яти, нам’яти, бгати, набгати, жужми
ти, нажужмити; -мячмць пап&рьі нам’яти (на
бгати, нажужмити) паперу.
НАКАНАВАНА розм. у знач. прис. доля судила
(що), судилося (що).
НАКАНАВАНАСЦЬ ж . розм. визначеність [на
перед], приреченість.
НАКАНАВАННЕ с. розм. доля ж ., фатум ч.,
вйзначеність [наперед].
НАКАНАВАНЬІ розм. визначений [наперед];
фатйльний; приречений. — Див. ще наканбуваць.
НАКАНАВАЦЬ див. наканбуваць.
НАКАНОУВАЦЦА недок. звор.} пас. розм. (про
долю) визначатися [наперед]; прирікшися.
НАКАНОУВАЦЬ недок., НАКАНАВАЦЬ док.
розм. (про долю) судйти, визначати [наперед],
вйзначити [наперед].
НАКАПАНЬІ накапаний; наляпаний. — Див.
ще нак&пваць.
НАКАПАНЬІ і НАКОПАНЬІ накопаний. —Див.
ще накбпваць.
НАКАПАЦЦА див. накбпвацца.
НАКАПАЦЬ див. накбпваць.
НАКАПАЦЬ див. накбпваць.
НАКАПВАЦЬ недок., НАКАПАЦЬ док. І. на
капувати, накапати; (розбризкуючи краплі на
що-небудь) наляпувати, наляпати; -паць ка
пель накапати крапель; -паць на абрус нака
пати на скатертйну; 2. перен. розм. (доноси
ти, таємно повідомляти про кого-небудь щось)
капати, накапати.
НАКАПІЦЦА див. накбплівацца.
НАКАПІЦЬ див. накаплйць.
НАКАПЛЙННЕ с. 1. (дія) нагромадження, накопйчення, (незак. д. — ще) нагромаджуван
ня, накопйчування; н. капіталу екон. нагро
мадження капіталу; 2. тільки мн. нагрома
дження; першапачаткбвьія -нні екон. первіс
не нагромадження.
НАКАПЛЙЛЬНІК ч. спец, нагромаджувач.
НАКАПЛЙЦЬ / НАКОПЛІВАЦЬ недок., НА
КАПІЦЬ док. нагромаджувати, нагромадити,
(рідше) накопичувати, накопйчити; (здобува
ти — ще) набувати, набути, скупчувати, скупчити; (ощаджуючи, збирати) збирати, зібра
ти, назбйрувати, назбирати, (багато) пона
збирувати, поназбирати; призбйрувати, при
збирати, (багато) попризбйрувати; (гроші —
ще) складати, скласти, (багато) наскладати;
відкладати, відкласти; -піць грбшай зібрати
(назбирати, скласти, наскладати, відкласти)
грошей; -піць вбпьгг набути досвіду; -пляць
капітал нагромаджувати капітал.
НАКАРМІЦЬ див. накбрмліваць.

НАКАР&ЛЫ розм. якйй (що) насох, насохлий;
-лая гразь насохла ф язь, насохлий бруд. —
Див. ще накарЗць.
НАКАРЭЦЬ док. розм. (засохнувши, утворити
кірку) насохнути, (багато) понасихати; на
ране ~р$у струп на рані насохнув струп.
НАКАСАВАНЬІ розм. начерканий. — Див. ще
накасаваць.

НАКАСАВАЦЬ розм. (позакреслювати багато
чого-небудь) начеркати. — Див. ще касаваць 1.
НАКАСЙК прислівн. навскосй, навскіс, навкосй, косо, скісно; 0 так-сяк, н., абы не па-людску присл. стук-фюк, абй з рук.
НАКАТ ч . 1. род. накату (дія) накат; (незак. д.
— звичайно) накочування с., накачування с.;
(на санній дорозі — ще) набій; 2. род. наката
(настил) накат, настил.
НАКАТАМ прислівн. спец, накотом.
НАКАТАЦЦА док. розм. (удосталь попоїздити)
накататися; (на ковзанах — звичайно) наков
затися.
НАКАЦІЦЦА див. накбчвацца.
НАКАЦІЦЬ див. накбчваць.
НАКАЧАНЫ у різн. знач, накачаний; напо
єний. — Див. ще накачваць.
НАКАЧАЦЦА док. накачатися; (у ліжку тощо)
навалятися, належатися.
НАКАЧВАЦЬ недок., НАКАЧАЦЬ док. 1. (ка
чаючи, зробити, приготувати якусь кількість)
накачувати, накачати; ~ч£ць галушак наліпйти галушок; 2. (про білизну: випрасувати за
допомогою качалок) накачувати, накачати;
3. перен. (дуже напоїти когось) напувати, на
поювати, напоїти.
НАКВЕЦЬ ж. обл. квіткй, що мають (почина
ють) розквітати; цвітіння с., квітування с.
(рослин).
НАКВдЦАЦЬ док. розм. (забруднити) намаза
ти, наялозити, набруднити.
НАКІВАЦЬ док. розм. 1. посварйтися (насварйтися, насварйти, покивати, накивати, пофозйти) пальцем; 2. перен. (вилаяти) вйчитати, пробрати, пошпетити (кого).
НАКІД ч. 1. (дія) накидання с.; 2. (початковий
план) намітка ж., накреслення с.; 3. (почат
ковий малюнок) начерк, нарис, ескіз.
НАКІДАЦЦА док. 1. (удосталь) накйдатися;
2. нападати; на дарбжку -далася лісця на до
ріжку нападало лйстя.
НАКІДАЦЬ док. 1. у різн. знач, накйдати; н.
камёння накйдати каміння; н. кбшык бульбы
накидати кошик (кошіль) картоплі; 2. (склас
ти в загальних рисах) накйдати, накреслити;
н. план рамана накйдати (накреслити) план
роману.
НАКІДАЦЦА / НАКІДВАЦЦА недок. 1. у різн.
знач, накидатися, накйнутися; (перен. — ще)
обпадати, обпасти, (про велику кількість) по
обпадати; опадати, опасти; 2. (падаючи, на
громаджуватися) нападати; 3. пас. накида
тися, накреслюватися.
НАКІДАЦЬ і НАКЩВАЦЬ недок., НАКІНУЦЬ
док. 1. у різн. знач, накидати, накйнути, (ба
гато) понакидати, (про одяг — ще) напинати,
напнути, нап’ястй, (багато) понапинати; -нуць
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хустку на плечьі накинути (напнути, нап’яс-

тй) хустку на плечі; 2. (робити що-небудь у
загальних рисах) накидати, накйнути, накрес
лювати, накреслити; 3. (додати) накидати,
накйнути; н. два рублі накйнути два рублі.
НАКЇДВАННЕ с. у різн. знач, накидання; на
креслювання.
НАКІДВАЦЦА див. накідацца.
НАКЇДВАЦЬ див. накідаць.
НАКЇНУЦЬ див. накід&ць.
НАКІРАВАНАСЦЬ ж. спрямованість, скеро
ваність; сацьіяльная н. соціальна спрямова
ність; н. у будучае спрямованість у майбутнє.
НАКІРАВАННЕ с . 1. (д/я,) направлення, (незак.
д. — ще) направляння; спрямування, скеру
вання, (незак. д. — ще) спрямовування, ске
ровування; 2. (шлях розвитку тощо) напрям
ч., напрямок ч.; 3. (документ) направлення.
НАКІРАВАНЬІ направлений, напрямлений;
спрямований, скерований. — Див. ще накірбуваць.

НАКІРАВАЦЦА див. накірбувацца.
НАКІРАВАЦЬ див. накірбуваць.
НАКІРОУВАННЕ с . ( д і я ) направлення, (незак.
д. — ще) направляння; спрямування, скеру
вання, (незак. д. — ще) спрямовування, ске
ровування.
НАКІРОУВАЦЦА недок., НАКІРАВАЦЦА док.
1. (рухатися в якомусь напрямку) прямувати,
попрямувати, простувати, попростувати; ітй,
пітй; вирушати, вйрушити, -равацца на курбрт вйрушити на курорт; -равацца на сход
пітй на збори; я -равауся за ім я попрямував
(пішов) за ним; 2. спрямовуватися, спряму
ватися, скеровуватися, скеруватися; кбнніца
-равалася на вбрага кіннота спрямувалася
(скерувалася) на ворога; усе пбзіркі -раваліся
на ягб усі погляди спрямувалися на нього;
3. ітй, пітй; н. у свой пакбй пітй до своєї
кімнати.
н а к ір О у в а ц ь недок., НАКІРАВАЦЬ док.
1. (визначити напрям руху кого-, чого-небудь)
спрямовувати, спрямувати, скеровувати, ске
рувати; -раваць машьіну у гбрад спрямувати
(скерувати) машйну до міста; -раваць увагу
спрямувати (скерувати) увагу; 2. (посилати,
надсилати) спрямовувати, спрямувати, ске
ровувати, скерувати, направляти, направи
ти; -раваць хвбрага да урача спрямувати
(скерувати, направити) хворого до лікаря;
-раваць на працу у шкблу направити на ро
боту в школу; -раваць паперу у міністерства
надіслати папір до міністерства; 3. ( даючи
поради, навчати чого-небудь доброго) навер
тати, навернути, направляти, направити; -р а
ваць на ісцінньї шлях навернути (направити,
наставити, настановйти) на добру путь (путь
істини).
НАКІРОУВАЮЧАЯ імен. мат. ж. напрямна.
НАКІРОУВАЮЧЬІ 1. дієприкм. якйй (що) на
правляє; якйй (що) спрямовує (скеровує);
(рідко) спрямовуючий; якйй (що) надсилає;
якйй (що) навертає (направляє, наставляє,
настановлює); 2. у знач, прикм. напрямнйй;
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спрямовувальний, скеровувальний; н. рблік
напрямнйй ролик.
НАКЛАДАННЕ / НАКЛАДВАННЕ с . (дія) у різн.
знач, накладання, покладання.
НАКЛАДАЦЦА і НАКЛАДВАЦЦА недок. пас.
1. у різн. знач, накладатися, покладатися; 2. пас.
накладатися; покладатися.
НАКЛАДАЦЬ і НАКЛАДВАЦЬ недок., НАКЛАСЦІ док. 1. накладати, накласти; (багато) по
накладати; покласти; -сці мяшкі на машйну
накласти (покласти) мішкй на машйну; -сці
міску кашы накласти (насйпати) мйску каші;
2. (що на кого) накладати, накласти; -сці
спагнанне накласти стягнення (кару), пока
рати (кого); 3. розм. груб, (побити кого-небудь) накладати, накласти, (док.) дати кладу.
НАКЛАДВАННЕ див. наклад&нне.
НАКЛАДВАЦЦА див. накладацца.
НАКЛАДВАЦЬ див. накладаць.
НАКЛАДЗЕНЫ дієприкм. накладений; покла
дений. — Див. ще накладаць.
НАКЛАДКА ж. (предмет) накладка; ствбльная
н. ствольна накладка.
НАКЛАДЧЫК ч. спец, накладальник.
НАКЛАДЧЬІЦА ж . спец, накладальниця.
НАКЛЁПАНЫ див. накляпаны.
НАКЛЁПВАННЕ с. (дія) 1. техн. наклепка ж.;
(незак. д. — звичайно) наклепування; 2. кле
пання.
НАКЛЁПВАЦЦА недок. пас. наклепуватися;
клепатися.
НАКЛЁПВАЦЬ недок., НАКЛЯПАЦЬ док.
1. техн. наклепувати, наклепати; 2. (косу)
клепати, вйклепати.
НАКЛЁПКА ж. 1. (дія) наклепка, (незак. д. —
звичайно) наклепування с.; 2. (предмет) на
клепка.
НАКЛЁУ ВАННЕ с. накльовування.
НАКЛЁУВАЦЦА недок., НАКЛЮНУЦЦА док.
1. прям, накльовуватися, наклюнутися; птушаня -нулася пташеня наклюнулося; 2. (про
ростати, розпускатися — про зерно, бруньки)
накльовуватися, наклюнутися; 3. перен. розм.
(намітитися, виникати, з'являтися) трапля
тися, трапитися, (розм.) підвертатися, під
вернутися; накльовуватися, наклюнутися; по
падатися, попастися; -лібнулася дббрая раббта трапилася (підвернулася, наклюнулася,
попалася) добра робота.
НАКЛЯПАНЫ і НАКЛЁПАНЫ 1. техн. наклепаний; 2. вйклепаний. — Див.
наклёпваць.
НАКЛЯПАЦЬ1 див. наклёпваць.
НАКЛЯПАЦЬ2 док. розм. (обмовити кого-небудь) наклепати, (багатор., на багатьох) понаклёпувати; набрехати, (багатор., на бага
тьох) понабріхувати.
НАКОНТ прийм. з род. в. щодо (кого-чого), про
(кого-що), відносно (кого-чого); пагаварыць
н. грбшай поговорйти щодо (відносно) гро
шей, поговорйти про гроші.
НАКОПВАЦЦА недок., НАКАПАЦЦА док. на
копуватися, накопатися.
НАКОПВАЦЬ недок., НАКАПАЦЬ док. у різн.
знач, накопувати, накопати; -паць мех буль-
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бьі накопати мішок картоплі; ~п&ць ям на

копати ям.
НАКОПЛЕНЬІ нагромаджений, накопичений;
набутий; скупчений; зібраний, назбйраний,
призбираний; склйдений, відкладений. —
див. ще накаплйць.
НАКОПЛІВАЦЦА недок. звор., пас., НАКАПЇЦЦА док. 1. нагромаджуватися, нагромадити
ся, накопйчуватися, накопйчитися; скупчу
ватися, скупчитися; (поступово збиратися)
набиратися, набратися, (багато) понабирати
ся; збиратися, зібратися, назбйруватися, призбйруватися, призбиратися; 2. недок. пас. на
громаджуватися, накопйчуватися; набуватися; скупчуватися; збиратися, назбйруватися,
призбируватися; складатися, відкладатися.
НАКОПЛІВАЦЬ див. накапляць.
НАКОРМЛЕНЬІ нагодований.
НАКОРМЛІВАЦЬ недок., НАКАРМІЦЬ док.
нагодовувати, нагодувати, (багатьох) пона
годовувати.
НАКОРПАЦЦА док. розм. наколупатися, на
копирсатися, надлубатися.
НАКОРПАЦЬ док. розм. 1. наколупувати, на
колупати, (док.) накопирсати, (док. розм.)
надлубати; 2. перен. (погано, недбало що-небудь зробити) надлубати; (про лист і т. ін. —
звичайно) нашкрябати, надряпати; н. запіску
нашкрйбати (надряпати) запйску.
НАКОС, -су ч. с.-г. укіс.
НАКОСНІЦА ж. вет. накістень ч.
НАКОСНЬІ накістковий.
НАКОЧВАЦЦА недок. звор., пас., НАКАЦЇЦЦА док. 1. (котячись, наскакувати на що-небудь і т. ін.) накочуватися, накотйтися; (на
ближатися) насуватися, насунутися, насува
ти, насунути; ббчка -ділася на наг^ бочка
накотйлася на ногу; хв&ля ~ц£пася на ббраг
хвйля накотйлася на берег; 2. (про сльози)
набігати, набігти; -ціліся слезьі на вбчьі на
бігли сльози на очі; 3. перен. (раптово вини
кати) насуватися, насунутися, насувати, на
сунути; бяМ раптбуна -цілася на веску біда
раптово насунула (насунулася) на село; лйхо
раптово насунуло (насунулося) на село.
НАКОЧВАЦЬ недок., НАКАЦІЦЬ док. 1. (при
котити певну кількість чого-небудь) накочу
вати, накотйти; - ціць бярвення накотйти ко
лод; 2. (викотити що-небудь на якусь поверх
ню) накочувати, накотйти; -ціць к&мень на
дбшку накотйти камінь на дошку; 3. перен.
(раптово виникати) насувати, насунути, на
суватися, насунутися.
НАКРАМЗОЛІЦЬ док. розм. (недбало написа
ти) нашкрябати, надряпати.
НАКРАПАНЬІ спец, накраплений, цяткований.
— Див. ще накр&пваць.
НАКРАПВАННЕ с. 1. накрапування; 2. спец.
накраплйння, накраплювання, накр&плення, цяткування.
НАКРАПВАЦЬ недок., НАКРАПАЦЬ док.
1. тільки недок., 1 і 2 ос. не вжив, (про дощ)
накрапати; з с&мага рання пачалб -рапваць з
самого р£нку почало накрапати; 2. недок. і

док. спец, (вкривати крапом) накрапляти, на
краплювати, накрапити, (недок.) цяткувати.
НАКРОЙВАЦЦА недок. пас. накроюватися;
нарізатися; пластуватися.
НАКРОЙВАЦЬ недок., НАКРОІЦЬ док. 1. на
кроювати, накроїти; -рбіць сарбчак накроїти
сорочок; 2. (нарізати скибками) нарізувати,
нарізати, нарізати, (багато) понарізувати, по
нарізати; накраювати, накраяти; -рбіць хлёба нарізати (накраяти) хліба; 3. (нарізати
шарами) нашаровувати, нашарувати.
НАКРУЖЬІЦЦА док. (попокрутитися) накрутйтися.
НАКРЫЖ прислівн. навхрест.
НАКРЗМЗАНЫ розм. 1. надряпаний; 2. (не
дбало написаний) надряпаний, нашкрябаний.
— Див. ще накрЗмзаць.
НАКРЕМЗАЦЬ док. розм. 1. (зробити подряпи
ни чим-небудь гострим) надряпати; 2. (недба
ло написати, намалювати) нашкрябати, на
дряпати.
НАКУКАВАЦЬ док. розм. накувати, накукати,
накукукати, вйкувати.
НАКУЛЙЦЦА док. розм. наперекидатися, наперевертатися.
НАКУПЛЕНЫ і НАКУПЛЙНЫ накуплений.
— Див. ще накупліваць.
НАКУПЛІВАЦЬ і НАКУПЛЙЦЬ недок., НАКУПЇЦЬ розм. і НАКУПЛЙЦЬ док. накупову
вати, накупйти, (розм.) накупляти, (багато
— розм.) покупувати, покупляти, понакупо
вувати, понакупляти.
НАКУПЛЙНЫ див. накуплены.
НАКУРАНЫ накурений.
НАКУРВАЦЦА недок. звор., пас., НАКУРЫЦЦА док. 1. накурюватися, накурйтися; 2. не
док. пас. накурюватися.
НАКУРВАЦЬ недок., НАКУРЬІЦЬ док. (напов
нювати тютюновим димом) накурювати, накурйти, (скрізь) понакурювати.
НАКУРОДЫМЕЦЬ док. (випустити із себе ба
гато кіптяви) накоптйти; (з чадом) начадйти.
н а к у р О д ь і м і ц ь док. (напустити кіптяви)
накоптйти; (з чадом) начадйти.
НАКУРЙЦЬ див. нак^рваць.
НАКУРЕЦЬ док. (напустити кіптяви) накоптіти; (з чадом) начадйти; галавёшка -ріл а го
ловешка начаділа.
НАКУСАНЫ надкушений. — Див. ще накусваць2.

НАКУСАНЫ у різн. знач, накусаний. — Див.
ще накусваць1.
НАКУСАЦЬ див. накусваць1.
НАКУСВАННЕ с. надкушування.
НАКУСВАЦЦА недок. пас. надкушуватися. —
Див. ще накусваць2.
НАКУСВАЦЬ1 недок., НАКУСАЦЬ док. у різн.
знач, накушувати, накусати, (док.) покусати;
машкар& ~с&ла рукі мошка накусала (поку
сала) руки.
НАКУСВАЦЬ2 недок., НАКУСЇЦЬ док. надку
шувати, надкусйти; -сіць яблык надкусйти
яблуко.
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НАКУХАРЫЦЬ док. розм. (приготувати їжу)
наварйти [їсти].
НАКШТХЛТ прийм. з род. в. на зразок (когочого), подібний (до кого-чого), наче, начебто,
неначе, ніби, нібито, начеб, немов, немовби,
немовбито; нёшта н. дрЗва щось на зразок
дерева; щось подібне до дерева; щось наче
дерево.
НАЛАДАЧНЫ техн. налагоджувальний.
НАЛХДЖАНЬІ 1. (створений) налагоджений;
2. (відремонтований) налагоджений; 3. (муз.,
радіо) настроєний, налагоджений; 4. (вечір,
концерт тощо) улаштований, організований.
— Див. ще наладжваць.
НАЛАДЖВАЛЬНІК ч . улаштовувач; упорядник;
організатор.
НАЛАДЖВАЛЬНІЦА ж. улаштовувачка; упо
рядниця; організаторка.
НАЛАДЖВАННЕ с. 1. налагоджування, нала
годження; упорядковування, упорядкування;
2. лагодження, полагоджування; 3. настрою
вання, налаштовування, налагоджування, на
лагодження; 4. улаштовування, улаштування,
організація ж.— Див. ще наладжваць.
НАЛАДЖВАЦЦА недок., НАЛАДЗІЦЦА док.
1. (улаштовуватися) налагоджуватися, нала
годитися; упорядковуватися, упорядкувати
ся; 2. (іти на лад) налагоджуватися, налаго
дитися, (недок.) ладитися; раббта клуба -дзілася робота клубу налагодилася; 3. док. (на
думати що-небудь зробити) настроїтися,
налаштуватися; 4. недок. пас. налагоджува
тися; упорядковуватися; організовуватися;
настроюватися, налаштовуватися; улашто
вуватися.
НАЛАДЖВАЦЬ недок., НАЛАДЗІЦЬ док.
1. (створювати) налагоджувати, налагодити,
(багато, усе) поналагоджувати; наладнати;
упорядковувати, упорядкувати; -дзіць улік
упорядкувати облік; -дзіць вытвбрчасць аутамабіляу налагодити (наладнати) виробнйцтво автомобілів; -дзіць сувязь з партнёра*»
налагодити зв’язок з партнерами; -дзіць гаспадарку налагодити господарство; 2. (відре
монтувати) лагодити, полагодити, ладити,
поладити, ладнати, поладнати; -дзіць гадзіннік полагодити годйнник; 3. муз., радіо на
строювати, настроїти; налаштовувати, налаш
тувати; налагоджувати, налагодити, налад
нати; -дзіць прыёмшк настроїти (налаштува
ти, налагодити, наладнати) приймач; 4. (вечір,
концерт тощо) улаштовувати, улаштувати,
організовувати, організувати.
НАЛАДКА ж. 1. (підготовка до роботи) нала
годження с., (незак. д. — ще) налагоджування
с.; 2. (ремонт) лагодження с., полагодження
с., ладнання с.
НАЛАЖЬІЦЦА док. розм. призвичаїтися, звйкнути, навйкнути; ён -жьіуся кірав&ць тріктарам він призвичаївся керувати трактором.
НАЛАЖЬІЦЬ1 док. 1. у різн. знач, накласти; н.
звёрху пліту накласти зверху плиту; н. кальку
на чарцёж накласти кальку на креслення; н.
гіпс накласти гіпс; 2. (що на кого) накласти;
н. спагн&нне наклісти стягнення (кару), по
карати (кого); 0 галавбй н. накласти (нало-
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жйти, лягтй) головою, зложйти голову, наложйти душею, трупом лягтй; н. на сябб рукі
накласти (підняти, зняти) на себе руки; за
подіяти (зробйти) собі смерть; укоротйти со
бі віку; н. [свой] адбітак накласти (покласти)
[свій] знак, [свою] печать (ознаку); відбйтися (позначитися) (на кому, на чому); н. руку
(лапу) накласти руку (лапу) (на що), прибра
ти до рук (що); привласнити (загарбати) (що).
НАЛАЖЬІЦЬ2 (кого) док. розм. спрямувати,
скерувати (кого-небудь на щось) навчйти (чо
гось); н. на дббрае спрямувати на добро.
НАЛАКІРАВАНЬІ / НАЛАКІРОВАНЬІ налако
ваний. — Див. ще налакірбуваць.
НАЛАКІРАВАЦЬ. див. налакірбуваць.
НАЛАКІРОВАНЬІ див. налакіраваньї.
НАЛАЮРОУВАЦЬ недок., НАЛАКІРАВАЦЬ док.
налаковувати, налакувати.
НАЛАМАНЬІ і НАЛОМАНЬІ 1. наламаний,
наломлений; натрощений; 2. надламаний. —
Див. ще надлбмліваць.
НАЛАМАЦЦА док. І.розм. (навчитися робити
що-небудь) призвичаїтися, набйти руку, на
бути вправності; наламатися; н. кіравіць трактарам призвичаїтися керувати трактором,
набйти руку в керуванні трактором; 2. над
ламатися, надломйтися; галінка -малася гіл
ка надламалася (надломйлася); 3. (багато)
наламатися.
НАЛАМАЦЬ див. налбмліваць.
НАЛАПАМ прислівн. обл. (несподівано) раптом,
зненацька, ураз, нараз, раптово, нагло.
НАЛАПАТАЦЦА док. розм. (поговорити досхо
чу) наговорйтися, набалакатися.
НАЛАПАТАЦЬ док. розм. (наговорити без пут
тя) набалакати, набазікати, намолоти.
НАЛАСАВАЦЦА док. наласуватися.
НАЛАТОШВАЦЬ недок., НАЛАТАНІ ЬІЦЬ док.
розм. (наривати все підряд, псуючи й спусто
шуючи) наривати, нарвати, надирати, надер
ти; -шьщь агуркбу нарвати огірків; -шйць
гарбху нарвати гороху.
НАЛГАНЬІ вйбреханий, понабріхуваний. — Див.
ще налг&ць.
НАЛГАЦЦА док. набрехатися.
НАЛГАЦЬ док. набрехати, (багато) понабріху
вати.
НАЛЕВА прислівн. ліворуч; наліво.
НАЛЕГЧЬІ див. налягаць.
НАЛЕДЗЬ ж. (льодяна кірка) полій ч.; (лід) на
мерзлий лід, намерзла крйга.
НАЛЕЖАЦЬ недок. у різн. знач, належати; кніга
-жьіць бібліятіцьі кнйжка належить бібліо
теці; н. да ліку тьіх, хто... належати до тих,
хто...; н. да ведання належати до відання; з
вас сення -жьіць з вас сьогодні належить;
0 як і н. як і належить, як і треба.
НАЛЕЖВАЦЬ недок., НАЛЯЖАЦЬ док. нале
жувати, належати; -ж&ць прблежні належати
пролежні.
НАЛЕПЛІВАЦЦА див. наляпляцца.
НАЛЕТА прислівн. розм. на той рік; у майбут
ньому (наступному) році.
НАЛЕЦЦЕ с. обл. наступний рік, наступне літо.
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н а л Е ж к а ж. текст, напіж.
н а л Е т а ц ц а док. розм. 1. (політати досхочу)
налітатися; 2. (багато побігати) набігатися,
(розм.) наганятися.
НАЛЕТВАЦЬ недок., НАЛЯТАЦЬ док. ав. на
літувати, налітати.
НАЛІК, -ку н. бухг. нарахування.
н а л і н Е е н ь і налінійований, налініяний. —
Див. ще налін&йваць.
НАЛІНЕІЦЬ див. налінбйваць.
НАЛІН£ЙВАЦЦА недок. пас. налінійовуватися, налініюватися.
НАЛІНЕЙВАЦЬ недок., НАЛІНЕІЦЬ док. налінійовувати, налініювати, налініювати, на
лініяти.
НАЛІТАВАНЬІ заст. напаяний. — Див. ще налітбуваць.
НАЛІТАВАЦЬ див. налітбуваць.
НАЛІТОУВАННЕ с. заст. напаювання.
НАЛІТО^ВАЦЬ недок., НАЛІТАВАЦЬ док.
заст. напаювати, напаяти.
НАЛГГОУКА ж. заст. 1. (дія) напаювання с.\
2. (напаяна частина) напайка.
НАЛІХА прислівн. розм. на нещастя, на зло (на
злість); н. дождж пайшбу як на зло (як на
злість), дощ пішов.
НАЛЇХА прислівн. розм. навіщо, нащо, для чо
го, якого чорта (біса), на кий чорт (біс); н.
єн мне патрЗбен! нащо [навіщо, якого чорта
(біса)] він мені треба (потрібен)!
НАЛІЧАНЬІ 1. налічений, нарахований; 2. бухг.
нарахований, налічений. — Див. ще налічваць.
НАЛІЧАЦЦА недок. пас. бухг. нараховуватися,
налічуватися.
НАЛІЧАЦЬ недок. пас. бухг. нараховувати, на
лічувати.
НАЛІЧВАЦЦА недок., НАЛІЧЙЦЦА док. 1. нарахбвуватися, нарахуватися, налічуватися, на
лічитися; 2. пас. нараховуватися, налічува
тися.
НАЛІЧВАЦЬ недок., НАЛІЧЬІЦЬ док. 1. налі
чувати, налічити, (багато) поналічувати; на
раховувати, нарахувати, (багато) понарахо
вувати; 2. бухг. нараховувати, нарахувати, (ба
гатьом) понараховувати; налічувати, налічи
ти, (багатьом) поналічувати.
НАЛІЧЙЦЦА див. налічвацца.
НАЛІЧЬІЦЬ див. налічваць.
НАЛІЧЙННЕ с . бухг. 1. ( д і я ) нарахування, на
лічення, (незак. д . — ще) нараховування, на
лічування; 2. (нарахована сума) нарахування.
НАЛОМ, -му ч. (надламане місце) надлом, над
лам.
НАЛОМАНЬІ див. налам&ньї.
НАЛОМВАЦЬ див. налбмліваць.
НАЛОМЛІВАЦЦА і НАЛОМВАЦЦА недок.
1. наламуватися, наломлюватися; 2. надла
муватися, надломлюватися; 3. пас. наламу
ватися, наломлюватися, надламуватися, над
ломлюватися.
НАЛОМЛІВАЦЬ / НАЛОМВАЦЬ недок., НАЛАМАЦЬ док. 1. (зламати певну кількість
чого-небудь, поламати) наламувати, налама
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ти, (багато) поналамувати; наломлювати,
наломйти; (перетворювати на тріски — ще)
трощити, натрощйти, (багато) понатрощувати; -маць галля наламати (наломйти) гіл
ля; 2. (не до кінця зламати) надламувати,
надламати; 3. перен. (кого, 1 і 2 ос. не вжив.)
призвичаїти, привчати, привчйти; -маць уну
ка да сталярства призвичаїти внука (онука)
до столярства; 0 -маць руку набйти руку;
-маць дроу наламати дров.
НАЛОПАЦЦА док. прост, груб, нажертися, (про
багатьох) понажиратися; напхатися, (про ба
гатьох) понапихатися.
НАЛУЗАНЫ і НАЛУЗАНЫ налущений, налу
заний. — Див. ще налузваць.
НАЛУЗВАЦЬ недок., НАЛУЗАЦЬ док. налущувати, налущити, нал узувати, налузати.
НАЛУПІЦЬ1 див. налупліваць.
НАЛУПІЦЬ2 док. розм. (побити) налупйти, на
лупцювати.
НАЛУПЛЕНЫ1 1. надертий; 2. розм. нарва
ний. — Див. ще налупліваць.
НАЛУПЛЕНЫ2 розм. (побитий) налуплений,
налупцьований. — Див. ще налупіць2.
НАЛУПЛІВАЦЬ недок., НАЛУПІЦЬ док. 1. на
дирати, надерти, надрати; піць кары надерти
(надрати) корй; 2. розм. наривати, нарвати;
дзбці -п£лі мбрквы діти нарвали моркви.
НАЛУСКВАЦЬ недок., НАЛУСКАЦЬ док. (го
ріхів і т. ін.) налузувати, налузати, (багато)
поналузувати; налускувати, налускати, (ба
гато) поналускувати.
НАЛУЧАЦЦА недок., НАЛУЧЫЦЦА док. розм.
1. зустрічатися, зустрітися, зустрінутися, (рід
ше) стрічатися, стрінутися, стрітися; у лесе
нам -чыуся воук у лісі нам зустрівся (стрівся)
вовк; 2. (кому-чому, з ким-чим і без дод.)
траплятися, трапитися; 0 хто баіцца, таму усё
мбжа -чыцца прик. хто боїться, з тим усе
може статися; 3. прийтй (переважно несподі
вано)', -чыуся госць пад пбунач прийшов гість
мййже опівночі.
НАЛУЧАЦЬ недок., НАЛУЧЙЦЬ док. 1. на
трапляти, натрапити; -чыць на вбучую яму
натрапити на вовчу яму; 2. (кого; 1 і 2 ос. не
вжив.) заставати, застати, захоплювати, захопйти; запитання -чыла знян&цку запитан
ня застало зненацька; 3. (каго-што; 1 і 2 ос.
не вжив.) ставатися, статися (з ким-чим); яго
-чыла бяд& з ним сталася (скоїлася) біда, з
ним стйлося (скоїлося) лихо.
НАЛУШЧВАЦЦА недок., НАЛУШЧЫЦЦА док.
налущуватися, налущитися, (багато) поналущуватися; налузуватися, налузатися, (ба
гато) поналузуватися.
НАЛУШЧВАЦЬ недок., НАЛУШЧЬІЦЬ док. у
різн. знач, налущувати, налущити, (багато)
поналущувати; налузувати, налузати, (бага
то) поналузувати.
НАЛУШЧЫЦЦА див. налушчвацца.
НАЛУШЧЬІЦЬ див. налушчваць.
НАЛЫГАНЫ 1. нанйзаний; 2. прив’язаний,
налйганий; зв’язаний разом; 3. наловлений,
заарканений. — Див. ще налыгваць.
НАЛЫГАЦЦА див. нальїгвацца.
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НАЛЫГАЦЬ див. налыгваць.

НАЛЫГАЧ, -ча н. 1. (ремінь, мотузок, на якому
водять тварин) налйгач; 2. (ремінь, мотузок,
на якому водять мисливських собак) швора
ж., шворка ж., смик.
НАЛЙГВАННЕ с. 1. нанизування; 2. прив’язу
вання, налигування; зв’язування разом; 3. ловіння.
НАЛЙГВАЦЦА недок., НАЛЫГАЦЦА док. 1. на
низуватися, нанизатися; 2. прив’язуватися,
прив’язатися, налигуватися, налигатися, зв’язу
ватися (зв’язатися) разом.
НАЛЫГВАЦЬ недок., НАЛЫГАЦЬ док. 1. нанйзувати, нанизати, (багато) понанйзувати;
-гаць маністу тытуню нанйзати нйзку тютю
ну; -гаць абаранкау на нітку нанйзати буб
ликів на нйтку; 2. (мотузком, шворкою) при
в’язувати, прив’язати; (прив'язувати мотузок
на роги корови, вола) налйгувати, налигати;
(одне до одного — багатьох) зв’язувати разом,
зв’язати разом; -гаць кбней зв’язати разом ко
ней; 3. (за допомогою петлі) наловлювати, наловйти; заарканювати, заарканити.
НАЛЯГАННЕ с . налягання.
НАЛЯГАЦЬ недок., НАЛЁГЧЫ док. у різн. знач.
налягати, налягтй, (про багатьох) поналягати; ~гчы грудзьмі на стол налягтй грудьми на
стіл; ~гчы на вёслы налягтй на вёсла; ~гчы
на раббту налягтй на роботу.
НАЛЯЖАНЫ налёжаний. — Див. ще належваць.

НАЛЯЖАЦЦА док. налёжатися.
НАЛЯЖАЦЬ див. налёжваць.
НАЛЯПЇЦЦА док. у різн. знач. (1 і 2 ос. не
вжив.) наліпйтися; -піл ас я снегу на ббты наліпйлося снігу на чоботи.
НАЛЯПІЦЬ док. у різн. знач, наліпйти; н. з
гліньї цацак наліпйти з глйни іграшок; клбун
~шу сабе нос клоун наліпйв собі носа (ніс).
НАЛЯПЛЙЦЦА / НАЛЁПЛ1ВАЦЦА недок.
звор., пас. наліплювати.
НАЛЯТАНЬІ ав. налітаний. — Див. ще налётваць.

НАЛЯТАЦЬ1 недок., НАЛЯЦЁЦЬ док. у різн.
знач, налітати, налетіти, (багато) поналітати;
(наштовхуватися — ще) наскакувати, наско
чити; наганятися, нагнатися; ~цеу ураган на
летів буревій (ураган); -цёла шмат аваднёу і
сляпнёу налетіло багато гёпзю та сліпнів; ~
цёць з кулакамі налетіти з кулаками; ~цёу
пыл налетів пил (порох); -цёць на слуп на
летіти (наскочити, нагнатися) на стовп.
НАЛЯТАЦЬ2 див. налётваць.
НАМАЗОЛЬВАЦЬ недок., НАМАЗОЛІЦЬ док.
намозолювати, намозолити; (здебільшого ноги,
перен. — ще) намулювати, намуляти, намули
ти, (багато) понамулювати; 0 -збліць вбчы на
мозолити (намуляти, намулити) очі.
НАМАЛОЦЦА док. намолотися.
НАМАРДАВАЦЦА док. розм. (знесилитися від
чого-небудь, переважно від праці, мандрівки,
занять і т. ін.) намучитися, (розм.) наморйтися, попомучитися.
НАМАРДАВАЦЬ док. розм. (знесилити, висна

жити від чого-небудь) намучити, зморйти,
наморйти.
НАМАРЗЕНЬ, -зня ч. (у санях) накопйльник.
НАМАРЬІЦЦА док. намріятися, (розм.) нама
ритися.
НАМАРЬІЦЦА док. розм. (стомитися) натомйтися, зморйтися, (розм.) наморйти ся.
НАМАРЙЦЬ1 док. у різн. знач, наморйти; н.
гбладам наморйти голодом; н. прусакбу на
морйти тарганів.
НАМАРЙЦЬ2 док. (стомити до краю) зморй
ти, поморйти, стомйти.
НАМАРЙЦЬ3 док. спец, (обробити деревину
спеціальним розчином або пофарбувати морил
кою) наморйти; н. д^бу наморйти дуба.
НАМАйЛЙННЕ с. обл. і НАМОВА ж. обл. об
мова ж., наклеп ч.
НАМЕЖАВАНЬІ намежований. — Див. ще намяжбуваць.

НАМЕЖАВАЦЬ див. намяжбуваць.
н а м Е н ч а н ь і намантачений.
НАМЕР, -ру ч. намір; (задум — ще) замір; дббрьія ~рьі добрі н&міри; цвердьі н. твердйй на
мір; 0 без ~ру без наміру (зїміру), ненавмйсне, ненавмйсно; з -рам з наміром (зіміром),
навмйсне, навмйсно, умйсно, умйсне; мець
н. мати намір; намірятися, наміритися, замі
рятися, заміритися.
НАМЕРАНЬІ наміряний. — Див.
намерваць.
НАМЕРАЦЬ див. намбрваць.
НАМ ЕРВАЦЦА1 недок., НАМЕРЬІЦЦА / НАМ ЕРЬІЦЬ (розм.) док. 1. намірятися, намі
ритися, замірятися, заміритися; 2. (чим) на
цілюватися, націлятися, націлитися; (розм.)
примірятися, примірюватися, примірятися,
приміритися; замахуватися, замахнутися;
-рьіцца сякерай для Уд&ру замахнутися сокйрою для удару.
НАМЕРВАЦЦА2 недок. пас. намірюватися.
НАМЕРВАЦЬ і НАМЯРАЦЬ недок., НАМЕ
РАЦЬ док. намірювати, наміряти.
НАМЕРЬІЦЦА див. намбрвацца1.
НАМЕСНІК ч . 1. заступник; н. міністра за
ступник міністра; 2. істор., церк. намісник.
н а м Е с н і ц а ж. 1. заступниця; 2. істор., церк.
намісниця.
н а м Е с н і ц к і істор., церк. намісницький.
НАМЙСНІЦГВА с. 1. (перебування на посаді за
ступника) заступництво; 2. істор., церк. наміс
ництво.
НАМЕСЦІ див. намят&ць.
НАМЕТКА ж. (попередній план) намітка, на
креслення с. — Див. ще наметка1.
НАМЕЦЕНЬІ наметений. —Див. ще намятаць.
НАМЕЦІЦЦА1 див. намяч&цца.
НАМЕЦІЦЦА2 док. націлитися, прицілитися;
-ціуся прама у ціль націлився прямо в ціль.
НАМЕЦІЦЬ див. намяч&ць.
НАМЕЦЬ ж. (те, що намітає вітер; купа снігу,
піску тощо) намет ч., (снігу) замет ч.
НАМЕЧАНЬІ 1. намічений, накреслений; 2. по
значений, назначений, намічений. — Див.
ще намячаць.
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НАМЁШАНЫ1 намішений. — Див. ще намёшваць1.

НАМЁШАНЫ2 / НАМЯШАНЫ намішаний.
— Див. ще намёшваць2.
НАМЁШВАЦЦА1 недок. пас. намішуватися. —
Див. ще намёшваць1.
НАМЁШВАЦЦА2 недок. пас. намішуватися. —
Див. ще намёшваць2.
НАМЁШВАЦЬ1 недок., н а м я с Щ ь док. на
мішувати, намісйти; ~сщь гліньї намісйти
глйни; ~сщь цёста намісйти тіста.
НАМЁШВАЦЬ2 недок., НАМЯШАЦЬ док. на
мішувати, намішати; -шаць свінням мяш&нкі
намішати свйням мішанки.
НАМЁК, -ку ч. натяк; тбнкі н. тонкйй натяк.
НАМЁКАМ прислівн. натяком.
НАМЁРТВА прислівн. намертво.
НАМЁТКА ж. 1. (попередній план) намітка, на
креслення с.; 2. (стародавній головний убір
заміжніх жінок) намітка.
НАМІНАЦЬ недок., НАМЙЦЬ док. 1. у різн.
знач, наминати, нам’яти, (багато) понами
нати; м’яти, пом’яти; намйць травы у садзе
пом’яти траву в садку; 2. (розминаючи, при
готувати певну кількість чого-небудь) місити,
намісйти, понамішувати; намяць гліньї намі
сйти глйни; 3. розм. (про льон, коноплі) нати
рати, натерти, (багато) понатирати.
НАМІТКА ж. (стародавній головний убір за
міжніх жінок) намітка.
НАМІТУСЇЦЦА док. розм. наметушйтися.
НАМНАЖАЦЬ недок., НАМНОЖЫЦЬ док.
(кількісно збільшити) збільшувати, збільши
ти, множити, помножувати; намнбжыць баг&цця збільшити (помножити) багатства.
НАМНОГА прислівн. набагато; значно; н. лепш
набагато (значно) ліпше (краще).
НАМНОЖЫЦЬ див. намнаж&ць.
НАМОВА див. намаулённе.
НАМОЛ, -лу ч. с.-г. (кількість намеленого зер
на) намёл.
НАМ ОЛАТЫ намёлений. — Див. ще намблваць.
НАМОЛВАЦЦА недок. пас. намёлюватися.
НАМОЛВАЦЬ недок., НАМАЛОЦЬ док. (роз
мелювати певну кількість чого-небудь) намёлювати, намолоти; -лбць мукі намолоти бо
рошна.
НАМОРАНЬІ наморений. — Див. ще намарыць1НАМОШЧАНЬІ 1. намощений, вймощений;
вйбрукуваний; настёлений, насланий; 2. на
кладений, навалений, намощений. — Див.
ще намбшчваць, намасціць.
НАМОШЧВАННЕ с. 1. намощення, вймощення; настилання, настеляння, настелен
ня; 2. накладання, навалювання, намбщення. — Див. ще намбшчваць.
НАМОШЧВАЦЦА недок. пас. 1. намощувати
ся, вимощуватися; вибруковуватися; насти
латися, настелятися; 2. накладатися, нава
люватися, намощуватися.
НАМОШЧВАЦЬ недок., НАМАСЦІЦЬ док.
1. намощувати, намостйти, (багато) пона
мощувати; вимощувати, вймостити, (бага
то) повимощувати; (камінням — ще) вибру
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ковувати, вйбрукувати; (док.: вимостити —
ще) помостйти; (підлогу тощо) настилати,
наслати, (багато) понастилати; настеляти,
настелити; -сціць тратуар намостйти (вймо
стити; вйбрукувати) тротуар; -сціць падлбгу
наслати (настелити) підлогу; 2. розм. накла
дати, накласти, (багато) понакладати; нава
лювати, навал йти, (багато) понавалювати;
намощувати, намостйти, (багато) понамощу
вати; -сціць скрьшак аж пад столь накласти
(навалйти, намостйти) ящиків аж під стелю.
НАМУДРАГЕЛІЦЬ док. розм. намудрувати.
НАМУЛ, -лу ч. вет. (хворе від натирання місце)
нагніт, (у знач, імен.) намуляне, намулене; н.
на спіне канй нагніт (намуляне, намулене) на
спйні коня.
НАМУЛКА ж. вет. (захворювання підошви ко
пит у коней, волів) намуляне, намулене.
НАМУЛЬВАННЕ с. намулювання, натирання.
НАМУЛЬВАЦЦА недок. пас. намулюватися,
натиратися.
НАМУЛЬВАЦЬ недок., НАМУЛЯЦЬ док. (спри
чинювати біль, ушкоджувати натиранням)
намулювати, намуляти, намулити, (багато)
помуляти, помулити, понамулювати; нати
рати, натерти, (багато) понатирати; -ляць
нагу намуляти (натерти) ногу; конь ~ляу карак кінь намуляв (натер) чубок (холку).
НАМУЛЯНЬІ намуляний, намулений, натер
тий. — Див. ще намульваць.
НАМЬІВАЦЬ недок., НАМ ЙЦЬ док. 1. нами
вати, намйти; (наносити мул — звичайно) на
мулювати, намулити, (багато) понамулюва
ти; -мнць мнбга пас^дьі намйти багато посу
ду; -ммць зблата намйти зблота; рак& -мьіла
вбдмель річка намйла мілину (мілизну);
2. (білизну) напирати, напрати; -мила цілую
кучу бялізньї напрала цілу купу білизни.
НАМЬІЛЬВАННЕ с. намйлювання.
НАМЬІЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., НАМЬІЛІЦЦА док. намйлюватися, намилитися.
НАМЙЛЬВАЦЬ недок., НАМ ЙЛІЦЬ док. на
милювати, намилити; 0 наммліць галаву (ішло)
(кому) намйлити голову (шйю), намйлити
(нафіти) чуба (чупрйну), дати прочуханки
(прочухана) (кому).
НАМЙТЬІ намитий, намулений; ніпраний. —
Див. ще намьів&ць.
НАМЙУКА ж. намивання с.
НАМ ЙЦЬ див. намьів&ць.
НАМЯЖОУВАЦЬ недок., НАМЕЖАВАЦЬ док.
намежовувати, намежувати.
НАМЯКХЦЬ1 недок., НАМЙКНУЦЬ док. (роз
мокнути від вологи) нам’якати, нам’якнути,
розмокати, розмокнути.
НАМЯКАЦЬ2 недок., НАМЯКНУЦЬ док. (го
ворити натяками) натякати, натякнути.
НАМЯНЦІЦЬ док. (косу) намантачити.
НАМЯРАЦЦА недок. пас. намірюватися.
НАМЯРАЦЬ див. намбрваць.
НАМЯСІЦЬ див. намбшваць1.
НАМЯТАЦЬ недок., НАМЙСЦІ док. намітати,
наместй, (багато) понамітати; (док.: заміта
ючи, зібрати) назмітати (чого)', -месці к^чу
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смёцця намести купу сміття; -мялб мнбга
снегу безос. намело багато снігу.
НАМЯЦЬ див. намін&ць.
НАМЯЧАЦЦА«ед<ж., НАМЁЦЩЦААж. 1. на
мічатися, намітитися; на твары -меціліся
маршчынш на облйччі намітилися зморшки;
паміж імі -ціуся разлад між ними намітився
розлад; 2. розм. намірятися, наміритися; -ід 
уся пайсці намірився піти.
НАМЯЧАЦЬ недок., НАМЁЦЩ Ь док. 1. намічати, намітити, (план і т. ін. — ще) накрес
лювати, накреслити; 2. (ставити позначку)
значйти, позначати, позначувати, позначйти, назначати, назначувати, назначйти, (ба
гато — розм.) позначати, поназначувати.
НАМЯШАНЫ див. намётаны2.
НАМЯШАЦЬ див. намёшваць2.
НАНЁСЦ11 див. нанбсідь.
НАНЁСЦ12 док. (про пташок) нанестй; н. кош
яек нанестй кошик яєць.
НАНОСІЦЦА недок. пас. 1. наносйтися; намі
татися, навіюватися; намулюватися; 2. зав
даватися, заподіюватися.
НАНОСІЦЬ недок., НАНЁСЦ1 док. 1. наноси
ти, нанестй, (багато) понаносити, назноси
ти, поназносити; (про сніг, пісок і т. ін.) на
мітати, наместй, (багато) понамітати; наві
вати, навіювати; (промул — ще) намулювати,
намулити; ~сці кніг нанестй книжок; ~сці
снеіу у хату нанестй снігу в хату; ~сла снегу
навіяло (намело) снігу; ~сці на карту нбвую
дарбгу нанестй на карту нову дорогу; лбдку
~сла на мель човен нанесло на мілину (мі
лизну); 2. перев. безос., розм. (несподівано
з !явитися, зустрітися з ким-, чим-небудь) принестй; у п§ты час ~сла хлбпца у хіту у цей
час (на ту пору) принесло хлопця в хату;
3. (спричинювати що-небудь, зробити) завда
вати, завдати, заподіювати, заподіяти; чинйти, учиняти, учинйти; ~сці удар завдати удару;
~сці паражЗнне завдати поразки; ~сці візіт
зробйти візйт.
НАНОСНЫ наноснйй; нанёсений; (вітром —
ще) намётений, навіяний; (водою — ще) намивнйй, намулений. — Див. ще нанбсіць.
НАНОШВАЦЦА недок. пас. наношуватися.
НАНОШВАЦЬ недок., НАНАСЇЦЬ док. наношувати, наносйти, наносити, нанестй, (ба
гато) понаносити; -сіць вады у ббчку нано
сйти (нанестй) водй в бочку.
НАНЯСЁННЕ с. 1. нанёсення, (незак. д. — ще)
наношення; намітання, навівання, намулю
вання; 2. завдання, заподіяння, (незак. д. —
ще) завдавання, заподіювання; чинення, учйнення. — Див. ще нанбсіць.
НАНЯТЫ 1. дієприкм. найнятий; (який працює
за наймом) найманий; (про приміщення) най
нятий, вйнайнятий; 2. у знач, прикм. найня
тий; найманий; 0 хлусіць (брЗша) як н. бреше
й оком не змигнё (не моргнё); брёше та й
дйвиться; брёше, як хліб з маслом їсть;
(груб.) брёше як рябйй (рудйй) собака, брёше
як собака (пес, рябко); брёше як собака на
вйсівки. — Див. ще наймаць.
НАНЯЦЦА див. наймацца.

н а г іа л а с а в а ц ь

НАНЙЦЬ див. наймаць.
НАОГУЛ прислівн. узагалі.
НАПАВЁР прислівн. розм. (у борг, у кредит) на
віру.
НАПАВЁРХ прислівн. розм. 1. нагору, на повёрхню; успльїць з дна н. спливтй з дна на
гору (на повёрхню); 2. перен. надвір, назов
ні, навёрх; вьшсці н. вййти назовні.
НАПАГАТОУ: узяць н. військ, приготувати [до
бою], узяти напоготів.
НАПАД, -ду ч. н&пад.
НАПАДАЦЦА док. розм. 1. (упасти багато ра
зів) нападатися; 2. (стомитися від чого-небудь виснажливого, клопітного) набігатися,
наклопотатися.
НАПАДАЦЬ недок., НАПАСЦІ док. 1. напада
ти, напасти (на кого-що); учинйти напад,
учинйти напад; (перемагати розм. — ще) об
сідати, обсісти, (багато) пообсідати; (з усіх
боків — ще) обпадати, обпасти, (багато) по
обпадати; опадати, опасти, (багато) поопа
дати (кого-що); ~сці на вбрага напасти на во
рога; ~сці на сусёднюю країну напасти на су
сідню країну, учинйти напад на сусідню кра
їну; звер ~пау на чалавёка звір напав на людйну;
~сці на ёжу накйнутися на їжу; на капусту
~пау вусень на капусту напала гусінь; ~сці на
ягаднае мёсца напасти (натрапити) на йгідне
місце; ~сці на вбучы след нап&сти (натрапи
ли) на вовчий слід; ~піу кашаль напав ка
шель; на мянё -пала рбспач менё охопйв
(огорнув, узйв) розпач; 2. (різко виступати
проти кого-небудь) нападати, напасти; (розм.)
напосідатися, напосістися; ~сці на аугара
кипі напасти на автора кнйжки; 0 не на тагб
~пау не на того натрапив (напав).
НАПАДАЮЧЬІ імен, спорт, нападник ч.
НАПАДЗЁННЕ с. напад ч.
НАПАДРОСТ і НАВЬІРАСТ: шыць н. шйти на
вйріст.
НАПАДСОУВАЦЬ док. (багато) напідсовувати, напідсувати.
НАПАЗЯХАЦЦА док. напозіхатися.
НАПАКЛЁПШЧАЦЬ док. звестй наклеп, на
клепати (на кого); обмовити (кого).
НАПАКУТАВАЦЦА док. настраждатися, наму
читися, (багато, довго — розм.) попомучитися.
НАПАЛ див. напалім.
НАПАЛ, -лу ч. 1. (дія) розжарення с., розпёчення с., (незак. д. — ще) розжарювання с.,
розпікання с.; 2. (ступінь світіння) розжа
рення с., жар; (техн.) бёлы н. білий жар; чырвбны н. червоний жар; 3. перен. напруження
с., напруга ж.
НАПАЛАВШУ прислівн. і НАПАЛ(№У(розм.)
прислівн. наполовйну.
НАПАЛАМ (обл.) і НАПАЛ (розм.) прислівн.
навпіл, наполовйну.
НАПАЛАСАВАНЫ розм. порізаний (покра
яний) на смуги; подёртий (подраний) на сму
ги; пошматований. — Див. ще напаласав&ць.
НАГІАЛАСАВАЦЬ док. розм. порізати на сму
ги, нарізати смугами, покр&яти на смуги, на
краяти смугами; подёрти на смуги, надёрти
смугами; (тканину й т. ін. — ще розм.) по-
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шматувати; (великими шматками — ще) на
батувати.
НАПАЛЕНАСЦЬ ж. техн., фіз. розжареність,
розпеченість; н. жалёза розжареність (розпе
ченість) заліза.
НАПАЛЕНЫ 1. натоплений, напалений; 2. роз
жарений, розпечений; 3. (на сонці) напалений;
4. розм. напалений. — Див. ще напбльваць.
НАПАЛЁУВАЦЬ недок., НАПАЛЯВАЦЬ док.
мисл. настрілювати, настріляти, набивати,
набйти, нацьковувати, нацькувати, (док.) упо
лювати.
НАПАЛОВУ див. напалавіну.
НАПАЛЬВАННЕ с. 1. натоплювання, напалю
вання; 2. розжарення, розпечення; 3. (на
сонці) напалення; 4. (спалювання певної кіль
кості) напалення.
НАПАЛЬВАЦЦА недок., НАПАЛІЦЦА док.
1. (про піч тощо) натоплюватися, натопитися,
напалюватися, напалитися; 2. розжарюватися,
розжаритися, розпікатися, розпектися; скаварада -лілася сковорода розжарилася; 3. розм.
(на сонці тощо) напікатися, напектйся, нажа
рюватися, нажаритися; 4. недок. пас. натоплюватися, напалюватися; розжарюватися, розпі
катися; напікатися, нажарюватися.
НАПАЛЬВАЦЬ недок., НАПАЛІЦЬ док. 1. (піч
im. ін.) натоплювати, натопйти, (багато) по
натоплювати; напалювати, напалити, (бага
то) понапалювати; 2. розжарювати, розжа
рити, розпікати, розпектй; -ліць цвік розжа
рити цвях; 3. (виготовляти перепалюванням)
напалювати, напал йти, (багато) понапалю
вати; -ліць вугалю напалити вугілля; 4. розм.
(спашти в певній кількості) напалювати, на
пал йти; -ліць злектрмчнасці на пяць тысяч
рублёу напалйти електрики на п’ять тйсяч
рублів.
НАПАЛЬНАСЦЬ ж . техн. розжарюваність.
НАПАЛЬНЫ техн. І. (для загартовування ме
талів) гартівнйй; 2. (для витоплювання ме
талів) жаровйй; -ная лямпа жарова лампа.
НАПАЛЯВАНЬІ мисл. (здобутий на полюванні)
упольований, настріляний, набйтий, наць
кований.
НАПАЛЯВАЦЦА док. мисл. наполюватися, находйтися на лови.
НАПАЛЯВАЦЬ див. напалёуваць.
НАПАМІН, -ну ч. і НАПАМІНАК ч., НАЛАMI НАН НЕ с. нагадування с., нагад.
НАПАМІНАЦЦА недок. пас. нагадуватися.
НАПАМІНАЦЬ недок., НАПОМНІЦЬ / HAПАМЯНУЦЬ док. нагадувати, нагадати; (розм.)
пригадувати, пригадати, (багато) поприга
дувати.
НАПАМ ПАВАН Ы накачаний. — Див. ще напампбуваць.
НАПАМПАВАЦЬ див. напампбуваць.

НАПАМПОУВАННЕ с. накачування.
НАПАМПОУВАЦЦА недок. пас. накачуватися.
НАПАМПОУВАЦЬ недок., НАПАМПАВАЦЬ
док. (насосом) накачувати, накачати.
НАПАМЯНУЦЬ див. напамінаць.
НАПАПАЛАМ прислівн. розм. навпіл.
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НАПАРАНЬІ 1. напарений; 2. накип’ячений.
— Див. ще напарваць.
НАПАРВАЦЦА недок. пас., НАПАРЬІЦЦА док.
розм. напарюватися, напаритися.
НАПАРВАЦЬ недок., НАПАРЬІЦЬ док. 1. урізн.
знач, напарювати, напарити; -рьщь нбгі на
парити ноги; 2. (молока, док.) накип’ятйти,
напарити.
НАПАРСТАК, -тка ч. наперсток.
НАПАС, -су ч. с.-г. нагул, вйпас.
НАПАСВАЦЬ недок., НАПАСВІЦЬ док. напа
сати, напасти, (багатьох) понапасати.
НАПАСВІЦЦА док. напастися.
НАПАСКУДЗІЦЬ док. 1. (про пташок, тварин)
напаскудити, (багато, скрізь) понапаскуджувати; нагйдити, (багато, скрізь)) понагйджувати; 2. (робити що-небудь підступне, огидне,
шкодити) нашкодити, накапостити.
НАПАСЛ бДАК прислівн. напрйкінці, наостан
ку, наостанці.
НАПАТКАНЬІ зустрінутий, стрінутий. — Див.
ще напатк&ць.
НАПАТКАЦЦА док. 1. зустрінутися, зустріти
ся, стрінутася, стрітися; (несподівано — ще
док.) спіткатися; па дарбзе яму -калася дзяучьіна дорогою йому зустрілася (стрілася,
стрінулася) дівчина; 2. 1 і 2 ос. не вжив, тра
питися; у кшзе нечак&на -каліся цікавьія звеегкі у кнйжці несподівано трапилися цікаві ві
домості.
НАПАТКАЦЬ док. 1. зустріти, стрінути, стрі
ти; (несподівано — ще) спіткати; н. вбука зу
стріти вовка; 2. перен. (про горе, нещастя)
трапитися (з ким-чим), спіткати (кого-що)\
пад ст&расць ягб -кала гбра під старість його
спіткало горе.
НАПАУАВАЛ ЬН ЬІ півовальний.
НАПАУАГОЛЕНЬІ напівголий.
НАПАУАДЗЕТЬІ напіводягнений.
НАПАУАДКРЬГГЬІ напіввідкрйтий.
н а п а Уа д ч ь і н е н ь і напіввідчйнений, [тро
хи] прочйнений.
НАПАУАПРАНУТЬІ напіводягнутий.
НАПАУАФІЦЬі ЯЛЬНЬІ напівофіційний.
н а п а У б а л О т н ь і с.-г. напівболотний, напів
болотяний.
НАПАУВАДКІ напіврідкйй.
НАПАУВАЕННЬІ напіввійськовйй.
н а п а У г О л а с у прислівн. напівголосно, пів
голосом, напівголоса, упівголоса.
н а п а У д а р О з е прислівн. на півдорозі.
НАПАУДЗЇКІ напівдйкий.
НАПАУДЗІКУН, - н* ч. напівдикун.
НАПАУЗАБЙТЬІ напівзабутий.
НАПАУЗАБЬІЦЦЕ с. напівзвабуття.
НАПАУзАЦЬ і НАПОУЗВАЦЬ недок., НАПАУЗЦІ док. наповзати, наповзтй; налйзити, налізати, налізти, (багато) поналазити,
поналізати; аднбкуль -зл і мур&шкі звідкись
налізли мурахи; -зці на дрот налізти на дріт;
шапка -зла на вбчьі шапка налізла на очі;
-зл і хмарьі з пбуначьі налізли (наповзли)
хмари з півночі.

н а п а Уз а ч ы н е н ы
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НАПАУЗАЧЬІНЕНЬІ напівзачйнений, [трохи]
причинений.
НАПАУКАЛАНІЙЛЬНЬІ напівколоніальний.
НАПАУКАЛОНІЯ ж. напівколонія.
НАПАУКАЧАВЬІ напівкочовйй.
НАПАУКАЧ&УНІК ч. напівкочівнйк, напівкочовйк.
НАПАУЛЯЖАЦЬ недок. напівлежати.
НАПАУЛЕГКІ спорт, напівлегкйй.
НАПАУМЕХАНІЗАВАНЬІ напівмеханізований.
НАПАУМЙККІ напівм’якйй.
НАПАУНЕННЕ с . наповнення.
НАПАУНЙЛЬНІК ч. техн. наповнювач.
НАПАУНЙЛЬНЬІ техн. наповнювальний.
НАПАУНЙЦЦА недок. звор., пас., НАПОУНІЦЦА док. наповнюватися, наповнитися;
виповнюватися, вйповнитися; сповнювати
ся, сповнятися, сповнитися.
НАПАУНЙЦЬ недок., н а п О у н і ц ь док. на
повнювати, наповнити, (багато, усе) пона
повнювати; (заповнювати до краю) випов
нювати, вйповнити; (перен.) сповнювати, спов
няти, сповнити, (недок.) повнити; -ніць мяшбк мукбй наповнити мішок борошном;
вбдар кветак ~ніу пакбй пахощі квітів напов
нили кімнату; птушьіньїя галасьі -нілі лес
пташйні голосй сповнили ліс; -ніць сЗрца
жалем сповнити серце жалем.
НАПАУПАВАРОТА прислівн. упівоберта.
НАПАУПІСЬМЕННЬІ напівграмотний, напів
письменний.
НАПАУПРАЗРЬІСТАСЦЬ ж. напівпрозорість.
НАПАУПРАЗРЬІСТЬІ напівпрозорий.
НАПАУПРАНІКАЛЬНЬІ напівпроникнйй.
НАПАУПРЬІГОННІЦКІ напівкріпоснйцький.
НАПАУПРЬГГОМНЬІ напівпритомний, напів
свідомий.
НАПАУПУСТЙ напівпорожній, напівпустйй.
НАПАУРАЗБУРАНЬІ напівзруйнований.
НАПАУРАЗДЗЕТЬІ напівроздягнений.
НАПАУРАСПРАНЕНЬІ напівроздягнений.
НАПАУРАСЧЬІНЕНЬІ (про двері, вікна тощо)
напіврозчйнений, напіввідчйнений.
НАПАУР^ДКІ напіврідкйй.
НАПАУСАБРАНЬІ напівзібраний.
НАПАУСАГНУТЬІ напівзігнутий.
НАПАУСАМАТУЖНЬІ напівкустарний.
НАПАУСЛЯПЬІ напівсліпйй.
НАПАУСПУШЧАНЬІ приспущений, напівспущений.
НАПАУСТОЙКІ напівстійкйй.
НАПАУСУР’ЕЗНА прислівн. напівсерйозно.
НАПАУСУР’ЕЗНЬІ напівсерйозний.
НАПАУСУХІ напівсухйй.
НАПАУСЯДЗЕЦЬ напівсидіти.
НАПАУУСТОЙЛІВЬІ напівстійкйй.
НАПАУХМЬІЗНЯК, -ку ч. напівкущ.
НАПАУЦВЕРДЬІ напівтвердйй.
НАПАУЦЕМНЬІ напівтемний.
НАПАЦЕЛЬІ розм. запітнілий.
НАПАЦЕЦЬ док. розм. запітніти.
НАПЕНЬВАЦЬ недок., НАПЕНІЦЬ док. напі-

нювати, напінити; збивати піну (шум), збйти піну (шум).
НАПЕРАВАЛАКАЦЬ / НАПЕРАВАЛАКВАЦЬ
док. (багато) наперетягувати.
НАПЕРАВАРОЧВАЦЬ док. (багато) наперевертати.
НАПЕРАВЁС прислівн. військ, навпереваги, на
переваги, наперевіс.
НАПЕРАГОНКІ прислівн. наввйпередки.
НАІі ЕРАД прислівн. 1. наперед, уперед; забягаць н. забігати наперед; зрабіць крок н. зробйти крок уперед; 2. розм. (спочатку) напе
ред; пахваліцца н. похвал йтися наперед;
3. розм. (заздалегідь) наперед, уперед; узйць
плату н. узяти плату наперед (вперед); 4. у
знач. виг. уперед!; Оглядзёць н. дивйтися впе
ред.
НАПЁРАДЗЕ 1. прислівн. (перед ким-небудь)
спереду, попереду, поперед; напереді; н. быу
лес спереду (попереду, поперед) був ліс;
2. прислівн. (у майбутньому) надалі, далі, у
майбутньому; аб гётым гаворка н. про це мо
ва далі; 3. прийм. з род. в. поперед, попереду
(кого-чого), перед (ким-чим); (здебільшого пе
ред займенником «мною») переді, (рідше) пе
редо; сбсці н. кагб-нёбудзь сісти поперед (по
переду, спереду) кого-нёбудь, сісти перед
ким-небудь.
НАПЕРАЗДЬІМХЦЬ і НАПЕРАЗНІМАЦЬ док.
розм. наперезнімати.
НАПЕРАЛЇК прислівн. (цілком, без винятків)
без вйнятку; знаць усіх н. знати геть (чйсто)
всіх; знати всіх до одного (без вйнятку).
НАПЕРАМЁНКУ прислівн. навперемінно, на
вперемін, навперемінки.
НАПЕРАПЇСВАЦЬ док. (багато) наперепйсувати.
НАПЕРАРАЗАЦЬ і НАПЕРАР^ЗВАЦЬ док.
(багато) наперерізувати, наперерізати.
НАПЕРАХВАТ прислівн. навперейми, напере
різ.
НАПЁРСН1К1 ч. (частина упряжі) наперсник,
нагрудник.
НАПЁРСН1К2 ч. заст., літ. повірник, повіре
ний, (рідше) наперсник, вірник.
НАПЁРСН1ЦА ж. 1 заст., літ. повірниця, по
вірена, (рідше) наперсниця; 2. заст. (кохан
ка) наперсниця; (наложниця) наложниця.
НАПЁРСТАУКА ж. бот. наперстянка, наперс
ник ч.
НАЛЁТЫ у різн. знач, наспіваний. — Див. ще
напяв&ць.
НАПЁУ, -пёву ч. спів, наспів; голос; мелодія

ж.; мотйв.
НАПЁУНА прислівн. співучо, співуче.
НАПЁУНАСЦЬ ж. наспівність; співучість.
НАПЁУНЫ наспівнйй; співучий.
НАПЁЦЦА док. (досхочу) наспіватися.
НАПЁЦЬ див. напяв&ць.
НАПЁЧАНЫ напечений, насмажений, нажа
рений; розпечений, розжарений. — Див. ще
напякаць

НАП1ЛАВАНЫ і НАПІЛОВАНЬІ напйляний;
нарізаний. — Див. ще напілбуваць.
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НАПІЛАВАЦЦА див. напілбувацца.
НАПІЛОВАНЬІ див. напілаваньї.
НАПІЛОУВАЦЦА недок. пас., НАПІЛАВАЦ
ЦА док. напйлюватися, напилятися; нарізу
ватися, нарізатися, нарізатися.
НАПІЛОУВАЦЬ недок., НАПІЛАВАЦЬ док. на
пилювати, напиляти; (дров, дерева — звичай
но) нарізувати, нарізати, нарізати, (багато)
понарізувати, понарізати.
НАПІЛЬНІК ч. напйлок, терпуг.
НАПІЛЬНІКАВЬІ напйлковий, терпуговий.
НАПІНАННЕ с. натягування, напинання.
НАПІНАЦЦА недок., НАПЯЦЦА і НАПНУЦЦА док. 1. натягатися, натягуватися, натягтйся, натягнутися, напинатися, нап’ястйся;
2. недок. пас. натягатися, натягуватися, на
пинатися.
НАПІНАЦЬ недок., НАПЯЦЬ і НАПНУЦЬ док.
1. (натягнувши, зробити тугим) натягати,
натягувати, натягтй, натягнути, (багато) по
натягати, понатягувати; напинати, напнути,
нап’ястй, (багато) понапинати; напяць вярбуку натягтй (натягнути, нап’ястй) мотузка
(мотузок); напяць лёйцы натягнути (натягтй)
віжки; напяць струны на скрыпцы натягнути
(натягтй) струни на скрйпці; 2. розм. (надя
гнути що-небудь, натягти) натягати, натягу
вати, натягтй, натягнути, (багато) понатяга
ти, понатягувати; напяць шапку натягтй (на
тягнути) шапку.
НАПІТАК, -тку ч. напій, (хмільний — ще поез.)
трунок; прахаладжальныя ~ткі прохолодні
напої; спіртньш ~ткі спиртні напої.
НАПІХАННЕ і НАШХВАННЕ с. напихання.
НАПІХАЦЦА і НАПІХВАЦЦА недок., НАПХАЦЦА док. прост. 1. груб, (досхочу наїда
тися) нажиратися, нажертися, (док.) напер
тися; 2. (збиратися в середині чого-небудь) на
пихатися, напхатися, натовплюватися, натовпйтися; у вагбн -халася мнбга нарбду у вагон
(до вагону) напхалося (натовпйлося) багато
людей.
НАПІХАЦЬ і н а п ї х в а ц ь недок., НАПХАЦЬ
і НАПХНУЦЬ док. у різн. знач, напихати, на
пхати; -хаць сяннік салбмай напхати сіннйк
соломою; -хаць кілбасьі начинйти (напхати)
ковбаси.
НАПІХВАННЕ див. напіханне.
НАПІХВАЦЦА див. напіхацца.
НАПЇХВАЦЬ див. напіхаць.
НАПЛАСТАВАННЕ с. у різн. знач, нашаруван
ня; пясч&нае н. піщане нашарування; пазнёйшыя ~нні пізніші нашарування.
НАПЛАСТАВАНЫ / НАПЛАСТОВАНЫ наша
рований.
НАПЛАСТАВАЦЦА див. напластбувацца.
НАПЛАСТАВАЦЬ див. напластбуваць.
НАПЛАСТОВАНЫ див. напластаваны.
НАПЛАСТОУВАННЕ с. нашарування, (незак. д.
— ще) нашаровування.
НАПЛАСТОУВАЦЦА недок. звор., пас., НА
ПЛАСТАВАЦЦА док. у різн. знач, нашарову
ватися, нашаруватися.
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НАПЛАСТОУВАЦЬ недок., НАПЛАСТАВАЦЬ
док. у різн. знач, нашаровувати, нашарувати.
НАПЛЁСЦ1 див. наплятаць.
НАПЛЫВАЦЬ недок., НАПЛЙСЦІ і НАП Л Й Ц Ь док. 1. у різн. знач, напливати, напливтй, наплистй; набігати, набігти; -льісці
на камень напливтй (наплистй) на камінь; у
раку -лылб мнбга смёцця у річку напливло
(наплило) багато сміття; -льигї хмары на сбнца напливлй (наплилй) хмари на сонце;
-льілі слёзы набігли сльози; 2. розм. нарйнути, налйнути; насунути, натйснутися; ~лыл6
мнбга нарбду насунуло (натйснулося) багато
людей; -льілі успаміньї нарйнули (налйнули)
спогади.
НАПЛЙУ, -лыву ч. 1. наплйв; 2. бот. наплив,
наростень, гуля ж.; н. на бярбзе наплйв (на
ростень, ґ^ля) на березі; 3. кін. наплйв.
НАПЛЮХАЦЦА див. наплюхвацца.
НАПЛЮХАЦЬ див. наплюхваць.
НАПЛЮХВАЦЦА недок. пас., НАПЛЮХАЦ
ЦА док. натискуватися, наплескатися, на
хлюпуватися, нахлюпатися, наплюскувати
ся, наплюскатися.
НАПЛЮХВАЦЬ недок., НАПЛЮХАЦЬ док. на
пліскувати, наплескати, (багато) понапліс
кувати; нахлюпувати, нахлюпати, наплюску
вати, наплюскати.
НАПЛЯВАЦЕЛЬСКІ: ~ к ія аднбсіньї да справы
байдуже ставлення до справи.
НАПЛЯВАЦЬ док. прям., перен. наплювати,
(багато) понапльовувати; 0 н. у душ^ наплю
вати в душу.
НАПЛЯВУЗГАЦЦА док. прост, набалакатися,
наплескатися, наторохтітися, набазікатися,
намолотися.
НАПЛЯВУЗГАЦЬ док. прост, набалакати, на
плескати, наторохтіти, намолоти дурнйць.
НАПЛЙЖЬІЦЬ док. розм. нарубати (у великій
кількості й усе підряд).
НАПЛЙМІЦЬ док. (укрити плямами) запляму
вати, заплямити, (багато) позаплямлювати;
сплямувати, сплямйти.
НАПЛЙСКАЦЬ док. розм. (набити) наплеска
ти, наляскати, наляпати; н. па тв&ры наплес
кати (наляскати, наляпати) по оолйччю.
НАПЛЯТАЦЬ недок., НАПЛЕСЦІ док. 1. (сплі
тати певну кількість чого-небудь) наплітати,
наплестй, (багато) понаплітати; виплітати,
вйплести; ~пл£сці кбшыкау наплестй коши
ків (кошелів); -плесці вянкбу наплестй вінків;
2. перен. (казати дурниці, пліткувати) наплі
тати, наплестй; ён нам -плёу немаведама чагб
він нам наплів казна-що (хтозна-що); 3. пе
рен. розм. (наговорювати, пліткувати; док.)
намолоти, наплескати, наляпати; набрехати,
(багато) понабріхувати.
НАПЛЯТКАРЫЦЬ док. розм. наплестй, на
плескати [язиком]; набрехати, (багато) по
набріхувати.
НАПНУТЫ див. напяты.
НАПНУЦЦА див. напінацца.
НАПНУЦЬ див. напін&ць.
НАПОМНІЦЬ док. див. напамінаць.
НАПОПЕРАК розм. 1. прислівн. упоперек, по-
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перёк; разрЗзаць батбн н. розрізати батон
упоперек (поперёк); 2. прислівн. наперекір,
поперек; гаварыць н. говорйти наперекір ^по
перёк); 3. прийм. з дав. в. наперекір, усупе
реч; н. вблі бацькі наперекір (усупереч) волі
батька
НАПОРВАЦЬ недок., НАПАРОЦЬ док. 1. (роз
порювати) напорювати, напороти, (багато)
понапорювати; 1. (ушкодити чим-небудь гос
трим) напорювати, напороти, наколювати,
наколоти, (багато) понаколювати; -рбць ру
ку напороти (наколоти, роздёрти) руку;
3. (чого) розм. (шукаючи що-небудь) знаходи
ти, знайтй, (багато) познаходити (що)\ зби
рати, назбирати; н. мнбга баравічкбу знайтй
(назбирати) багато боровиків.
НАПОРНА і н а п О р ь і с т а прислівн. напорис
то; наполёгливо.
НАПОРНАСЦЬ / НАПОРЫСТАСЦЬ ж . напо
ристість, натйскувальність; наполёгливють.
НАПОРНЫ1/НАПОРЫСТЫ напористий, натйскувальний; наполёгливий; н. характар
напористий (наполёгливий) характер.
НАПОРНЫ2 техн. напірнйй; н. бак напірнйй
бак.
н а п О р ь іс т а див. напбрна.
НАПОРЫСТАСЦЬ див. напбрнасць.
НАПОРЫСТЫ див. напбрны.
НАПОУЗВАЦЬ див. напаузаць.
НАПОУНІЦУ прислівн. розм. (їсти) жадібно,
на весь рот.
НАПРАВА1 ж . розм. 1 . (бритви, леза) направа,
(дія — ще) направляння с., направлення с.;
нагострювання с., нагострення с.; 2. лаго
дження с., полагодження с., ладнання с.
НАПРАВА2 прислівн. праворуч, направо; 0 напр&ва і налева направо-наліво, направо і на
ліво, не розбираючи.
НАПРАДВЁСН1 прислівн. напровесні.
НАПРАЖАНЫ насмажений, нажарений. —
Див. ще напражваць.
НАПРАЖВАЦЦА недок. пас. насмажуватися,
нажарюватися.
НАПРАЖВАЦЬ недок., НАПРАЖЬІЦЬ док. (го
роху, насіння тощо) насмажувати, насмажи
ти, (багато) понасмажувати; нажарювати, на
жарити, (багато) понажарювати; (док.) напрягтй, напряжити.
НАПРАКТЫКАВАНЫ натренований, досвід
чений; призвичаєний. — Див. ще напрактыкбуваць.

НАПРАКТЬІКАВАЦЦА док. напрактикувати
ся, натренуватися; призвичаїтися.
НАПРАКТЫКОУВАЦЬ недок., НАПРАКТЫКАВАЦЬ док. натреновувати, натренувати;
(око тощо — ще) призвичаювати, призвича
їти.
НАПРАКУДЗІЦЬ док. розм. напустувати, навитворяти, наброїти, напрокудити.
НАПРАЛЁТ прислівн. увёсь час, безперёрвно.
НАПРАМАК, -мку ч. у різн. знач, напрямок,
напрям.
НАПРАМЇЛЬІ: н. Бог Бога ради; на Бога; на
Бога зглянься.

НАПРАНАЦЦА недок. пас. розм. надіватися,
натягатися, натягуватися, надягатися.
НАПРАНАЦЬ недок., НАПРАНУЦЬ док. розм.
надівати, надіти, (багато) понадівати; натя
гати, натягувати, натягтй, натягнути, (бага
то) понатягувати, понатягати; (з трудноща
ми) нацуплювати, нацупити, (багато) понацуплювати; (одяг — звичайно) надягати, на
дягнути, надягтй.
НАПРАНУТЬІ розм. надітий, натягнутий, на
тягнений, нацуплений; надягнутий. — Див.
ще напран&ць.
НАПРАСАВАНЬІ1 напрасований. — Див. ще
напрасбуваць2.

НАПРАСАВАНЬІ2 напресований. — Див. ще
напрасбуваць3.

НАПРАСАВАЦЬ1 див. напрасбуваць2.
НАПРАСАВАЦЬ2 див. напрасбуваць3.
НАПРАСВІДРОУВАЦЬ док. (багато) напросвердлювати.
н а п р а с О у в а ц ь 1док. (багато) напросовувати, напросувати.
НАПРАСОУВАЦЬ2 недок., НАПРАСАВАЦЬ1
док. (праскою) напрасовувати, напрасувати.
н а п р а с О у в а ц ь 3недок., НАПРАСАВАЦЬ2 док.
(пресом) напресовувати, напресувати.
НАПРАСТКЇ і НАПРАСЦЙК прислівн. нав
простець, напрямкй.
НАПРАСЦЙК див. напрасткі.
НАПРАТОПВАЦЬ док. (багато) напротбптувати.
НАПРА^ДУ прислівн. розм. справді, навсправжкй, насправжки.
НАПРАУКА ж . (леза й т. ін.) напр&ва, направ
ляння с., направлення с.; нагострювання с.,
нагострення с.
НАПРАУЛЕНЬІ 1. направлений, нагострений;
2. налагоджений; 3. вйправлений. — Див. ще
напрауляць.

НАПРА^ЛЯЦЦА недок. пас. направлйтися, на
гострюватися; налагоджуватися, виправля
тися.
НАПРАйЛЙЦЬ недок., НАПРАВІЦЬ док. 1. (ле
зо) направляти, направити, нагострювати,
нагострйти, (багато) понагострювати; 2. на
лагоджувати, налагодити; 3. виправляти, вйправити, (багато) повиправлйти; ~пр&віць
памйлак у карзктурьі вйправити помилкй в
коректурі (коректі).
НАПРАуШЧЬІК ч . спец, напрйвник.
НАПРАУШЧЬІЦА ж. спец, направниця.
НАПРОСТ прислівн. 1. обл. навпростець, на
прямкй; 2. (про жнива) не зв’йзуючи в снопй; 3. перен. вільно, легко.
НАП РОЦІ? і НАПРОЦІ 1. прийм. з род. в. (у
просторовому знач.) напроти, навпроти, про
ти; єн сядзбу н. старшині він сидів напрбти
(навпроти, проти) головй; 2. прийм. з род. в.
(у часовому знач.) перекладають описовими конс
трукціями єн спгіць н. вбку у нього все життй
попереду; 3. прислівн. напрбти, навпроти; н. сядзбу дьірЗктар напрбти (навпроти) сидів дирек
тор; 4. прислівн. наперекір, усупереч; сказ&ць н.
сказати наперекір (усупереч).
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НАПРЬІБАУЛЯЦЬ док. (багато) надодавати.
НАПРЫКРАЦЬ док. розм. набрйднути, обрйднути.
НАПРЫМАЦЬ док. (багато) наприймати.
НАПРФГЧЫ док. (гороху, насіння тощо) на
смажити, нажарити, напрягтй, напряжити.
НАПСТРЬІКАЦЬ док. надавати щйглів (щйгликів).
НАПУДЖАНЫ див. напужаны.
НАПУДЗІЦЦА див. напужацца.
НАПУДЗІЦЬ див. напужаць.
НАПУЖАНЫ і НАПУДЖАНЫ наляканий,
наполоханий. — Див. ще напужаць.
НАПУЖАЦЦА і НАПУДЗІЦЦА док. наляка
тися, наполохатися.
НАПУЖАЦЬ / НАПУДЗІЦЬ док. налякати,
наполохати.
НАПХАНЫ і НАПХНУТЬІ напханий. — Див.
ще напіх&ць.
НАПХАЦЦА див. напіхацца.
НАПХАЦЬ див. напіх&ць.
НАПХНУТЫ див. напх&ны.
НАПХНУЦЬ див. напіх&ць.
НАПЫРСКАНЫ набрйзканий, напрйсканий.
— Див. ще напырскваць.
НАПЬІРСКВАЦЦА недок. пас. набрйзкуватися.
НАПЙРСКВАЦЬ недок., НАПЙРСКАЦЬ док.
набрйзкувати, набрйзкати, (багато) понабрйзкувати; напрйскувати, напрйскати, напйрскуваги, напйрскати.
НАПЬІШЛІВА прислівн. 1. пишномовно, ви
сокомовно; 2. пихато, бундючно.
НАПЬІШЛІВАСЦЬ ж. 1. пишномовність, ви
сокомовність; 2. пихатість, бундючність.
НАПЬІШЛІВЬІ 1. пишномовний, високомов
ний; н. стыль пишномовний (високомов
ний) стиль; 2. пихатий, бундючний; н. выгляд пихатий (бундючний) вйгляд.
НАПЕУНА 1. прислівн. (без сумніву, непомиль
но) напевно, напевне; дзейнічаць н. діяти на
певно (напевне); 2. у знач. вст. сл. напевно,
напевне, певно, певне, певна річ, мабуть; н.,
тут адпачьів&лі турысты напевно (напевне,
певно, певне, певна річ, мабуть), тут відпо
чивали туристи.
Н А Л И Н Е прислівн. (без сумніву, непомильно)
напевно, напевне.
НАП&УНЫ безперечний.
НАПдЦКАНЫ розм. 1. набруднений, намаза
ний; 2. перен. намазаний, наляпаний; набазграний, намазюканий. — Див. ще напЗцкваць.
НАПдЦКАЦЦА док. набруднйтися, накалятися, намазатися.
н а п Е ц к в а ц ь недок., НАПЙ>ЦКАЦЬ док. розм.
1. набруднити; (розм.) накаляти, намазати;
2. перен. (погано намалювати) намазати, на
ляпати; нашкрйбати, надрйпати; (знев.) наб&зграти, намазюкати.
НАПЯВАННЕ с . наспівування.
НАПЯВАЦЦА недок. пас. наспівуватися.
НАПЯВАЦЬ недок., НАПЁЦЬ док. 1. наспі
вувати, наспівати; 2. (тихо співати) мугйкати, тйхо наспівувати.

НАРАВ(ЦЦА

НАПЯКАЩ1А недок., НАПЯЧЬІСЯ док. 1. рож
(дуже прогріватися) розжарюватися, розжа
ритися, розпікатися, розпектися; (на сонці
тощо) напікатися, напектйся, нажарювати
ся, нажаритися; 2. недок. пас. напікатися,
насмажуватися, нажарюватися, розжарюва
тися, розпікатися.
НАПЯКАЦЬ недок., НАПЯЧЬІ док. 1. у різн.
знач, напікати, напекти, (багато) понапіка
ти; -пячьі пірагбу напектй пирогів; (безос.)
-пяклб галаву напекло голову; 2. насмажува
ти, насмажити, (багато) понасмажувати; на
жарювати, нажарити, (багато) понажарювати; (здебільшого в салі, сало) нашкварювати,
нашкварити; -пячы скварак насмажити шква
рок; 3. розжарювати, розжарити, розпікати,
розпектй; -пячы жалёзны прут розжарити
(розпектй) залізний прут.
НАПЯР^ДАДНІ 1. прислівн. напередодні;
2. прийм. з род. в. напередодні; (безпосеред
ньо перед святом — ще) під (що); сустрЗцца
н. Нбвага гбда зустрітися напередодні Ново
го року (під Новйй рік).
НАПЯРЭЙМЫ прислівн. розм. навперейми,
напереріз.
НАПЯРЭСЦ1Г1 прислівн. обл. навперейми, на
переріз.
НАПЯРФХВАТКІ прислівн. розм. навперейми,
напереріз.
НАПЙТАСЦЬ ж. (стан) натяг ч.; н. струны на
тяг струн й.
НАПЙТЫ / НАПНУТЬІ напружений; натягну
тий. — Див. ще напінаць.
НАПЙЦЦА див. напін&цца.
НАПЙЦЬ див. напінаць.
НАПЯЧАТАНЬІ фот. надрукований. — Див.
ще напячатаць.
НАПЯЧАТАЦЬ док. фот. надрукувати.
НАПЯЧЙ див. напякаць.
НАПЯЧЬІСЯ див. напякацца.
НАРАБАВАНЬІ награбований. — Див. ще нарабаваць.
НАРАБАВАЦЬ док. награбувати.
НАРАБЇЦЦА недок. 1. наробйтися, напрацю
ватися; н. за сваё жыццё наробйтися (напра
цюватися) за своє життй; ён як -рббіцца, дык
і гаварыць ні з кім не хбча він як наробиться
(напрацюється), то й говорйти ні з ким не
хоче; 2. розм. (тільки в 3 ос.) зробйтися, ста
тися; у вёсцы -білася шмат бяды у селі зро
билося (сталося, скоїлося) багато бідй.
НАРАБЛЙЦЬ недок., НАРАБІЦЬ док. 1. у різн.
знач, наробити, (багато) понароблювати,
понароблйти; -біць скрыначак наробйти ко
робочок; ~бщь памылак наробйти помилок;
2. (що-небудь погане, неприємне) наробйти,
(багато) понароблювати, понароблйти; (на
творити — ще) накоїти, (розм.) поробйти;
-біць клбпату завд&ти клопоту; -біць глупства наробйти (накоїти) дурниць; 3. (брудни
ти) насмічувати; насмітити, (багато, скрізь)
понасмічувати; бруднити, забруднювати; дзёці —білі смёцця у пакбі діти насмітйли в кім
наті.
НАРАВЇЦЦА недок. 1. вередувати, норовйти-
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ся, гедзатися, гедзкатися; 2. пристосовува
тися, старатися; н., каб не нарабіць шуму ста
ратися, щоб не наробити шуму.
НАРАВІЦЬ недок. 1. кому й дез дод. годйти,
догоджати (кому); н. як ліхбй скуле годйти як
болячці (як хйрі); 2. з інфін. та спол. каб
(прагнути зробити що-небудь) намагатися,
силкуватися; конь усё ~віу сарвацца з прйвязі
кінь усе намагався (силкувався) зірватися з
прйв’язі.
НАРАВЬІ тільки мн. прймхи; химери; вереду
вання с., (розм ) витребеньки.
НАРАДЖАЛЬНАСЦЬ ж . народжуваність.
НАРАДЖАЦЦА / РАДЖАЦЦА недок., НАРАДЗІЦЦА і РАДЗІЦЦА док. прям, народжува
тися, народйтися, (багато — розм.) понаро
джуватися; (недок. і док.) родйтися, (док.)
уродйтися, зродйтися; -дзіуся у бёднай сям’і
народйвся в бідній родйні; 2. перен. виника
ти, вйникнути, поставати, постати, наро
джуватися, народйтися; зароджуватися, зародйтися; у маёй галавё -дзілася думка у моїй
голові зародйлася (вйникла, народйлася)
думка; 3. недок. звор. пас. народжуватися,
родйтися; 0 -дзіцца пад шчаслівай збркай на
родйтися (зродйтися, уродйтися, родйтися)
під щаслйвою зіркою (зорею); -дзіцца у сарбчцы народйтися (уродйтися) в сорочці.
НАРАДЖАЦЬ1 недок., НАРАДЗЇЦЬ док. 1. (да
ти життя кому-небудь) народжувати, народйти, (багато — розм.) понароджувати; (не
док. і док.) родйти, (док.) породйти, спородйти, зродйти, урод йти; (про людей розм. —
ще) приносити, принестй; (док.: з дод. «ди
тя», «дитину» тощо розм. — ще) знайтй;
яна -дзіла дачку вона народйла (родйла, по
род йла, спородйла, зродйла, урод йла, при
вела, принесла, знайшла) дочку; 2. недок. пе
рен. (давати початок чому-небудь, створюва
ти що-небудь) породжувати, родйти, наро
джувати; крйуда -дзіла злосць крйвда (образа)
породйла (родйла, зродйла, народйла) злість;
Оу чым маці -дзіла у чому (як) мати народйла
(спородйла); гара -дзіла мыш прик. уродйла
гора мйшу; могйла мйшу породйла; з леме
ша вййшла швайка; зробйв з лемеша швай
ку; велйка хмара, та малйй дощ; з велйкої
хмари малйй дощ; грім рака вбив; ставився
як лев, а загйнув як муха.
НАРАДЖАЦЬ2 док. розм. (багато народжува
ти) понароджувати.
НАРАДЖЙННЕ с. у різн. знач, народження,
(незак. д. — ще) народжування; год і мёсяц
~ння рік і місяць народження; сляпй ад ~ння
сліпйй від народження (зроду); дзень ~ння
день народження, урбдини, день уродин.
НАРАДЗІЦЦА див. нараджацца.
НАРАДЗІЦЬ див. нараджаць1.
НАРАЗАНЫ мед. (про банки) кровососний.
НАРАЗАЦЦА і НАРЙЗВАЦЦА недок., НАР§ЗАЦЦА док. 1. (про зуби) прорізуватися, про
різатися, (багато) попрорізуватися; 2. недок.
пас. нарізуватися, нарізатися; накраюватися;
урізуватися; карбуватися; надрізуватися; на
зублюватися; 3. перен. прост, док. (напитися)

НАРАСХВАТ

насмоктатися, налигатися, напйтися, (про
багатьох) понапиватися.
НАРАЗАЦЬ і НАРЙЗВАЦЬ недок., НАР^ЗАЦЬ
док. 1. нарізувати, нарізати, (багато) пона
різувати, понарізати; натин&ти, натяти; по
різати; (про тканину, продукти й т. ін. — ще)
накраювати, накраяти; (великими шматка
ми, неакуратно — ще) батувати, набатувати;
(певну кількість розм. — ще) урізувати, уріза
ти; (пилкою — ще) напйлювати, напиляти;
-рЗзаць хлбба нарізати (накраяти) хліба; ~р$заць дроу напиляти дров; -рЗзаць с&чкі нарі
зати січки; ~р$заць зямлі нарізати землі; ~р§заць букбт р^жау нарізати букет троянд; ~рЗзаць гравюру нарізати гравюру; 2. (робити
нарізи) нарізувати, нарізати, (багато) пона
різувати, понарізати; карбувати, накарбува
ти; -різаць гайку нарізати гайку; 3. (тварин)
нарізувати, нарізати, нарізати, (багато) по
нарізувати, понарізати, (док.) порізати; ~р$заць гусбй нарізати (понарізувати, понаріза
ти) гусей; 4. надрізувати, надрізати, надрізу
вати, (багато) понадрізувати, понадрізати;
надтинати, надтяти, (багато) понадтинати;
5. (пилку) назублювати, назубйти, (багато)
позубйти.
НАРАЗВАРОЧВАЦЬ док. (багато) 1. нарозкидати, нарозвертати; н. стагбу нарозкидати (нарозвертати) стогів; 2. нарозривати, нарозкбпувати.
НАРАЗВОРВАЦЬ док. (багато) нарозорювати;
навиорювати; н. бульби навибрювати кар
топлі.
НАРАІЦЬ док. 1. (порекомендувати кого-, щонебудь для чогось) (розм.) нарадити (кому),
нараяти (кого)', н. дббрага печнікА нарадити
(нараяти) доброго (гарного) пічника; 2. з інф.,
кому й без дод. (дати пораду, зробити що-небудь) порадити, (розм.) пораяти (кому, рідше
кого).
НАРАКАННЕ с . нарікання, ремствування.
НАРАКАЦЬ недок. нарікати, ремствувати.
НАРАСКОЛВАЦЬ док. (багато) нарозкблювати; (розщепити згори донизу — ще) нарозчахувати; н. калбд нарозкблювати колод.
НАРАСПАШКУ див. нарбсхрист.
НАРАСПЙ? прислівн. співуче, співучо, співу
чим голосом; гаварйць н. говорйти (розмов
ляти) співуче (співучо, співучим голосом).
НАРАСПЛОДЖВАЦЦА док. розм. понапло
джуватися; -валася ваукбу понаплоджувало
ся вовків.
НАРАСПЛОДЖВАЦЬ док. розм. понаплоджу
вати; н. свіней понаплоджувати свиней.
НАРАСТ див. н&расць.
НАРАСТРАСАЦЬ / НАРАСТРЙСВАЦЬ док.
(багато) 1. нарозтрушувати; н. гнбю нарозтрушувати гнбю; н. сбна па дарбзе нарозтру
шувати сіна по дорозі (дорогою); 2. (зруйну
вати) нарозвалювати, нарозламувати, нарозбивати; ураган нарастрас&у будйнкау буревій
(ураган) нарозвалював (нарозламував, нарозбивав) будйнків.
НАРАСХВАТ прислівн. нарозхват, назахват.

НАРАСЦЬ

284

НАРАСЦЬ ж . і НАРАСТ ч. наріст, (розм.) на
ростень.
НАРАСЦЯРУШВАЦЦА док. (багато) нарозтрушуватися.
НАРАСЦЯРУШВАЦЬ док. (багато) нарозтрушувати; н. салбмы нарозтрушувати соломи.
НАРАЧНЫ імен. (людина, яку спеціально поси
лають з яким-небудь повідомленням) посла
нець, нйрочний.
НАРАЧОНАЯ імен. заст. наречена.
НАРАЧОНЬІ імен. заст. наречёний.
НАРАШЧЕННЕ с . нарощування; доточування.
НАРМІРАВАННЕ с . нормування, унормову
вання.
НАРМ1РАВАНЫ нормований, унормований.
НАРМІРАВАЦЦА недок. пас. нормуватися.
НАРМІРАВАЦЬ недок. і док. нормувати, унор
мовувати.
НАРМ1Р0ВАЧНЫ нормувальний.
НАРМІРОУКА ж . нормування, унормовування.
НАРМІРОУШЧЬІК ч. нормувальник.
НАРМІРОУШЧЬІЦА ж . нормувальниця.
НАРОГ ч . с.-г. леміш; ( у рядковій сівалці) сошнйк.
НАРОД ч. 1 . род. в. -да народ; н. Белар^сі нарбд Білорусі; працбуїш н. трудовий народ;
выхадцы з -д а вихідці з народу; беларускі н.
білоруський народ; 2. род. в. -ду тільки одн.
(велика група людей) люди мн., народ; на мітьінг прыйшлб мнбга -д у на мітинг прийшло
багато людёй (народу); 0 хаджЗнне у н. хо
діння в народ.
НАРОДАНАСЁЛЬШЦТВА с. народонасёлення.
н а р о д а У л а д д з е і НАРОДА^ЛАДСТВА С.
народовладдя, народоправство.
НАРОДЖАНАЯ (про дівоче прізвище заміжньої
жінки) урбджена.
НАРОДЖАНЬІ народжений, уроджений. —
Див. ще нарадж&ць.
НАРОДНА-ВЫЗВАЛЁНЧЫ нарбдно-визвбльний.
НАРОДНАГАСПАДАРЧЬІ екон. народногос
подарський.
НАРОДНАПЁСЕННЫ народношсённий.
НАРОКАМ прислівн. розм. 1. жартомй, жартом,
жартуючи; я н. так сказ&у я жартома (жар
том, жартуючи) так сказ&в; 2. навмисне, навмйсно, умйсне, умисно, (розм.) нароком; ян&
стукає н. вон& стукає навмисне (навмйсно,
умйсне, умйсно).
НАРОСХРЬІСТ і НАРАСПАШКУ прислівн. розхрйставшись, нарозхрист; 0 душ& н. щйра
(відкрйта) душ£.
НАРУБІЦЬ док. гірн. нарубати; н. в^галю на
рубати вугілля.
НАРУБЛЕНЫ гірн. нарубаний. — Див. ще нарубіць.

НАРУКУ прислівн. розм. на руку; гЗта яму н. це
йому на руку.
НАРЫСАВАНЫ і НАРЫСОВАНЫ 1. нама
льований, мальбваний, понамальовуваний;
помальований; змальбваний; списаний;
2. (перен.) намальбваний, змальбваний. —
Див. ще нарысав&ць-

НАСАЛЬВАЦЬ

НАРЬІСАВАЦЦА док. розм. (досхочу помалюва
ти) намалюватися.
НАРЬІСАВАЦЬ док. 1. намалювати, (багато)
понамальбвувати; (пофарбувати, розфарбу
вати) помалювати; (зробити копію) змалю
вати, (багато) позмальовувати; (розм.) спи
сати, (багато) поспйсувати; н. фігурьі людзбй
намалювати фігури (постаті) людбй; н. на дбшци диягр&му намалювати на дошці діагра
му; 2. перен. намалювати, змалювати; уяулбнне -в&ла вббраз дзя^чйньї в уяві намалювався
(вйник, постав) образ дівчини; пісьмбннік
-в&у у твбрьі тьіпбвьія хар&ктари н&шага часу

письменник намалював (змалював, зобразйв)
у творі типові характери нашого ч&су.
НАРЬІСАВЬІ нарисовий.
НАРБІСІСТ ч. нарисбвець.
НАРЬІСЇСТКА ж. нарисбвець ч.
НАРЬІСІСЦКІ нарисовський.
НАРЬІХТАВАНЬІ 1. заготовлений, запасений;
2. підготовлений; 3. спорйджений; вирядже
ний. — Див. ще нармхтбуваць.
НАРБІХТОУВАЦЦА недок. пас., НАРБІХТАВАЦЦА док. 1. заготовлятися, заготбвлюватися, запасатися, запастися; 2. готуватися,
підготуватися, підготовлйтися, підготувати
ся; 3. споряджатися, спорядйтися; збирати
ся, зібратися.
НАРЬІХТОУВАЦЬ недок., НАРЬІХТАВАЦЬ док.
1. заготовлйти, заготовлювати, заготовити,
запасати, запасти; -тав&ць дроу заготовити
дров; -тав&ць кбрму на зіму заготовити (за
пасти) корм на зйму; 2. готувати, підготува
ти; -таваць машину підготувати машину;
3. (приготувати все необхідне, зібрати) спо
ряджати, спорядйти; (у дорогу — ще) виря
джати, вйрядити, (багатьох) повиряджати;
збир&ти, зібрати; -таваць гаспадар& у дарбгу
спорядйти (зібрати, вйрядити) господаря в
дорогу; -тав&ць зкспедьщию спорядйти експедйцію.
НАРЬІХТО^КА ж. 1. (дія) заготівля, (незак. д.
— ще) заготовлення с., заготовлювання с.,
заготовлення с.\ н. хлбба заготівля хліба;
2. розм. заст. хлібопоставки мн.
НАРЬІХТОУЧЬІ заготівельний, заготбвчий.
НАРЬІХТОУШЧЬІК ч. заготівельник, заготбвлювач, заготівник.
НАРЬІХТОУШЧЬІЦА ж. заготбвлювачка, за
готівниця.
НАРЙБЕРНЬІ наребровйй, нареберний.
НАР&З ч. 1. -зу (заглиблення у вигляді канавки)
наріз; 2. -за істор. (ділянка землі) наділ, (заст.)
ґрунт.
НАР&ЗАЦЬ див. нараз&ць.
НАРдЗВАЦЦА див. нараз&цца.
НАРдЗВАЦЬ див. нараз&ць.
НАСАЛІЦЬ див. нас&льваць.
НАСАЛІЦЬ див. насбльваць.
НАСАЛЬВАЦЦА недок. пас. насалюватися, насмальцбвуватися, (розм.) наяложуватися.
НАСАЛЬВАЦЬ недок., НАСАЛІЦЬ док. наса
лювати, насйлити, насмальцьовувати, насмаль
цювати, (розм.) наяложувати, наялозити.
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НАСАТКА ж . розм. [носова] хусточка, хусточка
до носа, носовик ч.
НАСВАВОЛЩЦА док. напустуватися, набешкетуватися, набалуватися.
НАСВАВОЛІЦЬ / НАСВАВОЛЬНІЧАЦЬ див.
свавбліць.
НАСВЩРАВАНЫ насвердлений.
НАСВІДРАБАЦЬ див. насвідрбуваць.
НАСВІДРОУВАЦЦА недок. пас. насвердлюва
тися.
НАСВІДРОУВАЦЬ недок., НАСВІДРАВАЦЬ
док. насвердлювати, насвердлйти.
НАСЁДЖАНЫ 1. насйджений; вйсиджений.
— Див. ще насёджваць.
НАСЁДЖВАЦЦА недок. пас. насйджуватися, висйджуватися.
НАСЁДЖВАЦЬ недок., НАСЁДЗЕЦЬ і НАСЯДЗЕЦЬ док. 1. (про пташок) насйджувати, на
сидіти (яйця)', висйджувати, вйсидіти (пташе
нят); 2. розм. (нажити якусь хворобу від сидя
чого способу життя) насйджувати, насйдіти;
-сёдзець (-сядзёць) гемарбй насйдіти геморой.
НАСЁДЗЕЦЦА док. розм. насйдіти ся.
НАСЁЙВАЦЦА див. насявацца.
НАСЁЙВАЦЬ див. насяваць.
НАСЁЛЬШК ч. жйтель, мешканець; ~кі гарадбу жйтелі (мешканці) міст; біол., екол. ~кі
вады мешканці водй.
НАСЁЛЬШЦА ж. жйтелька, мешканка.
НАСЁЛЬНЩТВА с. населення, людність ж.
НАСЁН1СТЫ сім’янйстий.
НАСЁНКА ж. розм. насінка (насіннєва) кар
топля (конюшйна тощо).
НАСЁННЕ с. у різн. знач, насіння; н. развіваецца з семязавязі насіння розвивається з на
сінного зачатка; сабраць н. мбрквы зібрати
насіння моркви; 0 чбртава н. чортове кодло.
НАСЕННЕАЧЫШЧАЛЬНЫ насіннєочиснйй.
НАСЕННЕСУШЬІЛКА ж. с.-г. зерносушарка.
НАСЁНН1КАВЫ бот.у с.-г. насінниковий.
НАСЁНН1ЦА ж. 1. бот. насіннєвмістище с.,
насіннєвмістйлище с.\ 2. бот. насінник ч.
НАСЁННЫ бот., с.-г. насінний, насіннєвий;
н. фонд насінний (насіннєвий) фонд; ~ная
бульба насінна (насіннєва) картопля.
НАСЕННЯВОД ч. с.-г. (фахівець з насінництва)
насінник.
НАСЕННЯВОДСТВА с. с.-г. насінництво.
НАСЕННЯВОДЧЫ с.-г. насінницький.
НАСЁЧ див. насякаць.
НАСЁЧАНЫ 1. (із насічками) насічений, нару
баний; 2. (сокирою) нарубаний; 3. (подрібне
ний) насічений. — Див. ще насякаць.
НАСЁЧКАяс. 1. (дія) насічення с., (незак. д. —
ще) насікання с.; нарубування с.; зарубуван
ня с.; 2. (насічене місце, узор) насічка; заруб
ка, карб ч.
НАСІЛЬІ, -сіл, одн. насіла ж. (дві жердини для
перенесення сіна) носйлки, (обл.) носйла, но
сили.
НАСІЛЬНЬІ1(про одяг) носйльний; ~ная бялізна спідня білйзна, білйзна.
НАСЇЛЬНЬІ2 (здійснений за допомогою насиль
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ства) насйльний; ~ная смерць насйльна (не
своя) смерть.
НАСІЛЬШЧЬІК ч. носій, носйльник.
НАСІЦЦА недок. 1. носйтися; (бігати — ще)
ганяти, (розм.) гасати; (занадто дбати про
кого-небудь) панькатися; ластаукі -сіліся над
с&жалкай ластівкй носилися над ставком;
палітб нбсіцца пяць гадбу пальто носиться
п’ять років; н. са сваёй прапанбвай носйтися
зі своєю пропозйцією; над пбплавам ~с$ся
пах свёжага сёна над заплавою (лукою, лу
гом) носйвся з£пах свіжого сіна; н. па х£це
ганяти по хаті; нбсяцца чуткі ідуть (ходять)
чуткй, чутка (поголос, поголбска, поголо
сок) йде (іде); 2. пас. носйтися; 0 нбсіцца як
дурань з пісанай тбрбай прик. носиться як
дурень з пйсаною торбою (як дурень із сту
пою); н. як кот з селядцбм прик. носйтися як
курка з яйцем (як кіт з оселедцем); н. у павётры носйтися в повітрі.
НАСІЦЬ недок. 1. носйти; н. ц$глу носйти цег
лу; н. касцюм носйти костюм; н. бараду но
сйти бороду; н. збрбю носйти зброю; н. дзіця
(про вагітну жінку) носйти дитйну; 2. мати,
носйти; н. прбзвішча *фка носйти прізвище
чоловіка; н. зв&нне мати звання; н. хар&ктар
(чаго) мати (носйти) характер (чого); 0 н. на
рук&х носйти на руках; за пляч&мі не н. за
плечйма не носйти; чЗрці нбсяць чорт (дідь
ко) носить, чортй носять (кого), чорт заніс
(забрав) (кого), чортй занеслй (забрали) (ко
го), [десь] віється (повіявся) (хто)\ н. у р§шаце ваду решетом воду носйти; чуць (ледзь)
нбгі нбсяць ледве (насйлу) ноги носять; пакуль нбгі нбсяць поки ноги носять (ходять);
да пары збан вад^ нбсіць прик. до ч&су глек
(дзбан) воду носить; унадився (занадився)
кухоль по воду ходйти, поки йому вухо не
відірвали; пішов глечик по воду та й головку
там положйв; поти дзбан (глек) воду носить,
поки вухо увірветься; занадився звір до скотйни — попробує рогатини.
НАСКАВЫТАЦЦА розм. навищатися, навере
щатися.
НАСКАКВАЦЬ і НАСКОКВАЦЬ недок., НАСКОЧЫЦЬ док. 1. (наштовхуватися) наска
кувати, наскочити; (натикатися розм. — ще)
нахоплятися, нахопйтися; -чыць на плот на
скочити на тин (пліт); -чыць на непрыёмную
сцЗну наскочити на неприємну сцену; 2. (на
падати) наскакувати, наскочити, нападати,
напасти; мядзвёдзь ~чыу на чалавёка ведмідь
напав на людйну; 3. (несподівано прийти) на
скакувати, наскочити, налітати, налетіти;
-чьілі партизаны з лёсу наскочили (налетіли)
партизани з лісу; (перен.) ~чыу марбз ударив
(підскочив) мороз; (перен.) а тут і жнівб ~чыла а тут і жнива настигнули (настйгли, підоспіли, приспіли, підскочили); 0 не на тагб
наскбчыу не на того напав (нарвався).
НАСКАРДЗІЦЦА док. розм. наскаржитися, на
жалітися.
НАС КВАРАН Ы насмажений, нажарений, на
шкварений. — Див. ще наскв&рваць.
НАСКВАРВАЦЦА недок. пас. насмажуватися,
нажарюватися.
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НАСКВАРВАЦЬ недок., НАСКВАРЫЦЬ док.
(про сало) насмажувати, насмажити, нажа
рювати, нажарити, нашкварювати, нашква
рити.
НАСКІ розм. наш, (розм.) наський.
НАСКОК, -ку ч. наскок; напад; н. звёра напад
звіра; рабаунікі рабілі ~кі на вёсю фабіжники
робили наскоки на сёла; фабіжники напа
дали на сёла; (перен.) адміністрацьійньї н. на
скок (н£пад) адміністрації.
НАСКОКАМ прислівн. наскоком; бываць на
участку н. бувати на дільнйці наскоком.
НАСКОКВАЦЬ див. наск&кваць.
НАСКОЛВАЦЬ док. (багато) насколювати; н.
кускбу матЗрьіі насколювати шматків матерії
(тканйни, краму).
НАСКРАБАЦЦА і НАСКРЗБВАЦЦА недок. пас.
наскрібатися, нашкрябуватися.
НАСКРАБАЦЬ і НАСКРЙБВАЦЬ недок., НАС КР^БЦ І док. прям., перен. у різн. знач, наскрібати, наскребтй, нашкрябувати, нашкря
бати; ён -скрбб у траве жмёню пяску він на
скріб (нашкрябав) у траві жмёню піску; дзяучына -скребла мбрквы дівчина наскребла
(нашкрябала) моркви; -скрЗбці грбшай на
паёздку наскребтй (нашкрябати) грошей на
мандрівку.
НАСКРОЗЬ прислівн. прям., перен. наскрізь;
прарЗзаць н. прорізати наскрізь; прайсці лес
н. пройтй ліс наскрізь; б&чыць н. (навылет)
(кого) бачити наскрізь (кого); прамбкнуць н.
промокнути (змокнути) до рубця (до рубчи
ка, до нйтки).
НАСКРЫЛЙЦЬ док. обл. нарізати (шматочками).
НАСКРЕБВАІЩА див. наскрабацца.
НАСКРЕБВАЦЬ див. наскрабаць.
НАСКРЕБЕНЫ наскрёбений, нашкрябаний.
НАСКРЕБЦІ див. наскраб&ць.
НАСКУБАЦЦА і НАСКУБВАЦЦА недок. пас.
наскубуватися.
НАСКУБАЦЬ / НАСКУБВАЦЬ недок., НАСКУБЦІ док. наскубувати, наскубти; -скубці
пёр’я наскубти пір’я; (перен.) -скубці за валасы наскубти за волосся.
НАСКУБЕНЬІ наскубаний. — Див. ще наскубаць.

НАСКУРНІК ч. ент. нашкірник.
НАСКУРНЬІ мед. нашкірний; (який уражає
шкіру — ще) шкірянйй.
НАСЛАЁННЕ с. геол., перен. нашарування,
(незак. д. — ще) нашаровування.
НАСЛАІЦЦА див. наслбйвацца.
НАСЛАІЦЬ див. наслбйваць.
НАСЛАННЁ і НАСЛАННЕ с. 1. (нещастя) на
пасть ж., біда ж., горе, лйхо; безголов’я, без
голів’я (переважно із займ. моє, наше й т. ін.
або мені, нам тощо); за иіто на яё такбе н.?
за що на нё*1така напасть (біда, горе, лйхо)?;
за що їй такё безголов’я (безголів’я)?; 2. (за
уявленнями традиційної культури, те, що роб
лять злі сили, щоб спокусити кого-небудь, за
подіяти якесь нещастя й т. ін.) наслання,
напуск ч., напуст ч., мана ж.

НАСЛАНЫ1 1. надісланий, посланий; 2. на
сланий. — Див. ще насылаць.
НАСЛАНЫ2 настёлений, насланий; намоще
ний. — Див. ще насцілаць.
НАСЛАНЙЦЦА док. розм. натинятися, навёштатися, насновигатися, насновиґатися.
НАСЛАЦЬ1 див. насылаць.
НАСЛАЦЬ2 див. насцілаць.
НАСЛЁДАВАЛЬШК ч. наслідувач.
НАСЛЁДАВАЛБН1ЦА ж. наслідувачка.
НАСЛЁДАВАННЕ1 с. біол. успадковування.
НАСЛЁДАВАННЕ2 (кому) с. наслідування (ко
го); н. Ш экстру наслідування Шекспіра; н.
матывам А. Мщкевіча наслідування мотйвів
А. Мщкёвича.
НАСЛЁДАВАНЫ біол. успадкований.
НАСЛЁДАВАЦЦА1 недок. пас. біол. успадкову
ватися.
НАСЛЁДАВАЦЦА2 недок. пас. наслідуватися.
НАСЛЁДАВАЦЬ1 недок. біол. успадковувати.
НАСЛЁДАВАЦЬ2 (што, кому-чому) недок. на
слідувати (кого-що); н. лёпшыя традьщьіі на
слідувати найліпші (найкращі) традйції; н.
вялікаму паЗту наслідувати велйкого поёта.
НАСЛЁДН1К ч. 1. спадкоємець; (продовжувач
якої-небудь справи) наступник; 2. (трону) на
ступник.
НАСЛЁДН1ЦА ж. 1. спадкоємиця; наступни
ця; 2. (трону) наступниця.
НАСЛЁДНЫ наслідний; н. прынц принц-наступник, наслідний принц.
НАСЛІНЬВАЦЦА недок. пас. розм. наслиню
ватися.
НАСЛІНЬВАЦЬ недок., НАСЛЇНІЦЬ док. розм.
наслйнювати, наслйнити.
НАСЛОЕНЫ нашарований. — Див. ще наслбй
ваць.

НАСЛОЙВАННЕ с. нашарування.
НАСЛОЙВАЦЦА недок. звор., пас., НАСЛАІЦЦА док. нашаровуватися, нашаруватися.
НАСЛОЙВАЦЬ недок., НАСЛАІЦЬ док. наша
ровувати, нашарувати.
НАСМАЛЕНЬІ обсмалений. — Див. ще на
емальваць.

НАСМАЛІЦЬ1 див. наембльваць.
НАСМАЛІЦЬ2 див. насмальваць.
НАСМАЛЬВАЦЬ недок., НАСМАЛІЦЬ док.
(багато) 1. (обпалюючи, очистити від вовни,
щетини тощо) насмалювати, насмалйти, (багато) понасмалювати, посмалйти; 2. розм.
(багато курити) насмалювати, насмалйти,
(док.) начадити, накадити.
НАСМАРК, -ку ч. нёжить.
НАСМЁЛУЮ прислівн. смілйво, сміло.
НАСМЁРЦЬ прислівн. на смерть; до смёрт1;
0 стаяць н. стояти на смерть; напалбханы н.
наляканий до смёр^ (у смерть).
НАСМЁЧВАЦЬ недок., НАСМЁЦЩ Ь док. на
смічувати, насмітйти, (багато, скрізь) пона
смічувати.
НАСМЁШКА ж. насмішка, н&сміх ч., посміх
ч., глузування с., (розм. мн.) глузи, кепкуван
ня с., кпини; (зла, в'їдлива) глум ч.
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НАСМЕШЛІВА прислівн. насмішкувато, глузлйво.
н а с м Е ш л і в а с ц ь ж. насмішкуватість, глузлйвість; (зла, в'їдлива) глумлйвість.
НАСМЕШЛІВЬІ насмішкуватий, глузлйвий;
(який глумиться) глумлйвий.
НАСМОЛЬВАЦЬ недок., НАСМАЛЇЦЬ док. (натерти або вкрити смолою) насмолювати, насмолйти, (багато) понасмолювати.
НАСМУРбДЗІЦЬ док. розм. насмердіти.
НАСМЯЙННЕ с. глум ч., наруга ж.
НАСМЯЙЦЦА док. 1. (досхочу посміятися) на
сміятися, попосміятися; н. у час спектакля
насміятися (попосміятися) під час вистави;
2. з кого-чого, над ким-чим і без дод. (поста
витися до кого-, чого-небудь з насміханням;
образити) насміятися, поглузувати (з когочого); (розм.) покепкувати (з кого-чого, над
ким-чим); (зло, в'їдливо) поглумйтися (з ко
го-чого).
НАСОВАНЬІ напханий. — Див. ще насбуваць.
НАСОВАЦЬ док. (засовуючи всередину чого-не
будь, наповнити чим-небудь) напхати, (бага
то) понапихати; -валі рбзньгх рЗчау у чамадан напхали (понапихали) різних речей у ва
лізу.
НАСОЛЬВАЦЦА недок. пас. насолюватися.
НАСОЛЬВАЦЬ недок., НАСАЛЇЦЬ док. 1. (за
допомогою соління; пересолювати) насолюва
ти, насолйти, (багато) понасолювати; -ліць
грьіббу на зіму насолйти грибів на зйму;
2. перен. кому і без дод. насолювати, насолй
ти, (багато) понасолювати; допікати, допектй; -лщь суседу насолйти сусідові (сусіді),
допектй сусідові (сусіді, сусіда, сусіду).
НАСОУ, род. насбва ч. розм. одежйнка ж.
НАСОУВАЦЦА недок., НАСУНУЦЦА док.
1. прям., перен. (рухаючись, наближатися до
кого-, чого-небудь) насуватися, насовуватися,
насунутися, (багато) понасуватися, понасо
вуватися; насувати, насовувати, насунути, (ба
гато) понасувати; (про військо, хмари, ніч
і т. ін. — ще) наступати, наступйти; (про ту
ман — ще) налягати, налягтй; -нуліся хмарьі
насунули хмари, нахмарило, нахмарилося,
похмарило, похмарилося, наступйли хмари;
-нулася ноч насунулася (насунула, наступйла) ніч; 2. (ізсунувшись, затуляти собою щонебудь) насуватися, насовуватися, насунути,
(багато) понасуватися, понасовуватися; хуст
ка -нулася на твар хустка насунулася на облйччя; -нууся ляднік насунувся льодовйк;
3. розм. (несподівано опинятися перед ким-,
чим-небудь, наштовхуватися, наскакувати на
кого-, що-небудь) натикатися, наткнутися,
наштовхуватися, наштовхнутися, натрапля
ти, натрапити; трьі аутамашмньї -нуліся адна
на адну три автомашйни наштовхнулися од
на на одну; -нуцца на вбука натрапити (на
ткнутися) на вовка; 4. недок. пас. нагрібати
ся, нагромаджуватися, нагортатися, насува
тися, насовуватися.
НАСОУВАЦЬ недок., НАСУНУЦЬ док. 1. (на
совувати в одне місце певну кількість чого-не
будь) нагрібати, нагребтй, (багато) понагрі
бати; (сіно й т. ін. — ще) нагромаджувати,
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нагромадити; (лопатою тощо — звичайно)
нагортати, нагорнути, (багато) понагортати;
-нуць кучу лісця нагребтй (нагорнути) купу
лйстя; 2. (закривати, заслоняти чим-небудь
кого-, що-небудь) насовувати, насувати, на
сунути (багато) понасувати; -нуць шапку на
вбчьі насунути шапку на очі; 3. розм. (наді
вати, натягувати на що-небудь) натягати,
натягтй, натягувати, натягнути, (багато) по
натягати, понатягувати; єн -нуу шлем і пайшбу він натяг (натягнув) шолома й пішов;
4. безос. док. нахмаритися; бьілб йсна, а пбтьім
-нула було ясно, а потім (пізніше, згодом)
стало^хмарно (нахмарило, нахмарилося).
НАСОУКА ж . розм. [носова] хусточка, хусточ
ка до носа, носовйк ч.
НАСОУНЬІ насувнйй.
НАСПЕЛЬІ 1. якйй (що) назрів (наспів, настйг, настйгнув; вйспів), назрілий, наспілий,
настйглий; вйспілий; -лаежьіта наспіле (настйгле) жйто; 2. перен. якйй (що) назрів, на
зрілий; -лає рашзнне назріле рішення. —
Див. ще наспяв&ць2.
НАСПЕХ прислівн. поспіхом, похапки, похап
цем.
НАСШЇЦЬ1 див. наспяваць2.
НАСПЕЦЬ2 док. обл. (наздогнати втікача) на
здогнати .
НАСПІЛОУВАЦЬ док. (багато) наспйлювати,
назрізати; н. дрзу наспйлювати (назрізати)
дерев.
НАСПОРВАЦЬ док. (багато) 1. (відпороти ве
лику кількість чого-небудь) навідпорювати; н.
гузікау навідпорювати ґудзиків; 2. (штовха
ючи чим-небудь, багато скинути чого-небудь)
наскидати, назбивати; н. ябльїкау назбивати
яблук.
НАСПРАЧАЦЦА док. насперечатися.
НАСПЯВАННЕ с . назрівання; наспівання, на
стигання; виспівання; набирання. — Див. ще
наспяваць2.
НАСПЯВАЦЦА док. (досхочу) наспіватися, по
співати.
НАСПЯВАЦЬ1 док. 1. (проспівати багато чо
го-небудь) наспівати; н. частушак наспівати
частівок; 2. перен. (наговорити багато чогонебудь) наспівати [у вуха], натуркати, натур
чати; єн такбга мне -ва^, што вушьі вянуць
він такого мені наспівав (натуркав, натур
чав), що вуха в’януть.
НАСПЯВАЦЬ2 недок., НАСПбЦЬ док. 1. прям.
назрівати, назріти; (про плоди, хліб — звичай
но) наспівати, наспіти, настигати, настйгнути, настйгти; (про нарив — звичайно) виспі
вати, вйспіти; 2. перен. (ставати потрібним,
неминучим і т. ін.) назрівати, назріти; наспела ід5я ахбвьі прьірбдьі назріла ідея захисту
(охорони) природи.
НАСТАВАЦЬ недок., НАСТАЦЬ док. 1. (про час,
стан: починатися; 1 і 2 ос. не вжив.) наста
вати, настати, надходити, надійтй; ітй, прийтй; -т&у час касьбм настала (надійшла,
прийшла) косовйця; 2. розм. (чіплятися до
кого-небудь з проханням, вимогою тощо) при
ставати, пристати; чіплятися, причепйтися;
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(прискіпуватися — ще) присікуватися, сіка
тися, присікатися; так ~ тау, што я адмбвіць
не мог так причепйвся, що я відмовити не
міг.
НАСТАВІЦЦА док. розм. (очима, поглядом) уп’ястйся, утупитися, устромйти очі (погляд).
НАСТАЛІЦЬ / НАСТОЛІЦЬ док. настелйти
(наслати) стелю.
НАСТАЛЬВАЦЬ недок., НАСТАЛІЦЬ док. техн.
сталйти, насталювати, насталйти.
НАСТАУлЕННЕ с . 1. (порада) наука ж., по
вчання; (указівка) напучення; бацькбускае н.
батьківська наука, батьківське повчання;
2. (інструкція) порадник ч.\ н. па вайскбвай
спр&ве порадник з військової справи.
НАСТАУНІК ч . 1. (викладач) учйтель; 2. (ке
рівник) наставник.
НАСТАУНІЦА ж. 1. (викладачка) учйтелька;
2. (керівниця) наставниця.
НАСТАУНІЦКАЯ імен. ж. учйтельська.
НАСТАУНІЦКІ 1. учйтельський; н. калектму
учйтельський колектйв; 2. повчальний; н. тон
повчальний тон.
НАСТАУНІІІТВА с. 1. учйтельство; 2. настав
ництво.
НАСТАУНІЧАННЕ с . учителювання.
НАСТАУНІЧАЦЬ недок. учителювати.
НАСТАУНІЧЬІХА ж . рож. дружина вчйтеля.
НАСТАЦЬ див. настав&ць.
НАСТОЙ, -тбю ч. 1. (витяжка з рослинної або
тваринної речовини) настоянка ж.; 2. перен.
(густий запах якоїсь речовини) настій.
НАСТОЙВАЦЬ1 недок., НАСТОЯЦЬ док. (ро
бити настій, настоянку) настоювати, насто
яти; настбяць чай настояти чай.
НАСТОЙВАЦЬ2 недок., НАСТАЙЦЬ і НА
СТОЯЦЬ док. (на чому й без дод.) настоюва
ти, настояти (на чому); (відстоювати) обсто
ювати, обстояти (що); (вимагати) наполяга
ти, наполягтй (на чому).
НАСТОЙВАЦЬ3 недок., НАСТАЙЦЬ / НАСТО
ЯЦЬ док. рож. (перетворювати підстілку на
гній) настоювати, настояти; жьівела настаіць
гнбю худоба настоїть гною.
НАСТОЙЛІВА прислівн. наполегливо, настій
но, настійливо.
НАСТОЙЛІВАСЦЬ ж. наполегливість, настій
ність, настійливість.
НАСТОЙЛІВЬІ наполегливий, настійний, на
стійливий.
НАСТОЛІЦЬ див. насталіць.
НАСТОЛЬКІ прислівн. настільки.
НАСТбЛЬНІК ч. і НАСТОЛЬНІЦА ж. скітерка ж., скатертйна ж., скатерть ж., (обл.) обрус ч., стільник ч., (рож.) настільник ч.
НАСТОРЧ прислівн. сторчма, сторч, сторчки.
НАСГРАМАК, -мка ч. обл. 1. невелйкий віз со
ломи (сіна тощо); 2. шар соломи (сіна тощо).
НАСТРАМІЦЬ док. розм. (накласти високо й
абияк) навалйти, накласти.
НАСТРАСАЦЬ і НАСТР^СВАЦЬ док. (багато)
наструшувати.
НАСТРОЙ, -рбю ч. настрій; бйць не у -рбі бути
не в [доброму] настрої (не в гуморі).
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НАСТРУГВАЦЬ недок., НАСТРУГАЦЬ док.
1. (виготовляти за допомогою стругання) на
стругувати, настругати, (багато) понастругу
вати; -г&ць дбшак настругати дощок; 2. розм.
начищати, начистити; -г&ць б^льбы начис
тити картоплі; 3. рож. (стругаючи, смітити)
настругувати, настругати.
НАСТРЕСВАЦЬ див. настрасаць.
НАСТУДЖАНЫ у різн. знач. рож. охолодже
ний, настуджений. — Див. ще наст£цжваць.
НАСТУДЖВАЦЬ недок., НАСТУДЗІЦЬ док. у
різн. знач. рож. (давати холонути кому-, чо
му-небудь) нахолоджувати, нахолодйти, на
студжувати, настудйти; -дзіць пакбй нахоло
дйти (настудйти) кімнату.
НАСТУПАЦЬ1недок., НАСТУПІЦЬ1док. 1. (сту
пати на кого-небудь) наступати, наступйти;
2. прям., перен. (наближатися для нападу) на
ступати, наступйти.
НАСТУПАЦЬ2 недок., НАСТУПІЦЬ2 док. (про
час, стан: надходити, наставати) наставати,
настати, надходити, надійтй; (підходити, на
ближатися, починатися — ще) поставати,
постати, заходити, зайтй; (про пори року то
що; наближатися) ітй, прийти; (док.: про яви
ща природи; про вік) упасти; (про вечір, ніч
тощо) западати, запасти; (про ніч, тишу
й т. ін.) залягати, залягтй; -піла зім& настала
(надійшл£, зайшла, прийшла) зима; (сніжна
— ще) уп&ла (залягл&) зима; -піла ноч наста
ла (надійшла, постала, зайшлй, прийшла,
упала, зап&ла, заляглб) ніч; -піла цішьшя на
стала (постала, запала, залягла) тиша.
НАСТУПАЮЧЫ 1. дієприкм. який (що) настає
(надходить тощо); 2. у знач, прикм. який
(що) наступає (насовується тощо); 3. дієприслівн. наступаючи. — Див. ще наступ&ць12.
НАСТУПЛЕНИЕ с. наступ ч.
НАСТУПНАЕ с. (те, про що йдеться далі) таке,
(рож.) отаке; ён прапанав&у н. він пропону
вав таке.
НАСТУПНЫ 1. прикм. наступний; дальший;
(найближчий) другий; н. нумар газёты на
ступний номер (наступне число) газети; хто
н.? хто наступний?; н. дзень другий (наступ
ний) день; аб гётым гаварьш ва усіх -ных
выступлённях про це говорйли в усіх наступ
них промовах (вйступах); 2. у знач. займ. (пе
ред поясненням або переліком) такий, от (ось)
такий, (рож.) отакий; я прапаную н. план я
пропоную такий план.
НАСТУРКА і НАСТУРЦЫЯ ж. бот. красоля,
(рідко) настурція.
НАСТУРКАВЬІЯ імен. мн. бот. красблеві.
НАСТЫВАЦЬ недок., НАСТЙЦЬ док. 1. холо
нути, нахолонути; вихолоджуватися, вйхолодитися, (багато) повихолоджуватися; печ
-тыла піч нахолбнула (вйхолонула, вйхолодилася); сцёны дбма -тьілі стіни будйнку на
холонули (вйхолонули, вйхолодилися); 2. (за
мерзати, промерзати) мерзнути, змерзнути,
померзнути; мерзти, змерзти, померзти; за
мерзати, замерзнути, замерзти; (док.) захо
лонути, захолбти; (простигнути) захолоди
тися; лібдзі -т а л і за р&нак люди змерзнули
(померзнули, змерзли, померзли, замерзну-

НАСТЫЛЬ!

НАСЦЯРОЖЛІВЬІ

289

ли, замерзли) за ранок; нбгі ~талі ноги
змерзнули (померзнули, змерзли, померзли,
замерзнули, замерзли).
НАСТЫЛЫ 1. якйй (що) нахолов (нахолонув),
нахололий; якйй (що) вйхолодився (вйхолов), вйхололий; 2. якйй (що) змерз (померз),
змерзлий, померзлий; якйй (що) захолов (захолодйвся), захололий. — Див. ще настыв&ць.
НАСТЫРАЦЦА недок. розм. сварйтися, спере
чатися.
НАСТЫРНА прислівн. розм. настйрливо.
НАСТЬІРНАСЦЬ ж. настйрливість.
НАСТЫРНЫ розм. настйрливий.
НАСТЬІЦЬ див. настываць.
НАСУНУЦЦА див. насбувацца.
НАСУНУЦЬ див. насбуваць.
НАСУПА ч. і ж. розм. (похмура людина) понура
(похмура, насуплена, нахнюплена, набурмосена) людйна; відлюдько ч., відлюдок ч., від
людник ч.
НАСУПЕРАК І. прислівн. розм. наперекір, по
перек; рабіць н. робйти наперекір (навйворіт); 2. прийм. з дав. в. наперекір, усупереч
(чому); н. звычаям наперекір (усупереч) звйчаям.
НАСУПІЦЦА див. насуплівацца.
НАСУПІЦЬ див. насупліваць.
НАСУПЛІВАЦЦА недок., НАСУПІЦЦА док.
1. (про людину) насуплюватися, насупитися,
(про багатьох) понасуплюватися; 2. (перен.)
хмаритися, захмарюватися, захмаритися, на
хмурюватися, нахмаритися; нёба -пілася [нё
бо] захмарилося (нахмарилося).
НАСУПЛІВАЦЬ недок., НАСУПІЦЬ док. на
суплювати, насупити, (про багатьох) пона
суплювати; (док.) посупити; -піць брбвы на
супити (посупити) брови.
НАСУПРАЦЬ і НАСУПРОЦЬ 1. прислівн. на
проти, навпроти; падьісці да дбма н. підійтй
до будйнку напроти (навпроти); 2. прийм. з
род. в. напроти, навпроти, проти; сядзёць н.
акна сидіти напроти (навпроти, проти) вік
на; 3. прийм. з род. в. проти; ісці н. ветру ітй
проти вітру.
НАСУР’ЁЗ прислівн. розм. серйозно, усерйоз.
НАСУРМЇЦЦА док. начорнйтися, (рідше) насурмйтися.
НАСУРМЇЦЬ док. начорнйти, (рідше) насурмйти; н. брбвы начорнйти брови.
НАСУРМЛЕНЬІ начорнений, (рідше) насурмлений. — Див. ще насурміць.
НАСУСЛІВАЦЬ недок., НАСУСЛІЦЬ док. розм.
(змочувати слиною) наслйнювати, наслйнити.
НАСУСТРАЧ і НАСУСТРФЧУ 1. прислівн. назустріч; вййсці н. вййти назустріч; 2. прийм.
з дав. в. назустріч; ісці н. гбсцю ітй назустріч
гостю.
НАСУХА прислівн. насухо, досуха.
НАСУХА ж. зоол. носуха.
НАСЦЕРАЖЬІЦЦА див. насцярбжвацца.
НАСЦЕРАЖЬІЦЬ див. насцярбжваць.
НАСЦЁБАНЫ і НАСЦЯБАНЫ розм. нахльос
таний, (розм.) настьобаний, нашмаганий. —
Див. ще насцёбваць.

НАСЦЕБАЦЦА див. насцебвацца.
НАСЦЕБАЦЬ див. насцебваць.
НАСЦЕБВАЦЦА недок., НАСЦЕБАЦЦА і НАСЦЯБАЦЦА док. 1. розм. (досхочу нашмага
ти себе чим-небудь) нахльостуватися, нахльос
татися; -сцебацца вбнікам у л&зні нахльоста
тися віником у л&зні; 2. док. груб, (напитися)
нахлистатися, насмоктатися, нахлебтатися,
надудлитися, налигатися, (про багатьох) по
над йгуватися.
НАСЦЕБВАЦЬ недок., НАСЦЕБАЦЬ і н а СЦЯБАЦЬ док. розм. (бити) нахльостувати,
нахльостати; (розм.) настьобувати, настьоба
ти, (док.) нашмагати; ~сцяб&ць дубцбм па нагах нахльостати (настьобати, нашмагати)
різкою (прутом, дубцем) по ног£х.
НАСЦЇЛ, -лу ч. 1. (дія) настйл, настилання с.,
настеляння с., настелення с.; 2. (настелене)
настил, настилка ж., настілка ж.; поміст.
НАСЦІЛАННЕ с . (дія) настилання, настелян
ня, настелення.
НАСЦІЛАЦЦА недок. пас. настилатися, намо
щуватися.
НАСЦІЛАЦЬ недок., НАСЛАЦЬ док. (робити
настил) настилати, наслати, (багато) пона
стилати; настеляти, Настелйти, (багато) по
настеляти; намощувати, намостити, (багато)
понамощувати; ~сл&ць салбмьі наслати (на
стелйти) соломи; ~сл&ць дбшак наслати (на
стелйти) дощок.
НАСЦІЛАЧНЬІ спец, настильнйй.
НАСЦЇЛЬНАСЦЬ ж. спорт., військ, настйльність.
НАСЦІЛЬНЬІ 1. спорт., військ, настйльний;
вйстелений, стелений; ~ная дарбга вйстелена (стелена; вймощена) дорога; н. агбнь
військ, настйльний вогонь; н. скачбк спорт.
настйльний стрибок; 2. обл. (про дощ) ряснйй; н. дождж ряснйй дощ.
НАСЦдДЖВАЦЬ док. (багато) насціджувати.
НАСЦЯБАНЬІ див. насцебаньї.
НАСЦЯБАЦЦА див. насцебвацца.
НАСЦЯБАЦЬ див. насцебваць.
НАСЦЯКАЦЬ док. (багато) настік&ти.
НАСЦЯРОЖАНА прислівн. насторожено, на
шорошено.
НАСЦЯРОЖАНАСЦЬ і НАСЦЯРОГА ж . на
стороженість, нашорошеність, насторога, сто
рожкість.
НАСЦЯРОЖАНЬІ 1. дієприкм. насторожений;
2. у знач, прикм. (який виявляє напружену ува
гу, занепокоєння, тривогу) насторожений, на
шорошений; сторожкий. — Див. ще насця
рбжваць»

НАСЦЯРОЖВАЦЦА недок., НАСЦЕРАЖЬІЦ
ЦА і НАС ЦЯ РОЖЬІЦЦА док. насторожува
тися, насторожйтися, нашорошуватися, на
шорошитися.
НАСЦЯРОЖВАЦЬ недок., НАСЦЕРАЖЬІЦЬ
і НАСЦЯРОЖЬІЦЬ док. кого-що (викликати
напружену увагу, зосередженість, занепокоєн
ня, тривогу) насторожувати, насторожити,
пбзірк ягбньїх вачЗй -ражйу хлбпца Його по
гляд насторожив хлопця.
НАСЦЯРОЖЛІВЬІ прикм. (який виявляє на-
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пружену увагу, занепокоєння, тривогу) насто
рожений, нашорошений; сторожкйй.
НАСЧЭСВАЦЬ' док. (вичесати певну або вели
ку кількість чого-небудь) поначісувати; н.
шЗрсці поначісувати вовни.
НАСЧФСВАЦЬ2 док. (стесати сокирою й т. ін.
багато чого-небудь) понатісувати; н. кары по
натісувати корй.
НАСЫЛАЦЬ недок., НАСЛАЦЬ док. у різн.
знач, насилати, наслати; -слаць падарункау
наслати подарунків; -слаць хвор (кому) на
слати хворобу (кому).
НАСЫПКА ж. (мішок із щільної тканини, куди
насипають пір'я, пух і т. ін. для подушки, пе
рини) напірник ч., напірнач ч., (обл.) насипка.
НАСЬІПКА ж. (дія) насипання с.; усипання с.\
посипання с.; висипання с.
НАСЬІХОДЗІЦЦА док. (про багато) насходи
тися.
НАСЙЦІЦЦА див. насыч&цца.
НАСЬІЦІЦЬ див. насычаць.
НАСЫЧАЛЬНАСЦЬ ж. насйчуваність.
НАСЫЧАЛЬНЫ спец, просочувальний.
НАСЬІЧАНАСЦЬ ж. насйченість.
НАСЙЧАНЫ 1. дієприкм. нагодований, насйчений; 2. перен. дієприкм. насйчений; 3. у
знач, прикм. хім. насйчений; н. раствбр насй
чений розчин. — Див. ще насычаць.
НАСЫЧАЦЦА недок. звор., пас., НАСЙЦІЦЦА док. 1. наїдатися, наїстися, (про багатьох,
усіх) понаїдатися; насйчуватися, (заст.) на
сищатися; наситйтися; 2. перен. хім. насйчу
ватися, насйтитися; -ціцца радасцю насйтитися радістю; глёба -ділася вадбй грунт насйтився (просякнув, просяк) водою.
НАСЫЧАЦЬ недок., НАСЬІЦІЦЬ док. 1. (до
схочу годувати) нагодовувати, нагодувати,
(багатьох, усіх) понагодовувати; насйчувати,
(заст.) насищати, насйтити; 2. перен. насй
чувати, наситйти; задовольняти, задовольнйти; -ціць урбк нбвым матэрыялам наситйти
урок новйм матеріалом; -ціць рьінак таварамі
наповнити (наситйти) рйнок товарами; -ціць
сваю цікаунасць задовольнйти свою ціка
вість; 3. хім. насйчувати, наситйти; -ціць
раствбр сблямі наситйти розчин солями;
4. (наповнити що-небудь якоюсь речовиною у
великій кількості) насйчувати, наситйти,
просочувати, просочйти; (ароматом) напа
хувати, напахати; -ціць зямлю вадбй наситй
ти (просочйти) землю водою; вбдар квітнеючых ліп -ціу павётра пахощі квітучих лип
наситйли (просочйли) повітря; аромат квіту
чих лип напахав повітря.
НАСЫЧЙННЕ с. 1. нагодовування; 2. насйчення, задоволення; наповнення; 3. хім. насйчення; 4. (наповнення великою кількістю)
насйчення, просочення, (незак. д. — ще) про
сочування.
НАСЯВАЦЦА і НАСЁЙВАЦЦА недок. звор.,
пас., НАСЕЯЦЦА док. насіватися, насіятися;
мак сам -сёяуся мак сам насіявся; я сёння
-сёяуся, змарьіуся я сьогодні насіявся, вто
мився (стомйвся, зморйвся).
НАСЯВАЦЬ / НАСЁЙВАЦЬ недок., НАСЁЯЦЬ
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док. 1. (на полі) насівати, насіяти, (багато)
понасівати і понасіювати; 2. (за допомогою
сита і т. ін.) насівати, насіяти, (розм.) точйти і наточувати, наточйти; -сеяць мукі насі
яти (наточйти) борошна.
НАСЯКАЛЬШЧЬІК ч. насікальник.
НАСЯКАЛЬШЧЬІЦА ж. насікальниця.
НАСЯКАННЕ с . ( д і я ) насічення, (незак. д. ще) насікання; нарубування.
НАСЯКАЦЦА недок. пас. насікатися; нарубу
ватися, зарубуватися.
НАСЯКАЦЬ недок., НАСЕЧ і НАСЯЧЙ док.
1. (робити насічки) насікати, насікти, (бага
то) понасікати; зарубувати, зарубати, (бага
то) позарубувати; -сеч (-сячьі) метку на др§ве насікти (зарубати) мітку на дереві; 2. на
рубувати, нарубати; -сеч (-сячьі) жЗрдак на
рубати тичок (тичйн); 3. (подрібнити) насікати,
насікти; -сбч (-сячьі) мяса насікти м’яса.
НАСЯКОМАЕ с. комаха ж.
н а с я к о м а £ д н ь і зоол. бот. комахоїдний.
н а с я к о м а у л О у н і к ч. комаховловлювач.
НАСЯЛбННЕ с. (дія) населення, (незак. д. —
ще) населяння; заселення, (незак. д. — ще)
заселяння.
НАСЯЧЙ див. насякаць.
НАТАЛЙЦЦА недок. пас., н а т а л Щ ц а док.
1. (про спрагу, голод і т. ін.) заспокоюватися,
заспокоїтися, угамовуватися, угамуватися;
2. (про біль, смуток і т. ін.) угамовуватися,
угамуватися, утамовуватися, утамуватися.
НАТАЛЙЦЬ недок., НАТАЛЇЦЬ док. 1. (спрагу,
голод і т. ін.) заспокоювати, заспокоїти, ути
шувати, утйшити, угамовувати, угамувати;
2. (біль, смуток і т. ін.) гамувати, угамовува
ти, угамувати; утамовувати, утамувати.
НАТАПЙРАНЬІ настовбурчений; наїжений,
наїжачений. — Див. ще натапмрваць.
НАТАПЙРВАЦЦА недок., НАТАПЙРЬІЦЦА
док. 1. ужив, тільки в 3 ос. (про шерсть, ще
тину, пір'я тощо) настовбурчуватися, насто
вбурчитися, (багато) понастовбурчуватися;
наїжуватися, наїжитися, наїжачуватися, на
їжачитися, (багато) понаїжачуватися; (рід
ше) ощирятися, ощйритися; пбусць на хібе
аучаркі -пйрьілася шерсть на хребті вівчарки
настовбурчилася (наїжилася, наїжачилася);
кацяне -пмрмлася котеня (кошеня) насто
вбурчилося (наїжилося, наїжачилося); 2. рож
(підніматися, надиматися) настовбурчувати
ся, настовбурчитися; плашч -пйрьіуся плащ
настовбурчився; 3. перен. (надиматися, наби
рати войовничого вигляду; спалахнути, роз
сердитися) настовбурчуватися, настовбурчи
тися, наїжуватися, наїжитися, наїжачувати
ся, наїжачитися.
НАТАПЬІРВАЦЬ недок., НАТАПЙРЬІЦЬ док.
(піднімати сторч шерсть, щетину, пір!я то
що) настовбурчувати, настовбурчити, наїжу
вати, наїжити, наїжачувати, наїжачити;
0 -пмрьіць вушьі наставити (нашорошити,
насторожйти) вуха.
НАТАУЧЬІ док. 1. натовктй; (про картоплю —
ще) потовктй, нам’яти, пом’яти; 2. розм.
(розбити) натовктй; н. бутЗлек натовктй пля-
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шок; 3. розм. (побити кого-небудь) натовкти;
єн не спадзявауся, што там -таукуць мбрду він

не думав (не сподівався), що там натовчуть
пйку (морду); 0 нбсам н. носом ткнути.
НАТАЧЬІЦЦА див. натбчвацца.
НАТАЧЬІЦЬ1 див. натбчваць1.
НАТАЧЙЦЬ2 див. натбчваць2.
НАТЛУМЇЦЬ док. розм. наморочити; н. галаву
наморочити голову.
НАТОРКАНЬІ натйканий. — Див. ще натбркаць.
НАТОРКАЦЬ док. натйкати, (багато) понати
кати; настромйти, (багато) понастромляти,
понастромлювати; (розм.) наштрикнути; н.
ігблак натйкати голок, настромйти голкй.
НАТОРКВАЦЦА недок. пас. натикатися, на
стромлюватися; (розм.) наштрйкуватися, нахромлюватися.
НАТОУП, -пу ч. 1. прям. натовп, юрба ж., юр
ма ж.\ н. людзей юрба (юрма) людей, натовп;
2. перен. юрба ж.
НАТОУПАМ прислівн. натовпом, юрбою, юр
мою.
НАТОЧАНЬІ1 наточений, поточений; нагос
трений, вйгострений. — Див. ще натбчваць1.
НАТОЧАНЬІ2 нафйзений, наточений. — Див.
ще натбчваць2.
НАТОЧВАЦЦА недок., НАТАЧЬІЦЦА док.
1. наточуватися, наточйтися; нагострювати
ся, нагострйтися; 2. недок. пас. наточувати
ся, нагострюватися.
НАТОЧВАЦЬ1недок., НАТАЧЬІЦЬ1док. 1. (на
точилі) наточувати, наточйти, (багато) по
наточувати, (док.) поточйти; (гострити —
звичайно) нагострювати, нагострйти, (бага
то) понагострювати; (док.) вйгострити, (ба
гато) повигострювати; 2. (на токарному вер
статі) наточувати, наточйти.
НАТОЧВАЦЬ2 недок., НАТАЧЬІЦЬ2 док. (про
мишей, комах) нагризати, нагрйзти, (багато,
усе) понагризати; наточувати, наточйти, (ба
гато, усе) понаточувати; (про крота) нари
вати, нарйти, (багато) понаривати; наточу
вати, наточйти, (багато) понаточувати; ммшьі -чьілі салбмьі мйші нагрйзли (наточйли)
соломи.
НАТРАВАЧНЬІ спец, витравнйй.
НАТРАВЇЦЬ див. натрауліваць.
НАТРАПАНЬІ 1. натіпаний; 2. наговорений; на
плесканий. — Див. ще натрапаць.
НАТРАПАЦЦА док. прост. 1. с.-г. натіпатися;
2. перен. (наговоритися досхочу) наговорйтися, наплескатися, наторохтітися, намоло
тися.
НАТРАПАЦЬ док. 1. с.-г. натіпати; н. канапель
натіпати конопель; 2. (наговорити неправди)
наговорйти, (розм.) набалакати, наплескати,
намолоти.
НАТРАПІЦЦА док. трапитися; -піуся знаемьі
чалавбк трапилася (нагодйлася) знайома людйна; -піуся вмпадак трапилася (підскочила)
нагода, набіг щаслйвий вйпадок.
НАТРАПЛЙЦЬ недок., НАТРАПІЦЬ док. на
трапляти, натрапити; -піць на след натрапи

ти на слід; 0 не на тагб ~піу не на того на
трапив (напав).
НАТРАСАЦЦА / НАТРЙСВАЦЦА недок. звор.,
пас., НАТРЭСЦ1СЯ док. натрушуватися, на
труситися.
НАТРАСАЦЬ / НАТРЙСВАЦЬ недок., НА
ТРУСЦІ док. натрушувати, натрусйти, (ба
гато) понатрушувати; натрясати, натрястй;
~сці яблыкау натрусйти (натрястй) яблук;
~сці крбшак натрусйти (натрястй) крихт; за
дарбгу мянё мбцна ~сла за дорогу мене сйльно (дуже) натрусйло (натрясло).
НАТРАВКА ж. спец, витравлювання с.
НАТРАВЛЕНЫ спец, вйтравлений. — Див. ще
натрауліваць.

НАТРАУЛІВАЦЬ недок., НАТРАВЇЦЬ док. спец.
(робити малюнок на поверхні чого-небудь за
допомогою їдкої речовини) витравлювати, ви
травляти, вйтравити; ~в(ць малюнак витра
вити малюнок.
НАТРАУШЧЫК ч . спец, витравник.
НАТРАУіНЧЬІЦА ж . с п е ц , витравниця.
НАТРАШЧАЦЦА док. наторохтітися, нацоко
тітися, нацокотатися.
НАТРАШЧАЦЬ док. розм. 1. (наробити тріс
котнечі) натріщати, (підсил.) натріскотіти,
натріскотати; 2. перен. (швидко й багато на
говорити чого-небудь, як правило, зайвого) на
торохтіти, нацокотіти, нацокотати.
НАТРУЦЇЦЬ див. натручваць.
НАТРУЧВАЦЦА недок. пас. натруюватися.
НАТРУЧВАЦЬ недок., НАТРУЦЇЦЬ док. (зни
щувати, винищувати за допомогою отрути)
натруювати, натруїти; -ці'ць грызунбу натруї
ти гризунів.
НАТРЭШРАВАНАСЦЬ ж. натренованість.
НАТРЭН1РАВАНЫ / НАТРЭН1Р0ВАНЫ на
тренований. — Див. ще натрзніраваць.
НАТРЭН1РАВАЦЦА док. натренуватися.
НАТРЗНІРАВАЦЬ натренувати.
НАТР&СВАЦЦА див. натрас&цца.
НАТРФСВАЦЬ див. натрас&ць.
НАТР&СЕНЬІ натрушений. — Див. ще натрасаць.
НАТР&СКАЦЦА док. прост. напертися, нажер
тися.
НАТРУСЦІ див. натрасаць.
НАТРдСЦІСЯ див. натрас&цца.
НАТУЖЛІВА і НАТУЖНА прислівн. розм. на
тужно; сутужно; надсадно. — Див. ще натужЛІВЬІ.

НАТУЖЛ1ВЫ і НАТУЖНЫ розм. натужний,
(рідше) натужливий; (важкий) сутужний; над
садний; н. гблас натужний (натужливий,
надсадний) голос; н. к&шаль надсадний ка
шель.
НАТУЗАНЫ 1. нам’ятий, накручений, надер
тий, наскубаний; 2. насмйканий, нашарпаний. — Див. ще нат^заць.
НАТУЗАЦЦА док. (стомитися від важкої пра
ці, пов'язаної з різкими рухами) навозйтися,
навовтузитися, натовктися.
НАТУЗАЦЬ док. 1. (за волосся, вуха) нам’яти,
накрутйти, надерти, наскубтй; н. хлапчукй за
валасы наскубти хлопчика за волосся; 2. розм.
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(натрудити важкою працею, пов ’язаною з різ
кими рухами) насмйкати, нашарпати; н. рукі
насмикати (нашарпати) руки.
НАТУРАЛЬНА 1. прислівн. натурально; природ
но; 2. у знач. вст. сл. природно, природна річ.
НАТУРАЛЬНАПСТАРЫЧНЫ природничо-історйчний.
НАТУРАЛЬНАСЦЬ ж. натуральність, природ
ність.
НАТУРАЛЬНЫ натуральний; природний; у
-ную велічьппб у натуральну величину; -нае
вінб натуральне вино; н. румйнец природний
рум’янець; н. смех природний (невймушений)
сміх; -ная ігр& акцёра природна (невймушена)
ф а актора; -ная гаспадарка натуральне госпо
дарство; -ная шкбла літ., мист. натуральна
школа; н. адббр природний добір; н. рад лічбау
мат. натуральний ряд чйсел.
НАТУРЛІВЬІ і НАТУРЫСТЫ норовйстий, норовлйвий; примхлйвий; н. конь норовйстий
(норовлйвий) кінь.
НАТУРЫСТАСЦЬ ж. норовлйвість; примхлйвість.
НАТУРЫСТЫ див. нат^рлівьі.
НАТУРЫЦЦА недок. упиратися, пручатися;
конь н. кінь упирається (пручається).
НАТУШАНЫ кул. натушкований. — Див. ще
натушыць.

НАТУШЬІЦЬ док. кул. натушкувати.
НАТХНЁНА прислівн. 1. натхненно, з натхнен
ням; 2. із запалом, із захватом; з піднесен
ням, піднбсено.
НАТХНЁНАСЦЬ ж. натхнення с.
НАТХНЁНЫ 1. дієприкм. н£тхнений, запале
ний, надйханий; 2. у знач, прикм. запальний;
натхненний, піднесений; -нае слбва н£тхнене (запалене, надйхане) слово; н. пбгляд запальнйй (натхненний) пбгляд. — Див. ще натхнйць*

НАТХНІЦЕЛЬ і НАТХНЙЛЬНІК ч. натхненник.
НАТХНІЦЕЛЬКА і НАТХНЙЛЬНІЦА ж. натхнённиця.
НАТХНЙЛБНЫ якйй (що) надихає (запалює).
НАТХНЙЦЦА недок., НАТХНЇЦЦА док. 1. на
дихатися, натхнутися, надихнутися; запіню
ватися, запалйтися; -ніцца на пбдзвіг надих
нутися (запалйтися, натхнутися) на подвиг;
2. недок. пас. надихатися, запалюватися.
НАТХНЙЦЬ недок., НАТХНЇЦЬ док. надиха
ти, натхнути, надихнути, запалювати, запалйти; відьі мбра -ігілі мянё морські краєвйди
надихнули (натхнули), мене; гераізм камандзіра
садц&т героїзм командйра надих
нув (запалйв) солдатів.
НАТХНЙЮЧЫ прикм. якйй (що) надихає (за
палює).
НАТЫКАЦЦА1 недок., НАТКНУЦЦА док.
1. (на що-небудь гостре) натикатися, наткну
тися, настромлюватися, настромйтися; (розм.)
наштрйкуватися, наштрикнутися, нахромлюватися, нахромйтися; 2. (стикатися, зу
стрічатися) натикатися, наткнутися; наштов
хуватися, наштовхнутися, натрапляти, на
трапити; (на що-небудь неприємне, гостре —
звичайно) наражатися, наразйтися; -нуцца на
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цвік настромйтися (наштрикнутися, нахромитися) на цвях; -нуцца на плот наткнутися

(наштовхнутися, натрапити) на паркан (тин);
-нуцца на перашкбду наштовхнутися (натра
пити) на перешкоду; -нуцца на след натра
пити на слід.
НАТЫКАЦЦА2 недок. пас., НАТКАЦЦА док.
(виготовлятися за допомогою ткання, виго
товитися за допомогою ткання) натикатися,
наткатися.
НАТЫКАЦЬ1 недок., НАТЙКАЦЬ док. (запи
хати) натикати, натйкати, (багато) понати
кати; -каць ігблак у пад^шачку натйкати го
лок у подушечку.
НАТЫКАЦЬ2 недок., НАТКНУЦЬ док. (про
ткнувши, насаджувати на що-небудь) нати
кати, наткнути, (багато) понатикати; настром
лювати, настромйти, (багато) понастромлю
вати; (розм.) наштрйкувати, наштрикнути;
-нуць матылй на шпільку наткнути (настро
мйти) метелика на шпйльку.
НАТЫКАЦЬ3 недок., НАТКАЦЬ док. (виготов
ляти за допомогою ткання) натикати, на
ткати.
НАУГАД прислівн. наздогад, навмання; пайсці
н. піти навмання; сказ&ць н. сказати навман
ня (наздогад).
НАУТАЛОП прост, прислівн. учвал, галопом.
НАУГРУНЬ прислівн. обл. бігом, бігцем; (розм.)
біжком.
НАУДАЛУЮ прислівн. навмання; наосліп, сліп
ма.
НА^ЗАХАПКІ / НА^ЗАХВАТКІ прислівн. розм.
1. наввйпередки, навйпередки, наперегони;
2. навперебій, перебиваючи одйн одного, нав
випередки.
НАУЗБОЧ прислівн. розм. збоку, осторонь, по
одаль, узбіч; н. стаяу дом збоку (осторонь,
поодаль, узбіч) стояв будйнок.
НАУЗВАЛАКАЦЬ і НАУЗВАЛАКВАЦЬ док.
(багато) навтйгувати, навитягувати; н. сёна
на вьішкі навитягувати сіна на сіннйк.
НАУЗДЗІУ прислівн. на дйво, напрочуд, навдивовйжу.
НАУЗДОУЖ прийм. обл. уздовж, удовж, упо
довж, повздовж (чого).
НАУЗРЙД: плакаць н. рйдма ридати.
НАУкОС прислівн., прийм. обл. навскіс, навскосй, навкіс, навкосй.
н а У к р у г / НАУКРУГА розм. 1. прислівн. нав
коло, довкола, навкругй, навкруг; сёсщ н.
сісти навколо (довкола, навкругй, навкруг);
2. прийм. з род. в. навкруг, навкругй, навко
ло, довкола; н. вбзера навкруг (навкругй,
навколо, довкола) озера.
НА^МЁ прислівн. 1. на думці, у пам’яті, у го
лові; (рідко) на умі; г§та не былб $ ягб н. цього
не було в ньбго на думці (у голові); 2. (із
зап.) не до (чого-небудь)\ цяпёр гЗта яму не н.
тепер йому не до цього; тепер йому це не в
голові; 0 трым&ць сваё н. мати приховану
(таємну) думку; галбднай кумё хлеб н. присл.
голодній кумі хліб на умі; голодному хліб на
думці (на гадці); нашій кумі все просо на
умі; голодній кумі і хліб на умі, а неголодна

НАУМЫСНА

293

й про книші забула; голодній курці просо на
думці; голодній курці все зерно снйться; што
у кагб н., той пра тбе й дзяубё присл. що в
кого болйть, той про те й гомонйть; де свербйть, там і почухаєш, де болйть, там і торк
неш; жывбму жывбе н. присл. живйй про жи
ве й думає; живйй живе й гадає.
НАУМЫСНА і НА^МЬІСЛЯ прислівн. навмйсно, навмйсне, умйсно, умйсне; (обл.) зу
мисне, зумйсно.
НАУПЁРАД прислівн. обл. спочатку, перш, на
самперед, передусім, найперше, щонайпер
ше; яна н. зірнула у акёнца вона спочатку
(насамперед, передусім) поглйнула (глянула)
у віконце.
НАВПРОСТ прислівн. розм. прямо, навпрос
тець, напрямкй; (розм.) прямцем, навпрост,
навпрямкй, напрямець, напрямці; (найкоротшим шляхом) навпрошкй.
НАУСКАПЬГТА прислівн. розм. навскач, ускач,
скоком.
НАУСКАСЙ / НАУСКАСЙК, Плоское 1. при
слівн. навскіс, навскосй, навкіс, навкосй; перасячьі н. пбле перетнути нбвскіс (навскосй,
навкіс, навкосй) поле; прьібіць н. прибйти
навскіс (навскосй, навкіс, навкосй); 2. прийм.
з род. в. н. стала лягл& квяцістая дарбжка нав
скіс (навкосй) столу лягла барвйста доріжка.
НАУСКОС див. наускасы.
НАУСГОРЧ прислівн. обл. сторч, сторчки, сторч
ма, сторчака; паст&віць н. поставити сторчма
(сторч, сторчки).
НАУСЦЙЖ 1. прислівн. обл. (про запряг) одйн
за одним, один по одному, цугом; 2. при
слівн. уздовж; 3. прийм. з род. в. уздовж; н.
дарбгі уздовж дороги.
НАУСЯГДЙ прислівн. заст. назавжди.
НАУЦЕКАЧА прислівн. прост, навтіки, навті
кача.
НАУЦЁК і НАУцЕКІ прислівн. навтіки, навті
кача, (розм.) навтьоки; кінуцца н. кйнутися
навтіки (навтікача), дременути.
НАФТА ж. нафта^
НАФТААПРАЦОУЧЬІ нафтопереробний.
НАФТААЧЬІШЧАЛЬНЬІ нафтоочиснйй, нафтоочйщувальний.
НАФТАВЬІ нафтовий.
НАФТАГАЗАЗДАБЫВАЮЧЫ прикм. нафтогазодобувнйй, нафтогазовидобувнйй.
НАФТАГАЗАЗДАБЙЧА ж. нафтогазовйдобуток ч.
НАФТАЗДАБЬІВАННЕ с . нафтодобування, нафтовидобування.
НАФТАЗДАБЬІВАЮЧЬІ прикм. нафтодобувнйй, нафтовидобувнйй.
НАФТАЗДАБЬІЧА ж. нафтовйдобуток ч.
НАФТАПЕРАПРАЦОУКА ж . нафтопереробка.
НАФТАПЕРАПРАЦОУЧЬІ нафтопереробний.
НАФТАПОМПА ж. нафтонасос ч.
НАФТАРАЗВЁДВАЛЬНЫ нафторозвідувальний.
НАФТАРАСПРАЦОУКА ж. нафтопереробка.
НАХАБНІЧАЦЬ недок. розм. поводитися на
хабно.
НАХАМЇЦЬ док. прост, повестйся нахабно,
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(розм.) по-х£мському, по-х£мськи; нагрубі
янити, нагрубйти.
НАХАПКАМ прислівн. розм. пбхапки, пбхапцем.
НАХАПЛЙЦЦА недок., НАХАШіЩА док. 1. (не
сподівано наставати) наставати, настати,
надходити, надійтй; (підходити, наближати
ся, починатися — ще) поставати, постати, за
ходити, зайтй; (про пори року, про пору тощо:
наближатися) ітй, прийтй; (про явища при
роди; про вік — док. ) упусти; (спускатися —
про вечір, ніч тощо) западати, запасти; (ус
тановлюватися — про ніч, тишу тощо) заля
гати, залягтй; дзень -піуся неузам&тку день
настав (надійшов, постав, зайшов, прийшов)
непомітно; 2. перен. розм. (зявлятися на шкі
рі; наривати) вискакувати, вйскочити; (розм.)
набіг&ти, набігти; -піуся мазбль вйскочив
(набіг) мозоль, вйскочила (набігла) мозоля;
на лбе -піуся іуз на лобі вйскочила (набігла)
гуля; 3. прям., перен. (несподівано з'являтися,
приходити тощо) з’явлйтися, з’явйтися; ~пілася тутк з’явйвся сум (смуток, туга).
НАХВАЛЬВАЦЬ недок., НАХВАЛЇЦЬ док. на
хвалювати, нахвалйти; вихвалйти, вихвалю
вати, вйхвалити, розхвалювати, розхвалйти.
НАХВАЛЯВАЦЦА док. перехвилюватися; перенервуватися.
НАХВАСГАНЬІ нахльостаний, настьобаний, на
шмаганий. — Див. ще нахвбстваць.
НАХВАСТАЦЦА док. нахльостатися.
НАХВАСТАЦЬ див. нахвбстваць.
НАХВАТАНЬІ нахапаний. — Див. ще нахват&ць.
НАХВАТАЦЦА док. нахапатися.
НАХВАТАЦЬ див. нахбпліваць.
НАХВАТВАЦЬ див. нахбпліваць.
НАХВОСТВАННЕ с. нахльостування, настьо
бування.
НАХВОСТВАЦЬ недок., НАХВАСТАЦЬ док. на
хльостувати, нахльостати, настьббувати, на
стьобати, (док.) нашмагати; ~ст&ць спіну на
хльостати (настьобати, нашмагати) спйну.
НАХЇЛ, -лу ч. 1. (дія) н£хил, нахйлення с., похйлення с., (незак. д. — ще) нахилйння с.,
похилйння с.; нагинання с.; 2. (похиле поло
ження) н£хил, похил; 3. (схил) нйхил, схил;
4. перен. н&хил, схйльність ж.; н. да разумбвай пр&цьі н&хил (схйльність) до розумової
праці; н. да м^зьікі нйхил до музики; н. да
летуцбннасці н£хил (схйльність) до мрійлйвості (мрійності).
НАХІЛЕНА прислівн. похило; (косо) скісно.
НАХІЛЕНАСЦЬ ж. нахил ч., нахйлення с., похйлення с.; н. дрзу нахил (нахйлення) дерев;
крутія н. крутйй н£хил (схил).
НАХ1Л£ННЕ с. 1. (дія) н£хил ч., нахйлення,
похйлення, (незак. д. — ще) нахилйння, по
хилйння; нагинання; 2. (природжений потяг
до якої-небудь діяльності, хист до чого-небудь;
наявність фізичних властивостей, що зумов
люють розвиток чого-небудь) н&хил ч., схйль
ність ж.\ н. да твбрчай пр&цьі нахил (схйль
ність) до творчої пр£ці; н. да праст£дньіх захвбрванняу схйльність до застудних захвбрювань.
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НАХІЛЬНА прислівн. похйло; (косо) скісно.
НАХІЛЬНАСЦЬ ж. нахил «/., похил ч.
НАХрІЬНЬІ похилий, (рідше) похилистий; (ко
сий) скіснйй; -ная призма мат. похйла прйзма; н. пласт гірн. похилий шар; 0 каціцца па
-най (плбскасці) котитися по похйлій пло
щині (по похилості, похилом); (образно) як
з горй котйтися (покотитися).
НАХІНАЦЬ недок., НАХІНУЦЬ док. 1. (поспі
хом накидати на себе одяг) накидати, наки
нути, (багато) понакидати; -н^ць куртку на
плбчьі накйнути куртку на плечі; 2. розм. (на
хиляти до землі) нахиляти, нахилити, (бага
то) понахилйти; нагинати, нагнути, (багато)
понагинати; -н^ць галінку да зямлі нахил йти
(нагнути) гілочку до землі.
НАХІНУТЬІ 1. накйнутий, накинений; 2. розм.
нахйлений, нагнутий. — Див. ще нахін&ць.
НАХЛЙБАЦЦА док. розм. нахлебтатися, на
сьорбатися; (вульг.) налигатися; (про бага
тьох) поналигуватися.
НАХЛЕСТАМ прислівн. риб. нахлистом.
НАХЛУСШДА док. розм. набрехатися.
НАХЛУСЇЦЬ док. набрехати, (багато) пона
бріхувати.
НАХЛУШАНЬІ понабріхуваний, вйбреханий.
НАХМЬІЛІЦЦА док. (про коня) пригаснути вуха.
НАХОДЗІЦЬ1недок. у НАЙСЦЇ док. 1. (наштов
хуватися на кого-, що-небудь) натрапляти,
натрапити, находити, найтй, (розм.) надибу
вати, надйбати; єн -шбу на Мікблу він на
трапив на Миколу; хлбпец -шбу на пень хло
пець натрапив (найшов) на пень; 2. тільки
в З ос. (насовуючись, затуляти собою) насу
ватися, насовуватися, насунутися, найтй;
(наближатися) надходити, надійтй; хм&ра
~шл& на сбнца хмара насунулася (насунула,
найшла) на сонце; 3. тільки в 3 ос. (прихо
дити, потрапляти у великій кількості) нахо
дити, найтй, (багато) понаходити; (док: зде
більшого про людей, тварин розм. — ще) на
сходитися, (багато) понасходитися; сення
абавязкбва нбйдзе пбуная хата людз&й сього
дні обов’язково насходиться повна хата лю
дей; -шлб пбуна диму найшло повно дйму;
4. перен. на кого (охоплювати, нападати) на
ходити, найтй (на кого) нападати, напасти
(на кого), (рідше) опадати, опасти (кого)’,
~шл& трьівбга найшла (напала, опала) три
вога; 5. тільки в 3 ос. (раптово з ’являтися)
приходити, прийтй; -шла бяда прийшла бі
да, скоїлося (спіткало) лихо; 0 -шла каса на
к&мень наскочила (трапила, найшла, наткну
лася) косй на камінь, [та камінь не подаєть
ся]; наскочив чорт на біса.
НАХОДЗІЦЬ2 недок. (наставати, насуватися)
надходити; наближатися; н. свята надходить
(наближається) свято.
НАХОПЛІВАЦЬ і НАХВАТВАЦЬ недок., НАХАПХЦЬ і НАХВАТАЦЬ док. нахапувати,
нахапати, (багато) понахапувати; (док. —
рідше) нахватати.
НАХОХЛЕНЬІ настовбурчений. — Див. ще нахбхліваць.

НАХОХЛІВАЦЦА н е д о к НАХОХЛІЦЦА док.
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(про птахів) настовбурчувати пір’я, настов
бурчити пір’я, (про багатьох) понастовбур
чувати пір’я; настовбурчуватися, настовбур
читися, (про багатьох) понастовбурчуватися.
НАХОХЛІВАЦЬ недок., НАХОХЛІЦЬ док. (про
пташок: піднімати пір'я) настовбурчувати,
настовбурчити, (про багатьох) понастовбур
чувати.
НАХРАПАМ прислівн. розм. нахрапом.
НАЦАДЗЙДЦА див. нацЗджвацца.
НАЦАДЗІЦЬ див. нацЗджваць.
НАЦЕ част. розм. нате.
НАЦЕііЛЕНЬІ (про приміщення) натоплений,
напалений. — Див. ще нацбпліваць.
НАЦЕПЛІВАЦЦА і НАЦЯПЛЯЦЦА недок. звор.,
пас., НАЦЯПЛЩЦА док. натоплюватися,
натопйтися, напалюватися, напалйтися.
НАЦЕПЛІВАЦЬ / НАЦЯПЛЙЦЬ недок., НАЦЯПЛІЦЬ док. (нагрівати приміщення) натоплювати, натопйти, (багато) понатоплю
вати; напалювати, напалйти, (багато) пона
палювати.
НАЦЕРАБІЦЬ див. нацярібліваць.
НАЦЕРУШЬІЦЦА див. нацярушвацца.
НАЦЕРУШЬІЦЬ див. нацярушваць.
НАЦЕК, -ку ч. 1. натік; (незак. д. — звичайно)
натікання с., напливання с.\ 2. мед. натік,
наплйв.
н а ц Е р т ь і 1. натертий; утертий; 2. намуляний,
намулений, натертий. — Див. ще націраць.
НАЦЕЧНЬІ1. геол. натічнйй; 2. мед. натічнйй, напливнйй.
НАЦЇНА ж. 1. бадйлля с.; (здебільшого буряко
ва — ще) гйчка; (бурякова) бурячйння с.;
(картопляна) картоплиння с.; (гарбузова)
гарбузиння с.; (морквяна) морквйння с.;
2. (стебло трави) бадилйна, бадилинка, зілйна, зілйнка.
НАЦІНКА ж. бадилйна, бадилйнка, зілйнка.
НАЦЇННЕ зб. с. бадйлля. — Див. ще націна 1.
НАЦІРАЛЬШЧЬІК ч . спец, натирач, натираль
ник.
НАЦІРАЛЬШЧЬІЦА ж. спец, натирачка, натиральниця.
НАЦІРАННЕ с. 1. (дія) натирання; утирання;
намулювання, наминання; 2. мед. (ліки) на
тирання.
НАЦІРАЦЦА недок., НАЦЕРЦІСЯ док. 1. на
тиратися, натертися; нацбрціся м&ззю натер
тися маззю; парк&т дббра нацерся паркет доб
ре натерся; 2. недок. пас. натиратися; утира
тися; намулюватися, натиратися; наминати
ся. — Див. ще націр&ць.
НАЦІРАЦЬ недок., НАЦЕРЦІ док. натирати,
натерти, (багато) понатирати; (подрібнити
якусь кількість — ще) утирати, утерти; -ц&рці
скуру вазелінам натерти шкіру вазеліном;
-церці маку натерти (утерти) маку; -цбрці
парк&т натерти паркет; 2. (завдавати болю,
ушкоджувати тертям) намулювати, намуля
ти, намулити, (багато) помуляти, помулити,
понамулювати; натирати, натерти, (багато)
понатирати; наминати, нам’яти, (багато)
понаминати; -цбрці нагу да крьіві намуляти
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(намулити, натерти) ногу до крові; 3. (льон,
коноплі) наминати, нам’яти.
н а Ш р к а ж. розм. натирання с., натертя с.
НАЦІСК, -ку ч. 1. натиск, (незак. д. — ще) на
тискання с., натаскування с.; 2. перен. тиск,
тйснення с.; зрабіць н. на кагб-небудзь натйс
нути на кбго-небудь; пад ~кам абставін під
тйском обставин; 3. (рух, спрямований на кого-небудь) натиск; стрьімліваць н. натбупу стрймувати натиск натовпу; 4. (потовщення штриха
при писанні пером) натиск; пісаць з ~кам пи
сати з натиском; 5. прйтиск; сказаць з ~кам
сказати з прйтиском; 6. перен. наголос; зра
біць н. на чьім-небудзь зробйти наголос (наголосйти) на чому-небудь, підкреслити щонебудь; 7. лінгв. наголос; (дія) наголошення,
(незак. д. — ще) наголошування; узьіхбднм н.
висхіднйй наголос; сьіхбдньї н. спаднйй (низхіднйй) наголос.
НАЦІСКАЛЬНАСЦЬ і н а ц і с к н а с ц ь ж. лінгв.
наголошеність.
НАЦІСКАННЕ с . 1 . (дія) натиск ч., (незак. д.
— ще) натискання с., натаскування с.; 2. на
тиск ч.; н. вятрбу натиск вітрів; 3. перен. на
голос, наголошення с., (незак. д. — ще) на
голошування с.; зрабіць н. на чьім-небудзь зро
бйти наголос (наголосйти) на чому-небудь.
НАЦІСКАЦЦА недок., НАЦЇСНУЦЦА док.
1. набиватися, набйтися, натовплюватися,
натовпитися; у хату -нулася мнбга людзей у
хату набйлося (натовпилося) багато людей.
НАЦІСКАЦЬ недок., НАЦЇСНУЦЬ док. 1. на
тискати, натаскувати, натиснути, (недок.) тйснути; (трохи) потйскувати, потйснути; наду
шувати, надушйти, надавлювати, надавйти,
налягати, налягтй; -нуць на дзверьі натйснути (надушйти) на двері; -нуць на кнбпку натйснути (надушйти) на кнбпку; -нуць на кагб-небудзь натйснути на кбго-небудь; -нуць
на навучанне натйснути (налягтй) на навчан
ня; 2. (витискувати в певній кількості) на
чавлювати, начавйти, (розм.) надавлювати,
надавйти, надушувати, надушйти; -нуць сбку начавйти соку 3. (мозоль) намулювати,
намуляти, намулити, (багато) помуляти, помулити, понамулювати; натирати, натерти,
(багато) понатирати; 4. перен. наголошува
ти, наголосйти, робйти наголос, зробйти на
голос; -нуць на слбва «я» наголосйти слово
«я», зробйти наголос на слові «я».
НАЦІСКНАСЦЬ див. націскальнасць.
НАЦІСКНЬІ 1. техн. натискнйй; н. болт натискнйй болт (прогонич); 2. лінгв. наголо
шений; н. галбсньї наголошений голоснйй.
НАЦЬІРАВАНЬІ наштопаний.
НАЦЬІРКАЦЬ док. розм. (тоненькими цівками)
налйти; надоїти.
НАЦЬІРОУВАЦЬ недок., НАЦЬІРАВАЦЬ док.
наштбпувати, наштопати.
НАЦЬІЯ ж. нація.
НАЦЬІЯНАЛ-УХІЛІСТ ч. націонал-ухйльник.
НАЦЬІЯНАЛ-УХІЛІСЦКІ націонал-ухйльницький.
НАЦЬІЯ НАЛЬНА-ВЬІЗВАЛбНЧЬІ національ
но-визвольний.

НАЦЭДЖАНЫ націджений; уціджений; нато
чений; уточений. — Див. ще націджваць.
НАЦдДЖВАЦЦА недок. звор., пас., НАЦАДЗЇЦЦА док. націджуватися, націдйтися; наточу
ватися, наточйтися.
НАЦдДЖВАЦЬ недок., НАЦАДЗІЦЬ док. на
ціджувати, націдйти, (багато) понаціджува
ти; (док.: певну кількість — ще) уцідйти; (з
крана й т. ін. — ще) наточувати, наточйти,
(багато) понаточувати; (певну кількість —
ще) уточувати, уточйти.
НАЦдЛЕНАСЦЬ ж. спрямованість; публіцис
тичная н. байкі публіцистйчна спрямованість
байки.
НАЦЕЛЕНЫ 1. націлений, наведений; 2. пе
рен. спрямований.
НАЦ&ЛЬВАННЕ с. 1. націлювання, націлян
ня; 2. перен. спрямовування.
НАЦЗЛЬВАЦЦА недок., НАЦдЛІЦЦА док.
1. націлюватися, націлятися, націлитися,
(розм ) примірятися, примірюватися, примі
рятися, приміритися; 2. перен. спрямовува
тися, спрямуватися.
НАЦ^ЛЬВАЦЬ недок., НАЦдЛІЦЬ док. 1. (на
вести на ціль) націлювати, націляти, націли
ти; 2. перен. спрямовувати, спрямувати;
-ліць калектыу на выкананне плана спряму
вати колектйв на виконання плану.
н а ц ю р м О р т ч. жив. натюрморт.
НАЦЮРМОРТАВЫ жив. натюрмортний.
НАЦЙЖКАлс. 1. (дія) натягання с., натягуван
ня с., натягнення с.; 2. (неправомірне допу
щення) натяжка, перебільшення с., прибіль
шення с.; н. у дбвадах натяжка в доказах.
НАЦЯЖ^ННЕ с. 1. (дія) натягання, натягу
вання, натягнення; 2. (стан) н£тяг ч.\ н.
струни натяг струнЙ; 3. фіз., мед. натяг ч.;
павёрхневае н. поверхневий натяг; пёршаснае
н. початковий натяг.
НАЦЯКАЦЬ недок., НАЦЯЧЙ док. натікати,
натектй, напливати, напливтй, наплистй;
набігати, набігти, (багато) понабігати.
НАЦЯМКУ і НАЦЯМОЧКУ прислівн. розм.
удосвіта, на світанку, на світанні, з досвіту.
НАЦЯНЬКІ прислівн. навпростець, напрямкй;
(розм.) навпрошкй, навпрямкй, напрямець,
навпрост; прямо, просто.
НАЦЯПЛІЦЦА див. нацеплівацца.
НАЦЯПЛІЦЬ див. нацепліваць.
НАЦЯПЛЙЦЦА див. нацеплівацца.
НАЦЯПЛЙЦЬ див. нацепліваць.
НАЦЯРУШАНЫ натрушений. — Див. ще нацярушваць.

НАЦЯРУШВАННЕ с. (дія) натрушування, на
трушення.
НАЦЯРУШВАЦЦА недок. звор., пас., НАЦЕРУШЬІЦЦА док. натрушуватися, натрусйтися, (багато) понатрушуватися.
НАЦЯРУШВАЦЬ недок., НАЦЕРУШЬІЦЬ док.
натрушувати, натрусйти, (багато, скрізь) по
натрушувати.
НАЦЯРЙБЛЕНЫ 1. нарубаний; 2. начйщений;
3. вйбраний, нарваний. — Див. ще нацярЗбліваць.
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НАЦЯРдБЛІВАЦЬ недок., НАЦЕРАБІЦЬ док.
1. нарубувати, нарубати; (відрубувати в пев
ній кількості — розм.) натинати, натйти; (док.:
трохи — ще) урубати, (розм.) утяти, утнути;
2. (здебільшого про городину) начищати, начйстити; (док.) почистити; 3. с.-г. (про льон)
брати, вибирати, набрати, вйбрати.
НАЦЯЧЙ див. нацяк&ць.
НАЧАКАНЕНЫ накарбований. — Див. ще начак&ньваць.
НАЧАКАНЬВАЦЦА недок. пас. накарбовува
тися.
НАЧАКАНЬВАЦЬ недок., НАЧАКАНІЦЬ док.
накарбовувати, накарбувати.
НАЧАПУРЙЦЦА док. розм. (гарно вбратися)
причепурйтися.
НАЧАРНА / НАЧОРНА прислівн. начорно.
НАЧАРНЙЦЦА недок. пас. начорнюватися.
НАЧАРНЙЦЬ недок., НАЧАРНІЦЬ док. начбрнювати, начорнйти.
НАЧАРТАЛЬНЫ: ~ная геамётрыя мат. нарисна геомбтрія.
НАЧАРЦІЦЬ див. начЗрчваць.
НАЧАСАНЫ1 і НАЧЕСАНЫ1 начёсаний. Див. ще начЗсваць1.
НАЧАСАНЫ2 і НАЧЕСАНЫ2 тесл. натёсаний
— Див. ще начЗсваць2.
НАЧАСАЦЬ1 див. начЗсваць1.
НАЧАСАЦЬ2 див. начЗсваць2.
НАЧАТКІ тільки мн. початки; н. матам&тьікі
початки (основи) математики.
н а ч а У п ц і док. розм. (наговорити дурниць) на
молоти, наплескати, наторочити, налйпати.
НАЧЛЁГ, -гу ч. нічліг; (ночування) ночівля ж.\
спьініцца на н. зупинйтися (стати) на ніч (на
ночівлю).
НАЧЛЁЖНШАЦЬ недок. розм. нічліжити, ніч
лігувати; ночувати, (розм.) підночовувати.
НАЧМУЦЇЦЬ док. розм. набаламутити, накаламутити.
НАЧНІК, -кк ч. 1. (лампочка) нічна лампочка;
2. розм. Слюдина, що працює вночі або довго не
лягає спати) опівнічник.
НАЧНЇЦА 1. ж. зоол. нічнйця; 2. ч. і ж. (той
хто пізно лягає спати — про чоловіка) опів
нічник ч.\ (про жінку) опівнічниця ж.; 3. ж. ка
жан ч.\ 4. ж. обл. нічнй зірка.
НАЧНЙ у різн. знач, нічнйй.
НАЧОРНА див. н&чарна.
НАЧОС, -су ч. (у зачісці; на тканині) начіс.
НАЧОСНЫ текст, начісний.
НАЧО^КА ж. ночівля.
НАЧОУКІ, -чбвак тільки мн. ночви.
НАЧУБІЦЬ док. розм. натягати за чуба (когонебудь).
НАЧЙНАЧНЫ 1. начинковий; 2. (який слу
жить для начиняння) начинйльний.
НАЧЙНКА ж. 1. (дія) начйнювання с., начйнення с.; 2. (про вміст) начинка.
НАЧЙРКАНЬІ розм. начёрканий. — Див. ще
начыркаць.
НАЧЙРКАЦЬ док. (написати швидко або не
дбало) начеркати.

НАЧЬІСТА прислівн. 1. (без виправлень, оста
точно) начисто; перапіс&ць сачынённе н. пе
реписати твір начисто; 2. (повністю) цілком;
(остаточно) рішуче; 3. (усе без винятку) гетьчисто, усё чйсто; до рёшти, дощёнту, ущёнт;
спаліць усё н. спалйти все чйсто (геть-чйсто
все, до рёшти, дощёнту, ущёнт).
НАЧЬІСТАТУ і НАЧЫСТУЮ прислівн. розм.
1. (повністю, цілком) геть-чйсто, усё чйсто;
(усе без винятку) до рёшти, дощёнту, ущёнт;
2, (без приховування, без хитрощів) відверто,
щиро.
НАЧЭРНЕНЫ начорнений. — Див. ще начарняць.

НАЧЕРЧАНЫ накрёслений. — Див. иіеначЗрчваць.

н а ч Е р ч в а ц ц а недок. пас. накрёслюватися.
НАЧ^РЧВАЦЬ недок., НАЧАРЦІЦЬ док. накрёслювати, накрёслити; -ціць план накрес
лити план.
НАЧЕСАНЫ1 див. начасаны1.
НАЧЕСАНЫ2 див. начасаны2.
н а ч Е с в а ц ц а 1 недок. пас. начісуватися.
НАЧЕСВАЦЦА2 недок. пас. тесл. натісуватися.
н а ч Е с в а ц ь 1 недок., НАЧАСАЦЬ1 док. (про
льон, коноплі) начісувати, начесати.
НАЧЕСВАЦЬ2 недок., НАЧАСАЦЬ2 док. тесл.
натісувати, натесати, (багато) понатісувати.
НАШАРАВАНЫ начйщений, натёртий. — Див.
ще нашарбуваць.
НАШАРМАКА прислівн. прост, на дурнйчку.
НАШАРО^ВАННЕ с. натирання.
НАШАРОУВАЦЦА недок. звор., пас., НАШАРАВАЦЦА док. натиратися, натёртися, на
чищатися, начйститися.
НАШАРОУВАЦЬ недок., НАШАРАВАЦЬ док.
(натирати, начищати до блиску) натирати,
натёрти, (багато) понатирати; начищати, начйстити; -ваць самавар натёрти (начйстити)
самовар.
НАНІАРОХАЦЬ док. обл. (кого) налякати, по
лякати, (багатьох) поналякувати.
НАШАСТАЦЬ док. розм. нарізати, начикрйжити; (великими шматками розм. — ще) наба
тувати.
НАШАТРАВАЦЬ док. (очистити зерно від обо
лонок, полови) обдёрти, обідрати, (багато)
пообдирати; обшеретувати, вйшеретувати,
пошеретувати.
НАШКЛЁНЫ засклений. — Див. ще нашкліць.
НАШКЛЇЦЬ док. засклйти, посклйти.
НАШЛЁМН1К ч. нашоломок, нашоломник.
НАШЛЁПАЦЬ док. розм. (набити) наляскати
(кого), надавати лйпанців (кому).
НАШЛЁПКА ж. розм. (наліплене) наліпка.
НАШЛЙНДАЦЦА док. прост, нашвёндяти,
нашвёндятися, навёштатися.
НАШ МАРАВАНЫ прост, намазаний, нама
щений, натёртий, помазаний; (розм.) нашма
рований. — Див. ще шмарав&цца.
НАШМАРАВАЦЦА див. шмарав&цца.
НАШМАРАВАЦЬ див. шмарав&ць.
НАШМАТ прислівн. набагато; значно.
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НАШМОРГАНЬІ насмйканий; нарваний. —
Див. ще нашмбргваць.
НАШМОРГВАЦЬ недок., НАШМОРГАЦЬ док.
насмйкувати, насмйкати; нарив&ти, нарвати;
-гаць штак з ткашньї насмйкати ниток із тка
нини; -гаць кбшьш ягад нарвати кошик ягід.
НАШПАРАНЬІ розм. накатаний. —Див. ще нашпармць.
НАШПАРЬІЦЬ док. розм. (швидко написати)
накатати.
НАШПУРЛЙНЬІ розм. накиданий. — Див. ще
нашпурляць.

НАШПУТЛЙЦЬ док. розм. накйдати, (багато,
скрізь) понакидати; (док. розм.) нашпурляти,
нажбурляти; н. каміння накидати (нашпур
ляти, нажб>рляти) каміння.
НАШРУБАВАНЬІ нагвйнчений, накручений.
— Див. ще нашруббуваць.
НАШРУБОУВАЦЦА недок. звор., пас., НАШРУБАВАЦЦА док. нагвйнчуватися, нагвинтйтися, накручуватися, накрутйтися.
НАШРУБОУВАЦЬ недок., НАНІРУБАВАЦЬ
док. нагвйнчувати, нагвинтйти, накручува
ти, накрутйти.
НАШТАБНАВАНЬІ шевс., крав, настрочений,
прошйтий. — Див. ще наштабнав&ць.
НАШТАБНАВАЦЬ док. шевс., крав, настрочйти, прошйти.
НАШТАПАВАНЬІ обл. шевс., крав, настроче
ний, прошйтий. — Див. ще наштапаваць.
НАШТАПАВАЦЬ док. обл. шевс., крав, настрочйти, прошйти.
НАШТУРХАЦЬ док. розм. (набити) наштовха
ти, наштурхати, натовктй.
НАШТУРХВЛЦЬ і НАШТУРХОУВАЦЬ недок.,
НАШТУРХНУЦЬ док. 1. (підштовхуючи,
змусити наткнутися на кого-, що-небудь) на
штовхувати, наштовхнути; -нудь чалавбка на
плот наштовхнути людйну на паркан (тин);
2. (впливаючи, спрямувати) наштовхувати,
наштовхнути; 0 -нуць на думку наштовхнути
(навестй, навернути) на думку.
НАШЧА прислівн. натще, натщесерце.
н а ш ч а п а н ь і наскіпаний, наколотий, нако
лений. — Див. ще нашчапаць.
НАШЧАПАЦЬ док. наскіпати, (багато) понаскіпувати; наколоти, (багато) понаколюва
ти; н. трЗсак наскіпати (наколоти) трісок.
НАШЧАПЇЦЬ див. нашчЗшгіваць.
НАШЧУПВАЦЦА недок. звор., пас., НАШЧУПАЦЦА док. намацуватися, намацатися.
НАШЧУПВАЦЬ недок., НАПІЧУПАЦЬ док.
намацувати, намацати, (багато) понамацу
вати.
НАШЧ&НТ прислівн. (зовсім, повністю, оста
точно) ущент, дощенту, дотла, унівець, зов
сім, цілком, геть-чйсто.
НАШЧФПЛІВАЦЦА недок. пас. розм. надко
люватися.
НАШЧЙПЛІВАЦЬ недок., НАШЧАПІЦЬ док.
розм. (трохи розщепити) надколювати, над
колоти, (багато) понадколювати.
НАШЬІЦЦА1док. розм. (досхочу, удосталь) нашйтися; н. за свой век нашйтися за свій вік.
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НАШЬІЦЦА2 док. розм. (збиратися де-небудь у
великій кількості) набиватися, набйтися, (ба
гато) понабиватися; натовплюватися, на
товпитися; -шилася пбуная іфсня дзяцёй набйлася (натовпилася) повна кухня дітей.
НАШ ЗННЕ с. носіння, ношення.
НАШ дСЦЕ с. навала ж., нашестя.
НАЙВЕ і НАЯВУ прислівн. наяву, увіч; (поез.)
уяв; (розм.) очевйдячки.
НАЙДА1 ж. міф. (русалка) перен. найда.
НАЙДА2 ж. зоол. наяда.
НАЙДА3 ж. бот. різуха.
НАЙДАВЫЯ імен. мн. бот. різухові.
НАЯДАЦЦА недок., НАЁСЦ1СЯ док. наїдати
ся, наїстися, (про багатьох) понаїдатися; (док.
розм.) попоїсти, заживйтися; -ціся хлёба на
їстися хліба; дббра -ціся добре (г&рно) наїс
тися; 0 наёсщся жалёзнага ббоу запастйся
терпінням;,блёкату наёуся блекотй (дурману)
наївся (об’ївся); наёлася ж&ба гразі прик. вер
не (відвертає) ніс (носа).
НАЙРВАЦЬ недок. прост, шкварити, нашква
рювати; (про музику, танці — ще) різати, ви
тинати, затинати, тяти, тнути, утинати.
НАЙУНАСЦЬ ж. 1. наявність; присутність;
биць у -сц і бути наявним; бути в найвності;
вйявитися присутнім; 2. (про фактичну кіль
кість — про гроші тощо) готівка ж., готові
гроші; н. тав&рау наявність товарів.
НАЙУНЬІ наявний, присутній; н. разлік роз
рахунок готівкою [готовими грішми (грошйма)]; аперьграваць -нимі ф&ктамі оперувати
наявними фактами; -н и я грбши готівка ж.,
готові гобші.
НЕАБАБГГЫ необбйтий.
НЕАБАБРАНЫ 1. (з верхньою частиною, з обо
лонкою тощо) неочищений; 2. незібраний;
-н и я ябльїкі незібрані яблука.
НЕАБАЗНАЧАНЫ н є п о з н &ч є н и й .
НЕАБАРАЧАЛЬНАСЦЬ ж . наук, необоротність;
н. рз&кцьгі необоротність реакції.
НЕАБАРАЧАЛЬНЬІ наук, незворбтний, необо
ротний; -н и я прац§си незворотні (необорот
ні) процеси.
НЕАБАРОНЕНАСЦЬ ж. незахйщеність.
НЕАБАРОНЕНЫ незахйщений.
НЕАБАЧЛІВА прислівн. розм. 1. необачно, не
обачливо; необережно; 2. нечуло, нечутлйво; неуважно.
НЕАБАЧЛІВАСЦЬ ж . розм 1. необачність, не
обачливість; необережність; 2. нечулість, не
чуйність, нечутлйвість; неуважність.
НЕАБАЧЛ1ВЫ розм. 1. необачний, необачли
вий; необережний; н. учьшак необачний (не
обачливий, необережний) учйнок; 2. (байду
жий, неспівчутливий) нечулий, нечуйний,
нечутлйвий; неуважний; -ви я аднбсіни не
чуле (нечуйне, нечутлйве) ставлення.
НЕАБВЁРЖНА / НЕАБВЯРГАЛЬНА прислівн.
неспростовно; незаперечно; невідпорно.
НЕАБВЁРЖНАСЦЬ і НЕАБВЯРГАЛЬНАСЦЬ
ж. неспростовність; незаперечність; невід
порність.
НЕАБВЁРЖНЫ / НЕАБВЯРГАЛЬНЫ неспрос-
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товний; незаперечний; невідпорний; н. факт
неспростовний (незаперечний) факт; н. дбвад незаперечний (невідпорний) доказ; ~ная
ісціна незаперечна істина.
НЕАБГРУНТАВАНА прислівн. необгрунтовано.
НЕАБГРУНТАВАНАСЦЬ ж . необгрунтованість.
НЕАБГРУНТАВАНЬІ необфунтований.
НЕАБДЙМНА прислівн. неосяжно; безмежно;
неоглядно, неозоро.
НЕАБДЬІМНАСЦЬ ж. неосяжність; безмеж
ність; неоглядність, неозорість; безкраїсть,
безкрайність.
НЕАБДЙМНЬІ неосяжний; безмежний; неог
лядний, неозорий; безкраїй, безкрайній, (по
вз.) неокраїй; (про ниву, степ — ще) широко
полий; н. сусвет неосяжний (безмежний, не
озорий, безкраїй, безкрайній) усесвіт.
н е а б ;£ з д ж а н ь і і. (про коня) необ’їжджений,
невйїжджений; 2. (про шлях) неїжджений;
(яким не їздили — ще) нев’їжджений, ненаїжджений.
НЕАБКЛАДНЬІ фін. неоподатковуваний; ~нмя
дахбдьі неоподатковувані доходи.
НЕАБМЕЖАВАНА прислівн. необмежено; без
межно.
НЕАБМЕЖАВАНАСЦЬ ж. необмеженість; без
межність.
НЕАБМЕЖАВАНЬІ / НЕАБМЯЖОВАНЬІ не
обмежений; безмежний; ~ная кблькасць не
обмежена кількість; ~ная улада необмежена
(безмежна) влада.
НЕАБПАЛЕНЬІ техн. невйпалений; ~ная ц$гла невйпалена цегла.
НЕАБРУБЛЕНЬІ крав, непідрублений.
НЕАБСКАРДЖАНЬІ юр. неоскаржений.
НЕАБСКРЕБЛЕНЬІ див. неаскрЗбеньї.
НЕАБСТАЛЯВАНЬІ 1. (який не має потрібного
устаткування) неустаткований, необладнаний; 2. необставлений, немебльований, невмебльований.
НЕАБСТРАЛЙНЬІ і НЕАБСТРЗЛЕНЬІ необстріляний.
НЕАБСТУГАНЬІ і НЕАБСТРУГАНЬІ необструганий, необстружений.
НЕАБСЙЖНА прислівн. неосяжно.
НЕАБСЙЖНАСЦЬ ж. неосяжність.
НЕАБСЙЖНЬІ неосяжний.
НЕАБУДНЬІ (про сон) непробудний, безпро
будний, безпросйпний, непросйпний, не
просипущий.
НЕАБУТЬІ невзутий.
НЕАБУЧАНАСЦЬ ж. ненавченість.
НЕАБУЧАНЬІ ненавчений.
НЕАБЧАСАНЬІ1 і НЕАБЧАСАНЬІ1 тесл. (необроблений за допомогою тесання) необтеса
ний, неотесаний; -часанае (~ч$санае) бярвенб необтесана (неотесана) колода.
НЕАБЧАСАНЬІ2 і НЕАБЧЗСАНЬІ2 (неосвічений, грубий, некультурний) неотесаний, нете
саний, хамулуватий, репаний; незфабний.
НЕАБЬІЙКАВА прислівн. небайдуже, небай
дужно.
НЕАББіЯКАВБІ небайдужий, небайдужний.
н е а д а б р Е н н е с. несхвалення; (засудження)

неадхш ьны

осуд ч., осудження; незадоволення, невдово
лення; выказаць сваё н. висловити свій осуд
(осудження).
НЕАДВОЛЬНА прислівн. мимовільно, мимово
лі, мимохіть.
НЕАДВОЛЬНАСЦЬ ж. мимовільність.
НЕАДВОЛЬНЬІ мимовільний; ~ныя рухі ми
мовільні рухи.
НЕАДДЗЁЛЬНАСЦЬ ж. невіддільність.
НЕАДДЗЁЛЬНЫ невіддільний.
НЕАД’ЁМНА прислівн. невід’ємно.
НЕАД’ЁМНАСЦЬ ж. невід’ємність.
НЕАД’ЁМНЫ невід’ємний.
НЕАДЗНАЧАНЫ невідзначений, непозначений.
НЕАДКЛАДНА прислівн. невідкладно; негай
но, пйльно; (розм.) прйтьмом, притьма.
НЕАДКЛАДНАСЦЬ ж . невідкладність; негай
ність, пильність, нагальність.
НЕАДКЛАДНЬІ невідкладний; (терміновий) не
гайний, пильний, нагальний; ~ная дапамбга
невідкладна допомога; ~ная задача нагальне
завдання; ~нае выкананне негайне виконання.
НЁАДКУЛЬ прислівн. нізвідки, немає (нема)
звідки, (рідше) нізвідкіля, нізвідкіль, нівідкіля,
нівідкіль, немає (нема) звідкіля (звідкіль).
НЕАДЛУЧНА прислівн. невідступно.
НЕАДЛУЧНЬІ невідступний; постійний.
НЕАДНАКРАТНА і н е а д н а р а з О в а прислівн.
не раз, неодноразово, кілька разів.
НЕАДНАКРАТНЫ і н е а д н а р а з О в ы неод
норазовий, кількаразовий.
НЕАДНАСТАЙНАСЦЬ ж. неоднорідність, різ
номанітність, різноманіття с.
НЕАДНАСТАЙНЫ неоднорідний, різноманіт
ний, строкатий.
НЕАДНОЛЬКАВА прислівн. неоднаково.
НЕАДНОЛЬКАВАСЦЬ ж. неоднаковість.
НЕАДНОЛЬКАВЫ неоднаковий.
НЕАДОЛЬНА прислівн. нездоланно; незборймо, непереборно; непоборно, нескорймо.
НЕАДОЛЬНАСЦЬ ж. нездоланність, неподо
ланність; незборймість, непереборність; не
поборність, нескорймість.
НЕАДОЛЬНЬІ нездоланний, неподоланний;
незборймий, незборний, непереборний; (не
переможний) непоборний, нескорймий; н.
сон непереборний сон; ~ная сіла нездоланна
(неподоланна, незборйма, непереборна, не
поборна) сйла.
НЕАДУКАВАНАСЦЬ ж. неосвіченість.
НЕАДУКАВАНЫ неосвічений.
НЕАДУША^ЛЁНАСЦЬ ж. лінгв. : катэгбрыя ~сці
категорія неістот (предметів).
НЕАДУШАУЛЁНЫ неживйй; ~ная матЗрыя
нежива матерія; н. прадмёт неістота.
НЕАДХІЛЬНАСЦЬ ж. 1. непереборність, не
минучість; 2. невідпорність, невідхйльність;
невідступність.
НЕАДХЇЛЬНЬІ 1. непереборний; неминучий;
~ная перашкбда непереборна перешкода; чаканне чагбсьці -нага очікування чогось не
минучого; 2. невідпорний, невідхильний; не
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відступний; н. дбказ невідпорний (незапереч
ний) доказ; н. клбпат невідступний клопіт.
НЕАДЧУВАЛЬНА прислівн. невідчутно; непо
мітно.
НЕАДЧУВАЛЬНАСЦЬ ж . 1. нечутлйвість, не
чулість; невразлйвість; 2. невідчутність; не
помітність.
НЕАДЧУВАЛЬНЬІ 1. (який позбавлений чут
ливості, слабо сприймає фізичні подразнення;
байдужий) нечутлйвий; (бездушний — ще) не
чулий; (до болю, подразнення) невразлйвий;
н. да хбладу нечутлйвий до холоду; н. да прьігажбсці нечутлйвий до красй; 2. (незначний,
який не відчувається) невідчутний; непоміт
ний; -ньія расхбдьі невідчутні (непомітні) ви
трати; н. перахбд невідчутний (непомітний)
перехід.
НЕАДЧУЖАЛЬНАСЦЬ ж . юр. невідчужуваність.
НЕАДЧУЖАЛЬНЬІ юр. невідчужуваний.
НЕАДШЛІФАВАНЬІ не від шліфований.
НЕАЖЬІЦЦЯВІМАСЦЬ ж. нездійсненність,
нездійснймість.
НЕАЖЬІЦЦЯВІМЬІ нездійсненний, нездійснймий.
НЕАЗНАЧАЛЬНАСЦЬ ж . 1. лінгв. неозначуваність; 2. мат. невйзначеність.
НЕАЗНАЧАЛЬНЬІ 1. лінгв. неозначений; н.
фбрма дзеяслбва неозначена форма дієслова;
-ньія займеннікі неозначені займенники;
2. мат. невйзначений; ~нае урауненне невйзначене рівняння.
НЕАКЛЕЕНЬІ необклеєний.
НЕАКОРАНЬІ неочйщений від корй.
НЕАКРФПЛЬІ я к й й ( щ о ) не зміцнів, незміц
нілий; н. арганізм незміцнілий організм.
НЕАКРФСЛЕНА прислівн. 1. невйзначено; 2. не
виразно, неясно; неточно; непевно.
НЕАКРЙСЛЕНАСЦЬ ж. невйзначеність; не
виразність, неясність; неточність; непевність.
НЕАКРФСЛЕНЬІ 1. невйзначений; н. час
виступленім невйзначений час вйступу;
2. (який нічого не виражає; нечіткий) неви
разний, неяснйй; неточний; (ухильний, ту
манний — ще) непевний; ~ньія вяршшгі гор
невиразні (неясні) вершйни гір; н. жзст не
виразний жест.
НЕАПАЗНАНЬІ непізнаний, невпізнаний.
НЕАПІСАЛЬНЬІ 1. якйй (що) важко (неможлйво) описати (передати словами); 2. (над
звичайний, неймовірний) невимовний, неска
занний, неописанний.
НЕАПЇСАНЬІ неописанний.
НЕАПРАНАНЬІ розм. (про верхній одяг) нена
діваний^
НЕАПРАУДАНА прислівн. невйправдано.
НЕАПРАУДАНАСЦЬ ж . невйправданість.
НЕАПРАУДАНЬІ невйправданий; (про споді
вання тощо — звичайно) несправджений, не
здійснений.
НЕАПРАЦАВАНАСЦЬ ж . необробленість; не
опрацьованість.
НЕАПРАЦАВАНЬІ і НЕАПРАЦОВАНЬІ необроблений; (про статтю, текст і т. ін. —
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звичайно) неопрацьований; н. артикул неопрацьована стаття.
НЕАРАНЬІ і н я в О р а н ь і неораний, незора
ний.
НЕАРГАНІЗАВАНА прислівн. неорганізовано.
НЕАРГАНІЗАВАНАСЦЬ ж . неорганізованість.
НЕАРГАНІЗАВАНЬІ неорганізований.
НЕАРФАВАНЬІ с.-г. (машиною) невіяний.
НЕАС£ДЛЬІ неосілий.
НЕАСКРдБЕНЬІ і НЕАБСКРЙБЛЕНЬІ (з верх
ньою частиною, з оболонкою тощо) неочйще
ний.
НЕАСПР&ЧНА прислівн. незаперечно; безпе
речно.
НЕАСПР&ЧНАСЦЬ ж. незаперечність; безпе
речність.
НЕАСПР^ЧНЬІ незаперечний; безперечний;
н. факт незаперечний (неспростовний) факт.
НЕАСЦЯРОГА ж . розм. необережність.
НЕАСЦЯРОЖНА прислівн. необережно.
НЕАСЦЯРОЖНАСЦЬ ж . необережність.
НЕАСЦЯРОЖНЬІ необережний.
НЕАСЗНСАВАНАСЦЬ ж. неосмйсленість; неусвідомленість.
НЕАСЗНСАВАНЬІ неосмйслений; неусвідомлений; н. парйу неусвідомлений порйв; н.
матзриял неосмйслений матеріал.
НЕАТРУТНЬІ неотруйний.
НЕАТРЬІМАННЕ с . неотрймання.
НЕАХАВАНЬІ 1. якйй (що) не охороняється;
2. незахйщений.
НЕАХАЙНА прислівн. неохайно, нечепурно.
НЕАХАЙНАСЦЬ ж . неохайність, нечепурність.
НЕАХАЙНІК ч. р о з м . неохайний чоловік, не
чепура, нечупара.
НЕАХАЙНІЦА ж . розм. неохайна жінка, нече
пура, нечупара.
НЕАХВОТА ж. 1. імен, небажання с., нехіть,
(розм.) неохота, знеохота; працав&ць з ~тай
неохоче (нехотя, нехотячй) працювати;
2. безос. у знач. прис. не хочеться, немає (не
ма) бажання г(розм. охоти); мне н. бхаць мені
не хочеться їхати, я не маю бажання їхати,
у мене немає (нема) бажання їхати.
НЕАХВОТНА прислівн. неохоче, знехотя.
НЕАХВОТНЬІ і НЕАХВОЧЬІ неохочий.
НЕАХОПНЬІ у різн. знач, неосяжний; безмеж
ний; з пбуначи сунулася ~ная хм&ра з півночі
сунула (сунулася) безмежна хмара; єн адчувау у сабб ~ную сілу він відчував у собі не
осяжну (безмежну) сйлу; на фбне -нага пбля
на тлі неосяжного (безмежного) поля.
НЕАЦЕПЛЕНЬІ (про приміщення) нетоплений,
непал єн ий
НЕАЧАСАНЬІ1 і НЕАЧАСАНЬІ1 спец, необчесаний, неочесаний.
НЕАЧАСАНЬІ2 і НЕАЧАСАНЬІ2 тесл. неотесаний, необтесаний.
НЕАШЧАДНА прислівн. неощадливо.
НЕАШЧАДНАСЦЬ ж. неощадливість.
НЕАШЧАДНЬІ неощадливий, неощадний.
Н£БА, м н . нябесьі с. небо; (мн.: у тому самому
значенні) небеса, небо; купал н£ба склепіння
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небес, небёсне склепіння, небесна баня;
0 пад адкрытым нёбам просто (проти) нёба,
під голим нёбом; быць на сёмым нёбе бута
на сьомому небі; паміж (між) нёбам і зямлёй
між нёбом і (та) землёю; тр&піць пальцам у
н. поп&сти пальцем у нёбо; як з н. зваліуся
як (наче, ніби тощо) з нёба впав; як гром з
яснага нёба як грім з (сёред) ясного (чйстого,
безхмарного) неба; (як) нёба і зямлй (як) нё. бо і земля, земля і нёбо, як нёбо від землі,
як від землі до нёба (до зір небесних); збрак
з н. не хап&е зірок (зір) з нёба не знімає (не
здіймає, не хапає); н. з аучынку здалбся [аж]
нёбо за макове зернятко здалбся; нёбу гбрача
б#дзе (ст&не) аж нёбу жарко [буде, стане то
що]; лепш сініца у рук&х, чым журавёль у нёбе
присл. ліпше (кр£ще) синйця в жмені, ніж
журавель у нЄбі (як журавель під нёбом, ніж
голуб на стрісі); близенька соломка (солім
ка) кр£ща від далекого сінця; ліпше (краще)
нйні горобёць, як завтра голубёць.
НЕБАЖАТЫ тільки мн. пестл. обл. небожатка,
племіннички, онучки (як правило, в дитячо
му віці).

НЕБАСКРОБ ч . хмарочос, хмародряп, небосяг.
НЕБАЯЗДОЛЬНАСЦЬ ж. небоєздатність, небоєспроможність.
НЕБАЯЗДОЛЬНЫ небоєздатний, небоєспроможний.
НЕБЕЗАБАРОННЫ небезз&хйсний, небезборонний.
НЕБЕЗВЬІНІКОВА прислівн. небезрезультатно.
НЕБЕЗВЬІНІКОВЬІ небезрезультатний.
НЕБЕЗДАКОРНА прислівн. небездоганно.
НЕБЕЗДАКОРНЬІ небездоганний.
НЕБЕЗЗАГАННА небездоганно.
НЕБЕЗЗАГАННЫ небездоганний
НЕБЕЗНАДЗЁЙНЫ небезнадійний.
НЕБЕЗУВАЖНЫ небайдужий, небайдужний.
НЕБЕСПАСПЯХОВА прислівн. не без успіху,
небезуспішно; небезплідно; немарно, недарёмно.
НЕБЕСПАСПЯХОВЫ небезуспішний; небез
плідний; немарний, недаремний.
НЕБЕССТАРОННА прислівн. небезсторонньо.
НЕБЕССТАРОННАСЦБ ж. небезсторонність.
НЕБЕССТАРОННІ небезсторонній.
НЕБЛАГЇ непоганий; пристойний; н. чалавёк
непогана людйна; н. зараббтак непоганий
(пристойний) заробіток.
НЕБРУКАВАНЫ небрукований.
НЕБУЙНЬІ невелйкий.
НЕБЫВАЛА прислівн. небувало; незвичайно,
надзвичайно; нечувано; небачено, невйдано.
НЕБЬІВАЛАСЦЬ ж. небувалість.
НЕБЫВАЛЫ небувалий; незвичайний, надзви
чайний; нечуваний; небачений, невйданий;
~лае здарінне нечувана (дйвна) пригода.
НЕБЫЦЦЕ с. філос. небуття.
НЁБЫТ ч. розм. тягар, клопіт, морока ж.
НЕБЯСКРЬіУДНЬІ [досить] образливий; крйвднйй, небезкрйвдний.
НЕБЯССПР&ЧНЫ небезперечний.
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НЕБЯСТАЛЕНТНЫ не бездарний, не без та
ланту (хйсту).
НЕБЯСШКОДНЫ не [зовсім] нешкідлйвий;
досить шкідлйвий.
НЁВАДН1К ч. розм. невіднйк, забродчик.
НЕВАЕННААБАВЙЗАНЫ імен, невійськово
зобов’язаний.
НЕВЕРАГОДНА прислівн. 1. (не схоже на прав
ду) неймовірно; неправдоподібно; неможлйво; надзвичайно; 2. (сумнівно) невірогідно,
недостовірно, непевно.
НЕВЕРАГОДНАСЦЬ ж. 1. неймовірність; не
правдоподібність; неможлйвість; надзвичай
ність; 2. невірогідність, недостовірніість, не
певність.
НЕВЕРАГОДНЫ 1. (не схожий на правду, фан
тастичний, дивний) неймовірний; неправдо
подібний; неможлйвий; надзвичайний; н.
выпадах неймовірний (надзвичайний) вйпадок; 2. (який викликає сумніви у своїй пра
вильності) невірогідний, недостовірний, не
певний; ~ныя паведамлёнш невірогідні (не
достовірні) повідомлення.
НЕВІДОЧНЬІ заст. невйдймий, незрймий,
невйдний.
НЕВІДУШЧЬІ ж. незрячий, невидючий, не
видющий.
НЕВІНАВАТА прислівн. невйнно; безвйнно,
безневйнно.
НЕВІНАВАТАСЦЬ ж. невйнність, невинува
тість.
НЕВІНАВАТЬІ невйнний, невинуватий; безвйнний, безневйнний.
НЁВУК ч. неук.
НЁВУЦК1 неуцький.
НЁВУЦТВА с. неуцтво; цёмра н. морок (тем
рява) неуцтва.
НЕВЫДАТКАВАНЫ невйтрачений; ~ныя грбшы невйтрачені фоші.
НЕВЫДАТНЫ (який нічим не вирізняється се
ред інших) непомітний, непримітний, мало
помітний; непоказнйй; н. чалавёк непомітна
(непримітна, малопомітна) людйна.
НЕВЬІКАЗНА прислівн. несказанно, невимов
но.
НЕВЫКАЗНЫ несказанний, невимовний.
НЕВЬІКАНАЛЬНАСЦЬ ж . нездійсненність, нездійснймість.
НЕВЫКАНАЛЬНЫ нездійсненний, нездійснймий.
НЕВЫКАРАНЙЛЬНА прислівн. невикорінно,
невикоренймо.
НЕВЫКАРАНЙЛБНЫ невикорінний, невикоренймий.
НЕВЫКУПНЫ неспокутуваний, якого (що)
не можна спокутувати.
НЕВЫЛЁЧНА прислівн. невигойно, нєзцілЄнно, незцілймо.
НЕВЫЛ ЁЧНАСЦБ ж. невиліковність; неви
дужність; невигойність; незціленність, незцілймість.
НЕВЫЛЁЧНЫ невиліковний; (про хворого —
ще) невидужний; (про рану , виразку тощо)
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невигойний; незціленний, незцілимий, незагойний^
НЕВЬІМОУНА прислівн. невимовно, неска
занно.
НЕВЬІМОУНАСЦЬ ж . 1. невимовність; 2. важ
кість для вимови.
НЕВЬІМОУНЬІ 1. (якого не можна виразити
в словах, передати словами) невимовний, не
сказанний, непередаваний; 2. лінгв. важкий
для вимови, який (що) в&жко (неможлйво)
вймовити; н. гук важкий для вимови звук;
звук, якйй важко (неможлйво) вймовити.
НЕВЬІНІШЧАЛЬНЬІ невигубний, (книжн.)
незнищенний.
НЕВЬІНОСНЬІ нестерпний, нестерпймий.
НЕВЬІРАШАЛЬНАСЦЬ ж. нерозв’язність.
НЕВЬІРАШАЛЬНЬІ нерозв’язний.
НЕВЬІСАКАРОДНА прислівн. у знач. прис. не
благородно, нешляхетно.
НЕВЬІСАКАРОДНАСЦЬ ж . неблагорбдство с.\
нешляхетність.
НЕВЬІСАКАРОДНЬІ неблагородний; (про лю
дину, учинок і т. ін. — ще) нешляхетний; н.
учьінак нешляхетний учйнок; -ньія мет&льї
неблагородні метіли.
НЕВЬІТВОРНЬІ лінгв. непохіднйй; ~ная аснбва слбва непохідна основа слова.
НЕВЬІТВОРЧЬІ невиробнйчий; ~чая сфбра
невиробнича сфера.
НЕВЬІТЛУМАЧАЛЬНА прислівн. нез’ясовно;
[зовсім] незрозуміло.
НЕВЬІТЛУМАЧАЛЬНАСЦЬ ж. книжн. непо
ясненність, непояснймість; нез’ясовність; не
зрозумілість; н. з’йвьі непоясненність (непо
яснймість, незрозумілість) явища.
НЕВЬІТЛУМАЧАЛЬНЬІ книжн. (який не
можна пояснити; незрозумілий) непояснен
ний; непояснймий; (якого не можна з'ясува
ти) нез’ясовний; [зовсім] незрозумілий; н.
факт непоясненний (непояснймий, незрозу
мілий) факт.
НЕВЬІЧАРПАЛЬНАСЦЬ і НЕВЬІЧЙРПНАСЦЬ
ж. невичерпність.
НЕВЬІЧАРПАЛЬНЬІ / НЕВЬІЧдРПНЬІ невичерпний, незглибймий; ~ н ш багацці неви
черпні (незглибймі) багатства.
НЕГАВАРКЇ 1. неговіркий, небалакучий, небалаклйвий, маломовний; ~кія лібдзі него
віркі (небалакучі, небалакливі) люди; 2. від
людний, відлюдкуватий; па складу хар&ктару
єн лічьіуся -кім за складом вд£чі його вважа
ли відлюдним (відлюдкуватим).
НЕГАВАРЛЇВАСЦЬ ж. неговіркість, небала
кучість, небалаклйвість.
НЕГАВАРЛЇВЬІ неговіркий, небалакучий, небалаклйвий, маломовний.
НЕГАДАНА прислівн. негадано; нечак^на-нега
дана неждано-негадано, неждано й негадано,
неждано-несподівано, несподівано-негадано.
НЕГАДАНЬІ негаданий; н. госць негаданий гість.
НЇХАДЗЬ ж . обл. негода.
НЕГАНАРЛЇВЬІ негордий.
НЕГАСПАДАРЛІВАСЦЬ ж . безгосподарність.
НЕГАСПАДАРЛІВЬІ безгосподарний.

НЦДАГЛЕДЗЕЦЬ

НЕГАСІМЬІ уроч. невгасймий, незгасний, незгасймий, невгасний, непогасний.
НЕГАТУНКОВЬІ спец, несортовий.
НЕГРАЦЬІЙЗНА прислівн. неграційно.
НЕГРАЦЬ і ЕЗНЬІ нефаційний.
НЕДААРАНЬІ і НЕДАВОРАНЬІ недобраний.
НЕДААТРЬІМАННЕ с . недоодержання, (незак. д. — ще) недоодержування.
НЕДААТРЬІМАНЬІ недоотрйманий.
НЕДААТРЬІМЛІВАЦЦА недок. пас. недоодер
жуватися.
НЕДААТРЙМЛІВАЦЬ недок., НЕДААТРЬІМАЦЬ док. недоодержувати, недоодержати,
недоотрймувати, недоотрймати.
НЕДАБАЧВАЦЬ / НЕДАБАЧЬІЦЬ док. недо
бачати, недобачити.
НЕДАБҐГКІ 1. тільки мн. осколки, скйлки,
відламки, уламки, друзки; 2. одн. недабітак
ч. розм. (залишки недобитої армії, банди) недббиток, (мн.) недббитки.
НЕДАБРАНЬІ недібраний, недобраний.
НЕДАБРАТВОРНА прислівн. неблаготворно.
НЕДАБРАТВОРНЬІ неблаготвбрний.
НЕДАВбР див. недавбр’е.
НЕДАВЕРАК, -рка ч. 1. рел. (людина, яка не
вірить у Бога) недбвірок; 2. недовірлива (заст.
неймовірна) людина.
НЕДАВЙР’Е с. / НЕДАВЙР, -ру ч. недовіра ж.,
недовір’я с.\ вбтум недавбр’я вотум недовіри.
НЕДАВОРАНЬІ див. недаар&ньї.
НЕДАВУК ч. недоук.
НЕДАВУЧАНЬІ недоучений, недовчений.
НЕДАВУЧКА ч. і ж. недоучка, недоук ч.
НЕДАВЬІПРАДАВАНЬІ недовйроблений.
НЕДАВЬІПРАЦОУКА ж. і НЕДАВЙРАБ, -бу

ч.у НЕДАВЬІРАБКА ж. недовйробіток ч., недовйроблення с., (незак. д. — ще) недовироб
ляння с., недовирбблювання с.
НЕДАВЙРУЧКА ж. недовйручка, (від торгівлі
— звичайно) недовйторг ч.
НЕДАВЬІРУЧЬІЦЬ док. недовйручити.
НЕДАВЙРАК, -рка ч. 1. рел. (людина, яка не
вірить у Бога) недбвірок; 2. (жорстока лю
дина) недолюдок, недолюд, нелюд; 3. недо
вірлива (заст. неймовірна) людйна.
НЕДАГАВАРВАННЕ с. див. недагавбрванне.
НЕДАГАВАРВАЦЬ див. недагавбрваць.
НЕДАГАВОРАНАСЦЬ ж. недомовленість, не
договореність.
НЕДАГАВОРВАННЕ / НЕДАГАВАРВАННЕ с.
недомовленість ж., недоговбреність ж.
НЕДАГАВОРВАЦЦА недок. пас. недоговбрюватися, недомовлятися; недоказуватися.
НЕДАГАВОРВАЦЬ і НЕДАГАВАРВАЦЬ недок.,
НЕДАГАВАРЬІЦЬ док. недоговорювати, недоговорйти, недомовлйти, недомовити; не
доказувати, недоказати.
НЕДАГАВОРКА ж . недомбвка.
НЕДАГАРАК, -рка ч. (рештки чого-небудь недогорілого) недогарок; н. свбчкі недогарок
свічки.
НЕДАГЛЇДЗЕЦЬ і НЕДАГЛЯДЗЕЦЬ док. не
доглянути, недогледіти (кого-що, чого, за ким-
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небудь), недодивйтися (за ким-чим), недо
пильнувати (кого-що); карЗктар -глёдзеу памылку коректор недоглянув (недоглядів, недодивйвся, пропустйв) помйлку; жанчына
-глёдзела, куды пайшбу яё сын жінка недо
гляділа (недодивйлася), кудй пішов її син.
НЕДАГЛЯД, -ду ч. недогляд.
НЕДАГРУЖАНЫ недовантажений.
НЕДАГРУЖАЦЬ недок., НВДАГРУЗЇЦЬ док.
недовантажувати, недовантажити.
НЕДАГРУЗКА ж . недовантаження с., (незак. д.
— ще) недовантажування с.
НЕДАГРЙЗАК, -зка ч. недогризок, вйгризок;
н. яблыка недофизок яблука.
НЕДАЁДЗЕНЫ недоїдений. — Див. ще недаад&ць.
НЕДАЇДКІ, одн. недаёдак, -дка ч. 1. (рештки
недоїдженої страви тощо) недоїдки, (одн.) не
доїдок; 2. с.-г. (рештки корму) з’їди, переїди.
НЕДАЁСЦ1 див. недаяд&цьНЕДАЗ ВОЛЬНА прислівн. недозволённо.
НВДАЗВОЛЬНАСЦЬ ж. недозволенність.
НЕДАЗВОЛЬНЫ недозволенний.
НЕДАКАЗАЛЬНАСЦЬ ж. недовідність, недо
казовість.
НЕДАКАЗАЛЬНЫ недовіднйй, недоказовий;
~ныя палажЗнні недовідні (недоказові) поло
ження.
НЕДАКАЗАНАСЦЬ ж . 1. недоговореність; 2. не
доведеність.
НЕДАКАЗАНЫ 1. дієприкм. недоговорений, не
доказаний; 2. дієприкм. недоведений; 3. у знач,
прикм. недоговорений, недоказаний; ~ныя
слбвы недоговорені слова. — Див. ще недаказваць.
НЕДАКАЗВАННЕ с. недоговорювання.
НЕДАКАЗВАЦЦА недок. звор., пас. недоказу
ватися.
НЕДАКАЗВАЦЬ недок., НЕДАКАЗАЦЬ док. (не
до кінця сказати) недоказувати, недоказати.
НЕДАКАРМІЦЬ див. недакбрмліваць.
НЁДАК1С, -су ч. хім. недокис.
НЕДАКЛАДНА прислівн. 1. неточно; 2. нечітко.
НЕДАКЛАДНАСЦЬ ж. 1. неточність; 2. неточ
ність, невірогідність, недостовірність; 3. не
чіткість.
НЕДАКЛАДНЫ 1. (не зовсім правильний) не
точний; н. разлж неточний розрахунок; н.
пераклад неточний переклад; 2. (сумнівний)
неточний, невірогідний, недостовірний; ~ныя
звбсткі неточні (невірогідні, недостовірні) ві
домості; 3. нечіткий; ~ная думка нечітка
думка; ~нае вык&званне нечіткий вйслів.
НЕДАКОРМ, -му ч. с.-г. недогодівля ж., недогодування с., (незак. д. — ще) недогодовуван
ня с.
НЕДАКОРМЛЕНЫ недогодований. — Див. ще
недакбрмліваць.
НЕДАКОРМЛІВАННЕ с. недогодовування.
НЕДАКОРМЛІВАЦЬ недок., НЕДАКАРМІЦЬ
док. недогодовувати, недогодувати.
НЕДАКРАНАЛЬНЫ недоторканний.
НЕДАКРУЧАНЫ недокручений, недогвйнчений.

НЕДАЛУЧЗННЕ

НЕДАКРУЧВАЦЦА недок. звор., пас., НЕДАКРУЦЇЦЦА док. недокручуватися, недокрутйтися, (про гайку й т. ін. — ще) недогвйнчуватися, недогвинтйтися.
НЕДАКРУЧВАЦЬ недок., НЕДАКРУЦІЦЬ док.
недокручувати, недокрутйти; (про гайку й т. ін.
— ще) недогвйнчувати, недогвинтити.
НЕДАКУРАК, -рка ч. недокурок, недопалок.
НЕДАЛЁТАК, -тка ч. розм. (молода людина, що
не досягла повноліття) недоліток.
НЕДАЛЁЧАНЫ недолікований; недогоєний.
— Див. ще недалёчваць.
НЕДАЛЁЧВАЦЦА недок. звор., пас., НЕДАЛЯЧЫЦЦА док. недоліковуватися, недолікуватися; недогоюватися, недогоїтися.
НЕДАЛЁЧВАЦЬ недок., НЕДАЛЯЧЬІЦЬ док.
недоліковувати, недолікувати; (рани й т. ін.
— ще) недогоювати, недогоїти.
НЕДАЛЁКА 1. прислівн. недалёко; 2. у знач.
прис. недалеко; 0 недалёка адысщ (адскбчыць)
недалеко втектй (пітй, відбігти) (від кого-чого); яблык ад ябльїні недалёка адкбчваецца
(падає) прик. яблуко від яблуні не відкотить
ся (недалеко відкотиться); яке коріння, таке
й насіння; якйй корінь, такйй і паросток
(пагінець); яка пшенйця, така й палянйця;
яка хата — такйй тин, якйй батько — такий
син; яке дерево — такйй клин, якйй батько
— такйй син; від доброго кореня — добрі й
окоренки.
НЕДАЛЁКАСЦЬ ж. (розумова обмеженість) не
далекість, обмеженість.
НЕДАЛЁК1 1. (близький) недалекий; н. лес не
далекий ліс; 2. (який відбувався недавно) неда
лекий, недавній; (який невдовзі відбудеться)
недалекий; ~кае мінулае недалеке (недавнє)
минуле; ~кае свята недалеке свйто; 3. перен.
(розумово обмежений) недалёкий, обмёжений;
ён чалавёк н. він людйна недалёка (обмёжена).
НЕДАЛЁЧКА прислівн. розм. недалёчко.
НЕДАЛЇЧАНЬІ недолічений, недорахований.
НЕДАЛЇЧВАЦЦА недок. звор., пас., НЕДАЛІЧЬІЦЦА док. недолічуватися, недолічйтися,
недораховуватися, недорахуватися.
НЕДАЛЇЧВАЦЬ недок., НЕДАЛІЧЙЦЬ док.
недолічувати, недолічйти, недораховувати, не
дорахувати.
НЕДАЛУГА ч. і ж. розм. 1. (слабка, хвороблива
людина) слабак ч., хиряк ч., хирляк ч., (знев.)
здохляк ч.\ 2. (незграбна, неспритна людина)
вайло ч. і ж., тюхтій ч., незграба ч. і лс.,
одоробло с., тютя ж.
НЕДАЛУЖНАСЦЬ ж. розм. 1. кволість; хир
ність, хирлявість, хйрявість, хирённють, за
непалість, недолугість, недолужність; 2. незфабність, вайлуватість; неоковйрність, (рід
ко) тюхтійство с.
НЕДАЛУЖНЫ розм. 1. кволий; (розм.) хирний,
хирлявий, хйрявий, хйрий, хирённий; (рід
ше) занепалий, недолугий, недолужний;
2. незфабний; (розм.) неоковйрний; (непо
вороткий) вайлуватий.
НЕДАЛУЧАНЫ неприєднання.
НЕДАЛУЧ&ННЕ с. неприєднання, (незак. д.
— ще) неприєднування.
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НЕДАЛЬНАБАЧНА прислівн. недалекоглядно,
недалекозоро; короткозоро; непрозорлйво;
непередбачливо; недалекосяжно.
НЕДАЛЬНАБАЧНАСЦЬ ж . недалекоглядність,
недалекозорість; короткозорість; непрозорлйвість; непередбачливість; недалекосяжність.
НЕДАЛЬНАБАЧНЬІ недалекоглядний, недале
козорий; короткозорий; (який не бачить май
бутнього) непрозорлйвий; непередбачливий;
(який не зазирає далеко) недалекосяжний.
НЕДАЛЯЧЬІЦЦА див. недалечвацца.
НЕДАЛЯЧЬІЦЬ див. недалечваць.
НЕДАМАГАННЕ с . нездужання, слабування;
(нездоров'я, хвороба) недуга ж.
НЕДАМАГАЦЬ недок. нездужати, слабувати.
н е д а м а л Е в а н ь і і НЕДАМ АЛЯВАНЬІ
1. прям., перен. недомальований; 2. недофарбований.
н е д а м ь і с л е н а с ц ь ж. недоумство с., не
домисел ч., недомйслення с., недорозум ч.
н е д а н я с £ н н е с. юр. недонесення.
НЕДАПАСАВАНАСЦЬ ж. грам, неузгодженість.
НЕДАПАСАВАННЕ с. грам, неузгодження.
НЕДАПАСАВАНЬІ грам, неузгоджений.
НЕДДПЕТЬІ і НЕДАСПЯВАНЬІ недоспіваний.
НЕДАПЕЧАНЬІ 1. недопечений; (про хліб —
сируватий — ще) глевкйй; н. хлеб недопече
ний (глевкйй) хліб, (розм.) глевтяк; 2. недосмажений, (розм.) недожарений; 3. перен. розм.
(малодосвідчений) незрілий, зелений; н. трактарьіст незрілий (зелений) тракторист; 4. пе
рен. розм. (безвільний) в’ялий, млявий, кволий;
(ненормальний) недоумок, недоум, нетяма.
НЕДАПЕК, -ку ч. 1. недопік; (дія — звичайно)
недопікання с., недопечення с.; 2. (недови
пуск печеної продукції) недопічка ж.
НЕДАПЇСВАННЕ с. недописування.
НЕДАПЇСВАЦЬ недок., НЕДАПІСАЦЬ док.
недопйсувати, недописати.
НЕДАПЇТКІ, -кау тільки мн. розм. недопитки.
НЕДАПРАЖАНЬІ (про боби, насіння тощо) недосмажений, (розм.) недожарений.
НЕДАПРАЖВАЦЦА недок., НЕДАПРАЖЬІЦЦА док. недосмажуватися, недосмажитися,
(розм.) недожарюватися, недожаритися.
НЕДАПРАЖВАЦЬ недок., НЕДАПРАЖЬІЦЬ
док. (про боби, насіння тощо) недосмажувати,
недосмажити, (розм.) недожарювати, недожарити.
НЕДАПРАЦАВАНАСЦЬ ж . недоробленість, недоопрацьованість.
НЕДАПРАЦАВАНЬІ і НЕДАПРАЦОВАНЬІ не
дороблений, недоопрацьований. — Див. ще
недапрацбуваць.
НЕДАПРАЦОУВАЦЬ недок., НВДАПРАЦАВАЦЬ док. 1. (працювати менше, ніж нале
жить) недопрацьовувати, недопрацювати;
2. (недостатньо обробляти, не закінчувати пов
ністю) недоробляти, недороблювати, недоробйти, недоопрацьовувати, недоопрацювати.
НЕДАПРАЦОУКА ж . недоробка, недороблен
ня с.; (незак. д. — ще) недоробляння с., не
дороблювання с.; недоопрацювання с.
НЕДАПУШЧАЛЬНА прислівн. 1. неприпустй-
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мо, недопустймо, неприпущенно, недопу
щенно; 2. нетерпймо, неприпустймо, непри
пущенно, недопустймо, недопущенно.
НЕДАПУШЧАЛЬНАСЦЬ ж . 1. неприпустймість, недопустймість, неприпущенність, не
допущенність; 2. нетерпймість, неприпустймість, неприпущенність, недопустймість, не
допущенність.
НЕДДПУШЧАЛЬНЬІ 1. (недозволений) неприпустймий, недопустимий, неприпущенний,
недопущенний; ~ная дзёрзкасць неприпустйме зухвальство; 2. (з яким не можна мири
тися) нетерпймий, неприпустймий, непри
пущенний, недопустймий, недопущенний;
нестерпний; ~нае станбвішча нестерпне ста
новище; ~ныя з’явы нетерпймі (неприпусти
мі) явища.
НЕДАПУШЧЕННЕ с . недопущення, (незак. д.
— ще) недопускання.
НЕДДПЯКАЦЦА недок. звор., пас., НЕДАПЯЧЬІСЯ док. 1. недопікатися, недопектися;
2. недосмажуватися, недосмажитися, (розм.)
недожарюватися, недожаритися.
НЕДАПЯКАЦЬ недок., НЕДДПЯЧЙ док. 1. не
допікати, недопектй; недапячьі хлеб недо
пекти хліб; 2. недосмажувати, недосмажити,
(розм.) недожарювати, недожарити; недапячы рыбу недосмажити рйбу; недапячьі яєчню
недосмажити яёчню (смаженю, смаженйцю); 3. (випекти менш, ніж треба) недопіка
ти, недопектй.
НЕДАРАВАЛЬНА прислівн. непрощенно, непробачно, непростймо.
НЕДАРАВАЛЬНАСЦЬ ж . непрощенність, непробачність, непростймість.
НЕДАРАВАЛЬНЬІ непрощенний, непробачний, непростймий.
НЕДАРАЗВЇТАСЦЬ ж. недорозвиненість.
НЕДАРАЗВЇТЬІ недорозвйнений, недорозвйнутий.
НЕДАРАЗВІЦЦА док. недорозвйнутися.
НЕДАРАЗВ1ЦЦЁ с. недорозвйнення, недороз
виток ч.; н. крьілау недорозвйнення (недо
розвиток) крил.
НЕДАРАСХОД, -ду ч. недовйтрата ж.
НЕДАРОД, -ду ч. недорід.
НЕДАРОСТАК, -тка ч. розм. 1. (підліток) не
доросток, недоліток; 2. (людина, тварина або
рослина низька на зріст) недоросток; 3. перен.
(той, хто не досягнув інтелектуальної зріло
сті) недоросток; літаратурньїя недарбсткі лі
тературні недоростки.
НЕДАРЬІСАВАНЬІ і НЕДАРЫСОВАНЫ прям.,
перен. недомальований.
НЕДАР&КА ч. і ж . 1. (невміла, неспритна лю
дина) вайло ч. і ж., незграба ч. і ж., тюхтій
4., одоробло с., тютя ж.', 2. (неповоротка, не
охайна людина) вайло ч. і ж., незграба ч. і ж.,
нечепура ч. і ж., нечупара ч. і ж., замазура
ч. і ж.', 3. (слабка, хвороблива людина) слабак
4., хиряк ч., хирляк ч., (знев.) здохляк ч.
НЕДАРФЧНА прислівн. 1. недоречно, не до ре
чі, не до діла, не до ладу; недоладно; музыка
гучала н. музика звучала недоречно (не до
речі); дом пабудаваны неяк н. будйнок побу-
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дбваний якось недоречно (не до речі, не до
ладу, недоладно); 2. безглуздо; нісенітно; у
гётай сіту&цьіі шцгёчыць былб н. у цій ситуації
заперёчувати було безглуздо.
НЕДАРФЧНАСЦЬ ж. 1. недоречність, недолад
ність; 2. (властивість) безглуздість; нісеніт
ність, недоладність; 3. (нерозумний учинок, слово
тощо) безглуздя с.; дурниця, нісенітниця.
НЕДАР&ЧНЫ 1. недорёчний, не до речі, не
до діла, не до ладу; (невдалий) недоладний;
н. жарт недорёчний (недоладний) жарт; 2. (не
розумний) безглуздий; (позбавлений смислу)
нісенітний; ~ныя д^мкі безглузді думки; ~ная
балбатнй безглузда (нісенітна) балаканйна;
~нае пыт&нне безглузде (нісенітне) питання;
3. (зовні незграбний) недоладний, неподоб
ний; н. выгляд недоладний (неподобний) вйгляд; ~ная фігура недоладна (неподобна) пбстать (фігура).
НВДАРЭЧЫ прислівн. 1. недорёчно, не до ре
чі; не до діла, не до ладу; недоладно; выступ
ление н. вйступ не до рЄчі (не до діла, не до
ладу, недорёчний вйступ); 2. у знач. прис. (не
відповідає обставинам) не до рЄчі, не до діла,
не до ладу; гЗта паёздка был& н. ця мандрівка
бул£ недорёчна (не до рЄчі); з&раз жарты н.
нйні ж£рти не до рЄчі (недорЄчні).
НЕДАСАЛІЦЬ див. недасбльваць.
НЕДАСВЁДЧАНАСЦЬ ж. 1. (брак знань, відо
мостей про кого-, що-небудь) необізнаність;
незнання с.; н. у пыт&ннях маст&цтва необі
знаність у питаннях мистёцтва; 2. (брак жит
тєвого досвіду) недосвідченість.
НЕДАСВЁДЧАНЫ 1. (який не має належних
знань про що-небудь) необізнаний; н. юн&к
необізнаний юн£к; 2. (який немає належного
життєвого досвіду) недосвідчений.
НВДАСЁЙВАЦЬ і НЕДАСЯВАЦЬ недок., НЕДАСЁЯЦЬ док. недосіювати і недосівати, недосіяти.
НЕДАСЁЧАНЫ недорубаний. — Див. ще недаСЯЧЫ.
НЕДАСЛЁДАВАНАСЦЬ ж. недослідженість.
НЕДАСЛЁДАВАНЫ недосліджений; ~ная галін& недосліджена галузь.
НЕДАСОЛ, -лу ч. недосіл; 0 н. на сталё, перасбл на спінЄ присл. недосіл на столі, [а] пере
сіл на голові (на чолі).
НЕДАСОЛЬВАЦЬ недок., НЕДАСАЛІЦЬ док.
недосолювати недосол йти.
НЕДАСТАТКОВА 1. прислівн. не досить, недо
статньо; 2. у знач. прис. не досить.
НЕДАСТАТКОВАСЦЬ ж. недостатність; н. абвінав&учьіх матэрыблау недостатність обви
нувальних матеріалів; сардЗчная н. мед. серцёва недостатність.
НЕДАСТАТКОВЫ недостатній; н. дзеяслбу грам.
недостатнє дієслбво.
НЕДАСЦЇГШЬІ недотепний, не гострий на язйк.
НЕДАСЯВАЦЬ див. недасёйваць.
НЕДАСЯГАЛЬНА прислівн. недосяжно.
НЕДАСЯГАЛЬНАСЦЬ і НЕДАСЙЖНАСЦЬ ж.
недосйжність; н. м£ты недосйжність метй.
НЕДАСЯГАЛЬНЫ і НЕДАСЙЖНЫ недосяж
ний.

НЕДАСЯЧЬІ док. недорубати.
НЕДАТОПАК, -пка ч. обл. (старий, поношений
черевик, чобіт, постіл) (розм.) шкарабан,
шкарбун, (зменш.) шкарбанЄць.
НЕДАТЬІКАЛЬНАСЦЬ ж. недоторканність; н.
асббьі недоторканність особи; дьіпламатйчная н. дипломатична недоторканність.
НЕДАТЬІКАЛЬНЬІ недоторканний.
НЕДАТЬІЧНАСЦЬ (да каго-чаго) непричетність
(до кого-чого).
НЕДАТЬІЧНЬІ (да каго-чаго) непричетний (до
кого-чого).
НЕДА^ЛЇК, -ку ч. 1. (неповний облік) недооб
лік; 2. (невзяття до уваги) недоврахування с.
НЕДАйЛІЧАНЬІ 1. недооблікбваний; 2. недоврахбваний. — Див. ще недаулічваць.
НЕДАУЛІЧВАЦЦА недок. пас. 1. недообліковуватися; 2. недоврахбвуватися.
н е д а У л їч в а ц ь недок., НЕДАйїІІЧЬІЦЬ док.
1. бухг. та ін. (не повністю обліковувати) недооблікбвувати, недооблікувати; 2. (не все взяти
до уваги) недоврахбвувати, недоврахув£ти.
НЕДА^МбННЕ с. (здивування, сумнів, стан
нерішучості, спричинені нерозумінням чого-не
будь, незрозумілістю в чому-небудь) нерозу
міння; вагання; подив ч.; здивування, (рід
ше) здивовання; зачудування, зачудовання,
зчудування; бьщь у ~нні зчудуватися, бути в
подиві; я улавіу н. хлбпца я помітив подив
(здивування, здивовання; зачудування, ваган
ня) хлопця.
НЕДАУмЕННЬІ який [що] не розуміє; здиво
ваний, повний подиву [здивування, (рідше)
здивовання], зачудований, зчудбваний; не
рішучий; спантелйчений, розгублений.
НЕДА^МЯВАЦЬ недок. не розуміти, не могтй
зрозуміти; вагатися, не знати, що робйти;
дивуватися, дивом дивувати (дивуватися), чудувітися.
НЕДАХВАТ, -ту ч. нестача ж., недостача лс.,
брак.
НЕДАХОП, -пу ч. 1. (помилка; недосконалість
чого-небудь; фізична вада; негативна риса в
кого-небудь) в&да ж., ґандж ч. і ж.\ хиба ж.\
недолік, дефект; вйявіць ~пьі у раббце вияви
ти в £ д и (недбліки) в роботі; днрЗктар меу
мнбга ~пау директор мав багато вад (недолі
ків); 2. (відсутність потрібної кількості) не
достача ж., нестача ж.\ брак, відсутність ж.\
н. чксу брак часу; н. вільгаці у глббе нестача
вологи в ґрунті.
НЕДАЦІСКАЦЬ недок., НЕДАЦЇСНУЦЬ док.
недотискйти, недотйскувати, недотйснути.
НЕДАЦІСНУТЬІ недотйснутий. — Див. ще недаціск&ць.

НЕДАЯДАННЕ с. недоїдання.
НЕДАЯДАЦЬ недок., НЕДАССЦІ док. недоїда
ти, недоїсти.
НЕДВУХС&НСАВА прислівн. недвозначно.
н е д в у х с Ан с а в а с ц ь /' н е д в у х с з н с Оу НАСЦЬ ж. недвозначність.
НЕДВУХСЙНСАВЬІ і н е д в у х с з н с О у н ь і
недвозначний.
НІіДЗЕ прислівн. 1. ніде, нем&є (нема) де; н.
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усім сесці ніде (немає, нема де) всім сісти;
2. десь; н. пачууся стріл десь пролунав по

стріл; СЫСЦД н . з д б м у пітй десь із дому (з
хати); прьіехалі н. к вечару приїхали десь під
вечір (надвечір).
НЕДЗЕЛАВЫ неділовйй.
НЕДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ ж. недієздатність.
НЕДЗЕЯЗДОЛЬНЬІ недієздатний.
НЕДЗЯЛЇМАСЦЬ ж. неподільність.
НЕДЗЯЛЇМЬІ неподільний; н. фонд неподіль
ний фонд; н. лік мат. неподільне число.
НЕДЫСЦЫПЛ1НАВАНА прислівн. недисциплінбвано.
НЕДЬІСЦЬІПЛІНАВХНАСЦЬ ж. недисциплі
нованість.
НЕДЫСЦЫПЛ1НАВАНЫ недисциплінований.
НЕДЫФЕРЭНЦЙРАВАНЫ недиференційбваний.
НЕЖАДАННЕ с . небажання.
НЕЖАДАНЫ і НЕПАЖАДАНЫ небажаний.
НЕЖАНОЦКІ нежіночий, нежіночний.
НЕЖЬІВАТВОРНА прислівн. неблаготворно.
НЕЖЫВАТВОРНЫ неблаготворний.
НЕЖЫВЫ неживйй; мертвий; (в'ялий) млйвий; ~вая прырбда нежива природа; щзё, як
н. іде, як неживйй.
НЕЖЫЛЙ 1. (такий, у якому не живуть) ненасёлений, незасёлений; 2. (не призначений
для житла) нежитловйй, непридатний для
проживання.
НЕЖЫЦЦЁВА прислівн. нежиттєво.
НЕЖЫЦЦЁВАСЦЬ ж. нежиттєвість.
НЕЖЫЦЦЁВЫ нежиттєвий, нежиттьовйй.
НЕЖЬІЦЦЯЗДОЛЬНАСЦЬ ж. нежиттєздат
ність.
НЕЖЫЦЦЯЗДОЛЬНЫ нежиттєздатний.
НЕЗАБЇТЬІ невбитий, незабйтий; 0 дзяліць
шкуру -тага мядзвёдзя діл йти шкуру невби
того ведмёдя (звіра), з живого ведмёдя шкуру
ділйти (пропивати); (прик.) вовк ще в лісі, а
вонй вже шкуру ділять; з -тага ліса футра не
пашыеш присл. із живого лйса кожуха (шуби)
не пошиєш.
НЕЗАБУДАВАНЫ незабудований.
НЕЗАБУДКА ж. бот. незабудка; (ж. невідм.
розм.) любй-менё, нёзабудь.
НЕЗАБЬГУНАСЦЬ ж. вікопомність, достопам’
ятність. ^
НЕЗАБЬіУНЬІ незабутній, який (що) важко
забути, який (що) не забувається; вікопом
ний, достопам’ятний, пропам’ятний.
НЕЗАВЁРАНЫ незасвідчений, непосвщчений;
н. дакумёнт незасвідчений (непосвідчений)
докумёнт.
НЕЗАДАВАЛЬНЁННЕ с. 1. (дія) незадоволен
ня; н. прбсьбы незадоволення прохання;
2. (почуття) незадоволення, невдоволення;
адчуваць н. відчувати незадоволення (невдо
волення).
НЕЗАДАЧЛІВЬІ розм. 1. (такий,"якого переслі
дують невдачі) невдачливий; безталанний; н.
хлбпец безталанний (невдачливий) хлопець;
2. нещаслйвий; невдалий; н. дзень нещаслйвий день.
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НЕЗАЙЗДРОСЛІВЬІ незаздрісний, незаздрий.
НЕЗАЙЗДРОСНА прислівн. незавйдно; непри
надно.
НЕЗАЙЗДРОСНАСЦЬ ж . незавйдність; непри
надність.
НЕЗАЙЗДРОСНЬІ 1. (про людину) незаздрісний,
незаздрий; 2. (непривабний) незавйдний; не
принадний; н. лес незавидна доля; ~нае станбвішча незавидне (непринадне) становище.
НЕЗАКІЛЗАНЬІ незагнузданий.
НЕЗАКОНЧАНАСЦЬ ж. незакінченість; невйкінченість; недовершеність.
НЕЗАКОНЧАНЬІ 1. незакінчений, нескінчений; (не доведений до кінця) невйкінчений;
недовершений; ~нае пісьмб незакінчений
(нескінчений) лист; ~ная адукацьія незакінчена (незавершена) освіта; н. будмнак неза
кінчений (нескінчений, невйкінчений, не
довершений) будйнок; 2.: ~нае трьга&нне грам.
недокбнаний вид.
НЕЗАКРАНУТЬІ незачеплений, незайманий,
незайнятий, непорушений.
НЕЗАЛ£ЖНЬІ незалежний; ~ная дзяржава не
залежна держава; па незалбжньїх ад мяне
прьічьшах через причйни, що (які) не зале
жать від мене, через незалежні від мене при
чйни; н. стан грам, дійсний стан.
НЕЗАЛЮБІЦЬ док. (висловити незадоволення)
перекл. безос. формою не сподобатися; єн
в&льмі ~біу, калі напбмнілі пра мінульї учмнак

йому дуже не сподобалося, колй нагадали
про минулий учйнок.
НЕЗАМАСКІРАВАНЬІ незамаскбваний.
НЕЗАМКНЕНЬІ і НЕЗАМКНУТЬІ 1. (на ключ)
незамкнутий, незамкнений; 2. техн. фіз. незамкнений, незамкнутий.
НЕЗАМУЖКА ж. розм. незаміжня жінка.
НЕЗАМУЖНЯЯ незаміжня.
НЕЗАМЯРЗАЮЧЬІ прикм. незамерзаючий, незамерзущий.
НЕЗАНЯТАСЦЬ ж. незайнятість.
НЕЗАНЙТЬІ 1. (про вільне приміщення, місце)
незайнятий, вільний; 2. (який нічого не ро
бить) незайнятий, вільний.
НЕЗАПАТРАБАВАНЬІ незатребуваний; (про ко
респонденцію, вантаж) незапйтаний.
НЕЗАПЛАНАВАНЬІ неза планований.
НЕЗАПРЬІХОДАВАНЬІ бухг. незаприбуткбваний.
НЕЗАРАЗЛІВЬІ розм. (про хворобу) незаразний.
НЕЗАРЗПСТРАВАНЬІ незареєстрбваний.
НЕЗАС£ЛЕНАСЦЬ ж . 1. незаселеність; 2. без
людність.
НЕЗАССЛЕНЬІ 1. незаселений; н. дом незаселений (ненаселений) будйнок; 2. (який не має
населення) ненаселений, незаселений; без
людний; н. вбстрау ненаселений (незасблений, безлюдний) острів.
НЕЗАСТРАХАВАНЬІ / НЕЗАСТРАХОВАНЬІ незастрахований.
НЕЗАСЦЯРОЖАНЬІ 1. неохоронений, невбережений, незахйщений; 2. неостербжений,
неперестережений, незастережений.
НЕЗАТАПЛЙЛЬНАСЦЬ ж. незатоплюваність.
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НЕЗАТАПЛЙЛЬНЬІ незатоплювальний.
НЕЗАТАРМОЖАНЬІ незагальмований.
НЕЗАТУХАЛЬНЬІ фіз. незгасаючий.
НЕЗАУВАЖАНЬІ непомічений, неспостережений.
НЕЗАФІКСАВАНЬІ незафіксбваний.
НЕЗАХАВАННЕ і НЕЗАХОУВАЦНЕ с . недо
тримання, недодержання, (незак. д. — ще)
недотримування, недодержування; н. парадку недотрймання (недодержання) порядку.
НЕЗАХАВАНЬІ незбережений.
НЕЗАХОДЗЯЧЬІ який (що) не заходить, незахідний; ~чае сбнца сонце, яке (що) не захо
дить, незахідне сонце.
НЕЗАХОУВАННЕ див. незахав&нне.
НЕЗАЦЙМНЕНЬІ і НЕЗАЦЯМНЕНЬІ незатемнений; (ясний — ще) незатьмарений.
НЕЗАЧЙПА ч. і ж. недоторканий ч., недоторка
на ж.; (розм.) недоторкливий ч., недоторклива
ж.; недоторка ч. і ж., недотйка ч. і ж.
НЕЗАЧФПЛЕНЬІ неторканий, неторкнутий,
незайманий; непочатий; непорушений, незрушений.
НЕЗАШКЛЕНЬІ незасклений.
НЕЗАШЬІФРАВАНЬІ незашифрбваний.
НЕЗАШЧФПЛЕНЬІ (не зачинений на защіпку)
незащепнутий, незащепнений.
НЕЗБАЛАНСАВАНАСЦЬ ж . незбалансбваність.
НЕЗБАЛАНСАВАНЬІ незбалансбваний.
НЕЗВАРОТ, -ту ч. неповернення с., (незак. д.
— ще) невертання с.\ (розм.) неповорбт.
НЕЗВАРОТНА прислівн. 1. безповоротно, без
вороття, неповоротно; 2. наук, необоротно,
незворбтно.
НЕЗВАРОТНАСЦЬ ж . 1 . безповоротність, не
поворотність; 2. наук, необоротність, незво
ротність.
НЕЗВАРОТНЬІ 1. безповоротний, неповорот
ний; 2. наук, необоротний, незворбтний;
н. працЗс необорбтнйй (незворбтний) процес.
НЕЗДАВАЛЬНЙЮЧА 1. прислівн. незадовіль
но; вьїканаць заданне н. виконати завдання
незадовільно; 2. у знач. імен, незадовільно;
паставіць студенту н. поставити студентові
незадовільно.
НЕЗДАВАЛЬНЙЮЧАСЦЬ ж. незадовільність.
НЕЗДАВАЛЬНЙЮЧЬІ прикм. незадовільний;
-чьія вйнікі незадовільні результати; ~чьія
в£дьі незадовільні знання.
НЕЗГАТАВАНЬІ (про їжу) неприготбваний, неприготбвлений.
НЕЗГІНАЛЬНАСЦЬ ж. непохйтність, незлам
ність, незломність.
НЕЗГІНАЛЬНЬІ незгйнний, негнучкий.

НЕЗДАВАЛЬНЕННЕ с. незадоволення, невдо
волення.
НЕЗДАВОЛЕНА прислівн. незадовблено, невдовблено.
НЕЗДАВОЛЕНАСЦЬ ж. 1. незадоволеність, не
вдоволеність; 2. (почуття) незадоволення с.,
невдоволення с.
НЕЗДАВОЛЕНЬІ незадовблений, невдовблений; н. пбзірк незадовблений (невдовбле
ний) погляд; н. гблас незадовблений (невдо-
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вблений) голос; н. вьіраз твару незадовбле
ний (невдовблений) вираз облйччя; н. ви
гляд незадовблений (невдовблений) вйгляд.
НЕЗДАЛЙШЧЬІ обл. (слабий, хворобливий) кво
лий, слабкий.
НЕЗДАРМА прислівн. (не без підстав) недарем
но, недаремне, немарно, недарма, (розм.) не
даром, недурно.
н е з д з я й с н Е н н е с . нездійснення, (незак. д.
— ще) нездійснювання; невиконання, (не
зак. д. — ще) невикбнування; несправджен
ня, (незак. д. — ще) несправджування.
НЕЗДЗЯЙСНЙЛЬНАСЦЬ ж. нездійсненність,
нездійснимість.
НЕЗДЗЯЙСНЙЛЬНЬІ нездійсненний, НЄЗДІЙСНЙМИЙ.

НЕЗЕМЛЯРОБЧЬІ нехліборббський.
НЕЗЛАСЛЇВА прислівн. незлобйво, незлоблйво, незлобно.
НЕЗЛАСЛЇВАСЦЬ ж. незлобйвість, незлоблйвість, незлобність.
НЕЗЛАСЛІВЬІ незлобйвий, незлобливий, не
злобний.
Н ЕЗЛ ІЧО їи прислівн. незчисленно, незлічен
но, без ліку.
НЕЗЛІЧОНАСЦЬ ж. незчисленність, незлічен
ність, безліч.
НЕЗЛІЧбНЬІ незліченний, незлічймий, незчис
ленний.
н е з м а у к А л ь н а прислівн. безугавно, без угаву, неугавно, невгамовно, невгавуче, не вгаваючи^ не стихаючи, не вщухаючи.
НЕЗМАУКАЛЬНЬІ неугавний, безугавний, не
вгамовний, невгавучий, невгавущий, якйй
(що) не вгаває, якйй (що) не стихає, якйй
(що) не втихає, якйй (що) не вщухає; н. спеу
птушак неугавний (безугавний, невгамов
ний) спів пташок; спів пташок, який (що)
не вгаває (не стихає, не втихає, не вщухає).
НЕЗНАРОК прислівн. розм. ненароком, ненавмйсне, ненавмйсно, неумйсно, неумйсне.
НЕЗНАХОДЛІВАСЦЬ ж. неметкість, неспрйтність, некмітлйвість.
НЕЗНАХОДЛІВЬІ неметкйй, неспрйтний, некмітлйвий.
н е з р а з у м Єт ь і якого не зрозуміли, незбагнений.
НЕЗРАСХОДАВАНЬІ невйтрачений.
НЕЗЬІЧЛІВА недоброзйчлйво, незйчлйво, неприхйльно; злоблйво; вороже.
НЕЗЬІЧЛІВАСЦЬ ж. недоброзйчлйвість, незйчлйвість, неприхильність; злоблйвість; во
рожість.
НЕЗЬІЧЛІВЬІ недоброзйчлй вий, незйчлйвий,
неприхильний; злоблйвий; ворожий; ~вая
крьггьжа недоброзйчлйва (злоблива) крйтика.
НЕІСНУЮЧЬІ прикм. який (що) не існує.
НЕЙК див. н€як.
НСЙКІ неозн. займ. ч. 1. якййсь, котрййсь; (з
відтінком зневаги — ще) якййсь там, якййсьто; жьіу там н. ляснік жив там якййсь ліснйк;
н. чалавек якась людйна; г$та н. звер, а не
чалавек це якййсь звір, а не людйна; 2. (у
поєднанні зі словами, що позначають кііь-
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кість, час, термін) якййсь; праз н. дзень-друп
хвбры акрыяу через якййсь день-два хворий
одужав (очуняв); 0 -кім чынам якось; якй-

мось (якймсь) чйном (робом, способом), у
якййсь спосіб.
НЕКААПЕРАВАНЫ скооперований.
НЕКАВАНЫ (який не зазнав кування) некований, некутий.
НЁЙЧЫ див. нёчы.
НЁКАГА неозн. займ. нікого, немає (нема) кого
(мин. ч.: не було кого; майб. ч.: не буде кого).
НЁКАЛ1 1. (предик.: немає часу) ніколи, немає
(нема) колй; (розм.) загайно; 2. займ. (у ми
нулому, у майбутньому) колись, колйсь-то; н.
там былб непрахбднае балбта колйсь там було
непрохідне болото; н. і п§та зрббім колйсь і
це зробимо.
НЁКАЛЬКГ неознач. займ. кілька, декілька,
скількись; н. чалавёк кілька (декілька) осіб
(чоловік); у ~кіх слбвах кількома словами, у
кількох (у декількох, у скількох) словах.
НЁКАЛЬКР прислівн. трохи, трошки, трішки,
дещо; зрабіць н. больш зробйти трохи (трош
ки, трішки) більше.
НЕКАМПЕНСАВАНЫ некомпенсований; н.
парбк сЗрца мед. некомпенсована вада серця.
НЕКАНЧАТКОВА прислівн. неостаточно.
НЕКАНЧАТКОВЫ неостаточний.
НЕКАРАЛЬНАСЦЬ ж . юр. некараність.
НЕКАРАЛЬНЬІ юр. некараний.
НЕКАРАНАВАНЬІ некоронований; н. правіцель некоронований правйтель.
некатО рьі неознач. займ. ч. 1. якййсь, де
який, (рідше) котрййсь; (точно не визначе
ний) певний; з -рага часу з якогось (деякого,
певного) часу; на -рай адлегласці на якійсь
(деякій) відстані; 2. тільки мн. (не все, окремі
предмети, явища) якісь, деякі; узяць ~рыя р$чы узяти деякі (якісь) речі; ~рыя дбшкі пагнілі
деякі (якісь) дошкй погнили; ~рыя з нас дех
то (деякі, декотрі) з нас; 3. у знач. імен, тіль
ки мн. деякі, декотрі, дёхто; ~рыя гЗтага не
разумёюць дехто цього не розуміє, деякі (де
котрі) цього не розуміють.
НЕКВАЛІФІКАВАНА прислівн. некваліфіковано.
НЕКВАЛІФІКАВАНАСЦЬ ж . некваліфікованість.
НЕКВАЛ1Ф1КАВАНЫ некваліфікований.
НЕКІРУЕМАСЦЬ ж . спец, некерованість.
НЕК1РУЕМЫ спец, некербваний.
НЕКЛЕЙМАВАНЫ / НЕКЛЯЙМЁНЫ нетаврований, неклеймований.
НЕКРАНУТАСЦЬ ж. незайманість.
НЕКРАНУТЫ 1. (до якого не торкалися; цілий)
неторканий, неторкнутий, незайманий; непо
чатий; (не зсунутий з місця) непорушений, незрушений; н. абед непочатий обід; 2. перен.
незайманий; н. лес незайманий (одвічний)
ліс, праліс; -тая прырбда незаймана природа.
НЕКРЫВАДУШНЫ нелицемірний, необлудний.
НЕКРЭДЫТАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. фін. некреди
тоспроможність.
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НЕКРЗДЬІТАЗДОЛЬНЬІ фін. некредитоспро
можний.
НЕКУДЬІ прислівн. 1. нікуди, немає (нема) кудй; бхаць н. їхати нікуди [немає (нема)] кудй;
2. (у якесь місце, невідомо куди) кудйсь; н. ж
ідзе гЗтая лясн4я сцяжмнка кудйсь же йде ця
лісовй стежйнка.
НЕЛАГОДНЬІ непоступливий, нелагідний.
НЕЛАДÜ , -дбу тільки мн. розм. 1. (погані сто
сунки, непорозуміння між ким-небудь; сварки)

незгода ж., незлагода ж., нблад */., незлаго
ди, нблади; н. між братамі між братами не
згода (незлагода, нелад), брати між собою не
ладять (не ладнають, не мирять); 2. неполад
ки; н. на прадпрьібмстве неполадки на під
приємстві.

НЕЛАСКАВА див. шигаскава.
НЕЛАСКАВЬІ див. няласкавьі.
НЕЛІТАСЦЇВА прислівн. немйлостйво, неми-

лосбрдо, немилосбрдно.
НЕЛІТАСЦІВЬІ див. нялітасцівьі.
НЕЛЬГА прислівн. у знач. прис. 1. не можна;
курьіць — н. курйти — не можна; 2. не мож
на, ніяк, немає (нема) як; (розм.) годі; слбу
разабрйць бьілб н. не можна було розібрати
слова; ніяк [немає (нема) як] розібрати сло
ва; було годі розібрати слова; 0 н. не згадзіцца
(не прьізнаць і г. д.) не можна, [немає (нема)
як] не погодитися (не вйзнати тощо)\ крбку
зрабіць н. кроку не можна зробйти (ступити);
н. і нбса вьісунуць не можна й носа вйстромити (висунути, вйткнути).
НЕЛЮДЗЕНЬ, -дня ч. розм. відлюдок, відлюд
ник, відлюдько.
НЕЛЮДЗЇМ ч. 1. відлюдок, відлюдник, від
людько, нелюдйм; 2. найчастіше мн. вйродки, недолюдки, недолюди, нблюди.
НЕЛЮДЗЇМАСЦЬ ж. відлюдність, нелюдймість; (розм.) відлюдкуватість.
НЕЛЮДЗЇМКА ж. відлюдниця, відлюдько ч.,
нелюдймка.
НЕЛЮДЗЇМЬІ 1. (про людину: дикуватий, який
уникає людей) відлюдний, нелюдймий; (розм.)
відлюдкуватий, вовкуватий; 2. (пустельний,
безлюдний) безлюдний, нелюдний; н. лес без
людний ліс.
НЕЛЮДЗЬ ч. 1. (відлюдна людина) відлюдок,
відлюдник, відлюдько, нелюдйм; 2. найчас
тіше мн. вйродки, недолюдки, недолюди,
нблюди.
HÉMA прислівн. розм. 1. (про плач, крик і т. ін.)

нестямно, несамовйто, дйко, розпачливо;

жанчьіньї н. галасілі жінки нестямно (неса
мовйто, розпачливо) голосйли; 2. (тихо, без
слів) безмовно, мовчазно, мовчки; детка н.
бнчьіла тітка мовчки стогнала; 0 н. крьічаць

несамовйто (крйком) кричати, репетувати,
кричати [як] на живіт (на пуп), лементувати
[на все (на ціле) горло].
НЕМАВбДАМА прислівн. не знати, невідомо;
н. што (як, кудьі) невідомо (не знати) що (як,
кудй); нагаварму н. чагб наговорйв невідомо
(не знати) чого, казна-чого, хтозна-чого.
НЕМАГУШЧЬІ обл. слабйй, хворий, недужий.
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НЕМАГЧЫМА / НЕМАЖЛІВА у знач. прис.
неможлйво, не можна, ніяк, нема як, годі.
НЕМАГЧЙМАЕ / НЕМАЖЛІВАЕ імен, неможлйве.
НЕМАГЧЬІМАСЦЬ і НЕМАЖЛІВАСЦЬ ж.
1. неможлйвість; (нездатність здійснити щонебудь — ще) неспроможність, (розм.) неспро
мога; 2. неприпустимість, недопустимість, не
припущенність, недопущенність; 0 да немагчымасщ до неможливості, до незмбги.
НЕМАГЧЙ1МЫ і НЕМАЖЛЇВЬІ 1. неможлйвий, нездійсненний, нездійснймий; -мая
(-вая) справа неможлйва (нездійсненна, нездійснйма) справа (річ); 2. неприпустймий,
недопустймий, неприпущенний, недопущен
ний; немйслимий; такі учынак ён лічьіу -мым
такйй учйнок він уваж&в неприпустймим (немйслимим); 3. перен. нестерпний, неможли
вий; неймовірний; -мая (-вая) гарачынй не
стерпна (неможлйва) спёка; -мы (-вы) боль
нестёрпний (неможлйвий, неймовірний) біль.
НЕМАЁМНЫ незаможний.
НЕМАЗЛІВЬІ немазкйй; н. касцюм немазкий
костюм.
н е м а й с т А р с к і невмілий, невправний; (не
майстерно зроблений) немайстерний.
НЁМАРАЧ ж. обл. 1. х£ща, х£щі; гущавина,
гущина, гуща; нетрі, нетрища; 2. темрява,
темн6т£, пітьмі.
НЁМАСЦЬ розм. і НЕМАТА ж. німота.
НЕМАТЫВАВАНАСЦЬ ж. немотивованість.
НЕМАТЫВАВАНЫ немотивбваний.
НЁМАЧ ж. розм. 1. (нездужання, хвороба) не
міч, немощі, недуга, хвороба; 2. нещастя с.,
недоля, біда, лйхо с.\ 0 каб (хай) на ягб (яё,
цябё, іх, вас) нёмач; нях&й ягб (яё, іх, цябё,
вас) нёмач чорт його (її, тебё, їх, вас) берй;

хай (нехай) його (її, тебё, їх, вас), чорт (лихйй, дідько) візьме; щоб його (її, тебё, їх,
вас) чорт узяв (забрав); чорт би його (гі, тебё,
їх, вас) узяв (забрав).
НЁМЕЦ1, -мца ч. німець.
НЁМЕЦ2, -мца ч. розм. німйй.
НЕМ1ГАЮЧЫ прикм. немиготлйвий, немигтючий; н. пбгляд немиготлйвий погляд.
НЕМІЛАГУЧНА прислівн. немилозвучно.
НЕМІЛАГУЧНАСЦЬ ж. немилозвучність.
НЕМІЛАГУЧНЬІ немилозвучний; -нае слбва
немилозвучне слово.
НЕМІЛАСФРНА прислівн. немилосёрдо, немилосёрдно.
н е м іл а с А р н а с ц ь Ж. немилосёрдя С.
НЕМІЛАСФРНЬІ немилосёрдий, немилосёрдний.
НЕМІТУСЛЇВЬІ неметушлйвий.
НЁМКА1 ж. німкеня.
НЁМКА2 ж. розм. німа.
НЕМНАГАВОДНЬІ небагатоводий, небагато
водний.
НЕМНАГАЛЮДНА прислівн. небагатолюдно,
(уроч. заст.) невелелюдно.
НЕМНАГАЛЮДНАСЦЬ ж. небагатолюдність,
(уроч. заст.) невелелюдність.

НЕНАСЁЛЕНЫ

НЕМНАГАЛЮДНЫ небагатолюдний, (уроч.
заст.) невелелюдний.
НЕМНАГАСЛОУНА прислівн. небагатослівно.
НЕМНАГАСЛОУНАСЦЬ ж. небагатослівність.
НЕМНАГАСЛОУНЫ небагатослівний; н. адк&з небагатослівна відповідь; н. чалавёк не
багатослівна людина.
НЕМУДРАГЁЛ1СТА прислівн. нехитро; прос
то, невигадливо.
НЕМУДРАГЁЛ1СТЫ (звичайний, простий; непримітивний, нескладний) немудрий, нехит
рий; прбстйй, нехитромудрий, невигадливий.
НЕМУДРАШЧЫ розм. (звичайний, простий;
примітивний, нескладний) немудрий, нехит
рий; простий, нехитромудрий, невигадливий.
НЁМЫ розм. (про плач, крик тощо) нестймний,
несамовйтий, дйкий; нелюдський, жахлйвий,
страшён ний; 0 крыч&ць (рауцГ) нёмым гбласам несамовйто кричати (горлати); крйком
кричати; щодуху (щосили) кричати; репету
вати (лементувати) [на все (на ціле)] горло;
кричати як на живіт, [як] на пуп кричати;
рёпетом репетувати.
НЕМЭТАЗГОДНА прислівн. недоцільно.
НЕМЭТАЗГОДНАСЦЬ ж. недоцільність.
НЕМЭТАЗГОДНЫ недоцільний.
НЕНАВЁДВАННЕ с. невідвідування.
НЕНАВЇДЗЕЦЬ недок. ненавидіти.
НЕНАВІСНІК ч. ненависник.
НЕНАВЇСНІЦА ж. ненависниця.
НЕНАВІСНІЦК1 ненавйсницький.
НЕНАВІСНІЦТВА с. ненавйсництво.
НЕНАВЇСНЬІ ненависний; зненависний; зне
навиджений, (підсил. розм.) осоружний, огйдний.
НЕНАВУКОВА прислівн. ненаукбво.
НЕНАВУКОВАСЦЬ ж. ненауковість.
НЕНАВУКОВЫ ненауковий.
НЕНАВУЧАНЫ розм. ненавчений.
НЕНАДЗЯВАНЬІ ненадіваний.
НЕНАЁДНАСЦЬ ж. 1. ненаситність, несйтість;
(поез.) ненасйть; 2. перен. невситймість; не
нажерливість, ненажерність; зажерливість.
н е н а £ д н ь і 1. ненасйтнйй; ненажёрливий, ненажёрний; -ныя птушкі ненаситні (ненажер
ливі, ненажерні) пташки; 2. перен. ненасйт
нйй; (який не вдовольняється тим, що має —
ще) невситимий; ненажёрливий, ненажёрний; (скупий, корисливий — ще) зажёрливий;
-ная натура ненасйтн£ (невситйма) натура.
НЕНАЗІРАЛЬНАСЦЬ ж . неспостережливість.
НЕНАЗІРАЛЬНЬІ неспостережливий.
НЕНАЗНАРОК прислівн. розм. ненавмйсне, не
нароком.
НЕНАМНОГА прислівн. розм. не набагато.
НЕНАПАДЗЁННЕ с. ненапад ч.\ пакт аб -нні
пакт про ненапад.
НЕНАРМ1РАВАНЫ ненормбваний.
НЕНАСЁЛЕНАСЦЬ ж. 1. незаселеність; 2. без
людність.
НЕНАСЁЛЕНЫ 1. незасёлений; -ная трохпакаёвая кватЗра незасёлена трикімнатна квар-
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тйра; 2. безлюдний; н. вбстрау безлюдний
острів.
НЕНАТОЛЬНЫ невтолений, невтолймий, невситймий; ~ная прага невтоленна (невтолйма) спрага.
НЕНАУМЫСЛЯ / НЕНА^МЙСНА прислівн.
ненавмйсно, ненавмйсне, невмйсно, невмйсне.
НЕНАУМЙСНЫ ненавмйсний, невмисний.
НЕНАЦІСКНІ>І лінгв. ненаголошений.
НЕНУМАРАВАНЫ ненумерований.
НЁПАГАДЗЬ ж. розм. негода, непогода.
НЕПАГОДА ж. негода, непогода.
НЕПАГОДЛ1ВЫ / НЕПАГОДНЫ непогідний,
непогожий; ~вая вбсень непогідна (непого
жа) осінь.
НЕПАДАБЁНСТВА с. несхожість, неподібність.
НЕПАДАЛЁК / НЕПАДАЛЁКУ прислівн. неда
лёко, неподалік, неподалёку, (розм.) недалёчко; поблизу.
НЕПАДАТКОВЫ 1. спец. неподатковий; н. дахбд неподатковий дохід (прибуток); 2. істор.
неподатнйй; ~вае саслбуе неподатнйй стан.
НЕПАДВЁДАМНЫ непідвідомчий; (який не
підлягає кому-, чому-небудь) непідлеглий.

НЕПАД’ЁУШЫ прикм. несйтий.
НЕПАДКАВАНЬІ і НЕПАД КОВАНЫ прям.,
перен. непідкований, непідкутий.
НЕПАДНАЧАЛЕНАСЦЬ ж . непідлеглість; непідвладність.
НЕПАДНАЧАЛЕННЕ с. непідлеглість ж.
НЕПАДНАЧАЛЕНЬІ непідлеглий; непідвлад
ний.
НЕПАДОБНА прислівн. несхоже.
НЕПАДОБНАСЦЬ ж . несхожість, (рідше) не
подібність; відмінність; неоднаковість.
НЕПАДОБНЬІ (до кого-чого, на кого-що й без
дод.) несхожий (з ким-чим, на кого-що), (рід
ше) неподібний (до кого-чого); відмінний (від
кого-чого); неоднаковий.
НЕПАДПАРАДКАВАННЕ с. непокора ж. (кому-чому, перед ким-чим); непокірність ж.
(кому-чому); непідкорення (кому-чому); не
послух ч. (перед ким-чим); абвінав&ціць у ~нні
дырэктывам звинуватити у непідкоренні директйвам.
НЕПАДРОБЛЕНАСЦЬ ж. непідробленість. —
Див. ще

непадрбблены 1.

НЕПАДРОБЛЕНЬІ 1. (справжній) непідроблений; н. дакумёнт непідроблений докумёнт;
2. перен. (невдаваний) непідробний, невдаваний, неудаваний, непідроблений, нефальшований; щйрий; ~ная радасць непідробна (невдавана, неудавана, непідроблена, щйра) радість.
НЕПАДРОБНЫ розм. (невдаваний, натураль
ний) непідробний, невдаваний, неудаваний,
непідроблений, нефальшований, щйрий.
НЕПАДРЫХТАВАНАСЦЬ ж. непідготовленість,
непідготованість.
НЕПАДРЬІХТАВАНЬІ непідготовлений, непідготований.
НЕПАДСЯВАНЬІ 1. непросіяний, непересіяний; 2. непідсіяний.

НЕПАДУЛАДНАСЦЬ

ж

. непідвладність.
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НЕПАДУЛАДНЬІ непідвладний.
НЕПАДЬІХОДЗЯЧЬІ прикм. непідходящий, не
підхожий; непридатний; невідповідний; -чьія
умбвьі невідповідні умови.
НЕПАЖАДАНА прислівн. у знач. прис. небажано.
НЕПАЖАДАНАСЦЬ ж. небажаність.
НЕПАЖАДАНЬІ див. нежад&нм.
НЕПАЗБЕЖНА прислівн. неминуче.
н е п а з б Е ж н а с ц ь ж. неминучість.
НЕПАЗБ£ЖНЬІ неминучий; н. канбц немину
чий кінЄць.
НЕПАЗБЬІ^НЬІ книжн. невідбутний; (заст.) неперебутнйй, непозбутнйй; ~ная туїі непозбугна журба (туга), непозбутнйй сум (смуток).
НЕПАЗНАВАЛЬНА прислівн. невпізнанно, не
пізнанно.
НЕПАЗНАВАЛЬНАСЦЬ ж. філос. непізнава
ність, непізнаванність, недоступність для піз
нання.
НЕПАЗНАВАЛЬНЬІ 1. невпізнанний, непіз
нанний; 2. філос. непізнаваний, непізнаван
ний, недоступний для пізнання.
НЕПАЗНАНАСЦЬ ж. 1. непізнаність; 2. невпізнаність.
НЕПАЗНАНЬІ 1. непізнаний; 2. невпізнаний.
НЕПАІНФАРМАВАНЬІ (аб чим) непоінформований (про що).
НЕПАКАРАНАСЦЬ ж. непокараність.
НЕПАКАРАНЬІ непокараний.
НЕПАКОЙ, -кбю ч. неспокій, занепокоєння
с., непокій, тривожність ж.; стривоженість
ж ., збентеження с.; хвилювання с.
НЕПАКОРАНЬІ нескорений, непідкорений,
(рідше) невпокорений.
НЕПАЛАВАСПЬЛБІ статевонезрілий.
НЕПАЛЯГАЮЧЬІ прикм. с.-г. невилягаючий.
НЕПАМЬІСНА прислівн. у знач. прис. непри
ємно, прйкро, досйдно, гірко; ям^ зрабілася
вбльмі н. йому стіло дуже неприємно (прйк
ро, досадно, гірко).
НЕПАМЙСНАСЦЬ ж. неприємність, прйкрість, досада.
НЕПАМ1>ІСНЬІ неприємний, прйкрий, до
садний, гіркйй; -ньія думкі неприємні (прйкрі, досадні, гіркі думки).
НЕПАМЯРКОуНАСЦЬ ж. незговірливість, не
згідливість; упертість.
НЕПАМЯРКОУНЬІ незговірливий, незгідли
вий; упертий.
НЕПАНАДНА предик. непринйдно, каб н. бьілб
щоб не кортіло.
НЕПАПСАВАНЬІ непопсований, незіпсований.

НЕПАРАУНАЛЬНА і НЕПАРАУНАНА прислівн.
незрівнйнно; над усяке порівняння; (значно)
набагато.

н е п а р а У н а л ь н а с ц ь і НЕПАРА^НАНАСЦЬ
ж. 1. незрівнянність; 2. непорівнянність.

НЕПАРАУНАЛЬНЬІ і НЕПАРАУНАНЬІ1. (такий, що важко порівняти з ким-, чим-небудь
іншим; надзвичайний) незрівнйнний; ~ная
прьігажбсць незрівнйнна крас&; 2. (який так
відрізняється від чого-небудь, що не можна по
рівнювати) непорівнйнний; ~нмя велічмні

непорівнйнні величйни.

НЕПАРЬіУНА
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НЕПАРЙУНА прислівн. нерозрйвно.
НЕПАРЬІУНАСЦЬ ж. нерозрйвність; н. гістармчньїх сувязей нерозрйвність історичних
зв’язків.^
НЕПАРЬІУНЬІ нерозрйвний; -ньія часткі якбйнебудзь сістЗмьі нерозрйвні частйни якої-небудь системи.
НЕПАСЕДА ч. і ж . р о з м . непосйда, непосйдько
*/., побігайка ж., пострибун ч., вертун */., вер
туха ж ., дзйґа ж.
н е п а с Е д л і в а с ц ь ж. непосидючість, непо
сидющість, непосидячість, непосйдливість.
НЕПАСбДЛІВЬІ непосидючий, непосидющий,
непосидячий, непосйдливий.
НЕПАСЛУХМЙНА прислівн. неслухняно.
НЕПАСЛУХМЙНАСЦЬ ж. неслухняність, не
слухання с., непослух ч.
НЕПАСЛУХМЙНЬІ / НЕСЛУХМЙНЬІ неслухняний.
н е п а с л у ш А н с т в а с. неслухняність ж., не
слухання с., непослух ч.\ н. дзяцей неслухня
ність (неслухання, непослух) дітей.
НЕПАСПРАБАВАНЬІ невйпробуваний.
НЕПАСПЯВАЮЧЬІ 1. прикм. неуспішний;
2. у знач. імен, який (що) не встигає, невстигаючий.
НЕПАСПЯХОВА прислівн. неуспішно.
НЕПАСПЯХОВАСЦЬ ж. 1. невдалість; дарем
ність, марність; 2. пед. неуспішність.
НЕПАСПЯХОВЬІ 1. невдалий, даремний, мар
ний; ~вмя пбшукі невдалі (даремні, марні)
пошуки* 2. неуспішний.
НЕПАСРЗДНА прислівн. у різн. знач, безпосе
редньо.
НЕПАСРФДНАСЦЬ ж. безпосередність.
НЕПАСРФДНЬІ у різн. знач, безпосередній; н.
начальнік безпосередній начальник; г$та ягб
н. абавязак це його безпосередній обов’язок;
н. чалавек безпосередня людйна.
НЕПАСТАЙННЬІ непостійний; несталий, не
стійкий; ~нае надвбр’е нестійка погода; н.
зарббак непостійний заробіток; н. чалавек
непостійна людйна.
НЕПАСГАЙНСТВА с. непостійність, несталість,
нестійкість.
НЕПАТАПЛЙЛЬНАСЦЬ ж. непотоплюваність,
незатоплюваність.
н е п а т а п л й л ь н ь і непотоплюваний, незатоплюваний.
НЕПАТРАБАВАЛЬНА прислівн. невимогливо;
невибагливо.
НЕПАТРАБАВАЛЬНАСЦЬ ж. невимогливість;
невибагливість.
НЕПАТРАБАВАЛЬНЬІ невимогливий; н. камандзір невимогливий командйр; (який задо
вольняється чимось незначним — ще) невибаг
ливий; н. густ невибагливий смак.
н е п а т р А б н а прислівн. у знач. прис. не по
трібно, не треба.
НЕПАТРЙБНАСЦЬ ж . непотрібність.
НЕПАТРФБНЬІ непотрібний.
НЕПАТРФБШЧЬІНА ж . розм. непотрібність.
НЕПАУНАВАЖКІ неповновагий, не повної вагй.
НЕПАУНАПРАУЕ с . неповноправність ж .

НЕПЛАЦЄЖ

НЕПАУНАПРАУНА прислівн. неповноправно.
НЕПАУНАПРАУНАСЦЬ ж. неповноправність.
НЕПАУНАПРАУНЬІ неповноправний.
НЕПАФАРБАВАНЬІ непофарбований.
НЕПАХАВАНЬІ непохований, непохоронений.
НЕПАХЇСНА прислівн. непохйтно, несхитно;
стійко, твердо.
НЕПАХІСНАСЦЬ ж. непохитність, несхитність;
стійкість, твердість.
НЕПАХІСНЬІ непохитний, несхитний; стійкйй, твердий; ~ная вбля непохйтна (несхит
на, тверда) воля; ~нае рашЗнне непохитне
(тверде) рішення.
НЕПАЧЦЇВА прислівн. нешаноблйво, непо
важливо; зневажливо; неввічливо; нечемно,
неґречно.
НЕПАЧЦІВАСЦЬ ж. нешанобливість, непо
важливість; зневажливість; неввічливість; не
повага, непошана; зневага.
НЕПАЧЦЇВЬІ нешаноблйвий, неповажливий;
зневажливий; неввічливий; нечемний, негреч
ний.
НЕПЕРААДОЛЬНАСЦЬ ж. непереборність,
непереборення, непоборність, незборймість;
нездоланність, непереможність.
НЕПЕРААДОЛЬНЬІ непереборний; непобор
ний, (рідше) непоборймий, незборимий, не
зборний; нездоланний, непереможний.
НЕПЕРАБРАНЬІ неперебраний.
НЕПЕРАВЬІШАНАСЦЬ ж. неперевершеність.
НЕПЕРАВ&ШАНЬІ неперевершений; н. узор
маст&цтоа неперевершений зразок мистецтва.
НЕПЕРАДАВАЛЬНЬІ непередаваний; невимов
ний.
НЕПЕРАКАНАЛЬНА див. непераканауча.
НЕПЕРАКАНАЛЬНАСЦЬ див. непераканаучасць.
НЕПЕРАКАНАЛЬНЬІ див. непераканаучм.
НЕПЕРАКАНАУЧА і НЕПЕРАКАНАЛЬНА прислівн. непереконливо.
НЕПЕРАКАНАУЧАСЦЬ і НЕПЕРАКАНАЛЬНАСЦЬ ж. непереконливість.
НЕПЕРАКАНАУЧЬІ і НЕПЕРАКАНАЛЬНЬІ
непереконливий.
НЕПЕРАКЛАДАЛЬНАСЦЬ ж . неперекладність.
НЕПЕРАКЛАДАЛЬНЬІ неперекладнйй; н. ви
раз непере^кладнйй вйслів.
НЕПЕРАЛІУКІ див. непяр:§лі$та.
НЕПЕРА^ЗЙДЗЕНЬІ неперевершений.
НЕПЕРАХОДНАСЦЬ ж. грам, неперехідність.
НЕПЕРАХОДНЬІ грам, неперехіднйй; н. дзеяслбу неперехідне дієслово.
НЕПЕРЬІЯДЬІЧНЬІ неперіодйчний.
НЕПІСЬМЕННА прислівн. неграмотно.
н е п і с ь м Е н н а с ц ь ж. 1. неписьменність;
2. безграмотність, неграмотність.
н е п і с ь м Е н н а я ж. імен, (та, що не вміє пи
сати й читати) неписьменна, неграмотна.
НЕПІСЬМЕННЬІ 1. прикм. нерамотний; (який
не вміє читати й писати — звичайно) непись
менний; 2. у знач. імен, неписьменний, не
грамотний.
НЕПЛАЦСЖ, -цяжу ч. неплатіж.

НЕПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ

311

НЕПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. неплатоспро
можність.
НЕПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНЬІ неплатоспроможний.
н е п л а ц £ л ь ш ч ь ік ч. неплатник.
НЕПЛАЦбЛЬШЧЬІЦА ж. неплатниця.
НЕПРАБІВАЛЬНЬІ я к о г о ( щ о ) не можна пробйти, непробивнйй.
НЕПРАБІУНЙ прям., перен. якого (що) не
можна пробити, непробивнйй.
НЕПРАВАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. юр. неправоздат
ність.
НЕПРАВАЗДОЛЬНЬІ юр. неправоздатний.
НЕПРАВАМОЦНАСЦЬ ж. юр. неправосйльність, неправомочність.
НЕПРАВАМОЦНЬІ юр. неправосйльний, не
правомочний.
н е п р а в Е р а н ь і неперевірений.
НЕПРАДБАЧАНА прислівн. непередбачено.
НЕПРАДБАЧАНАСЦЬ ж . непередбаченість;
н. вьідаткау непередбаченість витрат.
НЕПРАДБАЧАНЬІ непередбачений; -ньія акалічнасці непередбачені обставини.
НЕПРАДБАЧЛІВА прислівн. непередбачливо.
НЕПРАДБАЧЛІВАСЦЬ ж . непередбачливість.
НЕПРАДБАЧЛІВЬІ непередбачливий; н. чалавек непередбачлива людйна.
НЕПРАДКАЗАЛЬНЬІ непередбачуваний, непрогнозований.
НЕПРАДУГЛЕДЖАНЬІ непередбачений; -ньія
цяжкасці непередбачені труднощі; н. закбнам
непередбачений законом.
НЕПРАДУЗЯТАСЦЬ ж. неупередженість; н.
думкі неупередженість думки.
НЕПРАДУЗЙТЬІ неупереджений; н. крмтьік
неупереджений критик.
НЕПРАДУКТЬІУНАСЦЬ ж. грам, непродуктйвність; н. карбткіх форм приметнікау непродуктйвність коротких форм прикметників.
НЕПРАДУКТЙУНЬІ грам, непродуктйвний;
н. суфікс непродуктйвний суфікс.
НЕПРАДУКЦЙЙНА прислівн. непродуктйвно.
НЕПРАДУКЦЬІЙНАСЦЬ ж. непродуктйвність.
НЕПРАДУКЦЬІЙНЬІ непродуктйвний; ~ная
праца непродуктйвна праця; ~ная гаспадарка
непродуктйвне господарство.
НЕПРАЕЗДЖЬІ і НЕПРАЇЗНЬІ непроїжджий,
непроїзнйй.
НЕПРАЖАВАНЬІ непрожований.
НЕПРАЗОРЛІВА прислівн. недалекоглядно, не
далекозоро; короткозоро; непрозорлйво; не
передбачливо.
НЕПРАЗОРЛІВАСЦЬ ж. недалекоглядність,
недалекозорість; короткозорість; непрозорлйвість; непередбачливість.
н еп р азО р л ів ьі недалекоглядний, недале
козорий; короткозорий; непрозорлйвий; не
передбачливий; н. чалавбк недалекоглядна
(недалекозора) людйна.
НЕПРАЗРЙСТЬІ непрозорий.
НЕПРАНІКАЛЬНА прислівн. непронйкно, непронйкливо; непроглядно.
НЕПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж . непронйкність, не-
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пронйкливість; непрозірність, непрозорість;
непроглядність.
НЕПРАНІКАЛБНЬІ непронйкнйй, непронйкливий; (для погляду — ще) непрозірнйй, не
прозорий; непроглядний; н. гушчар непро
глядні хащі; ~ная перагарбдка непроникна
(непронйклива) перегородка.
НЕПРАНІКН£НЬІ (який приховує від інших
свої наміри, думки, почуття; потайливий) непронйкний, непронйкливий.
НЕПРАТРУЧАНЬІ непротруєний.
НЕПРАЦАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. непрацездатність.
НЕПРАЦАЗДОЛЬНЬІ непрацездатний.
НЕПРАЦОуНЬІ нетрудовйй; -ньія дахбдьі не
трудові доходи.
НЕПРАЦУЮЧЬІ прикм. якйй (що) не працює.
НЕПРАЦЙГЛАСЦЬ ж. нетривалість, недовго
часність.
НЕПРАЦЯГЛБІ нетривалий, недовгочасний;
недовгий, короткий; р&дасць бьіл£ -лай ра
дість була недовгою (короткою).
НЕПРЬІБРАНЬІ непрйбраний.
НЕПРЬІБЬІТКОВАСЦЬ ж. неприбутковість.
НЕПРЬІБЬІТКОВЬІ неприбутковий.
НЕПРЬІБЬЩЦЙ с . неприбуття.
НЕПРЬІВЕТЛІВА і НЕПРЬІВЕТНА прислівн.
непривітно.
н е п р ь і в £ т л ів а с ц ь і н е п р ь і в £ т н а с ц ь
ж. непривітність.
НЕПРЬІВ£ТЛІВЬІ і НЕПРЬІВСТНЬІ непри
вітний.
НЕПРЬІВЙКШЬІ прикм. якйй (що) не звик,
незвйклий, (рідше) якйй (що) не привйк, непривйклий; якйй (що) не призвичаївся, не
призвичаєний.
НЕПРЬІВЙЧКА ж. незвйчка.
НЕПРЬІВЙЧНА прислівн. незвйчно; незви
чайно.
НЕПРЬІВЙЧНЬІ 1. (такий, до якого не звик
ли; новий для кого-небудь) незвйчний; незви
чайний; 2. (який немає звички до чого-небудь)
незвйклий, незвйчний, непризвичаєний.
НЕПРЬІГЛЯДНА прислівн. непривабливо, не
принадно.
НЕПРЬІГЛЙДНАСЦЬ ж. непривабливість, не
принадність, непривабність; непоказність.
НЕПРЬІГЛЙДНЬІ непривабливий, непринад
ний, непривабний; непоказнйй; н. чалавек
неприваблива людйна; н. малюнак непри
вабливий малюнок.
НЕПРЬІГОДНАСЦЬ ж. непридатність (до чо
го, для чого, на що).
НЕПРЬІГОДНЬІ непридатний (до чого, для чо
го, на що).
НЕПРБІГОЖА прислівн. у різн. знач, негарно,
некрасйво.
НЕПРЬІГОЖЬІ у різн. знач, негарний, некрасйвий; (про зовнішність людини — ще) невродлйвий, негарний на вроду, поганий, по
ганкуватий, поганенький; н. пбчьірк негар
ний (некрасйвий) почерк; н. вигляд негар
ний (некрасйвий) вйгляд; н. учьшак негарний
(некрасйвий) учйнок.
НЕПРЬІЗНАНАСЦЬ ж. невйзнаність.
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НЕПРЬІЗНАННЕ с. невизнання.
НЕПРЬІЗНАНЬІ невйзнаний; н. па$т невизна
ний поет.
НЕПРЬІКМЕТНА див. непримітна.
НЕПРЬІКМЇТНАСЦЬ див. непрьімбтнасць.
НЕПРЬІКМЕТНЬІ див. непрьімбтньї.
НЕПРЬІМАЛЬНАСЦЬ ж . неприйнятність.
НЕПРЬІМАЛЬНЬІ неприйнятний.
НЕПРЬІМАННЕ с. неприйняття, (незак. д. —
ще) неприймання.
НЕПРЬІМЕТНА і НЕПРЬІКМЕТНА непоміт
но, непримітно.
НЕПРЬІМБТНАСЦЬ / НЕПРЬІКМбТНАСЦЬ
ж. непомітність, непримітність.
НЕПРЬІМеТНЬІ / НЕПРЬІКМЙТНЬІ непо
мітний, непримітний.
НЕПРЬІНЙТЬІ непрййнятий.
НЕПРЬІНЯЦЦЕ с. неприйняття, (незак. д. —
ще) неприймання; (заходів тощо) невжиття,
(незак. д. — ще) невживання; н. належних
мер невжиття налбжних заходів.
НЕПРЬІСТАСАВАНАСЦЬ ж . непристосова
ність.
НЕПРЬІСТАСАВАНЬІ і НЕПРЬІСТАСОВАНЬІ
непристосований.
НЕПРЬІТВОРНА прислівн. невдавано, неудавано, щйро.
НЕПРЬГГВОРНАСЦЬ ж. щирість.
НЕПРЬГГВОРНЬІ невдаваний, неудаваний; щйрий; ~ная усмішка щйра усмішка.
НЕПРЬІТУЛЬНА див. ня}пгульна.
НЕПРЬІТУЛЬНАСЦЬ див. няутульнасць.
НЕПРЬІТУЛЬНЬІ див. няуіульнм.
НЕПРЬІХАВАНЬІ неприхований; ~нае ж£льніцтва неприховане шахрайство (шахруван
ня, шахраювання); ~ная нянавісць неприхо
вана ненависть.
НЕПРЬІЧАСАНЬІ і НЕПРЬІЧАСАНЬІ незачесаний, непричесаний.
НЕПРЬІЧЬІННАСЦЬ ж. непричетність; н. да
злачьгаства непричетність до злочину.
НЕПРЬІЧ1>ІННЬІ непричетний; єн да гЗтай
справи н. він до цієї справи непричетний.
НЕПРИЯЗНА прислівн. непрйязно.
НЕПРЬІЙЗНАСЦЬ ж. неприязність, непрйязнь.
НЕПРЬІЙЗНЬІ непрйязний.
НЕПРЬІЙЗЬ ж. (недоброзичливе ставлення до
кого-, чого-небудь) непрйязнь.
н Є п р ь ія ц е л ь ч . недоброзйчливець, непри
хильник.
НЕПРЬІЙЦЕЛЬ ч. військ, ворог; противник,
супротйвник.
НЕПРЬІЙЦЕЛЬКА ж. недоброзйчлйвиця, не
прихильниця.
НЕПРЬІЯЦЕЛЬСКІ військ, ворожий.
НЕПРЗТЗНЦЬ і ЕЗНЬІ непретензійний.
НЕПЯРЙЛіУКІ, -лівак / НЕПЕРАЛЇУКІ, -лі
вак розм. непереливки, кепські справи; бачьіць, што н. бачить, що непереливки.
НЕРАЗАБРАНЬІ спец, необроблений.
НЕРАЗБУРАЛЬНАСЦЬ ж . незруйновність; нерозрйвність.
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НЕРАЗБУРАЛЬНЫ незруйновний; (дуже міц
ний) нерозрйвний.
НЕРАЗБЯРЫХА ж . розм. плутанина; (брак
зрозумілості й порядку — ще) безладдя с., без
лад ч., нелад ч.
НЕРАЗВІТЬІ (про мотузок і т. ін.) нерозкручений; нерозсуканий.
НЕРАЗВІТЬІ у різн. знач, нерозвйнений, нерозвйнутий; -тбе дзіця нерозвйнена (нерозвйнута) дитйна; -тая прамыслбвасць нероз
вйнена (нерозвйнута) промисловість; н. сказ
грам, непошйрене речення.
НЕРАСКЛАДАЛЬНАСЦЬ ж . нерозкладність.
НЕРАСКЛАДАЛЬНЫ нерозкладний.
НЕРАСПАЗНАВАЛЬНАСЦЬ ж . 1. нерозрізненність, нерозрізнймість; невиразність; 2. невйдймість.
НЕРАСПАЗНАВАЛЬНЬІ 1. ('такий, що важко
відрізнити від іншого) нерозрізненний, нерозріз
нимий; (нечіткий) невиразний; 2. (майже неви
димий) невидний, невйдймий, непомітний.
НЕРАСПАЗНАНЬІ нерозпізнаний.
НЕРАСПАКАВАНЫ нерозпакований.
НЕРАСПРАЦАВАНАСЦЬ ж. нерозробленість.
НЕРАСПРАЦАВАНЫ нерозроблений.
НЕРАСПРФЖАНЫ нерозпрйжений.
НЕРАССЯДЛАНЫ нерозсідланий.
НЁРАСТ, -ту ч. біол. нерест.
НЕРАСТАВАЦЬ недок. біол. нереститися.
НЁРАСТАВЫ біол. нбрестовий.
НЕРАСГАРОПНАСЦЬ ж . неметкість, немоторність.
НЕРАСТАРОПНЫ (неповороткий) неметкий,
немоторний.
НЕРАСТВАРАЛЬНАСЦЬ ж . нерозчинність.
НЕРАСТВАРАЛЬНЫ нерозчйнний.
НЕРАСЦШЩЧА с. нерестовище, нерестйще,
тйрло, терло.
НЕРАСЧАСЛНЫ /НЕРАСЧАСАНЫ незачёсаний, нерозчесаний.
НЁРАТ ч. риб. ятір; верша ж.; 0 папауся (тра
т у ) у н. — ні узад ні упёрад присл. ні туди ні
сюди.
НЕРА^НАДУШНЫ небайдужий, небайдужний.
НЕРА^НУЮЧЬІ вст. сл. пробачте (вйбачте,
даруйте) за порівняння.
НЕРАУНЙ ч. і ж. нерівня; ён ёй н. він їй не
рівня.
НЕРВ ч. у різн. знач. нерв; зрбкавы н. зоровйй
нерв; трайнічньї н. трійчастий нерв; н. гбрада
нерв міста; 0 жалёзныя нёрвы залізні нерви;
дзейнічаць на нёрвы нервувати (кого), діяти
на нерви (кому); іграць на нёрвах грати на
нервах; псав&ць нёрвы псувати нерви; трапаць нёрвы шарпати нерви (кому), сотати
нерви (з кого).
НЕРВОВА-МЬІШАЧНЬІ мед. нервово-м’язовйй.
НЕРВ0ВА-САСУД31СТЫ мед. нервово-судйнНИЙ.

НЕРУПЛІВА недбайлйво, неретельно.
НЕРУПЛІВАСЦЬ ж. недбайлйвість, неретёльність.
НЕРУПЛІВЬІ недбайлйвий, неретельний; н.
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гаспадар недбайливий (неретельний) госпо
дар; -выя аднбсіньї недбайлйве (неретельне)
ставлення.
НЕРУХАВА прислівн. нерухлйво.
НЕРУХАВАСЦЬ ж . нерухлйвість.
НЕРУХАВЫ розм. (неповороткий, повільний)
нерухлйвий; ~вая жанчына нерухлива жінка.
НЁРУШ ж. розм. (що-небудь незаймане, первіс
не, дике) цілйк ч.\ (про землю — ще) цілина,
новина; (про ліс) незайманий (одвічний) ліс,
праліс.
НЕРЭАЛ13АВАНЫ нереалізований.
НЕСАБРАНЬІ с.-г. незібраний.
НЕСАКРУШАЛЬНА прислівн. незл&мно; непохйтно.
НЕСАКРУШАЛЬНАСЦЬ ж. незламність; непохйтність.
НЕСАКРУШАЛЬНЬІ незламний; непохйтний;
~ная вбля нарбда незламна (непохйтна) воля
народу.
НЕСАЛЁНЫ несолоний.
НЕСАМАВЇТА прислівн. 1. непривабливо, не
принадно, непривабно; непоказно, незугар
но, мйршаво; 2. негоже, погано, непорідно;
3. у знач. прис. погано, (розм.) поганёнько.
НЕСАМАВҐГАСЦЬ ж. 1. непривабливість, не
принадність, непривабність; непоказність, не
зугарність, мйршавість; 2. негожість, непо
рядність.
НЕСАМАВЇТЬІ 1. непривабливий, непринад
ний, непривабний; непоказний; (про зовніш
ність людини розм. — ще) незугарний; (зде
більшого про людину й тварин — ще) мйршавий; н. на выгляд непоказнйй (незугарний,
мйршавий) на вйгляд (з вйгляду, на погляд,
з погляду, на око); 2. негожий, поганий, не
порядний, вартий осуду; н. учынак поганий
(непорядний, вартий осуду) учйнок; 3. пога
ний, кепський; н. настрбй поганий (кепсь
кий) настрій.
НЕСАПРАУДНАСЦЬ ж . недійсність. — Див.

ще несащтудны 1.

НЕСАПРАуДнЫ 1. (який не має законної си
ли) недійсний; дакумёнты прызн&ны -ньімі
документи вйзнані недійсними; 2. (підробний) несправжній; -нае срЗбра несправжнє
срібло; 3. (у назвах рослин, тварин, хвороб
тощо) несправжній; ~ныя крьшггалі мін. не
справжні кристали; 4. (зовні схожий з чимнебудь) несправжній; ~нае сбнца метеор, не
справжнє сонце.
НЕСАПСАВАНАСЦЬ ж. незіпсованість.
НЕСАПСАВАНЫ незіпсований.
НЕСАРДЕЧНА прислівн. непривітно, непривітливо; негостинно.
НЕСАРДЙЧНАСЦЬ ж. непривітність, непривітливість; негостинність.
НЕСАРДЙЧНЫ непривітний, непривітливий;
негостйнний.
НЕСКАНЧОНА прислівн. нескінченно, безкі
нечно, без кінця, без краю, без кінця-краю.
НЕСКАНЧОНАСЦЬ ж. нескінченність, безкі
нечність, безкраїсть; н. дарбгі нескінченність
(безкінечність, безкраїсть) дороги.

НЕСПАКОЙНЫ

НЕСКАНЧОНЬІ нескінченний, (рідше) безкі
нечний, безконечний, безкраїй; ~ныя спрЗчкі нескінченні (безкінечні, безконечні) супе
речки.
НЕСКАРАЧАЛЬНЫ мат. нескоротний.
НЕСКАРЬІСТАННЕ с. невикористання, (незак. д. — ще) невикористовування.
НЕСКАРЫСТАНЫ невйкористаний.
НЕСКЛАДАНА прислівн. нескладно.
НЕСКЛАДАНЫ нескладний; н. механізм не
складний механізм; -нае пыт&нне нескладне
питання.
НЕСКЛАДОВЬІ лінгв. нескладовйй; -выя гукі
нескладові звуки.
НЕСКЛАНЙЛЬНАСЦЬ ж. грам, невідмінюва
ність.
НЕСКЛАНЙЛЬНЬІ грам, невідмінюваний; н.
назбунік невідмінюваний імбнник.
НЕСЛУХМЙНЫ див. непаслухмйны.
НЕСМЯРОТНАСЦЬ ж . безсмертність, невми
рущість.
НЕСМЯРОТНЬІ безсмертний, невмирущий; н.
пбдзвіг безсмертний (невмирущий) подвиг.
НЕСПАГАДЛІВА і НЕСПАГАДНА прислівн. не
чуйно, нечуло, нечутлйво.
НЕСПАГАДЛІВАСЦЬ і НЕСПАГАДНАСЦЬ ж .
нечуйність, нечутлйвість; ВЫЯВЩЬ н. вйявити
нечуйність (нечутлйвість).
НЕСПАГАДЛІВЬІ і НЕСПАГАДНЫ нечуйний,
нечутлйвий.
НЕСПАДЗЁУКА ж . розм. (неочікуваний, непе
редбачений випадок, пригода тощо) несподі
ванка; ад ~кі з (від) несподіванки.
НЕСПАДЗЁУК1 і НЕУСПАДЗЁУК1 прислівн.
розм. несподівано, раптово.
НЕСПАДЗЯВАНА прислівн. несподівано, рап
тово.
НЕСПАДЗЯВАНАСЦЬ ж . 1. (якість, власти
вість) несподіваність; раптовість; н. сустрЗчы
несподіваність зустрічі; 2. (неочікувана подія,
випадок тощо) несподіванка; прыёмная н. при
ємна несподіванка.
НЕСПАДЗЯВАНКА ж . розм. (неочікувана по
дія, випадок тощо) несподіванка.
НЕСПАДЗЯВАНЬІ несподіваний; раптовий; н.
госць несподіваний гість; ~ня вёстка неспо
дівана звістка; ~ная здагадка раптовий здо
гад; н. напдд несподіваний (раптовий) напад;
зд&рылася ~нае сталося несподіване.
НЕСПАЗНАНЫ незвіданий, незазнаний; (про
переживання) непережйтий.
НЕСПАК0ЙЛ1ВЫ розм. неспокійний.
НЕСПАКОЙ, -кбю ч. у різн. знач, неспокій; ягб
ахаїгіу н. його охопйв (огорнув, пройняв) не
спокій; н. сярбд вайскбуцау неспокій серед
військових; 0 за дурнбй галавбй наг&м н.
присл. за дурною головбю і ног£м нем£ спо
кою (лихо, біда дістається); через дурнйй ро
зум ногам лйхо.
НЕСПАКОЙНЫ у різн. знач, неспокійний; н.
хар&ктар неспокійна вдача, неспокійний ха
рактер; н. хлбпец неспокійний хлопець; н.
час неспокійний час.
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НЕСПРАБАВАНЬІ невйпробуваний, неперевірений.
НЕСПРАГАЛЬНАСЦЬ ж . грам, недієвідмінюваність, (рідше) невідмінюваність.
НЕСПРАГАЛЬНЬІ грам, (про дієслово) недієвідмінюваний, (рідше) невідмінюваний; -ньія
дзеяслбвьі недієвідмінювані дієслова.
НЕСПРАКТЬІКАВАНАСЦЬ ж . недосвідченість.
НЕСПРАКТЬІКАВАНЬІ ж. недосвідчений.
НЕСПРЬІЙЛЬНА прислівн. 1. несприятливо; абставіньї склаліся н. обставини склалися не
сприятливо; 2. недоброзйчливо; да ягб аднесліся н. до нього поставилися недоброзйчливо.
НЕСПРЬІЙЛЬНАСЦЬ ж. 1. несприятливість;
2. недоброзйчливість.
НЕСПРЬіАЛЬНЬІ 1. несприятливий; ~ния умбвьі несприятливі умови; 2. недоброзйчливий; н. адк&з недоброзйчлива відповідь.
НЕСТАВАЦЬ недок. безос. не вистачати, бра
кувати, (рідко) не ставати; часу нестаб часу
не вистачає ^бракує); сіл нестае сйли не ви
стачає (бракує).
н е с у в ь ім Е р н а с ц ь ж. несумірність, неспіль
номірність; непорівнянність.
НЕСУВЬІМЙРНЬІ несумірний, неспільномір
ний; (який не можна порівнювати) непорів
нянний; -ньія велічйні непорівнянні величйни.
НЕСУГУЧНЬІ неспівзвучний; ~ния слбвьі не
співзвучні слова.
НЕСУЛАДЦЗЕ с. (брак ладу) безладдя, безлад
ч., хаос «/., нелад ч., сумбур ч.\ н. у души хаос
(нелад, сумбур) у душі.
НЕСУЛАДНА прислівн. неузгоджено, негармо
нійно.
НЕСУЛАДНАСЦЬ ж . неузгодженість, негар
монійність; н. дзеянняу неузгодженість дій.
НЕСУЛАДНЬІ неузгоджений, негармонійний;
~ная раббта неузгоджена робота.
НЕСУМЛбННА прислівн. нечесно, несумлін
но, несовісно, безсовісно.
н е о т о л Е н н а с ц ь ж. нечесність, несумлін
ність, несовісність, безсовісність.
НЕСУМЛбННЬІ нечесний, несумлінний, не
совісний, безсовісний.
н е с у м н й н н а і. прислівн. безсумнівно, без
перечно; 2. у знач. прис. безперечно, безсум
нівно, немає сумніву; 3. у знач. вст. сл. без
перечно, безсумнівно, немає сумніву, певна
річ, звичайно.
НЕСУМН£ННАСЦЬ ж . безсумнівність, без
перечність; [цілковйта] певність; очевйдність;
н. дбказау безсумнівність (безперечність, оче
вйдність) доказів.
НЕСУМНЕННЬІ безсумнівний, безперечний;
(визначений, окреслений) [цілком] певний,
очевидний; н. пбспех безсумнівний (безпе
речний, цілком певний, очевидний) успіх.
НЕСУМЯШЧАЛЬНАСЦЬ ж . несумісність; не
сполучність.
НЕСУМЯШЧАЛЬНЬІ несумісний; (про посаду,
поняття — ще) несполучний; -ньія пункти
пбгшщу несумісні (несполучні) п о г л я д и ; ~ния
паняцці несумісні (несполучні) поняття.
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НЕСУПАДАЮЧЫ прикм. незбіжний; розбіжний.
НЕСУПАДЗЁННЕ с. незбіг ч., (рідше) незбіж
ність ж.; розбіжність ж.
НЕСУПАСТАУЛЙЛЬНЫ непорівнянний; ~ныя
вббразы непорівнянні образи.
НЕСУПЬІННА див. няспйнна.
НЕСУПЬІННАСЦЬ див. няспйннасць.
НЕСУПЫННЫ див. няспйнни.
НЕСУРАЗМЁРНА прислівн. диспропорційно,
непропорційно, невідповідно.
НЕСУРАЗМЁРНАСЦЬ ж. диспропорційність,
непропорційність, невідповідність.
НЕСУРАЗМЁРНЫ диспропорційний, непро
порційний, невідповідний (чому, до чого)', галава ~ная рбсту голова непропорційна до зрос
ту, голова невідповідна зростові (до зросту).
НЕСУР’ЁЗНА прислівн. несерйозно.
НЕСУР’ЁЗНАСЦЬ ж. несерйозність.
НЕСУР’ЁЗНЫ у різн. знач, несерйозний; н. чалавёк несерйозна людйна; ~ная рана несер
йозна рана.
НЕСУСВЁТНЫ розм. 1. (безглуздий) несосві
тенний, несусвітній, несвітський; ~нае глупства несосвітенне (несусвітне) безглуздя, не
сосвітенна (несусвітня) дурнйця; 2. (незви
чайний) несвітський; ~ная гарачыня несвіт
ська спека.
НЕСУСВЁЦ1ЦА ж. розм. 1. безглуздя с., нісе
нітниця, нісенітниці, недоладність, дурнй
ця, дурнйці; нагаварыць ~цы наговорити ні
сенітниць (дурниць); 2. (щось неймовірне, над
звичайне у своєму вияві) щось страшне; на
шашй рабілася н. на соші робилося щось
страшне.
НЕСУЦЁШНА прислівн. безутішно, невтішно,
нерозважно.
НЕСУЦЁШНАСЦЬ ж. безутішність, невтішність, нерозважність.
НЕСУЦЁШНЫ безутішний, невтішний, нероз
важний.
НЕСУЦЇШНЬІ 1. безугавний, неутавний, не
вгамовний, невгавучий, невгавущий; який
(що) не втихає (не стихає, не вщухає); н.
рбкат мбра буркотіння моря, яке (що) не
втихає (не стихає, не вщухає); 2. (про біль)
невгамовний, невтишймий, невтйшний.
НЕСУЦЯШАЛЬНЫ невтішний, невтішливий.
НЁСЦ11 недок. у різн. знач, нести; н. дзіця на
руках нестй дитину на руках; н. адказнасць
відповідати; н. пакаранне зазнавати кари, від
бувати (нестй) кару; н. лухту верзти (плестй)
нісенітниці, верзтй дурнйці, теревені прави
ти; вёцер нясё пил вітер несе п и л ; висбка
сябё н. тримати себе бундючно, поводитися
бундючно; 0 н. свой криж нестй свій хрест;
куди нбгі нясуць куди ноги несуть, навмання.
НЁСЦ12 недок. (про птахів) нестй.
НЕСЦІСКАЛЬНАСЦЬ ж. нестисливість.
НЕСЦІСКАЛЬНЬІ нестйсливий.
НЁСЦ1СЯ1 недок. 1. (швидко рухатися) мчати,
нестйся, гнатися; 2. пас. нестися.
НЁСЦ1СЯ2 недок. (про птахів) нестйся.
НЕСЦІХАНА прислівн. безугавно, без угаву,
неугавно, невгамовно, не вгаваючи.
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НЕСЦІХАНАСЦЬ ж. безугавність, неугавність,
невгамовність, невгавучість, невгавущість.
НЕСЦІХАНЬІ безугавний, неугавний, невга
мовний, невгавучий, невгавущий; якйй (що)
не втихає (не стихає, не вщухає); н. крик
крик, якйй (що) не втихає (не стихає, не
вщухає). ^
НЕСЯБРОУСКІ недружній, нетоварйський.
НЕТА торг, невідм. нетто.
НЕТА-БАЛАНС ч. спец, нетто-баланс.
НЕТА-ВАГА ж . спец, нетто-вага.
НЕТАКТОУНА / НЕТАКТЬІЧНА прислівн. не
тактовно.
НЕТАКТОУНАСЦЬ і НЕТАКТЙЧНАСЦЬ ж .
нетактовність.
НЕТАКТОУНЬІ і НЕТАКТЬІЧНЬІ нетактов
ний; н. чалавек нетактовна людйна.
НЕТАЛЕНАВГГЬІ неталановйтий; н. чалавек
неталановйта людйна; -тая игіга неталановйта книжка.
НЕТА-МАСА ж . спец, нетто-маса.
НЕТРЬІ, -pay тільки мн. 1. надра; распрацбука
-pay розробка надр; зямнйя н. земні надра;
2. (важкопрохідне місце) нетрі, нетрища, ха
ща ж.; 3. перен. нетрі, нетрища; н. памяці не
трі (нетрища) пам’яті; н. души нетрі (нетри
ща) душі; у -рах Палесся у нетрях Полісся.
НЕТРИВАЛА прислівн. неміцно; нетривко; не
тривало.
НЕТРЬІВАЛАСЦЬ ж . неміцність; нетрйвкість;
нетривалість.
НЕТРЬІВАЛЬІ 1. неміцнйй; (ненадійний, не
стійкий) нетривкйй; (нестійкий, короткочас
ний) нетривалий; н. падмурак неміцнйй під
мурок (підмурівок); 2. (про продукт) якйй (що)
швйдко псується, швидкопсувний; 3. невитривалий, нестійкйй; н. чалав&к невитривала
(нестійка) людйна; 4. (про малокалорійну їжу)
непожйвний, нетрйвнйй.
НЕТУЙЙШЬІ нетутешній, чужйй, сторонсь
кий.
НЕУВАРОТКІ обл. неповороткйй, немоторний,
непроворний.
НЕУВЯДАЛЬНАСЦЬ ж. 1. нев’янучість; 2. не
в’янучість, нев’янущість, невмирущість.
НЕУВЯДАЛЬНЬІ 1. якйй (що) не в’яне; -ная
зелень зелень, яка (що) не в’яне; 2. перен.
(який не втрачає свого значення, сили тощо)

нев’янучий, нев’янущий, невмирущий; -ная
Kgaca нев’януча (невмируща) краса.
НЕУГАМОННА прислівн. невгамовно, невго
монно, непогамовно.
НЕУГАМОННАСЦЬ ж. невгамовність, невго
монність, непогамовність.
НЕУГАМОННЬІ невгамовний, невгомонний,
неугавний, непогамовний, невгавущий.
НЕУГРУНТАВАНАСЦЬ ж . необгрунтованість.
НЕУГРУНТАВАНЬІ необгрунтований.
НЕУЖЬІВАЛЬНАСЦЬ і НЯУЖЬІТНАСЦЬ ж .
невжйваність.
НЕУЖАВАЛЬНЬІ і НЯУЖЙТНЬІ (який не
вживається, не використовується) невжива
ний; -нае слбва невжйване слово.
НЕУЖЬІВАННЕ с. невживання, невжиття.

Н ЕУРАЗУ М ЄЛА

НЕУЖЬІВАНЬІ (яким не користувалися) невжйваний; невикористовуваний; -нае адзенне^неношений одяг.
НЕУЗАБАВЕ прислівн. незабаром, невдовзі.
НЕУЗАМЕТКІ і НЕУЗАМЕТКУ прислівн. розм.
непомітно, непримітно.
НЕУЗАРАНЬІ незораний, невйораний.
НЕУЗАГАРАЛЬНАСЦЬ ж. спец, незаймйстість.
НЕУЗАГАРАЛЬНЬІ спец, незаймйстий.
НЕ^ЗДАГАД прислівн. у знач. прис. розм. невтямкй, невдогад.
НЕУЗЛЮБЇЦЬ док. не злюбйти.
н е У з н а к ї прислівн. обл. непомітно, непри
мітно.
НЕ^КАМПЛЕКТАВАНАСЦЬ Ж. невкомплектованість.
н е Ук а м п л е к т а в а н ь і невкомплектований.
НЕУКЛЮЧЙННЕ с. невключення.
НЕУЛАДКАВАНАСЦЬ ж . і. невпорядкованість;
н. архіва невпорядкованість архіву; 2. невлаш
тованість; н. бьіту невлаштованість побуту.
НЕУЛАДКАВАНЬІ 1. невпорядкований; -ная
гаспад&рка невпорядковане господарство;
2. (не забезпечений усім потрібним) невлаштований; -нае жьіцце невлаштоване життя.
НЕУМАЦАВАНЬІ і н е У м а ц О в а н ь і неукріп
лений, незакріплений.
НЕУМІРУЧАСЦЬ ж . безсмертя с., безсмерт
ність, невмирущість.
НЕУМІРУЧЬІ безсмертний, невмирущий.
НЕУМЯШАННЕ с. невтручання; палітьїка -ння
політика невтручання.
НЕУНІКНЕНАСЦЬ ж . неминучість; н. краху
неминучість краху.
н е у н ік н Е н ь і неминучий; н. лес неминуча
доля.
н е у н я с Е н н е с. невнесення.
НЕ^ПАПАД прислівн. невлад, невгаразд; не до
речі, не до ладу, (розм.) не до шмйги; не
влучно, невчасно, гаварьщь н. говорйти (ка
зати) не до речі (не до ладу).
НЕУПАРАДКАВАНАСЦЬ ж. 1. невпорядкова
ність; 2. невлаштованість; 3. (без вигод) не
впорядкованість, невпорядженість.
НЕУПАРАДКАВАНЬІ1. невпорядкований; -ная
гаспад&рка невпорядковане господарство;
2. невлаштований; -н и я справи невлаштовані справи; 3. (без вигод) невпорядкований,
невпоряджений.
НЕУПРЬІЦЙМ прислівн. розм. 1. непомітно,
непримітно; н. заснуу непомітно заснув; 2. у
знач. прис. розм. невтямкй, невдогад; а яму і
н .а йому й невтямкй.
НЕУРАДЖАЙ, -джаю ч. неврожай.
НЕУРАДЖАЙНАСЦЬ ж. неврожайність.
НЕУРАДЖАЙНЬІ неврожайний.
НЕУРАДЛІВАСЦЬ ж . 1. неродючість; н. глебьі
неродючість ґрунту; 2. неврожайність.
НЕУРАДЛЇВЬІ 1. неродючий; -вая глбба не
родючий ґрунт; 2. неврожайний; н. год не
врожайний рік.
НЕУРАЗУМЕЛА прислівн. не розуміючи; зди
вовано, зачудовано, зчудовано; спантелйчено; розгублено.

н е Ур а з у м ё л ы
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НЕУРАЗУМЙЛЬІ / НЕУРАЗУМСННЬІ якйй
(що) не розуміє; здивований, повний подиву
(здивування, здивовання), зачудований, зчудбваний; спантелйчений; розгублений; н. пбзірк здивований, повний подиву (здивуван
ня, здивовання) погляд.
НЕ^СВЯДОМЛЕНА прислівн. неусвідомлено.
н е У с в я д О м л е н а с ц ь ж. неусвідомленість;
н. пачуцця неусвідомленість почуття.
НЕУСВЯДОМЛЕНЬІ 1. неусвідомлений, не
свідомий; н. страх неусвідомлений страх; ~ная
трьівбга неусвщомлена (несвідома) тривога;
2. (незрозумілий) неусвідомлений.
НЕУСПАДЗДОКІ див. неспадз6?кі.

ж. несприйнятливість;
несхильність. — Див. ще неуспрьгімлівьі.
НЕУСПРЬІЇМЛІВЬІ (який погано сприймає,
розуміє що-небудь) несприйнятливий; н. в^чань несприйнятливий учень.
НЕУСПРЬІМХЛЬНАСЦЬ ж. мед., біол. (імунітет організму) несприйнятливість, несхиль
ність. — Див. ще неуспрьім&льнасць.
НЕУСПРЬІМАЛЬНЬІ мед., біол. (який має іму
нітет до певного захворювання) несприйнят
ливий, несхильний; н. арганізм несприйнйтливий організм; н. да захвбрванняу несприй
нятливий (несхильний) до захвбрювань.
НЕУСТАЛЯВАНЬІ 1. (який не зовсім сформу
вався, склався) несталий; (який не має уста
леності) неусталений; хиткий, хисткий; мінлйвий; н. хар&ктар нестала (хитка, хисткй)
вд£ча, несталий (хиткйй, хисткйй) характер;
2. неналагоджений; невлаштований; ~нае жьщце неналагоджене життя.
НЕ^СТРЬІМАННЕ с. непомірність ж., над
мірність ж.\ непоміркованість ж.; (зловжи
вання) надуживання.
НЕ^ТАЙМАВАНА / НЕУТАЙМО^НА при
слівн. неприборкано; непогамовно.
н е^тай м аван асц ь і н еугай м О ун асць
ж. неприббрканість; невгамовність, непога
мовність; невтрймність, нестрймність; н. фан
тазії неприббрканість (невтрймність, нестрйм
ність) фантазії.
НЕУТАЙМАВАНЬІ / НЕ^ТАЙМОУНЬІ не
приборканий; невгамбвний, непогамовний;
невтихомйрний; невтрймний, нестримний;
н. натура негамовна (непогамовна, невтрймна, нестрймна) натура.
НЕФ ч. архіт. нава ж., неф.
НЕФАРБАВАНЬІ нефарбований.
НЕХАЦбННЕ с. небажання (рідко) нехотіння.
НЕХАЦЬ прислівн. розм. 1. (без бажання) нбхотя, знехотя, знехочу, нехотячи; неохоче;
2. безос. у знач. прис. (немає бажання) неба
жання с., (розм.) неохота ж., нбхіть ж знео
хота ж.\ чьгг&ць — н. читати — нехіть (не
охота, знеохота).
НЕХЛЯМЙЖА прислівн. незграбно; неоковйрно; вайлувато.
НЕХЛЯМЯЖАСЦЬ ж. незфабність, неоковйрність; вайлуватість.
НЕХЛЯМЙЖЬІ незграбний; (розм.) неоковир
ний; (неповороткий — про людину — ще) вай
луватий; (непоказний) мйршавий; н. чалавбк
н е Ус п р ь П м л і в а с ц ь
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незфйбна (неоковирна, вайлувата) людйна,
незграба ч. і ж., вайло ч. і ж.\ ~жае самарббнае сядлб незфабне (неоковйрне) саморобне
сідло.
НЕЦВЯРОЗА прислівн. прям., перен. нетверезо.
НЕЦВЯРОЗАСЦЬ ж. прям., перен. нетверезість.
НЕЦВЯРОЗЫ прям., перен. нетверезий; ~зыя
аднбсіньї да падзёй нетверезе ставлення до
подій.
НЁЦЕЛЬ ж. с.-г. (про корову) ялівка.
НЁХРЫСЦЬ ч. розм. нехрист.
НЕХРЫШЧОНЫ імен, нехрёщений.
НЁХТА род., знах. нёкага, дав. нёкаму, op., місц.
нёпм неознач. займ, хтось; (у поєднанні з пріз
вищем, іменем) на прізвище, на ім’я; (розм.)
якййсь [собі], такий собі, одйн якййсь; н.
пастукау у акнб хтось постукав у вікно; мне
здалбся, что вы гаварйлі з нікім мені здалося,
що ви розмовляли з кимось; н. Вараневіч
якййсь [собі] Воронёвич, одйн якййсь Воронёвич; такий собі Воронёвич; на прізвище
Воронёвич.
НЕЦІКАВА прислівн. 1. нецікаво; 2. розм. негар
но, некрасиво; 3. розм. посерёдньо; погано.
НЕЦІКАВЬІ 1. нецікавий; н. субясёдмк неці
кавий співрозмовник; ~вая апбвесць неціка
ва повість; 2. розм. негарний, некрасйвий; н.
выгляд негарний (некрасйвий) вйгляд; 3. розм.
(не дуже добрий) неважний, посередній; поганёнький; н. сёлета ураджАй неважний (поганёнький) урож&й цього року.
НЕЦІКАУНАСЦЬ ж. недопйтливість, нецікавість.
НЕЦІКАУНЬІ недопйтливий.
НЕЦЫРЫМОННЫ нецеремонний, безцере
монний.
НЕЦЬМЯНЁЮЧЫ прикм. немёркнучий.
НЕЦЯРПІМЬІ 1. нетерпймий, неприпустймий,
неприпущённий, недопустймий, недопущённий; (який не можна витримати) нестёрпний; -має станбвішча нетерпймий (не
припустймий, неприпущённий, нестёрпний)
стан.
НЕЦЯРПЛІВА прислівн. нетерпляче, нетерпелйво.
НЕЦЯРПЛІВАСЦЬ ж. нетерплячість, нетерпелйвість.
НЕЦЯРПЛЇВЬІ нетерплячий, нетерпелйвий.
НЁЧАГА1 1. займ. зап. у род. в. нічого, немає
(нема) чого (що) (мин. ч.: не було чого; майб.
ч. не буде чого,); н. чыт&ць нічого (немає чо
го) читати; 2. займ. неознач. у род. в. чогось;
для н. ж трЗба щ у ёхаць у гбрад? для чогось
же фёба йому їхати до міста? 3. част. розм.
ліпше вже, краще вже; принаймні; до речі;
узйу бы н. усё узяв би ліпше (краще) вже все;
забяры н. і п§та заберй вже й це.
НЁЧАГА2у знач. прис. (не треба) нічого, немае
(нема) чого; дарм£; ды тут і думаць н. та туї
і думати нічого (нембє, нем£ чогб); н. спяш&цца нічого (нембє, нем£ чогб) поспішати:
н. крыч&ць нічого (немає, нем£ чого) крича
ти; н. былб туда хадзіць нічого було (не булс
чого, не трёба було) тудй ходйти.
НЕЧАКАНА прислівн. несподівано; зненацька:
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раптово; раптом; 0 нечакана-негадана неждано-негадано, неждано й негадано, нежданонесподівано, несподівано-негадано.
НЕЧАКАНЬІ несподіваний; раптовий; ~ная
вестка несподівана звістка; н. раскат грбму
раптовий гуркіт (перекіт) фбму.
НЕЧАЛАВбЧНА прислівн. нелюдяно; нелюд
ськи.
НЕЧАЛАВЕЧНАСЦЬ ж . нелюдяність, нелюд
ськість.
н е ч а л а в Е ч н ь і нелюдяний; (жорстокий до
краю) нелюдський.
НЕЧАЛАВбЧЬІ 1. (не властивий людині) не
людський; (незвичний) надзвичайний; (про
крик, муки й т. ін. — ще) несвітський; ~чьія
намаганні нелюдські зусйлля; н. крик нелюд
ський (несвітський) крик; 2. (негуманний)
нелюдський; н. учмнак нелюдський учйнок.
НЕЧАПАНЬІ і НЯЧдПАНЬІ 1. (деякого не доторкалися, якого не зачіпали) неторканий, не
торкнутий, незайманий; непочатий; ~ная
вячЗра неторкана (неторкнута, непочата) ве
черя; 2. перен. незайманий, цнотливий.
НЕЧАРГОВАСЦЬ ж. позачерговість.
НЕЧАРГОВЬІ позачерговий; н. з’езд позачер
говий з’їзд.
НЕЧАСАНЬІ1 / НЯЧЙСАНЬІ1 нечесаний; не
зачесаний, непричесаний; н. лен нечесаний
льон; -ньія валасьі нечесане (незачесане) во
лосся
НЕЧАСАНЬІ2 і НЯЧ&САНЬІ2 нетесаний; ~нмя
бярвеньї нетесані колоди.
НЕЧУВАНА прислівн. нечувано.
НЕЧУВАНЬІ нечуваний; -ньія ц5ни нечувані
ціни; вецер -най сільї вітер нечуваної сйли.
НЕЧУЛЛІВА прислівн. нечутлйво.
НЕЧУЛЛІВАСЦЬ ж. нечутлйвість; нечулість;
невразлй вість.

НЕЧУЛЛЇВЬІ 1. (позбавлений чутливості) не
чутливий; (байдужий — ще) нечулий; (до бо
лю, подразнення) невразливий; н. да прьігажбсці нечутлйвий до красй; н. да бблю невразлйвий (нечутлйвий) до болю.
НЕЧЬІ, род. нбчага, дав. нбчаму, знах. нбчьі,
нечага, ор., місі^і нечьім; ж. нечая, с. нбчае;
мн. нечьія, і НЕЙЧЬІ, род. нбйчага, дав. нейчаму, знах. нейчьі, нейчага, ор., міси,, нбйчьім;
ж. нбйчая, с. нбйчае; мн. нбйчьія займ. не
означ. чийсь, (ж.) чиясь, (с.) чиєсь, (мн.) чи

їсь; з нечае ласкі завдяки комусь, через ко
гось, (розм.) з чиєїсь ласки.
НЕЧЬІТЙЛЬНА прислівн. нерозбірливо, нечіт
ко, (розм.) нечитабельно.

НЕЧЬІТ&ЛЬНАСЦЬ і НЕЧЬГГАЛЬНАСЦЬ ж.
нерозбірливість, нечіткість, (розм.) НЄЧИТ&бельність

НЕЧЬІТЙЛЬНЬІ і НЕЧЬІТАЛЬНЬІ нерозбірливий, нечіткйй, (розм.) нечитабельний; н.
пбчьірк нерозбірливий (нечіткйй, нечита
бельний) почерк.
НЕШАНЦАВАННЕ с. невдача ж., неталан ч.
НЕШМАТЛІКАСЦЬ ж. нечисленність.
НЕШМАТЛЇКІ нечисленний.
НбШТА1, род. нечага, дав. нечаму, знах. нешта,

ор., міси,, нечьім займ. неознач. с. щось; н. казачнае щось казкове; 0 н.-нбйкае щось таке
(отаке); н. накшталт щось на зразок, як щось;
н. сярЗдняе щось середнє; н. не тбе щось не те.
Н£ШТА2 прислівн. 1. щось; н. нездарбвіцца щось
нездужаю, нездужає (хтось); н. дні праз три
щось днів через три; 2. чогось, чомусь; н. не
спщца чогось (чомусь) не спйться; н. адзін раз

одного разу, якось раз, якось, якось-то.
НЕШТАЧКА займ. неознач. розм. (ужив, тільки
в наз. і знах. в.) 1. (приблизно) щось; десь;
2. щось цікаве; а я н. знайшбу а я щось цікаве
знайшов.
НЕЯДАВІТЬІ неотруйний.
НЕЯДОМАСЦЬ ж. неїстівність.
НЕЯДОМЬІ неїстівний; ~мия гриби неїстівні
грибй.
Н£ЯК і НЕЙК 1. (якимось чином; не зовсім зро
зуміло, як) якось; єн н. злаучиуся він якось
примудрйвся; н. трЗба разлічьщца з ім якось
треба розрахуватися з ним; 2. (колись, одного
разу) якось, колйсь; н. р&нняй вяснбй якось
(колйсь) ранньою весною; н. будзе якось бу
де; 3. безос. у знач, прис., розм. ніяк, нема як.
НОДЩУЛЬ прислівн. нізвідки, нізвідкіля, н із
відкіль, НІВІДКІЛЯ, нівідкіль.

НІБЬІ і НІБЬГГА спол., част. ніби, наче, не
наче, мов, немов, нібито; (розм.) буцім, бу
цімто; начеб, начебто, неначебто, мовби, мов
бито, немовби, немовбито, нібито; гул нарастау, н. при абвале у гарах гуркіт зростав, ніби
(наче, неначе, мов тощо) під час обвалу в
горах; єн падмірпіуу мне, н. змбушчик він під
моргнув мені, наче (ніби, неначе, мов тощо)
змовник; н. хтбсьці крддзецца ніби (н&че, не
наче, мов тощо) хтось крадеться; хадзілі чут
кі, што мост н. узарв&ни ходили чутки, що
міст начебто (неначебто, мовбито, немов,
немовбито, ніби) підірваний.
НІВЕЛІР ч. геод. нівелір.
НІВЕЛЇРАВАННЕ с. геод., перен. нівелювання.
НІВЕЛІРАВАНЬІ нівельований.
НІВЕЛІРАВАЦЦА геод. перен. нівелюватися.
НІВЕЛЇРАВАЦЬ недок. і док. геод., перен. ні
велювати.
НІВЕЛІРОВАЧНЬІ нівелювальний.
НІВЕЛІРОУКА ж . геод., перен. нівелювання.
НІВЕЛІРОУШЧЬІК ч. спец, нівелювальник.
н ів е л ір О У ш ч ь іц а ж. спец, нівелювальниця.
НІВОДЗІН і НІВОДНЬІ займ. зап. жоден, жод
ний, ніхто, ні один; 0 за двум& з&йцамі пагбнішся, -днага не злбвіш присл. за двом& за
йцями поженешся, жодного (і одного) не
зловиш; хто два зайці гонить, жбдного не
здогбнить; двох зайців поженеш — жбдного
(і одного) не доженеш; як відкусиш забагато,
ковтнеш мало.
НІЖАЙ прислівн. вищ. ст. нижче. — Див. ще
ніжЗй 1.

НІЖНЯСКЇВІЧНЬІ анат. нижньощелеповий,
нижньощелепний.
НІЖдЙ 1. прислівн. вищ. ст. нижче; на павбрх
н. на поверх нйжче; 2. у знач, прийм. нйжче
(кого-чого)\ н. нуля нйжче нуля; н. звьіч&йнага

НІЖЗЙДЦЗНАЧАНЬІ

узрбуню нижче звичайного рівня; 0 цішЗй вады, н. травы прик. тйхше водй, нйжче травй.
Н1ЖЭЙАДЗНАЧАНЫ зазначений нйжче, зга
даний нйжче, (рідше) нижчезазначений, ниж
чезгаданий.
Н1ЖЭЙЗГАДАНЫ згаданий нйжче, (рідше) ниж
чезгаданий.
Н1ЖЭЙНАЗВАНЫ названий нйжче, (рідше)
нижченазваний, нижчепойменований.
НШЭЙПАДАДЗЕНЫ поданий нйжче, викла
дений нйжче, (рідше) нижчевйкладений, ниж
чеподаний.
Н1ЖЭЙПАМЯНЁНЫ згаданий нйжче, (рідше)
нижчезгаданий.
Н1ЖЭЙПЕРАЛ1ЧАНЫ перерахований нйжче,
перелічений нйжче.
Н1ЖЭЙПРЫВЁДЗЕНЫ наведений нйжче, по
даний нйжче, (рідше) нижченавёдений, ниж
чеподаний.
Н1ЖЭЙСКАЗАНЫ сказаний нйжче, (рідше)
нижческазаний.
Н1ЖЭЙУКАЗАНЫ зазначений нйжче, пода
ний нйжче.
НІЖдЙШЬІ прикм. 1. вищ. ст. нйжчий; ён н.
за брата він нйжчий від брата (за брата, ніж
брат); 2. в інш. знач, нйжчий; ~шыя арганізмы нйжчі організми; ~шая стадия нйжча ста
дія; ~шая шкбла початкова школа; ~шая пасада нйжча посада.
НІЗАВОШТА див. нізаштб.
НІЗАЛЬШЧЬІК ч. спец, низальник, нанйзувач.
Н13АЛЫИЧЫЦА ж . спец, низальниця, нанй
зувач ка.
НЇЗАСЦЬ ж. 1. (властивість) нйзькість, нйцість; негідність; підлість; 2. (підлий, ниций
учинок) нйзькість, низький (негідний) учйнок, нйцість; підлота.
НЇЗАШТО і НІЗАВОШТА прислівн. нізащо; н.
не згаджуся нізащо (ні в якому разі, у жод
ному разі) не погоджуся.
НІЗВАННЯ прислівн. розм. ніскільки, (підсип.)
аніскільки; нітрохи, (підсип.) анітрохи, ані
трошки; спаць не хацёлася н. спати не хоті
лося нітрохи (анітрохи, анітрошки).
Н13ЁНЕЧК1 розм. низесенький.
НІЗКА1 імен. ж. нйзка, разок */.; н. абар&нкау
низка (разок) бубликів; н. жЗмчугу нйзка (ра
зок) перлів; н. вёршау нйзка (цикл) віршів.
НЇЗКА2 прислівн., у знач. прис. низько.
НІЗКААПЛАТНЬІ низькооплачуваний.
Н13КАВУГЛЯРОД31СТЫ низьковуглецевий.
НІЗКАГАТУНКОВЬІ низькосортний.
НІЗКАЛЕГІРАВАНЬІ мет. низьколегований.
НІЗКАУДбЙНАСЦЬ ж. с.-г. малоудійність.
Н13КАУДОЙНЫ с.-г. малоудійний.
НІЗКА^РАДЖАЙНЬІ маловрожайний.
НІЗКІ 1. у різн. знач, низькйй; н. дом низький
будйнок; н. лоб низькйй лоб, низьке чоло;
-кая тэмпература низька температура; ~кая
гікасць низька якість; 2. перен. низькйй, нйций; негідний; підпий; н. учынак низькйй (нйций, негідний) учйнок; 0 н. паклбн низькйй
поклін (уклін); -кай прббы найнйжчої проби.

НІЗЮТКА розм. низесенько.

НІЦАВАЦЦА
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НІЗЮТКІ розм. низесенький.
НІКАГУСЬНЬКІ займ. зап. розм. нікогісінько,
(підсип.) анікогісінько.

НІКАЦЬ недок. обл. (шукаючи кого-, чого-не
будь, зазирати скрізь) никати, (розм.) нйпати.
НІКЕЛІРАВАННЕ с. нікелювання.
НІКЕЛІРАВАНЬІ дієприкм., прикм. нікельова
ний.

НІКЕЛІРАВАЦЬ недок. і док. нікелювати.
НІКЕЛІРбВАЧНЬІ нікелювальний.
н ік е л ір О У к а ж. нікелювання с.
н ік е л ір О У ш ч ь ік ч. спец, нікелювальник.
н ік ь п ір О у ш ч ь іц а ж. спец, нікелювальниця.
НІКЕЛЬ, -лю ч. нікель.
НІКОЛЕЧКІ прислівн. розм. ніскілечки.
НІКОЛЬКІ прислівн. ніскільки, (підсип.) ані
скільки, нітрохи, анітрошки.

HIT1, род. юта ч. техн. болт, прогонич; узяць
на ні™ скріпйти болтами (прогоничами).
HIT2 див. нітьі.
НІТАВАННЕ с. 1. зболчування; 2. з’єднання,
(незак. д. — ще) з’єднування, сплетення, спле
тіння, зв’язування.
НІТАВАЦЦА недок. 1. зболчуватися; 2. перен.
з’єднуватися, сплітатися; зв’язуватися; 3. пас.
зболчуватися.
НІТАВАЦЬ недок., ЗНІТАВАЦЬ док. 1. збблчувати, зболтйти; 2. перен. з’єднувати, з’єдна
ти; сполучати, сполучйти; сплітати, сплести;
зв’язувати, зв’язати; нітуе вясна сільї з’єднує
(сплітає, зв’язує) весна сйлу.
НІТАВЬІ болтовйй.

НІТАЧНІК ч. спец, ниткар.
НЇТАЧНІЦА ж. спец, ниткарка.
НҐГАЧНЬІ нитковйй.
НЇТКА ж. у різн. знач, нйтка; 0 да апбшняй ~кі
до [останньої] нйтки (нйточки); вйцягнуцца
у ~ку а) (ставати рівно в ряд) вйтягтися (ви
тягнутися) в шнур (у нитку); б) (стояти ви
проставшись) вйтягтися (вйтягнутися) у стру
ну (струною, у струнку); в) (виявити ретель
ність) вйтягтися (вйтягнутися) в нйтку; прамбкнуць да ~кі змокнути (промокнути) до
нйтки (до нйточки, до рубця, до рубчика);
сухбй ~кі не засталбся нйтки сухої немає (не
ма, не залйшилося); шьгга белимі -камі пальці
знати; білими нитками шито; куди ігблка,
туди і н. присл. кудй голка, тудй й нйтка;
кудй корова, тудй й теля.
НІТКАВАТЬІ ниткуватий.

НГГРАГЛІЦЗРЬІН ч. і НІТРАГЛІЦЗРЬІНА ж.
нітрогліцерйн.

н і т р а з л у ч З н н е с. хім. нітросполука ж.
НІТРАКЛЯТЧАТКА ж . х ім . нітроклітковйна.
НІТЬІ, -тбу, одн. ніт, род. в. ніта ч. текст, нйчениці.

НІЦ прислівн. ниць, нйцьма, долілиць.
НІЦАВАННЕ і л і ц а в а н н е с. лицювання,
перелицьовування.

НІЦАВАНЬІ і ЛІЦАВАНЬІ лицьований, пере
лицьований. — Див. ще ніцаваць.
НІЦАВАЦЦА і ЛІЦАВАЦЦА недок. пас. лицю
ватися, перелицьовуватися.

н іц а в а ц ь
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НІЦАВАЦЬ / ЛІЦАВАЦЬ недок. (одяг) лицю
вати, перелицьовувати.
НІЦЬІ 1. (про дерева й кущі: з довгими гілками,
що звисають) плакучий; ніцая вярба плакуча
верба; ніцая лаза шелюга, шелюг ч., шелюги;
2. перен. розм. (про людину) понурий, похму
рий, насуплений.
НІЦЬ ж. у різн. знач, нйтка; (поез.) нить; 0 пуцявбдная н. провідна нйтка.
НІЦЯНЬІ 1. (пов'язаний з нитками) нитковйй;
-ная вьітвбрчасць ниткове виробийцтво;
2. (зроблений з ниток) нйтяний; -ни я пальчаткі нйтяні рукавйчки.
НІЧАГУСЕНЬКІ розм. 1. займ. нічогісінько, ані
чогісінько; н. не бачьіу нічогісінько (анічогі
сінько) не бачив; 2. прислівн. нічогісінько,
анічогісінько; єн вьїкупаецца у ледзянбй вадзе
— і н. він покупається в крижаній воді — і
нічогісінько (анічогісінько).
НІЧАГУТКІ займ. нічогісінько, анічогісінько.
НІЧУЦЬ прислівн. нітрохи, анітрохи, (розм.)
анітрошки, ні крихти, ні капелйнки, ні капелйночки.
НІШТАВАТА прислівн. розм. непогано; (розм.)
нічогенько; чимало.
НІШТАВАТЬІ розм. 1. (досить добрий) непога
ний, неабйякий, незлйй, незгірший; (розм.)
нічогенький; -тае памяшканне непогане при
міщення (помешкання); 2. (значний, немалий
величиною, кількісно) чималйй; -тая сума грбшай чимала сума грошей.
НІШТО1 1. род. нічбга, дав. нічбму, знах. ніштб,
ор. нічьім, місц. ні аб чим займ. ніщо; мне
нічбга не трЗба мені нічого не треба; єн ні аб
чьім не клапаціуся він ні про що не дбав; 2. у
знач. імен, невідм. ніщо с.; н. іншае ніщо ін
ше; звесці на н. звестй нанівець (нінащо, на
ніщо); сьісщ на н. зійтй нанівець (нінащо, на
ніщо); звестйся (перевестйся) нінащо (на ні
що); лічьіць за н. мати (вважати) за ніщо (ні
за що); нічбга падббнага нічого такого [схо
жого, (рідше) подібного, підхожого]; мнбга
шума з нічбга прик. багато галасу даремно
(знічев’я); за онучу збйто (збйли) бучу; з ве
ликої хмари та малйй дощ; грім рака вбив;
не стільки млйва, скільки дйва; без нічбга
ніякага без жодної (ніякої, видимої) причйни; не знати, з якої причйни (з якої речі).
НІШТО2 прислівн. 1. розм. нічого, нічогенько,
нівроку; кбрмяць там н. годують там нічого
(нічогенько, нівроку); 2. у знач. прис. (зви
чайно зі словом сабе^ нічого, нічогенько, нів
року; ураджай н. урожай нічого (нівроку);
3. безос. у знач. прис. (не шкодить, не вадить)
нічого, нічогенько, нівроку; трапіу у аварьію
— і н. потрапив в аварію — і нічого (нівроку).
НІШЧЙМНІЦА ж. розм. 1. пісна (нізчймна)
страва (їжа); 2. голод ч., голоднеча, безхліб’я с.
НІШЧЙМНЬІ розм. 1. пісний, (розм.) нізчймний; -ная капуста пісна (нізчимна) капуста,
(неточно) пісний (нізчймний) капусняк; 2. по
рожній, пустйй; н. збан порожній (пустйй) збан
(жбан, джбан, дзбан); порожня пуста кінва.
НІЙКАВА /НІЙКАВАТА прислівн. розм. 1. (со
ромно) ніяково; адчуваць сябе н. почуватися
ніяково; 2. (незручно, негарно) незручно; без

НОЗДРАВЫ
дзягі хадзіць н. без паска (ременя) ходйти

незручно.
НІЙКАВАТАСЦЬ ж. розм. (стан, відчуття не
зручності, сором'язливості) ніяковість.
Н1ЙКАВАТЫ розм. незручний; ~тае станбвішча незручне становище.
НІЙКІ займ. зап. ж. ніякая, с. ніякае, мн. ніякія
ніякий, (підсил.) аніякий, аніякісінький; жод
ний, жоден; н. вбраг нам не страшан ніякий
(жодний, жоден) ворог нам не страшнйй;
-кіх адзнак руху ніяких (жодних) ознак руху;
н. ён не камандзір ніякий він не командйр;
н. род грам, середній рід; 0 -кім чинам ніяким
способом (чйном), жодним способом; без ні
чбга ніякага без жодної (ніякої) причйни; без
вйдимої причйни; не знати, з якої причйни
(з чого).
НОВААДКРЬІВАЛЬНІК ч. нововідкривач.
НОВААДКРЙТЫ нововідкрйтий.
НОВАБУДОУЛЯ ж. новобудова.
НОВАНАБЙТЫ / НОВАПРЫДБАНЫ ново
придбаний.
НОВАПАБУДАВАНЬІ / НОВАПАБУДОВАНЬІ
новозбудований.
НОВАПРЫБЫУШЫ новоприбулий.
НОВАУВЁДЗЕНЫ нововведений.
НОВАУВЯДЗЁННЕ с. нововведення.
НОВАУТВАРЭННЕ с. 1. (процес) новоутворен
ня, (незак. д. — ще) новоутворювання; н. мінералау новоутворення мінералів; 2. (елемент,
форма тощо, які нещодавно постали, утвори
лися) новоутворення, новотвір ч.\ -нні у лёг-

кіх новоутворення в легенях.
НОВАУТВОРАНЬІ новоутворений, новопоста
лий, недавно (нещодавно, щойно) утворений.
НОВЕНЕЧКІ новісінький.
НОВЕНЬКІ 1. прикм. новенький; 2. у знач. імен,
розм. новенький, новак, новачок, новичок.
НОВЫ у різн. знач. новйй; Н. год Новйй рік;
глядзіць, як баран на -выя варбты дйвиться
(утупився, витріщив очі), як теля (баран) на
нові ворота (двері); витріщив очі, як цап на
нові ворота; дйвиться, як чорт на попа; вйтріщивсь, як коза на різника; -вая мятла
чыста мяцё присл. нова мітла (новйй віник)
добре (гарно) замітає (все чисто вимітає);
кожна мітла спершу добре замітає; пбмніць
да -вых вбнікау прик. пам’ятати до новйх ві
ників.
НОГАЦЬ, -гця ч. ніготь; 0 ні на н. [і] на ніготь,
ані на йоту; к -цю (пад н.) до нігтя (під ні
готь).
НОГТЕВЬІ нігтьовйй.
НОГЦІК ч. зменш, нігтик; 0 хлбпчык з н. хлопчик-мізйнчик.
НОЖАНКІ, -нак тільки мн. ножички.
НОЖНІЦЬІ див. нажніцьі.
Н0ЖН1ЧНЫ ножичний.
НОЖНЫ1, род. нбжан тільки мн. піхви; н. ш&блі піхви шаблі.
НОЖНЬІ2, род. нбжан тільки мн. у різн. знач.
ножиці.
НОЗДРА ж. ніздря.
НОЗДРАВЫ ніздрянйй.
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НОРКА1 ж. зменш, (від нара; нірка.
НОРКА2 ж. зоол. норка.
НОРМА ж. у різн. знач. норма; н. павбдзін нор
ма поведінки; н. выпрацбую норма вйробітку; звыш -мы понад норму; н. выпадзёння
ап&дкау норма випадання опадів.
НОС ч. у різн. знач. ніс; кірп&іьі н. кирпатий
ніс; н. бульбінай ніс як картоплйна (як буль
ба, як бараболя), ніс картоплею; 0 на нбсе на
носі; звёсщь (апусціць) н. повісити (похню
пити) ніс (носа); похнюпитися; сунуць н. не
у сваю справу стромляти (устромляти, пхати,
тйкати, сунути) носа не в свою справу; застацца з нбсам облизни піймати (спіймати,
з’їсти, вхопити); зарубіць сабё на нбсе закар
бувати собі на носі; зарубати собі на пеньку;
[добре] затямити собі; аж н. гнецда уминати
за обйдві щоки; їсть, аж за вухами лящить
(аж вуха ходять); трым&ць н. па вётры трима
ти носа за вітром; ловйти носом, куди вітер
віє (дме); чути (дивйтися), відкіль вітер віє;
вярнуць (адварбчваць) н. відвертати носа; не
у н. не для носа (чийого що)\ ще не вмивався
(хто до чого); дзіббаць нбсам куняти, дрімати;
окуні ловйти; клювати носом; нбсам ната^чы
натовктй (ткнути) носом; крокам нбса не даст&ць і підступитися (підступити, приступйти,
приступйтися) не можна (до кого)\ пакінуць
з нбсам (кого) наставити (приставити) носа
(кому)\ пошйти в дурні (кого)\ на сухеньке
вивести (кого)\ візка підвезтй (кому)\ камар
нбса не падтбчыць прик. комар носа не під
точить; чйста робота; і голки не підсунеш;
ніхто не вчепиться; не присікаєшся; у сямі
нянек дзіця без нбса присл. де багато няньок,
там дитя каліка (без ока); де сто доглядачок,
там дитйна крива; де багато баб, там дитйна
без пупа (дитя безпупе, безносе, беззубе); де
багато господйнь, там хіта немётена; де велйка рада, там рідкий борщ; не сунь нбса у
чужбе прбса присл. не сунь (не пхай, не по
тикай) носа до чужого проса.
НОСКА ж. 1. (дія) носіння с., ношення с.; 2. (у
птахів) несіння с., несення с.
НОСКАСЦЬ ж. (про одяг, взуття) носкість,
міцність.
НОСКІ (про одяг, взуття й т. ін.) ноский; міц
ний.
НОСЧЫК ч. спец, носій, носильник.
НОСЬБІТ ч. у різн. знач, носій; н. ідій носій
ідей; н. інфекцьіі носій інфекції.
НОСЬБІТКА ж. у різн. знач, носійка.
ноч ж. ніч; 0 аб н. за одн^ ніч; дббрай нбчы
на добраніч; добраніч; рабінавая (вераб’іная)
ноч горобйна ніч; на н. глёдзячы проти ночі.
НОЧЧУ прислівн. уночі.
НОШКАж. 1. (у бджіл) узяток ч.\ 2. (дров, сіна
тощо) оберемок ч.
НУДА ж. нудьга, нуд&.
НУДЗЁЦЬ / НУДЗІЦЦА недок. нудитися.
НУДЛЇВА прислівн. тужно, тужливо, тоскно.
НУДЛЇВЬІ тужний, тужлйвий, тоскний.
НУДНЁЙ прислівн. вищ. ст. нудніше.
НУДНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. нудніший.
НУДНЫ нуднйй.
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НУМАР ч. у різн. знач, номер; (газети, часопи
су) число; лютаускі н. часбпіса лютневе число
(лютневий номер) часопису; н. пальч&так но
мер рукавйчок; зняць н. у гасцшщы найняти
номер у готелі; 0 п§ты н. не прбвдзе цей номер
не пройде (не вийде); це не вдасться (кому):
так не піде; цієї не поспіваєш; вось дык н.! оце
так номер!; от так штука!; оце так рахуба!
НУМАРАВАНЫ нумерований.
НУМАРАВАЦЬ недок. нумерувати.
НУМАРНЙ 1. прикм. у різн. знач, номернйй;
2. у знач. імен, номернйй.
НУМАРОК, -рк* ч. зменш, номерок.
НУМАРОУКА ж . нумерування с.
н у м а р О У ш ч ы к ч. спец, нумерувальник.
н у м а р О У ш ч ь іц а ж. спец, нумерувальниця.
НУТ, род. нуту ч. бот. нут, нагуд.
НУТРАНЬІ 1. у різн. знач, нугрянйй; ~нбе сіла
нутряне сало; 2. розм. внутрішній; н. замбк
внутрішній замок.
НУТРЭЦ, -рац& ч. вет. 1. (хвороба) нутрець;
2. (хвора тварина) нутряк.
НЫРКОВЫ і НЫРЦОВЫ нирковий; -цбвая
к&чка ниркова качка.
НЫ Р^Ц, -рцй ч. 1. (дія) розм. нирок; 2. (про
людину) нирець; 3. (качка) нирок, нурець;
0 даць нырц& пірнути.
НЬІЦЬ недок у різн. знач. 1. нйти; (про серце,
груди тощо — ще) скніти, скімлити; 2. (на
бридливо скаржитися) розм. скиглити, нйти;
(пхикати розм. — ще) скімлити.
Н1ЛЮЧЫ 1. якйй (що) ниє; н. боль терпкйй
(тупйй) біль; біль, якйй наче нйє; 2. якйй
(що) скиглить (нйє); якйй (що) скімлить.
НЭНДЗА розм. 1. ж. нудьга, нудота* 2. (бід
ність) нужда, злидні; 3. ч. і ж. (людина, яка
постійно скаржиться, скиглить) скиглій */.,
скиглійка ж., скиглйчка ж., нитик ч.
НЮАНСАВАНЫ нюансований.
НЮАНСАВАЦЬ недок. і док. нюансувати.
НЮАНСІРОУКА ж. нюансування.
НіОНІ: распусцЩь н. прост, рюмати, розрюма
тися, рюмсати, розрюмсатися, розпускати,
розпустйти рюми (рюмси, нюні).
нЮня ч. і ж. рюмса.
НЮХ, род. нібху ч. 1. нюх; у саб&кі дббры н. у
собаки гарний нюх; 2. перен. розм. чуття,
нюх; 0 ні за н. таб&кі (загінуць, прап&сці) ні
за цапову душу (загйнути, пропасти); ні за
понюшку табаки (тютюну) (загйнути, про
пасти).
НЮХАЛЬНЫ 1. нюховйй; ~ныя нёрвы нюхові
нерви; 2. (призначений для нюхання) нюхаль
ний; н. тытунь нюхальний тютюн.
НЮХАЛЬШЧЬІК ч. розм. нюхальник.
НЮХАЛЫ11ЧЫЦА ж. розм. нюхальниця.
НЮХАЦЬ недок. прям., перен. нюхати; (про
тварин — винюхувати — ще) нюшити.
НЯБАЧАНЫ небачений, невйданий, небува
лий; н. пбспех небачений (небувалий) успіх;
н. ураджай небачений (небувалий) урожай.
НЯБАЧНА прислівн. невйдймо, незрймо.
НЯБАЧНАСЦЬ ж. невйдймість.
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НЯБАЧНЬІ невйдймий; невйдний; непоміт
ний; н. самалет невйдймий літак.
НЯБЕСЬІ імен. мн. небес&, небо с.\ 0 узвьіш&ць
(узнбсіць) да нябес підносити до небес (до
неба, під саме небо, аж під небо, [аж] над
зорі); вихваляти над сонце й місяць.
НЯБЛАГА прислівн. розм. 1. непогано, (розм.)
незле; 2. у знач. прис. непогано.
НЯБОГА 1. ч. і ж. розм. (ласкаве або співчут
ливе звертання) голубонько, голубочко, рйбонько, рйбочко, галочко, галонько, ясочко,
ясонько; лебідонько, лебідочко; (співчутли
во) небого; 2. ж. обл. (братова або сестрина
дочка) небога, племінниця; 3. (розм.) (той
(та), хто викликає співчуття) ч. і ж. бідо
лаха, бідолах ч.\ бідолашний ч., бідолашна
ж., бідаха, бідака, бідага, неборак ч., небо
рака ж., сірома, сіромаха, сердега, сердеш
ний ч., сердешна ж.
НЯБОЖ ч . обл. небіж, племінник.
НЯБОЙКА прислівн. мляво.
НЯБОЙКІ млявий.
НЯБОСЬ вст. сл. розм. мабуть, либонь; (розм.)
надісь, надійсь; уже певно (певне, напевне,
напевно), звичайно; адже, аджб ж, так, таж;
а має ж вьі рбдненькія, змармліся, н. [а, ах]
мої ж ви ріднесенькі, стомилися, либонь
(мабуть, певне, напевне, напевно).
НЯБР1ЛДКІ (про зовнішність) непоганий, ні
чогенький; непоганий з себе, непоганий на
вроду.
НЯБЬІТ, -ту ч. небуття с.; 0 адьісці у н. піти у
вічність (у вікй).
НЯВАЖКІ прям., перен. маловагий, неповно
вагий; (незначний) маловагомий.
НЯВАРТЬІ розм. не вартий, не гідний, непу
тящий.
НЯВЕДАННЕ с. невідання; незнання; необі
знаність ж.\ 0 у шчаслівьім ~нні у блаженно
му (щаслйвому) невіданні (незнанні).
НЯВЕСТА ж. наречена, молода.
НЯВЕСЦІН нареченої (род. в.), молодої (род.
в.); ~ньі уббрьі убрання нареченої (молодої).
НЯВЕТЛА і НЯВЕТЛІВА прислівн. 1. непри
вітно, нелюб’язно, неласкаво; 2. нечемно,
неввічливо, неґречно.
НЯВЕТЛІВАСЦЬ ж. 1. непривітність, нелю
б’язність, неласкавість; 2. нечемність, нев
вічливість, неґречність.
НЯВЕТЛІВЬІ і НЯВЕТЛЬІ 1. непривітний, не
люб’язний, неласкавий; н. чалавбк непривіт
на (нелюб’язна) людйна; 2. нечемний, нев
вічливий, негречний; н. адк&з нечемна (нев
вічлива, неґречна) відповідь.
НЯВЕЧАННЕ с. нівечення; калічення.
НЯВЕЧЬІЦЦА недок. звор., пас. нівечитися; ка
лічитися.
НЯВЕЧЬІЦЬ недок. нівечити; калічити; н. твар
калічити облйччя; н. души людзбй нівечити
(калічити) душі людей (людські душі).
НЯВІННІЦА ж. (та, що не жила статевим
життям) незаймана дівчина.
НЯВЇННЬІ 1. невйнний, невинуватий; безвйнний; безневинний; ~ная ахвйра невйнна
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(безвйнна, безневинна) жертва; прькіцвацца
-иным ягнём удавати [з себе] невйнне ягнй;
2. (який не жив статевим життям) невйн
ний, цнотлйвий, незайманий; н. нявёста не
вйнна (цнотлйва, незаймана) наречёна; 3. на
ївний, простодушний.
НЯВОПЫТНАСЦЬ ж. недосвідченість.
НЯВбПЫТНЫ недосвідчений; н. студент не
досвідчений студент.
НЯВОРАНЬІ див. неар&ны.
НЯВУЧАНЫ невчёний.
НЯВБІВУЧАНАСЦЬ ж. невйвченість.
НЯВЬІВУЧАНЬІ 1. невйвчений; 2. невчёний.
НЯВЬІДАТКАВАНЬІ невйтрачений.
НЯВЬІЙГРЬІШНЬІ невйграшний.
НЯВЬІКАЗАНЬІ невйсловлений; невимовний;
~нае гбра невимовне горе.
НЯ ВЫКРУТКА ж. розм. (безвихідне станови
ще) безвйхідь, безвйхіддя с., глухий кут.
НЯВЬІПАТРАБАВАНЬІ незатрёбуваний.
НЯВЬІПРАЦАВАНАСЦЬ ж. невиробленість.
НЯВЁ1ПРАЦАВАНЫ невйроблений.
НЯВЫРАБЛЕНЫ 1. (про шкуру тощо) невйчинений, невйроблений; 2. (про землю) необроблений.
НЯВЫРАШАНЫ нерозв’язаний; ~ныя зад&чы
нерозв’язані завдання; ~ныя пьгтйшгі нероз
в’язані питання.
НЯВЙСАХЛЫ і НЯВЫСАХШЫ якйй (що) не
вйсох, невйсохлий.
НЯВЫТРАБАВАНЫ незатрёбуваний.
НЯГЁГЛЫ розм. 1. непоказнйй; кволий; не
вдалий; н. конь кволий (непоказнйй) кінь;
2. (негарний на вигляд) незграбний, негарний;
~лыя літарьі незграбні (негйрні) літери;
3. (невмілии) невправний, невмілий; ~лая
гаспадыня невміла (невправна) господйня.
НЯГЇБКА і НЯГНУТКА прислівн. негнучко.
НЯГІБКАСЦЬ і НЯГНУТКАСЦЬ ж. негнуч
кість.
НЯГІБК1 / НЯГНУТКІ прям., перен. негнучкйй; н. дрот негнучкйй дріт; н. розум негнуч
кий розум; ~кая палітьїка негнучка політика.
НЯГЛЕДЗЯЧЫ прийм. із знах. (у поєднанні з
«на»): няглёдзячы на незважаючи (невважаючи) на, попри (що); н. ні на што незважа
ючи (невважаючи) ні на що.
НЯГОДНАСЦЬ ж. непридатність.
НЯГОДНІК ч. розм. негідник.
НЯГОДНІЦА ж. розм. негідниця.
НЯГОДНІЦКІ розм. негідницький.
НЯГОДНЫ 1. (якого не можна використати)
непридатний, негодящий; н. праёкт непри
датний (негодящий) проёкт; 2. (про погану,
ницу людину) негідний, поганий; нпсчёмний;
мерзённий.
НЯГРдБЛІВЬІ невибагливий; негидлйвий, небридлйвий; н. чалавёк негидлйва (небридлйва) людйна; н. густ невибагливий смак.
НЯГУЧНЬІ негучнйй; н. гблас негучнйй голос;
~ныя радкі негучні рядки.
НЯДБАЙЛА ч. і ж. розм. (той (та), що байду
же, недбало ставиться до своїх обов уязків) не
дбайло ч. і с.
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НЯДБАЙНА прислівн. недбало, недбайливо.
НЯДБАЙНАСЦЬ ж . недбайлгівість, недбалість.
НЯДБАЙНЬІ і НЯДБАЙЛІВЬІ недбайлйвий,
недбалий; н. гаспад&р недбайлйвий (недба
лий) господар.
НЯДБАЛЕЦ, -льца ч. розм. (недбалий чоловік)
недбалець.
НЯДБАЛІЦА ж. розм. недбала, недбайлйвиця.
НЯДЗЕЙНА прислівн. недіяльно.
НЯДЗбЙНЬІ недіяльний.
НЯДЗЙЛЯ ж. 1. (день) неділя; Правбдная н.
Провідна неділя; 2. тйждень.
НЯДОБРАЗЬІЧЛЇВА прислівн. недоброзйчлйво.
НЯДОБРАЗЬГЧЛІВАСЦЬлс. недоброзйчлйвість.
НЯДОБРАЗЬІЧЛЇВЕЦ, -ліуца ч. недоброзйчлйвець.
НЯДОБРАЗЬІЧЛІВІЦА ж. недоброзйчливиця.
НЯДОБРАЗЬІЧЛЇВЬІ недоброзйчлйвий.
НЯДОБРАНАДЗЕЙНАСЦЬ ж . заст. неблагонадійність.
НЯДОБРАНАДЗЄЙНЬІ заст. (політично) неблагонадійний.
н я д о б р а с у м л Е н н а прислівн. несумлінно,
несовісно, недобросовісно.
НЯДОБРАСУМЛбННАСЦЬ ж. несумлінність,
несовісність, недобросовісність.
н я д о б р а с у м л Є н н ь і несумлінний, несовіс
ний, недобросовісний.
НЯДОБРАУПАРЛДКАВАНАСЦЬ ж . невпорядкованість^невпорядженість.
НЯДОБРАУПАРАДКАВАНЬІ невпорядкований,
невпоряджений.
НЯДОБРЬІ 1. (злий) недобрий; ~рая усмішка
недобра усмішка (посмішка); 2. поганий, не
гарний; н. пах поганий (негарний) запах; н.
учмнак поганий (негарний) учинок; 3. (не
вдалий) несприятливий; поганий; н. паварбт
спр&вьі несприятливий (поганий) поворот
справи.
НЯДОІМКА ж. недоїмка, недоплата.
НЯДОІМКАВЬІ недоїмковий, недоплатний.
н я д О ім ш ч ь ік ч. недоїмник, недоплатник.
НЯДОІМШЧЬІЦА ж. недоїмниця, недоплатниця.
НЯДОКАЗНАСЦЬ ж. недоказовість, недовід
ність.
НЯДОКАЗНЬІ недоказовий, недовідний.
НЯДОУГАЧАСОВЬІ недовгочасний, нетрива
лий.
НЯДОШЛЬІ розм. кволий; (про людину — ще)
хирлявий, хйрявий, хирний, хйрий, хирен
ний; (рідше) занепалий, недолугий.
НЯДРФННА прислівн., у знач. прис. непогано.
нядрднньї непоганий; (досить добрий) неабйякий, незлйй, незгірший.
НЯДУЖАСЦЬ ж. нездужання.
НЯДУЖАЦЬ недок. нездужати, недужати.
НЯЙМКА прислівн., у знач. прис. незручно; ні
яково; єн сеу н. він сів незручно; адчуваць
сяб£ н. відчувати себе (почуватися) незручно
(ніяково); мне стала н. мені стало (зробйлося) незручно (ніяково).
НЯЕМКАСЦЬ ж. 1. (властивість) незручність,
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ніяковість; 2. (невдалий учинок) незручність,
незручний учйнок; 3. (почуття) ніяковість;
зніяковіння с.\ адчуваць н. пёрад кім-нббудзь
зніяковіти (знітитися) перед ким-небудь.
НЯЁМК1 1. (у якому незручно бути; незручний
для користування) незручний; невйгідний;
~кая пбза незручна поза; 2. (неприємний,
важкий) незручний; трапіць у ~кае станбвішча потрапити (ускочити, попасти) в незруч
не становище, опинитися в незручному ста
новищі.
НЯЖВАЧНЬІЯ імен. мн. зоол. нежуйні.
НЯЗБЬІТНАСЦЬ ж. незбутність; нездійснен
ність.
НЯЗБЬІТНЬІ 1. незбутній; (який не може здій
снитися) нездійсненний; (фантастичний) хи
мерний; ~ная мара нездійсненна (марна) мрія;
2. (про почуття: якого важко або не можна
позбутися) непереборний, неподоланний; н.
сум непереборний (неподоланний) сум.
НЯЗБЬІУНЬІ незбутній; нездійсненний.
НЯЗВЬІЧНА і НЯЗВЬІКЛА прислівн. незвичай
но, незвично.
НЯЗВЬІЧНАСЦЬ / НЯЗВЬІКЛАСЦЬ ж. не
звичайність, незвйчність.
НЯЗВЬІЧНЬІ і НЯЗВЫКЛЫ незвичайний, не
звичний.
НЯЗГАСНА і НЕЗГАСАЛЬНА прислівн. прям.,
перен. невгасймо, незгасно, незгасймо, не
вгасно, непогасно.
НЯЗГАСНЬІ / НЕЗГАСАЛЬНЬІ незгасний, невгасймий, незгасймий, невгасний, непогасймий, невгасимий, непогасний.
НЯЗГР&БА ч. і ж . обл. незграба.
НЯЗДОЛЬНАСЦЬ ж. нездатність; нездібність.
НЯЗДОЛЬНЬІ 1. (який не має здібностей, та
ланту) нездібний, нездатний; н. вучань не
здібний учень; 2. (який не має схильності,
вміння що-небудь робити) нездатний; н. да
музьікі нездатний до музики; н. маляваць не
здатний малювати.
НЯЗЛАДЖАНА прислівн. незлагоджено.
НЯЗЛАДЖАНАСЦЬ ж. незлагодженість; н. у
пр&цы незлагодженість у праці (роботі).
НЯЗЛДДЖАНЫ незлагоджений; ~ная раббта незлагоджена робота; н. хор незлагоджений хор.
НЯЗМЁШНВАСЦЬ ж. незмінність, незміню
ваність, постійність, сталість.
НЯЗМЁНЛ1ВЫ незмінний, незмінюваний,
постійний, сталий; -выя аднбсіньї постійні
(сталі) стосунки.
НЯЗНАЧНЬІ (дуже малий) незначнйй; н. шум
незначнйй шум; ~ныя змёны незначні зміни.
НЯЙНАЧАЙ і НЯЙНАКШ розм. 1. прислівн.
не інакше; н. сёння павінен прыёхаць сын не
інакше як сьогодні має приїхати син; 2. V
знач. вст. сл. мабуть, певно, певне; (розм)
знати; очевйдно, (розм.) очевидячки; н., пас
туш» спалші стажок сёна мабуть (пёвно, пев
не, очевйдно), пастушкй спалйли стіжок сіна.
НЯКЁМЛ1ВАСЦБ ж. некмітлйвість, нетяму
щість, нетямовйтість; недогадливість.
НЯКЁМЛ1ВЫ некмітлйвий, нетямущий, не
тямовитий; недогадливий.
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НЯКЕПСКА і. прислівн. непогано; неабйяк,
незле, незгірше; 2. у знач. прис. непогано.
НЯКЕПСКІ непоганий; (досить добрий) неабйякий, незлйй, незгірший.
НЯКІДКІ якйй (що) не впадає в око (в очі, у
вічі); непомітний, неяскравий.
НЯЛАДНА 1. прислівн. (не так, як треба) не
до ладу; недобре, негарно, негаразд; 2. у
знач. прис. недобре, негаразд.
НЯЛАДНЬІ розм. недобрий, негарний; ~ная
пагбда погана погода; у сям’ї твармлася ~нае
у сім’ї робилося (коїлося) недобре.
НЯЛАСКАВА і НЕЛАСКАВА прислівн. 1. не
ласкаво; 2. непривітно, неприязно.
НЯЛАСКАВЬІ / НЕЛАСКАВЬІ 1. (який не ви
являє ласкавості в обходженні з ким-небудь;
суворий) неласкавий; ~вае дзіця неласкаве

дитя, неласкава дитйна; 2. непривітний, непрйязний; н. прьіем непривітне (непрйязне)
прийняття; н. гаспадар непривітний (непрйязний) господар.
н я л Е гк а прислівн., у знач. прис. нелегко.
нялЕгкі нелегкий.
НЯЛІТАСЦІВЬІ / НЕЛІТАСЦІВЬІ немилосер
дий, немилосердний, немйлостйвий.
НЯЛЇШНЕ прислівн., у знач. прис. не зайво.
НЯЛІШНІ незайвий; потрібний; перасцярбга
будзе ~няй застереження буде незайвим.
НЯЛЮБА прислівн., у знач. прис. неприємно,
0 н. — не слухай, а лгаць не перашкаджай

присл. віриш — не віриш, а не кажй: «Бре

шеш!»
НЯМАРКІ немазкий.
н я м а ш а к а у знач. прис. прост. немає, нема;
(розм.) катма, (заст.) бігма (бігме).
НЯМЇЛАСЛІВА і НЯМЇЛАСЦІВА немйлостйво, неласкаво.
НЯМЇЛАСЛІВЬІ / НЯМЇЛАСЦІВЬІ немйло
стйвий, неласкавий.
НЯМКО ч. розм. німйй.
НЯМНОГА 1. прислівн. небагато, трохи; аднймі рукамі н. зрббіш самйми руками небагато
зробиш; 2. у знач. прис. небагато.
НЯМНОГАЕ імен, небагато, мало (небагато)
що; дещо.
НЯМНОГІЯ тільки мн. 1. прикм. деякі, декот
рі; (кількісно незначні — ще) нечисленні; н.
актьі деякі (декотрі, нечисленні) факти;
, у знач. імен, небагато, мало (небагато) хто;
деякі, декотрі; н. ведаюць гіта мало (небага
то) хто знає про це.
НЯМОГЛАСЦЬ ж. розм. кволість, хвороблйвість, хворовйтість, слабкість.
НЯМОГЛЬІ розм. кволий, хвороблйвий, хворовйтий, слабкйй; єн ішбу ~лмм крбкам він
ішов кволим (слабким) кроком.
НЯМОЖАЦЦА недок. безос. розм. нездужає
(хто), нездужається (кому).
НЯМОЖНА прислівн. у знач. прис. 1. не мож
на, ніяк, немає (нема) як; (розм.) годі; 2. (не
дозволено, заборонено) не можна; тут н. курьіць тут не можна пал йти.
НЯНАЦІСКНАСЦЬ ж. лінгв. ненаголошеність.

Ї

НЯСПОРНЬІ

НЯПАЛЕНЬІ 1. (про піч, приміщення) непалений, нетоплений; 2. (про цеглу) невйпалений.
НЯПАМЯТЛІВАСЦЬ ж. непам’ятлйвість; за
будькуватість.
НЯПАМЯТЛІВЬІ непам’ятлйвий, непам’яткйй; забудькуватий.
НЯ ПЛАТА ж. неплатіж ч.
н я п л а У к і неплавкий, нетопкйй.
н я п л Е н н а прислівн. неплідно.
НЯПЛЕННЬІ неплідний.
НЯПОСПЕХ, -ху ч. неуспіх, невдача ж.
НЯРАНА прислівн., у знач. прис. нерано, пізно;
єн вярнууся н. він повернувся нерано (пізно);
билб ужо н. було вже нерано.
н я р О д н ь і нерідний.
н я р О У н а нерівно.
НЯРОУНАСЦЬ ж. у різн. знач, нерівність; ~сці
глббьі нерівності ґрунту; зканамічная н. еко
номічна нерівність.
НЯРОУНЬІ у різн. знач, нерівний; н. брук не
рівна бруківна, нерівний брук; ~ная барацьбА
нерівна боротьба.
НЯР§ДКІнерідкйй; не рідкісний.
НЯР&ЧЬІУНАСЦЬ ж. нематеріальність, духов
ність.
НЯРФЧЬіУНЬІ нематеріальний, духовний.
НЯРФіИАНЬІ (про математичну задачу) не
розв’язаний.
НЯСВОЕЧАСОВА прислівн. несвоєчасно; не
вчасно.
НЯСВОЕЧАСОВАСЦЬ ж. несвоєчасність; не
вчасність.
НЯСВОЕЧАСОВЬІ несвоєчасний; (зроблений
невчасно — ще) невчасний.
НЯСбННЕ1с. несення; виконування, вйконання.
НЯСбННЕ2 с. (яєць) несіння.
НЯСІЛЕЦЬ недок. (утрачати силу) знесилю
ватися, (розм.) упадати на силі.
НЯСІЛІЦЬ недок. знесйлювати, виснажувати.
НЯСКЛАДЗІЦА ж. розм. плутанйна, недолад
ність.
НЯСКЛАДНЬІ нескладний; (про виклад — ще)
недоладний; незграбний; ~ная фігура незграб
на постать (фігура); ~ная размбва недоладна
розмова.
НЯСКЛЕПІСТЬІ розм. 1. незграбний, недолад
ний, неоковйрний; н. хлбпец незграбний
(недоладний, неоковйрний) хлопець; 2. (по
гано зроблений) недоладний, неоковйрний; н.
бар’єр недоладний (неоковйрний) бар’єр.
НЯСМАЧНЬІ несмачнйй, недобрий.
НЯСПЕЛАСЦЬ ж. 1. неспілість, недостиглість,
нестйглість; 2. перен. незрілість.
НЯСПЙЛЬІ 1. (про плоди, хліб — звичайно) не
спілий, недостйглий, нестйглий; н. ябльїк
неспіле (недостйгле) яблуко; 2. перен. незрі
лий; ~лая думка незріла думка.
НЯСПОРНА прислівн. 1. повільно, марудно;
2. (збитково) невйгідно.
НЯСПОРНЬІ 1. (малорезультативний) повіль
ний, забарний, марудний; ~ная раббта по
вільна (забарна, марудна) робота; 2. (збит
ковий) невйгідний; г$та бульба для насбння
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~ная ця картопля на насіння невйгідна;
3. (незначний — про дощ, сніг тощо) рідкий,
малий, негустйй; н. дождж рідкий (малйй,
негустйй) дощ.
НЯСПЬІННА і НЕСУПЬІННА прислівн. невпйнно, неупйнно, неспйнно.
НЯСПЬІННАСЦЬ і НЕСУПЬІННАСЦЬ ж. невпйнність, неупйнність, неспйнність.
НЯСПЬІННЬІ / НЕСУПЬІННЬІ невпйнний,
неупйнний, неспйнний.
НЯСТАЛА прислівн. 1. несолідно, легковажно;
2. непостійно, нестійко.
НЯСТАЛАСЦЬ ж. 1. незрілість; 2. несолід
ність, несерйбзність, легковажність; 3. не
постійність.
НЯСТХЛЬІ 1. (про вік) незрілий; 2. несолід
ний, несерйозний, легковажний; 3. (мінли
вий) непостійний, нестійкий.
НЯСТАЦЬ док. безос. не ст£ти, не вйстачити.
НЯСТОЙКАСЦЬ ж. нестійкість.
НЯСГОЙИ прям., перен. нестійкий; ~кія духі не
стійкі парфуми; н. чалавбк нестійка людйна.
НЯСТОМНА прислівн. невтомно, невсипуще.
НЯСТОМНАСЦЬ ж. невтомність, невсипущість.
НЯСТОМНЬІ невтомний, невсипущий; н.
працаунік невтомний працівнйк; н. гбман
пт^шак невтомний пташйний гомін.
НЯСТРОЙНА прислівн. 1. неструнко; 2. не
стройно; незграйно; нескладно; безладно;
негармонійно; безладно.
НЯСТРОЙНАСЦЬ ж . 1. нестрункість; 2. не
стройність; незграйність; нескладність; без
ладність; негармонійність; 3. безладність.
НЯСТРОЙНЬІ 1. (який має незграбну постать)
нестрункий; 2. (про звуки, мову) нестройний;
(рідше) незграйний; нескладний; безладний;
негармонійний; 3. безлйдний, хаотичний.
НЯСТРОМКІ нестрімкий.
НЯСУШКА ж. розм. с.-г. несучка.
НЯСХОДНА прислівн. розм. непідхоже.
НЯСХОДНАСЦЬ ж. розм. непідхожість.
НЯСХбДНЬІ розм. (невигідний) непідхожий;
~ная цанк непідхожа ціна.
НЯСЦІПЛА прислівн. нескромно.
НЯСЦІПЛАСЦЬ ж. нескромність.
НЯСЦІПЛЬІ нескромний.
НЯСЙТНЬІ непоживний, нетрйвнйй, несйтний.
НЯСЬІТЬІ (про тварин) нежйрний; н. парсюк
нежирний кабан.
НЯТХННА прислівн. недешево.
НЯТЛУСТЬІ нежирний.
НЯТОЕСНЬІ нетотожний.
НЯТОПКІ (про жири й т. ін.) нетопкий.
НЯТРАПНА прислівн. 1. невдало; 2. невлучно.
— Див. ще нятр&пньї.
НЯТРАПНАСЦЬ ж. 1. невдалість; 2. не влуч
ність. — Див. ще нятр&пньї.
НЯТРАПНЬІ і. невдалий; н. вираз невдалий
вйраз; 2. невлучний; н. стрзл невлучний по
стріл.
НЯУВАЖЛІВА і НЯ?ВАЖНА прислівн. неуважно.
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НЯУВАЖЛІВАСЦЬ і НЯУВАЖНАСЦЬ ж . не-

уважність.
НЯУВАЖЛІВЬІ і НЯУВАЖНЬІ 1. неуважний;
н. чалавбк неуважна людйна; 2. (не досить
обґрунтований) неповажний; ~вая прьпьша
неповажна причйна.
НЯУВЙЗКА ж. непогодження с., непогодже
ність; н. у раббце непогодження (непогодже
ність) у роботі.
НЯУДАЛІЦА ч. і ж. розм. 1. (невміла, незграбна

людина) нездара, незфаба; 2. (що-небудь по
гано зроблене) незфаба.
НЯ^ДАЛЬІ і НЯ^ДАЧНЬІ 1. у різн. знач, не

вдалий; н. дзень невдалий день; н. малюнак
невдалий малюнок; 2. (невмілий) невправ
ний; н. ваяка невправний вояка; 3. поганий;
(з фізичними вадами — про людину) негодя
щий; негарний; ~лая зямля погана земля; ~лая
дзяучьша негодяща дівчина.
НЯУДАЧНА прислівн. невдало.
НЯ^ДХЧНІК ч. невдаха.
НЯ^ДАЧНІЦА ж. невдаха.
НЯУДАЧНЬІ див. няудальї.
НЯУДОБІЦА ж. розм. (малопридатна для об
робітку земля) непридатна земля.
НЯУдОБНЬІ с.-г. (про землю) непридатний.
НЯ^ЖО частка пит. невже; н. г$та прауда?
невжб це правда?
НЯ^ЖЬІТНАСЦЬ див. неужив&льнасць.
ШГУЖЬІТНЬІ див. неужмвіїльни.
ЮГУЗБРОЕНАСЦЬ ж . прям., перен. неозбро
єність.
НЯУЗБРОЕНЬІ прям., перен. неозброєний.
НЯУЗГОДНЕНАСЦЬ ж. неузгодженість.
НЯУЗГОДНЕНЬІ неузгоджений.
НЯУЗНХК прислівн. 1. непомітно; смяйцца н.
сміятися непомітно; 2. ненароком, випадко
во; сустріліся н. зустрілися ненароком (ви
падково).
н я У з н О с , -су ч. невнесення; (про гроші) не
сплата.
НЯУКЛЮДА і НЯХЛЮДА ч. і ж. розм. 1. не
зграба, вайло; 2. нечепура, нехлюй ч., нехлюя ж., задрипанка ж.
НЯУКЛЮДНЬІ незгрйбний; (розм.) неоковйрний; (неповороткий — про людину — ще) вай
луватий; н. мядзвбдзь незфабний ведмідь; н.
вираз незфйбний (неоковйрний) вйраз.
НЯУЛАДЖАНАСЦЬ ж . невлаштованість.
НЯУЛАДЖАНЬІ невлаштбваний.
НЯ^МСКА ч. і ж. розм. неумійко ч.
НЯ^МЕЛЬІ невмілий.
НЯ?М£ЛЬСТВА / НЯ^МбННЕ с . невміння
ШГ^МОЛЬНА прислівн. невблаганно, невмолймо.
НЯ^МОЛЬНАСЦЬ ж. невблаганність, невмолймість.
НЯ^МОЛЬНЬІ невблаганний, невмолймий.
НЯУРАЗЛІВАСЦЬ ж. невразлйвість.
н я Ур а з л і в ь і невразливий.
НЯУРОБЛЕНЬІ (про землю) необроблений.
НЯУРОД, -ду ч. розм. неврожай.
НЯУРОКАМ прислівн. несподівано, раптом;
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ненавмйсне, випадково; калі я засну н., разбудзі колй я раптом засну, розбудй; 0 н. кк-

жучьі нівроку, щоб не зурочити.
НЯУРЙМСЛІВА прислівн. 1. нетерпляче, не
терпелйво; 2. невгамовно.
НЯУРЙМСЛІВАСЦЬ ж. 1. нетерплячість; 2. не
вгамовність.
НЯУРЙМСЛІВЬІ 1. нетерплйчий, нетерпелйвий; 2. невгамовний, непосидючий.
НЯУСЛУЖЛІВЬІ непослужливий.
НЯУСТОЙЛІВА прислівн. нестійко.
НЯУСТОЙЛІВАСЦЬ ж. нестійкість; неста
лість, нетрйвкість; хисткість, хиткість.
НЯУСТОЙЛІВЬІ нестійкий; (непостійний) не
сталий, нетривкий; (який хитається) хисткйй, хиткйй, хибкйй, хитливий, хитлйвий;
(про човен — ще) перекйдистий; ~вая лбдка
хисткйй (хиткйй, перекидистий) човен; ~вае
надвбр’е нестійка погода; ~вая раунав&га фіз.
нестійка рівновага.
НЯУСТРЙМАНАСЦЬ ж. нестрйманість.
НЯУСТРЙМАНЬІ нестрйманий.
НЯУСТУПЧЬІВАСЦЬ ж. непоступливість.
НЯУСТУПЧЬІВЬІ непоступливий.
НЯУСХОДЖАСЦЬ ж. с.-г. несхожість.
НЯУСХОДЖЬІ с.-г. несхожий.
НЯУТОЛЬНА прислівн. невситймо, невтолймо.
НЯУТОЛЬНЬІ невтблений, невтолймий, невситймий; (перен. — ще) невтишймий, невтйшний; н. гблад невситймий гблод; ~ная
смага невтоленна (невтолйма) спрага; ~ная
прага ведау невситйма жадоба (жага) [до] знань.
НЯУТРАТНА прислівн. беззбитково, безутратно.
НЯУТРАТНАСЦЬ ж. беззбитковість, безутрат
ність.
НЯУТУЛЬНА / НЕПРЬІТУЛЬНА прислівн. незатйшно.
НЯУТУЛЬНАСЦЬ і НЕПРЬГГУЛЬНАСЦЬ ж.
незатйшність.
НЯУТУЛЬНЬІ ( НЕПРЬІТУЛЬНЬІ незйтйшний.
НЯУцЕШЛІВА прислівн. невтішно.
НЯУЦЕШЛІВАСЦЬ ж . невтішність.
НЯУцЕШЛІВЬІ невтішний.
НЯУЦЙМ прислівн. у знач. прис. розм. невтямки.
НЯУЦЙМЛІВАСЦЬ ж. розм. нетямущість.
НЯУЦЙМЛІВЬІ розм. нетямущий.

ОТРАК

НЯУЦЙМНА прислівн. розм. незрозуміло, не
ясно.
НЯУЦЙМНАСЦЬ ж. незрозумілість, нейсність.
няУцймны розм. незрозумілий, нейснйй.
НЯУчХС і НЯУЧАСНА невчасно.
НЯУЙУНА прислівн. неймовірно; надзвичайно.
НЯУЙУНЬІ (якого важко уявити) неуявлен
ний, неймовірний; несвітський; надзвичай
ний.
НЯХВАТКА ж. недостача, нестача, брак ч.
НЯХЛЮДА ч. і ж. див. няушпбда.
НЯХОДКІ неходовйй; н. тав&р неходовйй то
вар.
НЯХРЙШЧАНЫ прикм. нехрещений.
НЯЦВЁРДЫ у різн. знач. нетвердйй; ~дая глёба нетвердйй грунт; ~дая хада нетверді хода;
~дыя вёды нетверді знаний.
НЯЦОТНЬІ непарний; н. лік непірне число.
НЯЦЯЖКІ нетяжкий, неважкий.
НЯЦЙМЛІВАСЦЬ некмітлйвість, нетямущість,
нетямовйтість.
НЯЦЙМЛ1ВЫ і НЯЦЙМК1 некмітливий, не
тямущий, нетямовйтий.
НЯЧЫСТЫ1 прикм. у різн. знач, нечйстий; -тая
бялізна нечйста білизна; -тая парбда нечйста
порода; ~тае вымаулённе нечиста вимбва;
~тае сумлённе нечйсте сумління; 0 н. на руку
нечистий (хапкйй) на руку, хапкий.
НЯЧЙСТЫ2 1. прикм. (пов'язаний з надпри
родними ворожими людині силами, злим ду
хом і т. ін.) нечйстий, дийвольський; -тая
сіла нечйста сйла; 2. імен, нечйстий, лихий;
н. падбіу лихий попутав, сатана опутав, не

чйстий попутав.
НЯЧЙСЦІК ч. розм. лихий, біс, нечйстий, дийвол.
НЯЧдПАНЫ див. нечап&ны.
НЯЧдСАНЫ1 див. нечас&ны1.
НЯЧдСАНЫ2 див. нечас&ны2.
НЯШКОДНА прислівн. у знач. прис. нешкідливо.
НЯШКбДНАСЦЬ ж. нешкідлйвість.
НЯШКОДНЫ нешкідливий.
НЯШМАТ прислівн. у знач. прис. небагато.
НЯЙРКІ прям., перен. неяскравий; -кае святлб
неяскраве світло; ~кія ф&рбы неяскраві ф&рби.
НЯЙСЬЩЬ ж. орн. сіра сов&.
НЯЙУКА ж. нез’йвлення с., неприбуттй с.; н.
на занйткі нез’йвлення на занйтгя.

О
ОБАК прислівн., прийм. обіч; поруч, поряд.
ОБАЛЬ ж. смт. Оболь.
ОБАЛЬСКІ ббольський.
ОЙЧА ч. отче.
ОКАЦЬ недок. лінгв. окати.

ОСТУПАМ прислівн. обл. навколо; тісно обступйвши.
ОПТАМ прислівн. гуртом, оптом; 0 о. і Урбзніцу
гуртом (оптом) і вроздріб.
ОТРАК ч. істор. отрок.
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П
ПА1прийм. 1. з прийм. у різн. знач, (перекладає
ться формою ор. в.) пльїць па мбрьі пливти
морем; прайсці па вуліцм пройтй вулицею;
ехаць парахбдам і па чьігунцьі їхати паропла
вом і залізницею; паведаміць па тзлеграфе
повідомити телеграфом; 2. по (кому-чому);
лазіць па гарах лазити по горах; хадзщь па
пакбі ходйти по кімнаті; страляць па акбпе
стріляти по окопу; 3. з дав. і місц. в. одн. і з
міси,, у мн. (при вказівці на напрямок) за (кимчим); пльїць па цячЗнню пливтй за течією; ісці
па сбнцу ітй за сонцем; 4. з дав. в одн. і з місц.
у мн. (при вказівці на галузь чого-небудь, сферу
якоїсь діяльності) з; прамбва па агр&рнаму пи

танню промова з аграрного питання; спаббрніцтва па футбблу (па шахматах) змагання з
футболу (із шахів); за; вьшіЗйшм па званню
вйщий за званнйм; 5. з дав. в одн. і з місц. у
мн. (згідно з чим; на підставі яких-небудь ознак)
за (ким-чим); будаваць па тьіпбваму праекту

будувати за типовим проектом; вьібраць па
свайму жаданню вйбрати за своїм бажанням;
па марскбму звьічаю за морськйм звйчаєм;
сл&сар па праф€сіі слюсар за професією; ста
рішим па узросту старший за віком; по; атрьімаць па заслугах дістати по заслузі; на; па
ягб думцьі на його думку; 6. з дав. в одн. і з
місц. у мн. (унаслідок чого-небудь) по (чому);
па знаемству по знайомству; через; не з’явіцца на раббту па хварббе не з’явйтися на ро
боту через хворобу (хворість); 7. з дав в одн.
і з прийм. у мн. (при вказівці на близькість,
спорідненість) по (кому-чому); таварьіш па

універсітЗту товариш по університету; дваюрадньї брат па бацьку двоюрідний брат по
батькові; 8. з дав. в одн. і з прийм. у мн. (при
вказівці на послідовність, поступовість) по
(чому); чьітаць па складах читати по складах,
збіраць па кап&йцьі збирати по копійці; дзяубці па зернятку клювати по зернятку; 9. з
дав. (у різн. знач.) по; даць дзецям па ябльїку
д£ти дітям по яблуку; па грьіуні штука по
грйвні штука; 10 із знах. (аж до..., до самого)
до; у вадзб па пбяс у воді до пояса; не забьіуся
і па сенняшні дзень не забув і до сьогодні;
11. із знах. по (кого-що); зайдзіце па мяне за
йдіть по мене; ісці па ваду ітй по воду; ісці у
лес па грьібьі ітй в ліс по грибй; 12. із знах.
(для позначення місця дії) по; па той бок ракі
ішлі людзі по той бік річки йшлй люди; 13. з
прийм. після (чого); па заканчЗнні терміну піс
ля закінчення терміну; на наступньї дзень па
прьібздзе на наступний день після приїзду;
па абедзе після обіду; 14. із прийм. (при вка
зівці на підставу, мету) з, зі; па люоасці да
тзатра з любові до театру; 15. з прийм. (при
вказівці на причину) через (що); па слабасці
здарбуя через слабість здоров’я; 16. з прийм.
(при вказівці на час) перекладається з ор. без
прийменниковим; не спаць па начах не спати
ночами; 17. із прийм. (зі словами сумаваць,

бедаваць і т. ін.) за (ким-чим), по (кому-чому); сумаваць па дзецях сумувати за дітьми;

плакаць па кім-небудзь плакати за ким-небудь (рідше — по кому-небудь); 18. із знах.,
за винятком сполучень з «адзін», «адна», які
вжиаються з місц. (при вказівці на кількість)

по (чому і що); па два чалавекі по дві особи;
па трьі рублі по три рублі; па чатмрьі кіламетрьі у гадзіну по чотйри кілометри за годйну.
ПА2 імен, невідм. с. (у танцях) па.
ПААБАГУЛЬВАНЬІ усуспільнений. — Див. ще
паабагульваць.
ПААБАГУЛЬВАЦЬ док. (про багатьох, про ба
гато) поусуспільнювати.
ПААБАПАЛ 1. прислівн. обабіч; 2. прийм. зрод.
в. обабіч (чого).
ПААБАРОЧВАНЬІ перевернутий. — Див. ще
паабарбчваць.
ПААБАРОЧВАЦЦА док. (про багато) попере
вертатися.
ПААБАРОЧВАЦЬ док. (про багато) попере
вертати, пообертати; п. крЗсльї попереверта
ти крісла; п. галбвьі пообертати голови.
ПААБВАЛЬВАНЬІ пообвалюваний, поваляний,
позавалюваний. — Див. ще паабвальваць.
ПААБВАЛЬВАЦЬ док. (про багато) пообвалю
вати.
ПААБВАРВАНЬІ пообварюваний. — Див. ще
паабварваць.
ПААБВАРВАЦЬ док. (про багато) пообварювати.
ПААБВбРТАЦЬ док. (про багато) пообгортувати.
ПААБВІНАВАЧВАЦЬ док. (про багатьох) по
зви нувачувати.
ПААБВОРВАНЬІ пооборюваний. —Див. ще паабвбрваць.
ПААБВОРВАЦЬ док. (про багато) пооборювати.
ПААБГАБЛЕУВАНЬІ обструганий, обстружений, поструганий. —Див. ще паабгаблеуваць.
ПААБГАБЛЕУБАЦЬ док. (про багато) пооб
стругувати, постругати.
ПААБГАНЯНЬІ 1. обігнаний, вйпереджений;
2. с.-г. попідгортаний, підгорнутий, обгор
нутий, обгорнений. — Див. ще паабганяць.
ПААБГАНЙЦЬ док. 1. (про багатьох) пообганяти, повипереджати, повипереджувати;
2. с.-г. попідгортати, пообгортати; 3. (кома
рів, мух і т. ін.) пообганяти, повідганяти.
ПААБГАРВАЦЬ док. (про багато) пообгорати
і пообгоряти.
ПААБГАРОДЖВАНЬІ пообгороджуваний, по
огороджуваний. — Див. ще паабгарбджваць.
ПААБГАРОДЖВАЦЬ док. (про багато) пооб
городжувати, поогороджувати.
ПААБГОРТВАНЬІ 1. пообгортаний; 2. с.-г. по
обгортаний, попідгортаний. — Див. ще паабгбртваць.
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ПААБГОРТВАЦЦА док. (про багатьох, про ба
гато) пообгортатися.
п а а б г О р т в а ц ь док. (про багатьох, про бага
то) 1. пообгортати; 2. с.-г. пообгортати, по
підгортати.
ПААБДЗЕУБВАНЬІ 1. пообдзьобуваний, покльо
ваний; 2. обдовбаний. — Див. ще паабдзеубваць.

ПААБДЗЕУБВАЦЬ док. (про багато) 1. пооб
дзьобувати, поклювати; 2. пообдовбувати.
ПААБДЗЬМУХВАЦЬ док. розм. (про багато)
пообдувати, пообдимати.
ПААБДУРВАЦЬ док. розм. (про багатьох) по
обдурювати, попіддурювати.
ПААБДЬІМАЦЦА док. пообніматися, пообі
йматися.
ПААБДЬІМАЦЬ док. пообнімати, пообіймати.
ПААБЙДЗЕНЬІ післяобідній, пообідній.
ПААБІРАНЬІ 1. позбйраний, позрйваний;
2. обчищений, облуплений. — Див. ще паабіраць.

ПААБІРАЦЬ док. розм. (про багато) 1. позби
рати, позривати, пообривати; 2. пообчища
ти, пооблуплювати; 3. (деякий час) позбира
ти, порвати, поочищати, пооблуплювати.
ПААБКАЛОЧВАНЬІ розм. обтрушений. —Див.
ще паабкалбчваць.

ПААБКАЛОЧВАЦЬ док. пообтрушувати.
ПААБКОПВАНЬІ пообкопуваний. — Див. ще
паабкбпваць.

ПААБКОПВАЦЬ / ПААКбПВАЦЬ док. (про
багато) пообкопувати.
ПААБКОШВАНЬІ пообкошуваний. —Див. ще
паабкбшваць.

ПААБКОШВАЦЬ док. (про багато) пообкошу
вати, поскошувати.
ПААБКРУЧВАНЬІ пообкручуваний, пообмо
туваний. — Див. ще паабкручваць.
ПААБКРУЧВАЦЦА док. (про багатьох, про ба
гато) пообкручуватися, пообмотуватися.
ПААБКРУЧВАЦЬ док. розм. (про багатьох, про
багато) пообкручувати, пообмотувати, поза
гортати.
ПААБКУСВАНЬІ пообкушуваний. — Див. ще
паабкусваць.

ПААБКУСВАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) пообкутувати.
ПААБЛІЗВАНЬІ пооблйзуваний. — Див. ще
пааблізваць.

ПААБЛІЗВАЦЬ док. (про багатьох, про багато)
пооблйзувати.
ПААБЛУЗВАНЬІ пооблущуваний. — Див. ще
пааблузваць.

ПААБЛУЗВАЦЬ док. (про багато) пооблущувати, полущити.
ПААБМАКАЦЬ док. (про багатьох, про багато)
пообмокати.
ПААБРАЗАНЬІ і ПААБРдЗВАНЬІ пообрізуваний. — Див. ще паабразаць.
ПААБРАЗАЦЬ і ПААБРФЗВАЦЬ док. 1. у різн.
знач, (про багато) пообрізувати.
ПААБРУБЛІВАНЬІ крав, пообрублюваний. —
Див. ще паабрубліваць.

ПААДГЛАДЖВАЦЬ

ПААБРУБЛІВАЦЬ док. крав, (про багато) пообрублювати.
ПААБРЬІВАЦЬ1док. (про багато) пообривати,
позривати.
ПААБРЬІВАЦЬ2 док. розм. (рилом — про бага
то) пообривати.
ПААБРЬІВАЦЬ3 док. (нагноїтися — про бага
то) понаривати.
ПААБРФЗВАНЫ див. паабразаны.
ПААБРдЗВАЦЬ див. паабразаць.
ПААБТРАСАНЫ див. паатрасаны.
ПААБТРАСАЦЦА див. паатрасацца.
ПААБТРАСАЦЬ див. паатрасаць.
ПААБТРЙСВАНЫ див. паатрасаны.
ПААБТРФСВАЦЦА див. паатрасацца.
ПААБТР^СВАЦЬ див. паатрас&ць.
ПААБУВАЦЬ док. 1. (про багатьох, про бага
то) повзувати.
ПААБУДЖВАЦЬ док. порозбуджувати; (рідко)
порозбуджати.
ПААБХІНАЦЦА див. паахін&цца.
ПААБХІНАЦЬ див. паахінаць.
ПААБЦ1РАНЫ 1. обтертий; утертий; 2. стер
тий. — Див. ще паабціраць.
ПААБЦІРАЦЦА док. 1. (про багато, про бага
тьох) обтертися, пообтиратися; утертися;
2. (про багато) стертися, постиратися.
ПААБЦІРАЦЬ док. (про багато, про багатьох)
обтерти, пообтирати.
ПААБЦЯРдБЛІВАНЬІ 1. очйщений; обруба
ний, пообрубуваний; обрізаний, пообрізува
ний; 2. розм. об’їдений. — Див. ще паабцярібліваць.

ПААБЦЯР^БЛІВАЦЬ док. (про багато) 1. по
очищати, очйстити; пообрубувати, обруба
ти; пообрізувати, обрізати; 2. розм. пооб'їда
ти, об’їсти.
ПААБЧФСВАЦЬ док. стол. (про багато) пооб
тісувати, обтесати.
ПААДВАЛАКАЦЬ док. відволоктй.
ПААДВАРОЧВАЦЦА док. (про багатьох) по
відвертатися.
ПААДВЁШВАНЫ відслонений. — Див. ще паадвёшваць.

ПААДВЁШВАЦЬ док. (про багато) повідслоняти, відслонйти.
ПААДВУЧВАЦЦА док. (про багатьох) повідучуватися, відучйтися.
ПААДВУЧВАЦЬ док. (про багатьох) повідучувати, відучйти.
ПААДГАРВАЦЬ док. (про багато) повідгорати,
повід горяти.
ПААДГ1НАТЫ і п а а д г ін а н ь і повідгйнаний.
— Див. ще паадгінаць.
ПААДГІНАЦЬ док. повідгинати; п. цвікі повід
тинати цвяхи.
ПААДГЛАДЖВАНЫ відпрасований. — Див. ще
паадгладжваць.

ПААДГЛАДЖВАЦЦА док. (про багато) повідпрасовуватися.
ПААДГЛАДЖВАЦЬ док. (про багато) повідпрасовувати.
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ПААДГРУЖАЦЬ док. (про багато) повідвантбжувати.
ПААДЦЗЕЛЬВАЦЦА див. паадцзялйцца.
ПААДДЗЕЛЬВАЦЬ див. паадцзяляць.
ПААДЦЗІРАНЬІ повідрйваний. — Див. ще паадцзір&ць.

ПААДДЗІРАЦЦА док. (про багато) повідрива
тися, повіддиратися.
ПААДДЗІРАЦЬ док. (багато, усе) повідривати,
повіддирйти.
ПААДДЗЯЛЙЦЦА і ПААДДЗ£ЛЬВАЦЦА док.
(про багато) повідділятися.
ПААДДЗЯЛЙЦЬ і ПААДЦЗ£ЛЬВАЦЬ док. (про
багатьох, про багато) повідділяти.
ПААДЖЬІВАЦЬ док. 1. (прожити свій вік; від
служити свій час) повіджив£ти; 2. перен. по
оживати.
ПААДЖЬІНАЦЦА док. (про багатьох — закін
чити жнива) віджнивув£тися.
ПААДЖЬІНАЦЬ док. (про багато) 1. повіджинати; 2. віджнивув£ти.
ПААДЗЬІВАЦЬ док. (про багатьох) відклйкати,
повідклйкувати.
ПААДЗЯВАНЬІ одягнутий. —Див. ще паадзяв&ць.
ПААДЗЯВАЦЦА док. (про багатьох) поодяга
тися.
ПААДЗЯВАЦЬ док. (про багатьох) поодягати.
ПААДКАЗВАЦЬ док. (про багато) 1. повідповід&ти; 2. позаповідйти.
ПААДКАСВАНЬІ повідсукуваний. — Див. ще
паадк&сваць.

ПААДКАСВАЦЦА док. (про багато) повідсукуватися.
ПААДКАСВАЦЬ док. (про багато) повідсукувати (рукави, штани).
ПААДКОЛВАЦЦА1 док. (про багато) повідкблюватися, повідшпйлюватися.
ПААДКОЛВАЦЦА2 док. прям., перен. (про ба
гато) повідкблюватися.
ПААДКОЛВАЦЬ1док. (про багато) повідкблювати, повідшпйлювати.
ПААДКОЛВАЦЬ2 док. (про багато) повідкблювати.
ПААДКОПВАНЬІ 1. повідкопуваний, відкопа
ний; 2. перен. розм. відкопаний. — Див. ще
паадкбпваць.

ПААДКОПВАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) 1. повідкопувати, відкопати; 2. перен.
розм. відкопати.
ПААДКОРМЛІВАНЬІ повідгодовуваний. —Див.
ще паадбрмліваць.

ПААДКОРМЛІВАЦЦА док. (про багатьох) повідгодбвуватися.
ПААДКОРМЛІВАЦЬ док. (про багатьох) по
відгодбвувати.
ПААДКУСВАНЬІ повідкушуваний. — Див. ще
паадк&сваць.

ПААДКУСВАЦЬ док. (про багато) повідкушувати.
ПААДЛІЧВАНЬІ 1. повідрахбвуваний; 2. повідчйслюваний, повідрахбвуваний. — Див.
ще паадлічваць.

ПААДЛЇЧВАЦЬ док. (про багато) 1. повідрахбвувати; 2. повідчйслювати, повідрахбвувати.

ПААДЛОМВАНЬІ див. паадлбмліваньї.
ПААДЛОМВАЦЦА див. паадлбмлівацца.
ПААДЛОМВАЦЬ див. паадлбмліваць.
ПААДЛОМЛІВАНЬІ / ПААДЛОМВАНЬІ по
відламуваний. — Див. ще паадлбмліваць.
ПААДЛОМЛІВАЦЦА док. (про багато) повід

ламуватися.
ПААДЛОМЛІВАЦЬ док. (про багато) повідла
мувати.

ПААДЛУЧАЦЦА і ПААДЛУЧВАЦЦА док. рож

(про багатьох) 1. повідлучатися; 2. повідби

ватися, повідокремлюватися.

ПААДЛУЧАЦЬ і ПААДЛУЧВАЦЬ док. рож

(про багатьох) 1. повідлучати; 2. церк. відлу
чити, повідлучати.
ПААДЛУЧВАЦЦА див. паадлучацца.
ПААДЛУЧВАЦЬ див. паадлуч&ць.
ПААДМЕНЬВАЦЬ док. розм. (про багато) по-

скасбвувати, (засідання, збори, спектаклі) повідміняти.

ПААДМ£РВАЦЬ і ПААДМЯРАЦЬ док. (про ба

гато) повідмірювати.
ПААДПАУЗАЦЬ і ПААДПОУЗВАЦЬ док. рож.
(про багатьох) повідповзати, відповзтй.
ПААДПШОУВАНЬІ повідпйлюваний. — Див.
ще паадпілбуваць.
ПААДПІЛОУВАЦЬ док. (про багато) повідпй-

лювати.

ПААДПОРВАНЬІ розм. повідпбрюваний. —Див.
ще паадпбрваць.
п а а д п О р в а ц ц а док. розм. (про багато) по-

відпбрюватися.
ПААДПОРВАЦЬ док. розм. повідпбрювати.
ПААДПОУЗВАЦЬ див. паадпауз&ць.
ПААДРдЗВАНЬІ повідрізуваний. — Див. ще паадрЗзваць.
ПААДРЙЗВАЦЬ док. повідрізувати.
ПААДСКАКВАЦЬ і ПААДСКОКВАЦЬ док.

1. (про багато, про багатьох) повідскакувати;
2. (відокремитися, відламатися, відірватися)
повідскакувати, відскочити; 3. розм. (про ба
гато) повідростати.
ПААДСКРЙБВАНЬІ повідшкрібуваний, повідскбблюваний. — Див. ще паадскрЗбваць.
ПААДСКР&БВАЦЬ док. повідшкрібувати, повідскбблювати.
ПААДСО^ВАНЬІ повідсбвуваний. — Див. ще
паадсбуваць.
ПААДСОУВАЦЦА док. (про багатьох) повідсу

ватися.

ПААДСОУВАЦЬ док. (про багатьох, про бага

то) повідсбвувати.
ПААДТОПТВАН ЬІ повідтоптуваний. —Див. ще
паадтбптваць.
ПААДТОПТВАЦЬ док. (про багато) повідтоп

тувати.

ПААДТОЧВАЦЬ док. (про багато) повигострю

вати, повідтбчувати.

ПААДХІНАТЬІ 1. відігнутий, відгорнутий;
2. відхйлений. — Див. ще паадхін&ць.
ПААДХІНАЦЦА док. (про багато загнутого)

повідгинатися, повідгортатися, повідкидати
ся; 2. (посунутися вбік — про багато) повід
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хилятися; відхитнутися, відсахнутися, відвихнутися.
ПААДХІНАЦЬ док. (про багато) 1. повідтина
ти, повідгортати, повідкидати; 2. (відвести
вбік) повідхиляти, повідсовувати; відхитну
ти; відсахнути, відвихнути.
ПААДЦІНАЦЬ док. (про багато) повідтинати,
повідсікати.
ПААДЦІСКАНЬІ повідтйскуваний. — Див. ще
паадціскаць.

ПААДЦІСКАЦЬ док. (про багато, про багатьох)
повідтйскувати.
ПААДЧЬІНЙНЬІ / ПААДЧЬІНЙТЬІ повідчйнюваний. — Див. ще паадчиняць.
ПААДЧЬІНЙЦЦА док. повідчинятися, повід
криватися.
ПААДЧЬІНЙЦЬ док. (про багато) 1. (двері, вік
на, скрині та ін.) повідчиняти; 2. (наглухо за
бите) повідкривати.
ПААДШРУБОУВАНЬІ повідгвйнчуваний, по
відкручуваний. — Див. ще паадшруббуваць.
ПААДШРУБОУВАЦЦА док. (про багато) по
відгвйнчувати ся, повідкручуватися.
ПААДШРУБОУВАЦЬ док. (про багато) повідгвйнчувати, повідкручувати.
ПААДШТУРХВАНЬІ повідштовхуваний, від
штовхнутий. — Див. ще паадштурхваць.
ПААДШТУРХВАЦЬ док. (про багато, про ба
гатьох) повідштовхувати.
ПААДЬІХОДЗІЦЦА док. розм. (про багатьох)
повідходити набік (убік).
ПААДЬІХОДЗІЦЬ док. (про багатьох, про ба
гато) у різн. знач, повідходити, відійти.
ПА-АЗІЯЦКУ прислівн. по-азіатському (по-азіатськи).
ПААКОПВАНЬІ пообкопуваний. — Див. ще паабкбпваць.
ПААКОПВАЦЬ див. паабкбпваць.
ПААКУЧВАЦЬ док. попідгортати, пообгортати.
ПААПЇСВАНЬІ 1. поопйсуваний; 2. позаповіданий, повідпйсуваний. — Див. ще пааігісваць.
ПААПІСВАЦЬ док. (про багатьох, про багато)
1. поопйсувати; 2. позаповідати, повщпйсувати.
ПААПРАНАЦЦА док. (про багатьох) 1. повдя
гатися, поодягатися; 2. понадягатися.
ПААПРАНАЦЬ док. 1. (багатьох) повдягати,
поодягати; 2. багато) понадягати.
ПААПЬІРСКВАЦЦА док. (вкритися бризками —
про багатьох, про багато) пообрйзкуватися.
ПААПЬІРСКВАЦЬ док. (про багатьох, про ба
гато) пообрйзкувати.
ПААРТЬІКУЛЬНА прислівн. постатейно.
ПААРТЬІКУЛЬНЬІ постатейний.
ПААРФАВАНЬІ провіяний. — Див. ще паарфаваць.

ПААРФАВАЦЬ док. (віялкою) 1. (усе, багато)
перевіяти, повіяти; 2. (деякий час) повіяти.
ПААСАДЖВАНЬІ 1. понасаджуваний, пона
стромлюваний; поприлаштовуваний; 2. пооправлюваний; пообрамовуваний, пообля
мовуваний; 3. повстановлюваний. — Див. ще
паасаджваць.

ПААСАДЖВАЦЬ док. (про багато) 1. понаса
джувати, понастромлювати; поприлаштову-
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вати; 2. пооправляти, пообрамовувати, по
облямовувати; 3. повстановлювати.
ПААСОБКУ і ПААСОБНА прислівн. 1. окрбмо,
по одному, поодйнці; 2. окрбмо, відокрем
лено, нарізно, порізно, різно.
ПААСОБНА див. паасббку.
ПААСОБНАСЦЬ ж . 1. окремість; одинйчність;
2. роздільність, нарізність, відокремленість.
ПААСОБНЬІ 1. окремий, одинйчний; пооди
нокий; у кбжньїм -ним випадку в кожному
окремому (поодинокому) випадку; 2. (само
стійний, ізольований від інших) роздільний,
нарізний, відокремлений; ~нае пражьів&нне
окреме (нарізне) проживання.
ПААСТАВАЦЦА док. (про багато, про бага
тьох) позалишатися.
ПААСТУЖВАЦЬ док. (про багато) поохоло
джувати, поостуджувати.
ПААСТЬІВАЦЬ док. (про багато) поостигати,
прохолонути.
ПААТРАСАНЬІ і ПААБТРАСАНЬІ, ПААТР$СВАНЬІ, ПААБТРФСВАНЬІ пообтрушуваний,
пообтріпуваний; пострушуваний. — Див. ще
паатрас&ць.

ПААТРАСАЦЦА і ПААБТРАСАЦЦА, ПААТР&СВАЦЦА, ПААБТР&СВАЦЦА док. (про ба
гато) пообтрушуватися, пострушуватися.
ПААТРАСАЦЬ і ПААБТРАСАЦЬ, ПААТР^СВАЦЬ, ПААБТРЙСВАЦЬ док. (про багато)
пообтрушувати, пострушувати.
ПААТРУЧВАНЬІ поотруюваний. —Див. ще паатручваць.

ПААТРУЧВАЦЦА док. (про багатьох) поотру
юватися.
ПААТРУЧ ВАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) поотруювати.
ПААТРФПВАЦЬ док. (про багато) пообтріпу
вати.
ПААТРдСВАНЬІ див. паатрас&ни.
ПААТР&СВАЦЦА див. паатрас&цца.
ПААТРдСВАЦЬ див. паатрас&ць.
ПААХІНАЦЦА / ПААБХІНХЦЦА док. (про ба
гатьох) повкриватися, понакриватися, пооб
кутуватися, повкутуватися, пообгортатися.
ПААХІНАЦЬ і ПААБХІНАЦЬ док. (про багато)
повкривати, понакривати, пообкутувати, повкутувати, пообгортати.
ПААЦЯР&БЛІВАЦЬ док. (про багато) 1. (позвільняти від чого-небудь) поочищати; 2. (по
усувати) пообрубувати, пообрізати.
ПААЧУНЬВАЦЬ док. (про багатьох) поодужу
вати, повидужувати.
ПА-АШУКАНСКУ прислівн. по-шахрййському
(по-шахрайськи), по-крутійському (по-крутійськи).
ПА-БАБСКУ прислівн. ро зм . по-бйб’ячому,
по-бйб’ячи, по-бабськи.
ПАБАДЗЙЦЦА док. розм. 1. побродйти, побро
дяжити, поблукати, побурлакувати, попоневірйтися, потинятися; 2. (без діла) потиняти
ся, повештатися, посновигати, поблукати,
пошвендяти, поникати без роботи.
ПАБАЛБАТАЦЬ док. розм. 1. побазікати, поте
ревенити, поторочити, поторохтіти; 2. (голос-
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но, але нерозбірливо) полопотати, полопотіти,
поварнякати, поверзякати; 3. (про воду
і т. ін.) побулькати, побулькотіти, побуль-

котати, поклекотіти, поклекотати.
ПАБАЛЯВАЦЬ док. побенкетувати.
ПА-БАНКУ прислівн. карт., перен. ва-банк.
ПАБАРВАВЕЦЬ док. побагровіти, побагряніти; почервоніти.
ПАБАРУКАЦЦА док. розм. поборюкатися, по
боротися, позмагатися, помірятися сйлами.
ПА-БАЦЬКОУСКУ прислівн. по-батьківсько
му, по-батьківськи.
ПАБАЧ&ННЕ: да пабачЗння до побачення.
ПАБбГЧЬІ док. у різн. знач, побігти; (швидко
вирушити) податися; (розм.) помахати, мах
нути; (підтюпцем — розм.) потюпати.
ПАБ£Л, -лу ч. у різн. знач, побілка ж., (рідко)
побіл.
ПАБЛАЖ&ЛЬІ схудлий.
ПАБЛАЖдЦЬ док. схуднути.
ПА- БЛАЗСНСКУ прислівн. по-хлопчачому,
по-хлопчачи, по-хлоп’ячому, по-хлоп’ячи.
ПАБЛАЗНАВАЦЬ док. розм. поблазнювати.
ПАБЛЬІТАНЬІ поплутаний, переплутаний,
сплутаний. —Див. ще пабльггаць.
ПАБЛЬІТАЦЦА док. поплутатися, переплута
тися, сплутатися.
ПАБЛЬІТАЦЬ док. поплутати, переплутати,
сплутати.
ПАБЛЯЙЦЬ док. побекати, помекати.
ПА-БОСКУ і ПА-БОЖАСКУ прислівн. по-бо
жому.
ПАБРАЗГАТАЦЬ / ПАБРАЗГАЦЕЦЬ док. подеренчати, подеренькотати, подеренькотіти;
(чимось металевим) побрязкати, подзенькати.
ПАБРАЗГАЦЬ док. розм. побрязкати, побряжчати; (чимось металевим) подзенькати, по
дзеленькати; поляскотіти.
ПАБРАЗГВАННЕ с. розм. побрязкування; по
плескування; подзенькування, поляскування.
ПАБРАЗГВАЦЬ недок. розм. побрязкувати, по
плескувати; (чимось металевим) подзеньку
вати, подзеленькувати, поляскувати.
ПАБРАЗДЖАЦЬ док. розм. 1. подеренчати, по
деренькотіти, подеренькотати; 2. подзенька
ти, подзеленькати; 3. побренькати.
ПА-БРАЦКУ прислівн. по-братньому, по-братерському, по-братерськи, по-братськи.
ПАБРОСНЕЦЬ док. (про все, багато) запліс
нявіти, вкрйтися пліснявою.
ПАБРЬІДЧЗЛЬІ споганілий, змарнілий.
ПАБРЬІДЧФЦЬ док. споганіти, змарніти.
ПАБУДЖАЛЬНІК ч . спонукач; (стимул) по
будник; (спонукальна причина) спонука ж.
ПАБУДЖАЛЬНЬІ спонукальний; -ньія при
чини спонукальні причйни.
ПАБУЙНбННЕ с. збільшення, побільшення;
укрупнення.
ПАБУЙНЕЦЬ док. побільшати, збільшитися;
укрупнйтися.
ПАБУЙНІЦЬ док. збільшити, побільшити; укрупнйти.
ПАБУРАНЬІ розм. поруйнований, зруйнова
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ний; розвалений; розкиданий. — Див. и<епабурьіць

ПА-БУРАЦКУ прислівн. по-бурятському, побурятськи.
ПАБУРКАВАЦЬ док. прям., перен. поворкува
ти; (прям. — ще) потуркотати, потуркотіти.
ПАБУРЬІЦЦА док. розм. поруйнуватися, зруй
нуватися, розвалитися, розкидатися.
ПАБУРЬІЦЬ док. розм. поруйнувати, зруйну
вати; розвал йти, розкидати.
ПАБЯГУШКІ: на ~ках на побігеньках.
ПАБЯЛЙНЬІ розм. вкрйтий білою емаллю.
ПАВАГАНЬІ похитнутий, захйтаний. —Див. ще
павагаць.

ПАВАГАЦЬ док. погойдати, поколихати, по
коливати, похитати.
ПАВАДІ>ІР, -ра ч. 1. (той, хто вказує дорогу)
поводйр, поводар, поводатор; провіднйк,
проводйр; (сліпих — ще) провожатий; (той,
хто носить мішок для милостині) міхоноша;
2. (керівник, організатор) ватажок; 3. (у тва
рин) вожак, ватажок.
ПАВАЖАНЬІ 1. поважений; 2. переважений.
ПАВАЖАНЬІ шановний, поважний; п. чалавек
шановна (поважна) людйна; (у звертанні в
знач, імен.) шановний (чоловіче добрий, го
лубе).
ПАВАЖДАЦЦА док. розм. поморочитися, пома
рудитися; (розм.) попанькатися, поцяцькатися (з ким), пометушйтися (біля кого-чого).
ПАВАЛТУЗІЦЦА док. розм. пововтузитися.
ПАВАЛТУЗІЦЬ док. 1. потермосити, поторса
ти, пошарпати; 2. перен. (потурбувати) посмйкати, засмйкати, пошарпати.
ПАВАЛЬНА прислівн. поголовно; (розм.) геть
(геть чйсто), усі (увесь, уся, усе); усі до од
ного.
ПАВАЛЬНЕЙ прислівн. вищ. ст. повільніше.
ПАВАЛЬНЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. повільні
ший.
ПАВАЛЬНЬІ 1. поголовний; загальний; ~ная
з’ява поголовне (загальне) явище; ~ния вббискі поголовні обшуки; 2. (про хвороби) по
шесний; ~ная хварбба пошесть.
ПАВАЛЬНЙЦЬ недок. обл. (послаблювати) по
пускати, відпускати.
ПАВАЛФНДАЦЦА док. розм. 1. помарудитися,
поволоводитися, поморочитися; 2. повешта
тися, пошвендяти, потинятися, посновигати.
ПАВАНДРАВАЦЬ док. 1. помандрувати, поподорожувати; 2. покочувати; 3. побурлаку
вати, поблукати, потинятися.
ПАВАРОТКА ж . (дороги) поворот ч., (рідко) по
воротка.
ПАВАРОТЛІВА прислівн. спрйтно, моторно,
метко.
ПАВАРОТЛІВАСЦЬ ж. спритність, рухлйвість,
моторність, меткість.
ПАВАРОТЛІВЬІ 1. (жвавий) рухлйвий, спрйтний, моторний, меткий; 2. перен. (який уміє
добре вести свої справи) повороткйй, поворотнйй, спрйтний, меткйй.
ПАВАРОЧАНЬІ1 перевернутий. — Див. ще паварбчаць1.
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ПАВАРОЧАНЫ2 повернутий, перекинутий. —
Див. ще паварбчаць2.
ПАВАРОЧАЦЦА1 док. (про всіх, багатьох) по
вернутися, вернутися.
ПАВАРОЧАЦЦА2 док. (про все, багато) 1. по
перевертатися, поперекидатися; повалятися;
2. (деякий час) розм. повернутися кілька ра
зів (кілька раз, не раз).
ПАВАРОЧАЦЬ1док. (про багатьох, про багато)

повернути, вернути.
ПАВАРОЧАЦЬ2 док. 1. (про все, багато) попе
ревертати, поперекидати, перевернути, по
валяти; 2. (деякий час) розм. повернути кіль
ка разів (кілька раз, не раз).
ПАВАРОЧВАЦЦА недок. 1. у різн. знач, повер
татися; (повертати голову, тулуб у якийсь бік
— ще) обертатися; 2. розм. (швидше щось ро
бити) повертатися; хутчій -вайся! швйдше
(скоріше) ворушйся (повертайся)! 3. пас. по
вертатися, обертатися, перевертатися; 4. розм.
(перебувати) бути, перебувати, пробувати;
0 язык не -ваецца сказаць язйк не повертає
ться сказати.
ПАВАРОЧВАЦЬ недок. І. повертати, звертати,
завертати; 2. повертати, обертати; (униз — ще)
нахиляти; 3. перен. (надавати інший зміст)
повертати, обертати; переводити на...; 4. розм.
використовувати, повертати, витрачати, ужи
вати; 5. (догори дном) перевертати.
ПАВАР’ЯВАЦЦА док. показйтися, пол ютува
ти, побожеволіти.
ПАВАР’ЯВАЦЬ док. 1. показйтися, подуріти,
полютувати; 2. подратувати.
ПАВАР’ЯЦЁЦЬ док. показйтися, побожеволіти.
ПА-ВАР’ЙЦКУ прислівн. шалено, безумно, бо
жевільно; нерозумно; (розм.) до нестями.
ПАВЕДАМЛЁННЕ с. 1. повідомлення, спові
щення; 2. вість ж.; апбшнія ~нні останні віс
ті; 3. (документ) повідомлення; плацёжнае п.
платіжне повідомлення.
ПАВЁДАМЛЕНЫ повідомлений, сповіщений,
оповіщений. — Див. ще паведамляць.
ПАВЕДАМЛЙЦЬ недок., ПАВЁДАМЩЬ (кому
1без дод.) док. повідомляти, повідомити, спо
віщати, сповістйти; -міць аб здарЗнні повідо
мити про пригоду; -міць па радыё сповістйти
по радіо.
ПАВЁЗЦ1 док. 1. повезтй; 2. (узяти з собою,
викрасти) украсти, вйкрасти, забрати; 3. безос. пощастйти; не павязлб! не пощастйло!
ПАВЕЛІЧАЛЬНІК ч. збільшувач.
ПАВЕЛІЧХЛЬНЬІ у різн. знач, збільшуваний,
збільшувальний; ~нае шкло збільшуване
(збільшувальне) скло; п. суфікс грам, збіль
шувальний суфікс.
ПАВЕЛІЧ&ННЕ с. збільшення.
ПА-ВЕНГЁРСКУ по-угорському, по-угорськи.
ПАВЕРАДЗІЦЬ док. (про багато) натрудйти,
понатруджувати, (працею — ще) спрацювати.
ПАВЁРАЧНЫ перевірнйй, (рідше) перевіроч
ний; ~ная лінейка перевірна лінійка.
ПАВЁРКА ж. (перекличка) перевірка.
ПАВЁРСЕ прислівн. зверху, горою; вгорі; вер
хом.

ПАВЁРХ1імен. ч. 1. поверх; 2. розм. (у театрі)
ярус.

ПАВЁРХ2 прийм. з род. поверх (чого), (рідко)
зверх; 2. (над) понад, над (чим).

ПАВЁРХНЕВЫ 1. поверхневий; п. слой глёбы
поверхневий шар грунту; ~вае нацяжЗнне
фіз. поверхневий натяг; 2. неглибокий; ~вае
дыхание неглибоке дйхання.
ПА-ВЕСНАВОМУ і ПА-ВЯСЁННЯМУ, ПАВЯСНОВАМУ прислівн. по-весняному.
ПАВЁСТКА ж. 1. (офіційне письмове повідомлен
ня) повістка; 2. (перелік питань на зборах, за
сіданні) порядок ч.; п. дня порядок денний.
ПАВЁСЦ1 док. 1. у різн. знач, повестй; п. дзяцёй у шкблу повестй дітей до школи; п. барацьбу з недахбпамі повестй боротьбу з не
доліками; п. гаспаМрку повестй господар
ство; 2. безос. хитнути, колихнути; галава
закружьілася і мянё павялб убок голова за
паморочилася і мене хитнуло вбік.
ПАВЁСЦ1СЯ док. повестйся; ужб так павялбся
уже так повелося; 0 з кім павадзёшся, ад тагб
і набярішся присл. з ким поведётся, від того
й наберешся; яку дружбу заведеш, таке й
життя поведеш.
ПАВЁТРА с. повітря; на вбльным ~ры на сві
жому повітрі; 0 п.! військ, повітря! [повітря
на] тривога!; павіснуць у ~ры завйснути (повйснути) в повітрі; глыт&ць п. ковтати повіт
ря; пусціць у п. вйсадити в повітря.
ПАВЕТРААДДЗЁЛЬШК ч. хім., техн. повітровіддільник.
ПАВЕТРААХАЛАДЖАЛЬНІК ч. техн. повітро
охолоджувач.
ПАВЕТРААХАЛАДЖАЛЬНЬІ техн. повітроохо
лоджувальний.
ПАВЕТРААЧЬІШЧХЛЬНІК ч. техн. повітроочйщувач.
ПАВЕТРААЧЫШЧАЛЬНЫ техн. повітроочйснйй.
ПАВЕТРАЁШСТАСЦЬ ж. повітроємність, повітромісткість.
ПАВЕТРАЛЯЧЭННЕ с. повітролікування.
ПАВЕТРАНАГРАВАЛЬНІК ч . т е х н . повітро
нагрівач.
ПАВЕТРАНАГРАВАЛЬНЫ повітронагрівнйй,
повітронафівальний.
ПАВЕТРАНА- КІСЛАРОД Н Ы повітряно-кис
невий.
ПАВЕТРАНЕПРАНІКАЛЬНЬІ повітронепронйкнйй.
ПАВЕТРАПРАВОД ч. техн. повітропровід.
ПАВЕТРАПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж. повітропронйкність.
ПАВЕТРАПРАНІКАЛЬНЬІ повітропронйкнйй.
ПАВЕТРА&ЛОУНІК ч . ав. повітровловлювач.
ПАВЁУ, -вёву ч. 1. (вітру) подув, подих, повів;
2. перен. віяння с.; новыя павёвы у маст&цтве
нові віяння в мистецтві.
ПАВЁЦЬ ж. повітка; навіс ч., оборіг ч.
ПАВЇЛЬВАЦЬ недок. 1. (хвостом і т. ін.) пома
хувати, покручувати; (трохи, злегка, ч£сом, час
від часу) виляти; 2. перен. (ухилятися від чогонебудь за допомогою хитрощів) виляти.
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ПАВІЛЬГАТНбЦЬ док. зволожитися, зволож
ніти.
ПАВІЛЙСТЬІ обл. покручений, звйвистий,
(розм.) кривулястий.
ПАВШЙЦЬ док. 1. (хвостом і т. ін.) помахати,
покрутйти; пометляти; 2. перен. (похитрува
ти) повиляти.
ПАВІНШАВАНЬІ поздоровлений. — Див. ще
павіншав&ць.

ПАВІНШАВАЦЬ док. поздоровити, привітати;
заст. уроч. повіншувати.
ПАВОДДАЛЬ прислівн. віддалік, віддалекй;
(збоку) осторонь.
ПАВОДЗІНЬІ, -дзіи тільки мн. поведінка ж.;
поводження с.
ПАВОДЗІЦЦА недок. безос. розм. (бути узви
чаєним) вестйся; у нас так п. у нас так заве
дено.
ПАВОДКА ж. повінь, повідь; паводок ч.
ПАВОДКАВЬІ паводковий.
ПАВОДЛЕ прийм. з род. за (ким-чим), згідно з
(ким-чимЛ відповідно до (кого-чого); п. паведамлбнняу газбт за (згідно з) повідомленнями
газет; п. апбшняй мбдьі за останньою модою.
ПАВОЗАЧНЬІ 1. прикм. візковий; возовйй; 2. у
знач. імен, возій; візник; погонич; їздовий.
ПАВОЗКА ж. візок ч., віз ч.\ заст. повіз ч.
ПАВОЙ, -вбю ч. бот. березка ж., берізка ж.,
повій, повійка ж.
ПАВОЙКАЦЬ док. поохати, побхкати; (поскар
житися) побідкатися.
ПАВОЙНІК1, -ку ч. бот. ломйніс.
ПАВОЙНІК2 ч. (старовинний жіночий головний
убір) намітка ж.
ПАВОЙНЬІ (про рослини) кручений; виткйй;
кучерйвий.
ПА-в6лАТАУСКУ прислівн. по-богатйрському, по-богатйрськи.
ПАВОХКАЦЬ док. розм. поохати, побхкати.
ПАВУЗЕЦЬ док. повужчати.
ПАВЬІБЛЙТВАЦЦА док. (про багатьох) повиплутуватися, порозплутуватися; повиббрсуватися; п. з даугоу повиплутуватися з боргів.
ПАВЬІБЛЙТВАЦЬ док. (про багато, про бага
тьох) повиплутувати, порозплутувати; (перен.
розм. — ще) повиббрсувати, повимотувати.
ПАВЬІВАРВАНЬІ повиварюваний. — Див. ще
павьів&рваць.

ПАВЬІВАРВАЦЦА док. (про багато) повива
рюватися.
ПАВЬІВАРВАЦЬ док. (про багато) повиварю
вати.
ПАВЬІВАРОЧВАНЬІ повивертаний.
ПАВЬІВАРОЧВАЦЦА док. (про багато) пови
вертатися; повивалюватися.
ПАВЬІВАРбчВАЦЬ док. (про багато) повивер
тати; повивалювати.
ПАВЬІВОРВАНЬІ повиорюваний. — Див. ще
павьівбрваць.

ПАВЬІВОРВАЦЦА док. (про багато) повиорю
ватися.
ПАВЬІВОРВАЦЬ док. (про багато) повиорю
вати.

ПАВЬІЛУЗВАНЬІ

ПАВЬІГАБЛЕУВАНЬІ повистругуваний. — Див.
ще павьігаблеуваць.

ПАВЬІГАБЛЕУВАЦЬ док. (про багато) повис
тругувати, постругати.
ПАВЬІГАДбУВАЦЦА док. (про багатьох) пови
ростати; -дбуваліся дз&ц повиростали діти.
ПАВЬІГАДОУВАЦЬ док. (про багатьох) пови
рощувати, повикохувати, повигодовувати; (ді
тей — ще) повихбвувати; п. сади повирощу
вати садй; п. живел повигодовувати тварин;
п. сьшбу повихбвувати синів.
ПАВЬІГАРВАЦЬ док. (про багато) повигоряти.
ПАВЬІГРУЖАЦЬ док. розм. 1. (про багато, про
багатьох) повивантажувати, вйвантажити;
2. (деякий час) повивантажувати.
ПАВЬІДЗЬМУХВАНЬІ розм. вйдутий. — Див.
ще павьідзьмухваць.
ПАВЬІДЗЬМУХВАЦЬ док. розм. (про багато)
повидувати.
ПАВЬІДУМЛІВАЦЬ / ПАВЬІДУМЛЙЦЬ док.
(про багато) повигадувати, повидумувати.
ПАВЬІДЬІГАЦЬ док. розм. полабузнитися, по
ластитися, полащитися (до кого).
ПАВЬІЗУБЛІВАНЬІ позазублюваний; пови
щерблюваний, пощерблений. — Див. ще павизубліваць.

ПАВЬІЗУБЛІВАЦЦА док. (про багато) позазублюватися; повищерблюватися, пощербйтися.
ПАВЬІЗУБЛІВАЦЬ док. (наробити зазублин —
про багато) позазублювати, позубцювати; по
вищерблювати, пощербйти.
ПАВЬІЗЬІВАЦЬ док. (про багатьох) повикли
кати.
ПАВЬІКАЗВАЦЬ док. (про багато) повисловлювати, повиражати.
ПАВЬІКАРАНЙЦЬ док. (про багато) повико
рінювати.
п а в ь ік а с О у в а н ь і розм. повикреслюваний.
— Див. ще павьїкасбуваць.
ПАВЬІКАСОУВАЦЬ док. розм. (про багатьох,
про багато) повикреслювати.
ПАВЬІКУЛЬВАНЬІ розм. повивалюваний, по
вивертаний. — Див. ще павьпфіьваць.
ПАВЬІКУЛЬВАЦЦА док. розм. (про багатьох,
про багато) повивалюватися, повивертатися.
ПАВЬІКУЛЬВАЦЬ док. розм. (про багатьох,
про багато) повивалювати, повивертати.
ПАВЬІКУРВАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) повикурювати.
ПАВЬІЛЙЧВАЦЦА док. (про багатьох) повилікбвуватися.
ПАВЬІЛЕЧВАЦЬ док. (про багатьох) повилікбвувати.
ПАВЬІЛІЧАНЬІ і ПАВЬІЛІЧВАНЬІ 1. пови
раховуваний, пообчйслюваний, повичйслюваний, повилічуваний; 2. повідрахбвуваний,
повираховуваний. — Див. ще павьілічаць.
ПАВЬІЛІЧАЦЬ і ПАВЬІЛІЧВАЦЬ док. (про ба
гато) 1. повираховувати, пообчйслювати, повичйслювати, повилічувати; 2. (утримати
певні суми) повідрахбвувати, повираховувати.
ПАВЬІЛУЗВАНЬІ повилущуваний; повилузуваний. — Див. ще павьілузваць.

ПАВЬІЛУЗВАЦЦА
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ПАВЬІЛУЗВАЦЦА док. 1. (про багато) повилущуватися; повилузуватися; 2. перен. розм.
(з біди, неприємностей) повивертатися, пови
кручуватися, повиплутуватися.
ПАВЬШУЗВАЦЬ док. (про багато) повилущувати, повилузувати.
ПАВЬІЛУЧАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) 1. повисувати, повиставляти; 2. повиділяти; п. слбвьі у ск&зе повиділяти слова в
реченні.
ПАВЬІМАКАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) повимокати.
ПАВЬІМАНЬІ повийманий, повитягуваний. —
Див. ще павьім&ць.
ПАВЬІМАЦЦА док. (про багато) повийматися,
повитягуватися, повисовуватися.
ПАВЬІМАЦЬ док. (про багато) повиймати, по
витягати, повисувати; (щось уставлене — ще)
повиставляти; (те, що позастрявало — ще)
повивільняти.^
ПАВЬІПАМПОУВАЦЬ док. (про багато — на
сосом) повикачувати.
ПАВЬІПІЛОУВАНЬІ повипилюваний. — Див.
ще павмпілбуваць.

ПАВЬІПІЛОУВАЦЬ док. (про багато) повипйлювати.
ПАВЬІПЛЬІВАЦЬ1 док. (про багато, про бага
тьох) повипливати.
ПАВЬІПЛЬІВАЦЬ2 док. (про багато) повиколошуватися; жита ~в£ла жита повиколошувалися.
ПАВЬІПЛЮХВАЦЦА док. розм. (про багато)
повихлюпуватися, повиплакуватися.
ПАВЬІПЛЮХВАДЬ док. розм. (про багато) по
вихлюпувати.
ПАВЬІПРАУЛЙНЬІ1 вйправлений. — Див. ще
павьіпрауляць1.

ПАВЬІПРА&ЛЙНЬІ2 1. (у дорогу) відправлений;
вйряджений; вйпроваджений, відпровадже
ний; посланий; надісланий; 2. (з дому) від
правлений, вйсланий, вйпроваджений.
ПАВЬІПРАУЛЙЦЬ1 док. (про багато) повиправ
ляти.
ПАВЬІПРАУЛЯЦЬ2 док. (про багато) 1. (у до
рогу) повідправляти; повиряджати; повипроваджувати, повідпроваджувати; понадсилати; 2. (з дому) повідправляти, повисилати,
повипроваджувати.
ПАВЬІПУЧВАНЬІ повитріщуваний, повирячуваний.
ПАВЬІПУЧВАЦЦА док. (про багато) повитрі
щатися, повирячуватися; повипинатися.
ПАВЬІПУЧВАЦЬ док. (про багато) повитрі
щати, повирячувати; повипинати; повилупляти.
ПАВЬІПЬІЛЬВАНЬІ повибйваний, повитріпуваний. — Див. ще павьіпйльваць.
ПАВЬІПЬІЛЬВАЦЬ док. (про багато) повиби
вати, повитріпувати; п. дивани повибивати
(повитріпувати) килимй.
ПАВЬІПЬІРХВАЦЬ док. розм. (про багатьох)
повипурхувати; птушкі -валі з гнездау птахй
повипурхували з гнізд.
ПАВЬІПЗЦКВАНЬІ позабруднюваний, по

ПАВЬІЧ^РЧВАЦЬ

бруднений; позамощуваний; позамурзуваний, пообмурзуваний; позабрьбхуваний.
ПАВЬІПдЦКВАЦЦА док. розм. (про багато, про
багатьох) позабруднюватися, побруднйтися;
позамощуватися; позаяложуватися; позамурзуватися, пообмурзуватися, позабрьохуватися.
ПАВЬІПдЦКВАЦЬ док. розм. (про багато, про
багатьох) позабруднювати, побруднйти; по
замощувати, позаяложувати; позамурзувати,
пообмурзувати; позабрьохувати.
п а в ь ір а к А ц ц а док. розм. (про багатьох) по
зрікатися (кого-чого), повідрікОтися (від кого-чого).

ПАВЬІРАУнОУВАЦЦА док. (про багато) 1. по
вирівнюватися; 2. порозпрямлятися (порозпрямлюватися), повипрямлйтися, повипрбстуватися: 3. повиправлятися.
ПАВЬІРАУНОУВАЦЬ док. (про багато) 1. по
вирівнювати; 2. порозпрямлйти (порозпрймлювати), повипрямляти; повипростувати;
3. повиправляти.
ПАВЬІСВІДРОУВАНЬІ повисвердлюваний. —
Див. ще пависвідрбуваць.

ПАВЬІСВІДРОУВАЦЬ док. (про багато) повисвердлювати.
ПАВЬІСЕДЖВАНЬІ повисйджуваний. — Див.
ще пависбджваць.

ПАВЬІСбДЖВАЦЬ док. (про багатьох — пта
шенят) повисйджувати.
ПАВЬІСЕРБВАЦЬ док. розм. (про багато) повисьорбувати.
ПАВЬІСПЯВАЦЬ док. (про багато) подостигОти.
ПАВЬІСТУДЖВАНЬІ повихолбджуваний, повистуджуваний. — Див. ще павистуджваць.
ПАВЬІСТУДЖВАЦЬ док. (про багато) повихолбджувати, повистуджувати.
ПАВЬІСЯДАЦЬ док. розм. (про вуса, бороду)
пробйтися: (розм. рідко) просіятися.
ПАВЬІСЯЛЯНЬІ повиселюваний. — Див. ще
пависяляць.

ПАВЬІСЯЛЙЦЦА док. (про багатьох) повисе
лятися і повисблюватися.
ПАВЬІСЯЛЙЦЬ док. (про багатьох) повиселя
ти і повиселювати.
ПАВЬІТАРКАЦЬ і ПАВЬІТЬІРКАЦЬ док. розм.
(про багато) повиступати, повипинОтися.
ПАВЬІТРАСХНЬІ і ПАВЬІТРдСВАНЬІ пови
трушуваний. — Див. ще павьгграс&ць.
ПАВЬІТРАСАЦЦА і ПАВЬІТР&СВАЦЦА док.
(про багато) повитрушуватися.
ПАВЬІТРАСАЦЬ і ПАВЬІТРЙСВАЦЬ док. (про
багато) повитрушувати.
ПАВЬІТРдСВАНЬІ див. павьпрас&ни.
ПАВЬІТРдСВАЦЦА див. павьітрас&цца.
ПАВЬІТРдСВАЦЬ див. павитрас&ць.
ПАВЬІТЬІРКАЦЬ див. павьггарк&ць.
ПАВЬІЦЯРУШВАЦЬ док. розм. (про багато)
повитрушувати, повисипати.
ПАВЬІЦЯРЗБЛІВАЦЬ док. (про багато) 1. по
вирубувати; 2. с.-г. (льон) повибирОти.
ПАВЬІЧФРЧВАНЬІ понакреслюваний. —Див.
ще павьічЗрчваць.

ПАВЬІЧ^РЧВАЦЬ док. (про багато) понакрес
лювати.

ПАВЫШАНЫ
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ПАВЫШАНЫ у різн. знач. підвйщений.
ПАВЫШАЦЦА недок., ПАВЫС1ЦЦА док. у
різн. знач. 1. (ставати вищим) підвйщувати ся, підвйщитися; узрбвень вады -сіуся рівень
води підвйщився; -сіуся культурны узрбвень
підвйщився культурний рівень; крывяны ціск
-сіуся кров’янйй тиск підвйщився; 2. (ста
вати більшим) зростати, зростй; надбі -сіліся
надої зрослй; а>нгарыт$т устанбвы -сіуся ав
торитет установи зріс; 3. (ставати кращим)
підвйщуватися, підвйщитися; кращати, по
кращати; веды вучняу -сіліся знання учнів
підвйщилися (покращали).
ПАВЫШАЦЬ недок., ПАВЬІСІЦЬ док. у різн.
знач, підвйщувати, підвйщити; -сіць узрб
вень вады підвйщити рівень водй; -сіць прадукцыйнасць працы підвйщити продуктавність праці; -сіць патрабаванні підвйщити
вимоги; -сіць ураджай підвйщити врожай;
0 -ш&ць гблас пщвйщувати (підносити) го
лос; -ш&ць тон підвйщувати тон.
ПАВЫШТУРХВАНЫ повиштовхуваний. —Див.
ще павыштурхваць.
ПАВЫШТУРХВАЦЬ док. (про багато) пови
штовхувати.
ПАВЫШЧФРВАЦЬ док. розм. (про багато) повискалювати, повищиряти.
ПАВЫШЭЛЫ розм. якйй повйщав.
ПАВЫШЭННЕ с. 1. підвйщення; піднесення;
п. узрбуню підвйщення рівня; 2. підвйщен
ня; п. па службе підвйщення по службі.
ПАВЬІШдЦЬ док. повйщати.
ПАВ§НДЖАНЬІ покопчений. — Див. ще павЗндзіць.
ПАВдНДЗІЦЬ док. 1. (усе, багато) покоптйти, перекоптйти; 2. (деякий час) покоптйти.
ПАВЯДЗЬМАРЫЦЬ док. почаклувати, поча
рувати.
ПАВЯЛІЧАНЬІ збільшений.
ПАВЯЛЇЧВАННЕ с. 1. збільшування; 2. посйлювання.
ПАВЯЛЇЧВАЦЦА недок., ПАВЯЛЇЧЬІЦЦА док.
1. збільшуватися, збільшитися; 2. зростати,
зростй; 3. посилюватися, посилитися; 4. недок.
пас. збільшуватися, зростати, посилюватися.
ПАВЯЛІЧ ВАДЬ недок., ПАВЯЛІЧЬІЦЬ док.
1. збільшувати, збільшити; 2. посйлювати,
посйлити; 3. зростати, зростй; -чыць уро
жайне посйлити враження.
ПАВЙЛЫ (про рослини) зів’ялий; -лає лі'сце зі
в’яле лйстя.
ПАВЯРХОУНА прислівн. поверхово.
ПАВЯРХОУНАСЦЬ ж . поверховість.
ПАВЯРХОУНЫ поверховий.
ПА-ВЯСКОВАМУ прислівн. по-сільському.
ПА-ВЯСНОВАМУ див. па-веснавбму.
ПАГАБЛЯВАНЫ і ПАГАБЛЁВАНЫ 1. вйструганий; 2. поструганий, переструганий. — Див.
ще пагабляв&ць.
ПАГАБЛЯВАЦЬ док. 1. вйстругати; 2. (багато,
усе) постругати, перестругати.
ПАГАДАВАЦЦА док. (про багатьох, про всіх)
вйрости, повиростати; дзеці -валіся діти по
виростали.

ПАГАРДЖАЦЬ

ПАГАДАВАЦЬ док. 1. вйростити, повирощува
ти; 2. (деякий час) поростати, повирощувати.
ПАГАДЖАЛЬНЬІ погоджувальний; -ная камісія погоджувальна (єдн&льна) комісія.
ПАГАДЖАЦЦА недок., ПАГАДЗЇЦЦА док.
1. погоджуватися, погодитися; -дзіцца з прапанбвай погодитися з пропозйцією; 2. (при
йти до згоди) приставати, пристати (на що),
домовлятися, домовитися (про що), згоджу
ватися, згодитися (на що)\ 3. мирйтися, помирйтися; примирятися, примирйтися; -дзщца з вбрагам помирйтися з ворогом; -дзщца з
гбрам примирйтися з лйхом; 4. док. (піти на
роботу на певних умовах) найнятися; -дзіуся
пасвіць карбву найнявся пасти корову.
ПАГАДЖАЦЬ недок., ПАГАДЗЇЦЬ док. 1. (при
водити у відповідність з чим-небудь) погоджу
вати, погодити; 2. мирйти, помирйти; 3. док.
(прийняти на роботу на певних умовах) най
няти; 4. док. (про погоду) посприяти.
ПАГАДНЕННЕ с . 1. угода ж.; гандлевае п. тор
говельна угода; джзнтльменскае п. джентль
менська угода; п. аб перамір’і угода про перемйр’я; 2. згода ж., порозуміння; шук&ць п.
шукати порозуміння.
ПАГАДОВА прислівн. річно, на рік, порічно,
щороку, щорічно.
ПАГАДОВЬІ річнйй, порічний; щорічний.
ПАГАЙСАЦЬ див. пагбйсаць.
ПАГАЛЕЦЬ док. (про всіх, про багатьох) зубо
жіти, озлидніти, змізерніти; (розм.) зійтй на
злйдні.
ПАГАЛЕКАЦЬ док. погаласувати.
ПАГАЛІЦЦА док. розм. спокусйтися, поласуватися, поласитися, повабитися, полестйтися, понадитися; зазіхнути (на що).
ПАГАЛЇЦЦА док. поголйтися.
ПАГАНАРЬІЦЦА док. попишатися, погордйтися; (розм.) повеличатися.
ПАГАНДЛЯВАЦЬ док. поторгувати, (заст.)
покрамарювати, погендлювати.
ПАГАНЙТЬІ імен, погонич; (діал.) погонець.
ПА-ГАРАДСКОМУ прислівн. по-міському.
ПАГАРАЧФЦЬ док. погарячішати.
п а г а р б а ц іц ц а док. розм. (про багатьох) 1. по
згорблюватися; 2. покоробитися, пожолоби
тися.
ПАГАРБЕЦЬ (над чим) док. розм. покоптіти,
(сидячи) попосйдіти, погнути спйну.
ПАГАРДЖАЛЬНА див. пагардліва.
ПАГАРДЖАЛЬНАСЦЬ див. пагардлівасць.
ПАГАРДЖАЛЬНЬІ див. пагардлівьі.
ПАГАРДЖАННЕ ( к і м - ч ь ім ) с . зневажання, зне
важення (кого-чого), зневага ж. (до кого-чого), гордування (ким-чим), погорда ж. (до кого-чого) гребування (ким-чим), нехтування
(кого-що); гордовйтість ж., пихатість ж., за
розумілість ж., бундючність ж.
ПАГАРДЖАНЬІ дієприкм. зневажений, знехту
ваний. — Див. ще пагардж&ць.
ПАГАРДЖАЦЦА недок. пас. зневажатися, нехтуватися.
ПАГАРДЖАЦЬ (кім-чьім) недок. зневажати,
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гордувати, (рідше) погорджати, (діал.) ганьбувати, упосліджати.
ПАГАРДЛІВА і ПАГАРДЖАЛЬНА прислівн. зне
важливо, зневажно, погордливо, спогорда, з
погордою, гордовйто, зарозуміло, пихато, пихлйво.
ПАГАРДЛІВАСЦЬ і ПАГАРДЖАЛЬНАСЦЬ ж.
зневажливість, погордливість; зарозумілість,
бундючність, гордовйтість; зверхність.
ПАГАРДЛІВЬІ / ПАГАРДЖАЛЬНЬІ зневажли
вий, погордливий; зверхній.
ПАГАРЧФЦЬ док. розм. погіркішати.
ПАГАРШАЦЦА недок. звор., пас., ПАГОРШЬІЦЦА док. гіршати, погіршати; погіршу
ватися, погіршитися.
ПАГАРШАЦЬ недок. погіршувати.
ПАГАРШФННЕ с. гіршання, погіршення.
ПАГАРФЗАВАЦЬ і ПАГАРЙЗНІЧАЦЬ, ПАГАРЙЗІЦЬ док. попустувати, побешкетува
ти, (розм.) пожирувати, поколобродити.
ПАГАРдЗІЦЬ див. пагарЗзаваць.

ПАГАРЙЗНІЧАЦЬ див. пагарЗзаваць.
ПАГАРФЛІШЧА с. обл. згарище, погорілище,
пожарище.
ПАГЛАДЧФЦЬ док. погладшати, потовстіти, по
повніти.
ПАГЛУМЇЦЬ док. розм. (усе, багато) зіпсува
ти, понйщити.
ПАГЛУШФЦЬ док. поглухішати.
ПАГЛЬІНУТЬІ урізн. знач, поглйнутий, поглйнений. — Див. ще пагльїнуць.
ПАГЛЬІНУЦЦА док. у різн. знач, поглинутися.
ПАГЛЬІНУЦЬ док. у різн. знач, поглйнути; уві
брати; пясбк ~нуу ваду пісок увібрав воду;
раббта -нула шмат ч&су робота поглинула
(забрала) багато часу.
ПАГЛЙД, -ду ч. погляд.
ПАГНЮСЇЦЦА док. обл. 1. забруднитися; 2. зі
псуватися.
ПАГНЮСІЦЬ док. обл. 1. забруднити; 2. зіпсу
вати.
ПАГОЙСАЦЬ / ПАГАЙСАЦЬ док. розм. побі
гати, поганяти, погасати.
ПАГОРАК, -рка ч. пагорок, підгірок, пагорб,
пагорбок.
ПАГОРАЧАК, -чка ч. горбик, горбок, горбо
чок, пагорбок.
ПАГОСТ, -а ч. цвйнтар.
ПАГОЦКАЦЬ док. розм. 1. пострибати, попли
гати, поскакати; 2. почукйкати.
ПАГРАЖАЛЬНА прислівн. погрозливо.
ПАГРАЖАЛЬНЬІ погрозливий.
ПАГРАЖАЦЬ недок., ПАГРАЗІЦЬ док. погрожу
вати, загрожувати, пригрожувати, погрозйти.
ПАГРАЗНУЦЬ док. 1. (у чому-небудь в'язкому)
загрузнути, угрузнути, зав’язнути; 2. перен.
загрузти, зафузнути, пофузти, пофузнути;
п. у даугах зафузнути (пофузнути) у боргах.
ПАГРАНАТРАД ч. (паграшчньї атр§д) прикор
донний загін.
ПАГРАНАХОВА ж. (паграшчная ахбва) при
кордонна охорона.
ПАГРАНВОЙСКІ мн. прикордонні війська.
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ПАГРАНЗАСТАВА ж . (пагранічная застава)
прикордонна застава.
ПАГРАНЇЧНІК ч. прикордонник.
ПАГРАНІЧНЬІ прикордонний; ~ная в&рта при
кордонна варта; ~ная палас& прикордонна
смуга.
ПАГРАНІЧЧА с. заст. узгранйччя.
ПАГРОЗА ж. у різн. знач, загроза, погроза,
грізьба.
ПАГРОЗЛІВА прислівн. ПОфОЗЛИВО.
ПАГРОЗЛІВЬІ пофозливий, зафозливий.
ПАГРУЖАНЬІ повантажений, навантажений,
завантажений. — Див. ще пагружаць.
П.АГРУЖАЦЦА недок., ПАГРУЗЇЦЦА док. вантажитися, навантажуватися, навантажитися,
повантажуватися, повантажитися, заванта
жуватися, завантажитися.
ПАГРУЖАЦЬ недок., ПАГРУЗЇЦЬ док. вантажити, повантажити, завантажувати, заванта
жити, навантажувати, навантажити.
ПАГРУЗАЧНА-РАЗГРУЗАЧНЬІ вантажно-роз
вантажувальний, навантажувально-розванта
жувальний.
ПАГРУЗАЧН ЬІ вантажний, завантажувальний.
ПАГРУЗКА ж. навантаження с., завантажен
ня, (незак. д. — ще) навантажування с., за
вантажування с.
ПАГРУЗНУЦЬ док. (у щось в'язке) вфузнути.
ПАГРУЗЧЬІК ч. (машина) навантажувач.
ПАІТ^БЦІ док. 1. (усе, багато) погребгй, позафібати, позфібати; 2. (деякий час) пофебтй.
ПА-ГРЙЧАСКУ прислівн. по-фецькому, ПОфецьки, фЄКОЮ.
ПАїУДКА ж. 1. чутка, розмова, вістка; 2. н£спів ч., мелодія, пісня.
ПАГУЛЬТАЯВАЦЬ док. поледарювати, побай
дикувати.
ПАГУЧАЦЬ док. позвучати, побриніти; полунати; подзвеніти.
ПАГУШКАЦЦА док. розм. погойдатися, поко
лихатися.
ПАГУШКАЦЬ док. розм. погойдати, поколи
хати, похилитати.
ПАГУїПКВАННЕ с. погойдування, гойдання,
колихання, похитування.
ПАГУШКВАЦЦА недок. розм. погойдуватися,
поколйхуватися, похйтуватися.
ПАГУШКВАЦЬ недок. розм. погойдувати, по
хитувати, поколйхувати.
ПАГФТУЛЬ прислівн. досі, до цього місця.
ПАДАБАРОННАЯ імен. юр. підзОхисна.
ПАДАБАРОННЬІ імен. юр. підзахисний.
ПАДАБАЦЦА недок., СПАДАБАЦЦА док. по
добатися, сподобатися.
ПАДАБЙНСТВА с. 1. схожість ж., подібність
ж.; 2. (спільність походження) спорідненість
ж/, п. моу спорідненість мов; 3. (щось, схоже
на щось) подоба ж., (рідше) подобйзна ж.; п.
усмешкі подоба усмішки (усміху); 4. мат.
подібність; п. трохвугбльнікау подібність три
кутників; 0 па вббразу і -ству за образом і
подобою, на взір (образ) і подобу.
ПАДАБРЇЩЬ док. подобрішати.
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ПАДАВІЦЬ див. падаулйць.
ПАДАВОРВАНЬІ подоорюваний. — Див. ще падавбрваць.
ПАДАВОРВАЦЬ док. (про багато) подоорювати.
ПАДАГАРВАЦЬ док. (про багато) подогорати.
ПАДАГУЛЕНЬІ див. падаг^льненьї.
ПАДАГУЛІЦЬ див. падаг^льваць.
ПАДАГУЛЬВАННЕ див. падагульненне 1.
ПАДАГУЛЬВАЦЦА див. падагульняцца.
ПАДАГУЛЬВАЦЬ1 див. падагульнйць.
ПАДАГУЛЬВАЦЬ2 док. розм. 1. подогулювати;
усі -валі адпачмнак усі подогулювали від
пустку; 2. подограв&ти; п. п&ртьгі у шахматьі
подограв&ти партії в шахи.
ПАДАГУЛЬНЕННЕ с. 1. підсумбвування, під
бивання (підбиття, підведення) підсумків;
узагальнювання; 2. підсумок ч., вйсновок ч.
ПАДАГУЛЬНЕНЬІ і ПАДАГУЛЕНЬІ підсумо
ваний; узагальнений.
ПАДАГУЛЬНІЦЬ див. падагульнйць.
ПАДАГУЛЬНЯЦЦА і ПАДАГУЛЬВАЦЦА не
док. пас. підсумовуватися, узагальнюватися.
ПАДАГУЛЬНЙЦЬ і ПАДАГУЛЬВАЦЬ недок.,
ПАДАГУЛІЦЬ / ПАДАГУЛЬНЇЦЬ док. підсумовувати, підсумувати; узагальнювати, уза
гальнити; -ліць вьшікі спаббрніцтва підсуму
вати результати змагання; -ліць сказанае
узагальнити сказане.
ПАДАГУЛЬНЙЮЧЬІ 1. (узагальнюючий) під
сумковий, сумарний; -чьія заняткі підсумко
ве занйття; 2. дієприсл. підсумовуючи, уза
гальнюючи.
ПАДАДДЗЕЛ ч . підвідділ.
ПАДАДЗЕНЬІ поданий.
ПАДАДЗЕТЬІ розм. піддйгнений. — Див. ще па
дадзяваць.
ПАДАДЗЕЦЦА док. розм. причепуритися, при
одягнутися, приодягтися.
ПАДАДЗЕЦЬ див. пададзяваць.
ПАДАДЗЬМУЦЬ див. паддзім&ць.
ПАДАДЗЯВАННЕ с. розм. піддягання.
ПАДДДЗЯВАЦЦА недок. пас. розм. піддягатися.
ПАДАДЗЯВАЦЬ недок., ПАДАДЗЕЦЬ док. розм.
піддягати, піддягтй.
ПАДАЗВАНЬІ підкликаний, приклйканий, пі
дізваний. — Див. ще падзьіваць.
ПАДАЗВАЦЬ див. падзьіваць.
ПАДАЗРАВАЦЦА недок. пас. підозрюватися.
ПАДАЗРАВАЦЬ недок. підозрювати; п. у крадзяжй підозрювати у крадіжці.
ПАДАЗРОНА прислівн. підозріло.
ПАДАЗРОНАСЦЬ ж. підозрілість; п. павбдзін
підозрілість поведінки.
ПАДАЗРОНЬІ підозрілий.
ПАДАЗРФННЕ с. підозра ж.\ підозріння; п. на
захвбрванне підозра на захворювання; 0 бьіць
пад -ннем (на -нні) бути під підозрінням (на
підозрі).
ПАДАКОННІК ч. лутка ж.\ підвіконня с., під
віконник.
ПАДАКОННЬІ підвіконний.
ПАДАКУРВАЦЬ док. (про багато) подокурю
вати.

п а д а т к а п л а ц Ел ь ш ч ь ік

ПАДАЛЕЙирислівн. розм. подалі, (трохи) далі;
0 п. (далей) ад граху (бядьі) подалі від гріха
(лйха).
ПАДАЛЕШНІК, -ку ч. бот. копитнйк, копйтник, копйтень.
ПАДАЛУЧАЦЦА (да каго-чаго) док. (про бага
тьох) поприєднуватися (до кого-чого).
ПАДАЛУЧАЦЬ (да каго-чаго) док. (про всіх, ба
гатьох або про все, багато) поприєднувати,
подолучати, поприлучати.
ПАДАННЕ с. падання.
ПАДАННЕ с. переказ ч., легенда ж., (рідше)
оповістка ж., оповідь ж.; 0 п. свежае, але
паверьіць цяжка перекази не давні, та віри їм
не ймуть.
п а д а п іл О у в а ц ь док. розм. (про багато) подопйлювати.
ПАДАПЛЕКА ж . підґрунтя с., підоснова, під
кладка, підклад ч.
ПАДАПРАНАННЕ с. розм. піддягання.
ПАДАПРАНАЦЦА недок., ПАДАПРАНУЦЦА
док. 1. піддягатися, піддягнутися; 2. док. причепурйтися, приодягнутися, приодягтйся;
3. недок. пас. піддягатися.
ПАДАПРАНАЦЬ недок., ПАДАПРАНУЦЬ док.
розм. піддягати, піддягнути, ПІДДЯГТЙ.

ПАДАПРАНУТЬІ піддягнений. — Див. ще падапранаць
ПАДАРАЖАННЕ с . подорожчання, здорожіння.
ПАДДРАЖАЦЦА недок. пас. здорожуватися.
ПАДДРАЖАЦЬ недок. і док., ПАДАРАЖЬІЦЬ
(робити дорожчим) здорожувати, здорожйти;
подорожчати.
ПАДАРАЖАННЕ с. подорожчання.
ПАДДРАЖЙЦЬ док. подорожчати.
ПАДАРАК, -рка ч. подарунок.
ПАДАРАНЬІ і п а д в О р а н ь і розм. підораний.
— Див. ще падвбрваць.
ПАДАРАЦЬ див. падвбрваць.
ПАДАРАЧНЬІ подарунковий.
ПАДАРОЖЖА с. подорож ж., мандрівка ж
0 шчаслівага п. щасливої дороги; помагайбі!
п а д а р ф О у в а ц ь недок., ПАДАРФАВАЦЬ док.
підвіювати, підвіяти (віялкою).
ПАДАРЬІСОУВАНЬІ подомальовуваний, подорисовуваний. — Див. ще падарьісбуваць.
ПАДАРЬІСОУВАЦЬ док. (про багато) подомальовувати, подорисовувати.
ПАДАСЇНАВІК ч. (гриб) красноголовець, підосйчник.
ПАДАРЙЦЬ док. подарувати; п. на успамін по
дарувати на спогад; 0 як руіб&ль дасць (падбрьіць) мов медом по душі помаже.
ПАДАСПЕЦЬ док. (прийти вчасно) настй гну
ти, настйгти, нагодйтися.
ПАДАТАК, -тау ч. 1. податок; (діал.) оплать ж.;
ускбсньї п. непрямйй податок; 2. істор. по
дать ж., податок.
ПАДАТКАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. податкоспроможність.
ПАДАТКАЗДОЛЬНЬІ податкоспроможний.
ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЬІК ч . платнйк подат
ків; оподаткований.
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ПА^ТКАШІАЦЕЛЬШЧЬІЦД ж . платниця по
датків; оподаткована.
ПАДАТРАД ч . зоол. підрйд.
ПАДАУЖАЛЬНІК ч. техн. подбвжувач.
ПАДАУжАЛЬНБІ подовжувальний.
п а д а У ж а ц ц а недок. звор., пас., ПАДО?ЖЬІЦЦА док. подовжуватися, подовжитися;
довшати, подовшати.
ПАЯЧУЖАЦЬ недок., ПАДО^ЖЬІЦЬ док. по
довжувати, подовжити, здовжувати, здовжити.
ПАДАУЖЙННЕ с. подовження, (незак. д. —
ще) подовжування.
ПАДАУЖЇЩБ док. подовшати, стОти довшим.
ПАДАйЛСННЕ с. 1. придушення; (незак. д. —
ще) придушування; приборкання, (незак. д.
— ще) приборкування.
ПАДАУЛЕНЬІ придушений; приборканий. —
Див. ще падауляць.

ПАДАУЛЙЦЦА недок. придушуватися.
ПАДАУЛЙЦБ недок., ПАДАВЩЬ док. 1. при
душувати, придушйти; приборкувати, при
боркати; упокорювати, упокорити; усмиря
ти, усмирйти; -віць мяцбж придушйти (при
боркати) заколот; 2. док. (багатьох, усіх) подавйти, передавити.
ПАДАУНА прислівн. поготів; тим більше, (розм.)
тим паче.
п а - д а у н £ й ш а м у прислівн. розм. ЯК КОЛИСЬ,
як і досі, як і раніше, як і до того; по-старбму, по-давньому.
ПАДАХВОЦІЦЦА див. падахвбчвацца.
ПАДАХВОЦІЦЬ див. падахвбчваць.
ПАДАХВОЧАНЬІ підохочений. —Див. ще па
дахвбчваць.

ПАДАХВОЧВАННЕ с. підохочування, спону
кання.
ПАДАХВОЧВАЦЦА недок., ПАДАХВОЦІЦЦА
1. (добровільно брати на себе виконання якоїнебудь справи) зголошуватися, зголос йтися,
братися, узятися; -ціцца схадзіць у магазін
зголос йтися сходйти до крамнйці; 2. недок.
пас. підохбчуватися, спонукатися.
ПАДАХВОЧВАЦЬ недок., ПАДАХВОЦІЦЬ док.
підохочувати, підохотити, спонукувати, спо
нукати, підбурювати, підбурити, намовляти,
намовити, підмовляти, підмовити.
ПА-ДАЦКУ прислівн. по-данському, по-данськи,
по-датському, по-датськи.
ПАДАЧФРЧВАНЬІ подокреслюваний. — Див.
ще падачЗрчваць.

ПАДАЧФРЧВАЦЬ док. (про багато) подокреслювати; п. чарцяжьі подокреслювати крес
лення.
ПАДБАРОДАК, -дка ч. 1. підборіддя с.\ 2. бо
рода ж.
ПАДБЛІЖАЦЦА недок., ПАДБЛІЗІЦЦА док.
наближатися, наблйзитися, (рідше) підближатися, підблйзитися.
ПАДБЛЬІТАНЬІ підплутаний.
ПАДБЛЬІТВАЦЬ недок., ПАДБЛЬІТАЦЬ док.
підплутувати, підплутати.
ПАДБОРШЧЬІК ч . у різн. знач, підбирач.
ПАДБОРШЧЬІЦА ж . підбирачка.
ПАДБРОСНЕЦЬ док. (про рідину) підпліснявіти.

ПАДВЇЛЬВАДЬ

ПАДБРУШНІК ч. (частина шор) підчеревник,
попруга ж.
ПАДБРУШНЬІ підчеревний.
ПАДБРУШША с. анат. підчербв’я.
ПАДБРУШБІНА ж. анат. підчеревина, (розм.)
почеревина.
ПАДБРУШЙНЬІ підочеревинний.
ПАДБУХТОРАНЬІ підбурений, підохбчений,
намовлений. — Див. ще падбухтбрваць.
п а д б у х т О р в а н н е с. підбурювання, наущування; під’юджування, підохочування, під
мовляння, намовляння, підштовхування.
ПАДБУХТОРВАЦЬ недок., ПАДБУХТОРЬІЦЬ
док. підбурювати, підбурити, підбивати, підбйти, під’юджувати, під’юдити, підохочува
ти, підохотити, підмовляти, підмбвити, на
мовляти, намовити, підштбвхувати, підштовх
нути.
ПАДБУХТОРШЧЬІК ч . підбурювач, підбур
ник, підмовник, намовник.
ПАДБУХТОРШЧЬІЦА ж . підбурювачка, під
бурниця, підмбвниця, намбвниця.
ПАДБУХТОРШЧЬІЦКІ підбурювальний, під
охочувальний.
ПАДБЯРОЗАВІК ч . бот. бОбка темна ж., під
березник, бербзнйк.
ПАДВАБЛЕНЬІ підманений. — Див. ще падв&бліваць.

ПАДВАБЛІВАЦЦА недок. пас. підманюватися.
ПАДВАБЛІВАЦЬ недок., ПАДВАБІЦБ док. під
манювати, підманйти; -біць саб&ку підманйти собаку.
ПАДВАЙННЕ с. подвоєння.
ПАДВАЖНІК ч. розм. важіль, підбйма ж.
ПАДВАЇЦЬ док. с.-г. зорати вдруге; п. п&пар
зорати пар вдруге.
ПАДВАЛІНА ж. тесл. підвалина.
ПАДВАЧНІЧНБІ анат. підорбітальний.
ПАДВЙДАМНАСЦБ ж. підвідомчість, підпо
рядкованість, підлеглість.
ПАДВЇДАМНЬІ підвідомчий, підпорядкова
ний, підлеглий.
ПАДВ£ЗЦІ док. у різн. знач, підвезтй; п. будаунСчия матзрьійльї підвезтй будівельні матері
али.
ПАДВЕЙ1, -вбю ч. бот. пухівка ж.
ПАДВЕЙ2, - в і ю ч . 1 . міф. (злий дух, який при
носить руйнування і хвороби) підвій; 2. заст.
параліч, (розм.) родймець, грець.
ПАДВЙРГНУТЬІ підданий (чому), відданий (на
що, під що). — Див. ще падвярг&ць.

ПАДВЕРГНУЦЦА див. падвярг&цца.
ПАДВЕГНУЦЬ див. падвярг&ць.
ПАДВЕСНЬІ підвіснйй, почіпнйй; ~ная дарбга
підвісні дорбга.
ПАДВССЦІ док. у різн. знач, підвестй; п. фун
дамент підвести фундамент; п. брбвьі підвес
тй брови; п. вйнікі підбити (підвестй, зробйти) підсумки; 0 п. пад манастйр підвестй під
монастир; п. рису підвестй рйску; п. пад адзін
раюкйр підвестй (підігнОти, підлаштувОти) під
одйн ранжйр.
ПАДВІЛЬВАЦЬ недок., ПАДВІЛБНУЦЬ док.
розм. [злегка] виляти, вильнути, (хвостом —
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звичайно) |злегка] крутйти, крутнути, [злег

ка] махати, махнути.
ПАДВОБЛАЧНЬІ підхмарний.
ПАДВОКАННЕ: хадзіць па ~нню ходйти попід
віконню.
ПАДВОРАК, -рка ч. обл. подвір’я с.
ПАДВОРАНЬІ див. падар&ни.
ПАДВОРВАЦЦА недок. пас. розм. підорюватися.
ПДДВОРВАЦЬ недок. розм., ПАДАРАЦЬ док.
підорювати, підорОти.
ПАДВОРНЬІ у різн. знач, подвірний; п. абхбд
нас&льніцтва подвірний обхід населення;
~ная кніга дворова книга.
п ад в О р ь іУ н ь і підорний.
ПАДВОСТРАНЬІ підгострений.
ПАДВОСТРЬІВАННЕ с. підгострювання.
ПАДВОСТРЬІВАЦЦА недок. пас. підгострюва
тися.
ПАДВОСТРЬІВАЦЬ недок., ПАДВАСТРЙЦЬ
док. підгострювати, підгострйти.
ПАДВОХ, -ху ч. розм. каверза ж.; пастка ж.;
підступ ч.\ підкоп ч.
ПАДВОЧНЬІ анат. підочний.
ПАДВОЧЧА с. анат. очна ямка.
ПАДВЬІШАЦЬ недок., ПАДВЬІСІЦЬ док. 1. у
різн. знач, підвйщувати, підвйщити; -сіць
флаг підвйщити прапор; -сіць у званні під
вйщити у званні; 2. (про ціни, норми, платню
і т. ін.) збільшувати, збільшити, підвйщува
ти, підвйщити, (розм.) набавляти, набавити.
ПАДВЗНДЖАНЬІ підвуджений, підкопчений.
— Див. ще падвЗнджваць.
ПАДВдНДЖВАЦЦА недок. звор., пас., ПАДВЗНДЗІЦЦА док. під вуджуватися, підвудитися, підкопчуватися, підкоптйтися.
ПАДВЙНДЖВАЦЬ недок., ПАДВ^НДЗІЦЬ док.
підвуджувати, підвудити, підкопчувати, підкоптйти; -дзіць кауб&си підвудити (підкоптйти) ковбаси.
ПАДВЯДЗЕННЕ с . підведення, підбивання, під
биття.
ПАДВЯРГАЦЦА недок. звор., пас., ПАДВЕРГНУЦЦА док. зазнавати, зазнати; (про небез
пеку, ризик — ще) наражатися, наразйтися.
ПАДВЯРГАЦЬ недок., ПАДВЙРГНУЦЬ док.
1. (кого-небудь чому) піддавати, піддати, нара
жати, наразйти (на що); -нудь бамбардзірбуцьі
бомбардувати; ~г&ць дзеянню святла піддавати
дії світла, -гаць крмтьїцьі критикувати.
ПАДГАБЛЕВАНЬІ див. падгабляваньї.
п а д г а б л Е У в а н н е с. підстругування.
п а д г а б л Е У в а ц ц а недок. пас. підстругува
тися.
п а д г а б л Е У в а ц ь недок., ПДДГАБЛЯВАЦЬ
док. підстругувати, підстругати.
ПАДГАБЛЯВАНЬЇ / ПАДГАБЛЕВАНЬІ під
струганий. — Див. ще падгаблеуваць.
ПАДГАВАРВАННЕ с . див. падгавбрванне.
ПАДГАВАРВАЦЦА див. падгавбрвацца.
ПАДГАВАРВАЦЬ див. падгавбрваць.
ПАДГАВОР, -ру ч. розм. підмова ж., підмов
лення с., намова ж., намовлення с.\ підбу
рювання с., наущування с ., під’юджування

ПАДГЛОТАЧНЬІ
с., підструнчування с., підохочування с., під
штовхування с.

ПАДГАВОРАНЬІ підмовлений, підговорений;
намовлений; підбурений. — Див ще падга
вбрваць.
ПАДГАВОРВАННЕ і ПАДГАВАРВАННЕ с. підмовляння, підговорювання; намовляння;
підбурювання.
ПАДГАВОРВАЦЦА і ПАДГАВАРВАЦЦА недок.
пас. підмовлятися, підговорюватися; намов
лятися, підбурюватися.
ПАДГАВОРВАЦЬ / ПАДГАВАРВАЦЬ недок.,
ПАДГАВАРЬІЦЬ док. підмовляти, підмови
ти, (багатьох) попідмовляти; підговорювати,
підговорйти, намовляти, намовити, (багатьох)
понамовляти; підбивати, підбйти (на що)', під
бурювати, підбурити, наущати, наустйти,
під’юджувати, під’юдити; підштовхувати, під
штовхнути.
ПАДГАВОРШЧЬІК ч. підмовник, намовник,
підбурювач, підбурник.
ПАДГАВОРШЧЬІЦА ж. підмовниця, намовниця, підбурювачка, підбурниця.
ПАДГАДАВАНЬІ і ПАДГАДОВАНЬІ підроще
ний. — Див. ще падгадбуваць.
ПАДГАДАВАЦЦА див. падгадбувацца.
ПАДГАДВАЦЬ недок., ПАДГАДАЦЬ док. розм.
(встигати або вміти зробити щось вчасно або
доречно) угадувати, угадати.
ПАДГДДЖВАЦЬ недок., ПАДГАДЗІЦЬ док. розм.

псувати, напсувати, зіпсувати; шкодити, на
шкодити, капостити, накапостити; 0 як би
ні радзіу, аби не -дзіу присл. людей слухай,
та свій розум май.
ПАДГАДЗЇЦЬ док. розм. 1. угодйти, догодити
(кому-небудь); 2. (про погоду) посприяти.
ПАДГАДОВАНЬІ див. падгадавани.
ПАДГАДОУВАННЕ с. підрощування.
ПАДГАДОУВАЦЦА недок. пас., ПАДГАДАВАЦЦ ^ док. підрощуватися, підростй.
ПАДГАДОУВАЦЬ недок., ПАДГАДАВАЦЬ док.
підрощувати, підростати; -ваць дзяцей під
ростати дітей; ~в&ць дрЗвьі у садзе підростйти дерева в саду.
ПАДГАІЦЦА док. підгоїтися.
ПАДГАІЦЬ док. підгоїти.
ПАДГАЛІНА ж . підгалузь.
ПАДГАЛІНОВЬІ підгалузевий.
ПАДГАЛІСТЬІ 1. довгоногий, цибатий; 2. (про
дерева, рослини) гінкйй.
ПАДГЕРАЦ, -рца ч. (частина воза) підгейстер,
підгейстра ж.
ПАДГІБАННЕ с . підгинання.
ПАДГІБАЦЦА недок. звор., пас. підгинатися.
ПАДГІБАЦЬ недок., ПАДАГНУЦЬ док. підги
нати, підігнути, (багато) попідгинати; (про
ноги, одяг і т. ін. — ще) док. підібгати.
ПАДГЛЙБА ж . прям., перен. підґрунтя, (діал.)
щирець.
ПАДГЛЙБАВЬІ підгрунтовйй; -вьія вбдьі під
грунтові води.
ПАДГЛЕДЖАНЬІ підглянутий. — Див. щетлг
глядаць
ПАДГЛОТАЧНЬІ анат. підглотковий.
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ПАДГЛЙД: п. пчол збирання мёду.
ПАДГЛЯДАННЕ / ПАДГЛЙДВАННЕ с. 1. під
глядання, (розм.) підгляди, підзирання; 2. п.
пчол збирання мёду.
ПАДГЛЯДАЦЬ / ПАДГЛЙДВАЦЬ недок., ПАДГЛЁДЗЕЦЬ / ПАДГЛЯДЗЁЦЬ док. підгляда
ти, підглянути, підглЄдіти, піддивлятися, піддивйтися, (діал.) підзирати, підзйрити.

ПАДГЛЙДВАННЕ див. падгляданне.
ПАДГЛЙДВАЦЬ див. падглядаць.
ПАДГОЦКВАЦЬ док. (угору) чукикати, гуцати;
підкидати.
ПАДГРАБАЦЬ недок., ПАДГРЙБЦІ док. під
грібати, підгребтй.
ПАДГРУЖАНЫ підвантажений. — Див. ще
падгружаць.
ПАДГРУЖАЦЦА недок. пас. підвантажуватися.
ПАДГРУЖАЦЬ недок., ПАДГРУЗЇЦЬ док. до
вантажувати, довантажити.
ПАДГРУЗКА ж . довантаження ж.
ПАДГРдБЦІ див. падграбаць.
ПАДДЗЁУБВАЦЬ недок., ПАДДЗЯУБЦІ док.
піддовбувати, піддовбати.
ПАДДЗЁУКА ж. (чоловічий верхній одяг) чумарка, чумарчйна.
ПАДДЗІМАННЕ с. піддування.
ПАДДЗІМАЦЬ недок., ПАДАДЗЬМУЦЬ док.
піддувати, піддути.
ПАДДУБОВІК ч . (гриб) дубовйк, гриб-синяк.
ПАДДУЖНЫ 1. піддуговйй; 2. (запасний — про
коня) підставний.
ПАД’ЕЗД ч. 1. род. пад’ёзду під’їзд (дія); 2. род.
пад’езда (дорога, місце) під’їзд; п. да ракі під’
їзд до річки; 3. род. пад’езда (вхід до будинку)
під’їзд.
ПАД’ЁЗНЫ під’їзду (род. в.); ~ныя дзвёры двёрі під’їзду.

ПАД’ЁЛЫПК, -ку ч. бот. 1. під’ялйнник, монотропа ж.; 2. обл. ялівЄць , жёреп.

ПАД’ЁСЩ док. 1. наїстися; 2. (пошкодити)
під’їсти, підточити, підгрйзти (дерево і т. ін.).
ПАД’ЁМ, -му ч. 1. (дія) піднімання, підійман
ня; (закінч, д. — ще) підняття; 2. (верхня час
тина стопи) підйом; 3. (механізм) підіймач,
важіль, підойма ж.; 4. (рух на гору) сходжен
ня; 5. (швидке зростання, натхнення) підне
сення; 6. (ділянка дороги, що йде вгору) узвіз;
7. лінгв. підняття, пщнёсення; 0 лёги на п.
повороткий, моторний, (розм.) легкий на
підмову; цяжкі на п. неповороткий, млявий,
(розм.) важкйй на підмову.
ПАД’ЁШСТЫ [високий і] випуклий.
ПАД’ЁМНА-ТРАНСПАРТНЫ піднімальнотранспортний.
ПАДЖАРЬІ (про масть) підпалистий, муругий.
ПАДЖАРЫНА ж . (рудувато-жовта пляма на
шерсті) підпалина, руда пляма.
ПАДЖГАЦЬ док. 1. розм. покусати, пожал йти,
(кропивою — ще розм.) попектй; 2. побігти,
помчати.
ПАДЖЬІГАЦЬ недок., ПАДЖЬІГНУЦЬ док.
розм. підбурювати, підбурити, наущати, наустйти, підбивати, підбити, під’юджувати,
під’юдити.

ПАДКІДАНЬІ

ПАДЖЬІЛКІ: п. трасуцца (у каго) жйжкй тру
сяться (тремтять, дрижать, трясуться у кого).
ПАДЖЬІЛЬІ див. пажьілм.
ПА-ДЗЄДА?СКУ прислівн. по-дідівському, ПОдідівськи.
ПАДЗЕЙНІЧАЦЬ док. подіяти; лякарства не
-чала ліки не подіяли.
ПАДЗЕЛ, -лу ч. у різн. знач, поділ.
ПАДЗЕНКА ж . ент. обл. однодЄнка, одноднів
ка, подЄнка.
ПАДЗЕУБВАЦЬ недок., ПАДЗЯУБЦЇ / ПАДЗЯУБАЦЬ док. 1. покльовувати, поклювати,
дзьобати, подзьобати; 2. довбати, подовбати.
ПАДЗІВІЦЦА (з каго-чаго) док. 1. здивувати
ся, подивуватися, (розм.) почудуватися; 2. обл.
подивйтися.
ПАДЗІМАЦЬ недок., ПАДЗЬМУЦЬ док. под
мухувати, подмухати; (про вітер) повівати,
повіяти, подувати, подути, (однокр.) повій
нути, подихнути.
ПАДЗІРВАНЕЦЬ док. поростй травою.
ПАДЗІЧ^ЦЬ док. 1. стати дикішим; 2. (про ба
гато, про багатьох) здичавіти.
ПАДЗЬІВАЦЬ недок., ПАДАЗВАЦЬ док. під
кликати, підкликати, прикликати, приклйкати; (рідше) підзивати, підізвати.
ПАДЗЬМУХВАЦЬ недок., ПАДЗЬМУХАЦЬ док.
1. (про вітер) повівати, повіяти, подихати,
подихнути, подмухувати, подмухнути, поду
вати, подути; 2. (деякий час) подувати, подути,
повівати, повіяти, подмухувати, подмухати.
ПАЗДіОБАЦЬ док. розм. 1. поклювати; 2. по
довбати.
ПАДЗЯЖУРЬІЦЬ док. почергувати.
ПА-ДЗЯЦЇНАМУ прислівн. розм. по-дитячому,
(рідше) по-дитячи, по-дитйнячому; як дитйна.
ПАДКАВЕЛЯНЬІ піддягнений. —Див. ще падкавбльваць
п а д к а в Е л ь в а ц ь недок., ПАДКАВЯЛІЦЬ док.
розм. піддягати, піддягтй і піддягнути.
ПАДКАЛОДНЬІ: змяя ~ная фолькл., лайл. га
дюка (гадина) потайна.
ПАДКАРМЇЦЦА див. падкбрмлівацца.
ПАДКАРМІЦЬ див. падкбрмліваць.
ПАДКАРЙННЬІ мат. підкореневий.
ПАДКАСАНЬІ засуканий, підсуканий, закоче
ний, підкочений, закасаний, підкасаний.
ПАДКАСВАННЕ с. засукування, підсукуван
ня.
ПАДКАСВАЦЦА недок., ПАДКАСАЦЦА док.
1. засукувати, засукати, підсукувати, підсу
кати, закочувати, закотити, підкочувати, підкотйти, підкасувати, підкасати (штанй);
2. недок. пас. засукуватися, засукатися, під
сукуватися, підсукатися,закочуватися, зако
титися, підкочуватися, підкотйтися.
ПАДКАСВАЦЬ недок., ПАДКАСАЦЬ док. засу
кувати, засукати, (багато) позасукувати; зака
чувати, закачати, (багато) позакачувати; під
кочувати, підкотйти, (багато) позакочувати.
п а д к а у н £ р ь ік Ч. підкомірець, підкомірчик.
ПАДКІДАНЬІ 1. підкйнений, підкйнутий;
2. підрощений.

ПАДКЩАЦЦА
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ПАДКІДАЦЦА док. розм. підрости; дзіціі за зіму
-далася дитина за зиму підросла.

ПАДКІДАЦЬ док. 1. (про багато) підкидати,
попідкидОти; підкинути; п. бліжій дрбвы підкйнути блйжче дрова; 2. крав, (підшити) під
метати; п. падбл плацця підметати поділ сук
ні; 3. розм. підростйти; п. дзіця підростйти
дитйну.
ПАДКГГАВАНЫ і ПАДКГГОВАНЫ підмазаний,
замазаний (замазкою). — Див. ще падкітбуваць.

ПАДКГГОУВАННЕ с. підмазування, замазуван
ня (замазкою).
ПАДКІТОУВАЦЦА недок. пас. підмазуватися,
замазуватися (замазкою).
ПАДКІТОУВАЦЬ недок., ПАДКІТАВАЦЬ док.
(щілини у вікнах і т. ін.) підмазувати, підма
зати, замазувати, замазати (замазкою); ~в&ць
акбнныя шыбы замазати віконні шибки.
ПАДКІТОУКА ж. (дія) підмазування с., під
мазка.
ПАДКОРМЛІВАЦЦА недок., ПАДКАРМЇЦЦА
док. підгодовуватися, підгодуватися, (розм.)
піджйвлюватися, підживйтися, підхарчову
ватися, підхарчуватися.
ПАДКОРМЛІВАЦЬ недок., ПАДКАРМЇЦЬ док.
підгодовувати, підгодувати, (розм.) піджив
лювати, підживити, підхарчовувати, підхар
чувати.
ПАДКОУДРАНІК ч. підковдра ж.
ПАДКУЗЬМІЦЬ док. прост. підвестй [розм. під
монастйр); обдурйти, (розм.) піддурйти, по
шити в дурні.
ПАДКУЛАЧНІК ч . істор. підкуркульник.
ПАДКУЛАЧНІЦА ж. істор. підкуркульниця.
ПАДКУРЧАНЫ підкбрчений, підібганий.
ПАДКУРЧВАННЕ с. підкбрчування, підгор
тання, підгинання.
ПАДКУРЧВАЦЦА недок. звор., пас., ПАДКУРЧЫЦЦА док. підкорчуватися, підкбрчитися,
підгортатися, підгорнутися, підгинатися, пі
дігнутися.
ПАДКУРЧВАЦЬ недок., ПАДКУРЧЬІЦЬ док.
підкорчувати, підкорчити, підгортати, підгор
нути, підгинати, підігнути; -чыць нбгі підкбрчити ноги; -чыць хвост попускати хвоста, під
гинати хвіст (хвостО).
ПАДКУХЦІК ч. розм. заст. кухарчук.
ПАДЛАБУНЬВАЦЦА недок., ПАДЛАБУНІЦЦА док. підлещуватися, підлеститися, підла
бузнюватися, підлабузнитися, підлащуватися,
підластитися, підмазуватися, підмазатися.
ПАДЛАГОДЖВАЦЬ (каго) недок., ПАДЛАГОДЗІЦЬ док. розм. годити, догоджати, догодйти
(кому), улещувати, улещати, улестити (кого).
ПАДЛАДЖВАЦЦА недок. звор., пас., ПАДЛАДЗІЦЦА док. підладжуватися, підладитися,
пристосовуватися, пристосуватися, (розм.) під
строюватися, підстроїтися; -дзіцца у спяв&нні
підладитися в співі; п. да дырЗктара присто
суватися до директора.
ПАДЛАДЖВАЦЬ недок., ПАДЛАДЗІЦЬ док.
1. у різн. знач, налагоджувати, налагодити,
приладжувати, приладити, приладновувати,
приладнувати, припасовувати, припасувати;

-дзіць вось да калес приладити (приладнати)

вісь до воза; 2. розм. догоджати, догодйти
(кому), улещувати, улещати, улестйти (кого);
3. (ремонтувати) лагодити, полагодити, на
правляти, направити, ремонтувати, відре
монтувати, (багато, усе) поремонтувати;
-дзіць ббтьі полагодити чоботи.
ПАДЛАКОТНІК ч. поручень, поруччя с., бйльця (мн.).
ПАДЛАПІЦЬ див. падл&пліваць.
ПАДЛАПЛЕНЬІ обл. підлатаний. — Див. ще падлапліваць

ПАДЛАПЛІВАЦЦА недок. пас. обл. підлатуватися.

ПАДЛАПЛІВАЦЬ недок., ПАДЛАПІЦЬ док. обл.

підлОтувати, підлатати.
ж . (пляма під черевом тварини)
пляма.
п а д л а У ч ь іц ц а док. розм. приловчйтися,
примудрйтися, умудрйтися.
ПАДЛбГЧВАЦЬ недок. полегшувати.
ПАДЛЙТЧЬІ док. підлягтй.
ПАДЛЕТАК, -тка ч. підліток, (розм.) вйросток;
(про дівчину — ще розм.) піддівок ж., (про
хлопия — ще розм.) підпарубок, підпарубчак.
ПАДЛЕТКАВЬІ підлітковий, виростковий.
п а д л Е ч а н ь і розм. підлікований. — Див. ще

ПАДЛАСІНА

падлбчваць.

ПАДЛбЧВАЦЦА недок. звор., пас., ПАДЛЯЧЬЩЦА док. розм. підліковуватися, підлікуватися;
(про рану, виразку — ще) підгоюватися, під
гоїтися.
ПАДЛЕЧВАЦЬ недок., ПАДЛЯЧЬІЦЬ док. розм.
підліковувати, підлікувати, (розм.) підгоюва

ти, підгоїти.
п а д л Е ш ч ь ік ч. іхт. підлящ.
ПАДЛЙГАЧНЬІ анат. підлегеневий.
ПАДЛЇК, -ку ч. підрахунок, (рідше) обрахунок,

(незак. д. — ще) підраховування с., обрахо
вування с.; (підсумок дії) підрахунки.
ПАДЛІКОВА-ВЬІЛІЧАЛЬНЬІ лічильно-обчис
лювальний.
ПАДЛІКОВЕЦ ч. облікбвець.
ПАДЛІКОВЬІ 1. лічильний; ~вая камісія лічиль
на комісія; 2. обліковий; ~вая апер&цьія об
лікова операція.
ПАДЛІПАЛА ч . і ж. прост. підлабузник ч., під
лабузниця ж., підлабуза ч. і ж., підлйза ч. і
ж., підлйзень ч., підлизниця ж., підлипайло
4. і ж., підшивайло ч. і ж., підчйхвіст ч.
ПАДЛІПАЦЬ недок., ПАДЛІПНУЦЬ док. розм.
(до кого) підлабузнюватися, підлабузнитися,
підлизуватися, підлизатися, підшиватися, підшйтися.
ПАДЛІТАВАНЬІ заст. підпаяний. — Див. ще
падлітбуваць.

ПАДЛІТАВАЦЬ див. падлітбуваць.
ПАДЛІТОУВАННЕ с. заст. підпаювання.
ПАДЛІТбУВАЦЬ недок., ПАДЛІТАВАЦЬ док.
заст. підпаювати, підпаяти.

ПАДЛІЧАНЬІ підрахований. — Див. ще падлічваць.

ПАДЛІЧВАННЕ с. підраховування.
ПАДЛІЧВАЦЦА недок. пас. підраховуватися.
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ПАДЛІЧВАЦЬ недок., ПАДЛІЧЬІЦЬ док. під
раховувати, підрахувати, обрахбвувати, об
рахувати, ( багато, усе) попідрахбвувати, пообрахбвувати.
ПАДЛОГ, -гу ч. підробка ж., фальшивка ж .,
підміна ж.
ПАДЛОДКА ж. підводний човен ч.
ПАДЛОЖНА прислівн. підроблено.
ПАДЛОЖНАСЦЬ ж. підробленість, фальшйвість.
ПАДЛОЖНЬІ підроблений, фальшйвий, (^фаль
шований.
ПАДЛОУЧЬІ імен. заст. (старший мисливець)
єгер.
ПАДЛУБАНЬІ обл. подовбаний, поколупаний.
—Див. ще падлубаць.
ПАДЛУБАЦЬ док. обл. 1. (деякий час) подовба
ти, поколупати; 2. (усе) подовбати, поколу
пати.
ПАДЛЬІГАНЬІ піднйзаний. — Див. ще падльігваць.
ПАДЛЬІГВАЦЦА недок. пас. піднйзуватися.
ПАДЛЬІГВАЦЬ недок., ПАДЛЬІГАЦЬ док.
пднйзувати, піднизати; -гаць пацбрак піднизати намйсто.
ПАДЛЬІЖНІК ч. розм. шептун, шептій, шепотйнник; обмовник.
ПАДЛЬІЖНІЦА ж. розм. шептуха, шептушка,
шептуйка, шепотинниця; обмбвниця.
ПАДЛЬІЖНЬІ розм. шептунський; обмов
ницький.
ПАДЛК)СТРАВЬІ піддзеркальний.
ПАДЛЮСТЙРНІК ч. піддзеркальник.
ПАДЛЯГЧЙЦЬ док. полегшйти.
ПАДЛЯМАВАНЬІ і ПАДЛЯМОВАНЬІ крав,
(додатково) облямований, о(б)торочений;
обшйтий, пообшйваний.
ПАДЛЯМАВАЦЬ див. падлямбуваць.
ПАДЛЯМОУВАННЕ с. крав, (додаткова) об
лямівка ж., оторочка ж ., габа ж ., обшйвка
ж лйштва ж.
ПАДЛЯМОУВАЦЦА недок. пас. крав, (додат
ково) облямовуватися, о(б)торбчуватися; об
шиватися.
ПДЩІЯМОУВАЦЬ недок., ПАДЛЯМАВАЦЬ док.
крав, (додатково) облямовувати, облямува
ти, (багато, усе) пооблямовувати; о(б)торбчувати, о(б)торбчити; обшивати, обшйти,
(багато, усе) пообшивати.
ПАДЛЯМОУКА ж . (додаткова) облямівка, ото
рочка, габа; обшйвка; лйштва.
ПАДЛЯЧЬІЦЦА див. падлбчвацца.
ПАДЛЯЧЬІЦЬ див. падлбчваць.
ПАДМАН, -ну ч. обман, (розм.) облуда ж.; о(б)дурювання с., о(б)дурення с., (розм.) дурйсвітство с., ошуканство с., омана ж.; раскрмць
п. розкрйти обман; п. зрбку обман зору; п.
пачуццяу обман почуттів.
ПАДМАНВАННЕ с. обманювання, об дурю 
вання, ошукування.
ПАДМАНВАЦЦА недок. звор., пас. обманюва
тися, о(б)дурюватися, ошукуватися.
ПАДМАНВАЦЬ недок., ПАДМАНУЦЬ док. об
манювати, обманути; дурити, о(б)дурювати,

ПАДМЯТАЦЬ
о(б)дурйти; ошукувати, ошукати; 0 старбга
вераб’я на мякіне не падм&неш присл. старого

горобця на полові не зловиш (не обдуриш);
вовк старйй не лізе до ями; старого лйса
нелегко зловити.
ПАДМАНКА ж. мін. обманка; смалян&я п. смо
ляна обманка; цьшкавая п. цинкова обманка.
ПАДМАНЛІВАСЦЬ / ПАДМАННАСЦЬ ж . об
манливість, облудність, обманність.
ПАДМАНЛІВЬІ обманливий, оманливий, об
лудний.
ПАДМАННЬІ 1. (який містить обман) обман
ний, облудний; 2. (здатний увести в оману)
обманливий, облудливий.
ПАДМАНУТЬІ обманутий, о(б)м£нений, © (бо
рений, піддурений, ошуканий.
ПАДМАНШЧЬІК ч. обманщик, ошуканець, дурйсвіт.
ПАДМАНШЧЬІЦА ж . обманщиця, ошуканка,
дурйсвтка.
ПАДМАЦАВАЛЬНЬІ підкріплювальний; п.
србдак підкріплювальний з£сіб.
ПАДМАЦАВАННЕ с. 1. (дія) підкріплення;
(незак. д. — ще) підкріплювання; підсйлення, (незак. д. — ще) підсйлювання; підтвер
дження, (незак. д. — ще) підтверджування; п.
думкі ф&ктамі підкріплення (підтвердження)
думки фактами; 2. імен, підмога ж., (розм.)
піджива ж.; (військ) підкріплення, підмога
ж.; адпр&віць п. на фронт відправити підкріп
лення (підмогу) на фронт.
ПАДМАЦАВАНЬІ у різн. знач, підкріплений.
ПАДМАЦАВАЦЦА див. падмацбувацца.
ПАДМАЦАВАЦЬ див. падмацбуваць.
ПАДМЦОУВАННЕ с. підкріплювання, підсй
лювання, підтверджування.
ПАДМАЦОУВАЦЦА недок., ПАДМАЦАВАЦЦА док. підкріплюватися і підкріплятися, підкріпйтися; піджйвлюватися і підживлятися,
підживитися; підтверджуватися; ~в&цца на дарбгу підіфіпйтися (підживйтися) на дорогу.
ПАДМАЦОУВАЦЬ недок., ПАДМАЦАВАЦЬ
док. підкріплювати і підкріпляти, підкріпйти; підживлювати і підживляти, підживйти;
підсилювати, підсйлити; підтверджувати,
підтвердити.
ПАДМАЦУНАК, -нку ч .р озм. (те, що підкріп
лює) підмога, помбга; (їжа — розм.) піджива.
п а д м Е т а ц ц а і п а д м я т а ц ц а недок. пас.
підмітатися, замітатися.
ПАДМЙТАЦЬ і ПАДМЯТАЦЬ недок., ПАДМЕСЦІ док. підмітати, підместй, (багато,
усе) попідмітати; замітати, заместй, (багато,
усе) позамітати.
ПАДМІРГВАННЕ і ПАДМОРГВАННЕ с. підмбргування.
ПАДМЇРГВАЦЬ / ПАДМОРГВАЦЬ недок., ПДДМІРГНУЦЬ і ПАДМАРГНУЦЬ док. підмор
гувати, підморгнути.
ПАДМЯТАЛА і ПАДМЯТАЙЛА ч. і ж. прост.
підмітальник, підмітальниця.
ПАДМЯТАЛЬШЧЬІК ч. підмітальник.
ПАДМЯТАЛЬШЧЬІЦА ж . підмітальниця.
ПАДМЯТАЦЬ див. падм&таць.
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ПАДНАГОТНАЯ Ж. Імен. розм. ПІДСПІДОК Ч.,
таємнйці; ведаць усю ~ную знати всі таємнйці (весь підспідок).
ПАДНАЙМ, -н&йму ч. юр. піднаймання с., під
найняття с., (розм) піднайми.
ПАДНАЙМАЛЬНІК ч. юр. піднаймач.
ПАДНАЙМАЛЬНІЦА ж . юр. піднаймачка.
ПАДНАЛбГЧЬІ док. розм. прям., перен. напо
лягати, наполягтй, налягтй.
ПАДНАЦІСКАЦЬ недок., ПАДНАЦІСНУЦЬ
док. прям., перен. розм. натискати, натйснути
як слід.
ПАДНАЧАЛЕНАСЦЬ ж. підлеглість, підвлад
ність.
ПАДНАЧАЛЕННЕ с . підпорядкування, підля
гання, упідлеглення.
ПАДНАЧАЛЕНЬІ 1. дієприкм. підпорядкова
ний; упідлеглений; 2. прикм. підпорядкова
ний, підлеглий; підвладний; 3. у знач. імен.
підлеглий. — Див. ще падначальваць.
ПАДНАЧАЛЬВАЦЦА недок., ПАДНАЧАЛІЦЦА док. підлягати, підлягти, підпорядкову
ватися, підпорядкуватися.
ПАДНАЧАЛЬВАЦЬ недок., ПАДНАЧАЛІЦЬ док.
підпорядковувати, підпорядкувати, упідлег
лити.
ПДДНАЧОУВАЦЬ недок., ПАДНАЧАВАЦЬ док.
заночовувати, заночувати.
ПАДНАШ^ННЕ с. (подарунок) підношення;
дароприносини, дароприноси.
ПАДНЙБНЬІ підхмарний, піднебесний.
ПАДНОС ч. 1. род. паднбсу (дія) піднесення с.,
підношення с., підношування с.; 1. род. паднбса (предмет) таця ж., (розм.) тареля ж.
ПАДНОСАК, -ска ч. підметка ж., (рідше) під
меток; 0 -ска не в&ртьі не годен у слід ступйти (кому), у підметки не годйться (кому),
і нігтя не вартий (хто чийого)', на хаду -скі
адарваць на ходу (на бігу) підметки зірвати.
ПАДЙОСКА ж. (дія) піднесення с., підношен
ня с., підношування с.
ПАДНОСКАВЬІ підметковий.
ПАДНОСЧЬІК ч. підносець, підношувач.
ПАДНОСЧЬІЦА ж. піднбшувачка.
ПАДНЙРАЧНЬІ анат. піднирковий.
ПАДНЙРВАЦЬ недок., ПАДНЬІРНУЦЬ док.
підпірнати, підпірнути.
ПАДОЛЕЦЬ (каго-што) док. подолати, здола
ти, перемогтй, подужати; упоратися (з чим).
ПАДОНКІ, -кау 1. тільки мн. гуща ж., оденки;
покидьки; 2. одн. падбнак, -нка ч. перен. знев.
пбкйдьок ч., покидь ж., покидьки; п. грамадства покидьки суспільства.
ПАДОРАНЬІ подарований. — Див. ще падарьїць.
ПАДОСАК, -ска ч. (в осі дерев'яних коліс) під
вісок.
ПАДОУГУ присл. довго, (розм.) подовгу.
ПАДПАЛЬВАЦЬ недок., ПАДПАЛЇЦЬ док.
1. підпалювати, підпалйти; 2. (запалювати в
печі, плиті та ін.) затоплювати, затопйти;
розпалювати, розпал йти.
ПАДПАЛЬШЧЬІК ч. прям., перен. палій, під
палювач; ~кі вайньї палії війнй.
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ПАДПАЛЬШЧЬІЦА ж. палійка, підпалювачка.
ПАДПАЛЬШЧЬІЦКІ палійський; палія, паліїв
(род. в. мн.).

ПДДПАРАДКАВАЛЬНЬІ грам, підрядний; ~ная
сувязь сказау підрядний зв’язок речень; -нмя
злучнікі підрядні сполучники.
ПАДПАРАДКАВАНАСЦЬ ж. підпорядкова
ність, підлеглість.
ПАДПАРАДКАВАННЕ с. 1. підкорення, під
порядкування; 2. грам, підпорядкування; під
рядність.
ПАДПАРАДКАВАНЬІ 1. дієприкм., прикм. у різн.
знач, підпорядкований, упідлеглений; 2. імен.
підлеглий, підвладний; 3. лінгв. підпорядко
ваний, залежний; (проречення) підрядний. —
Див. ще падпарадкбуваць.
ПАДПАРАДКАВАЦЦА док. скорйтися, покорйтися, підпорядкуватися; підлягтй.
ПАДПАРАДКОУВАЦЦА / ПАДПАРАДКАВАЦ
ЦА недок. 1. підкорятися, підкорйтися, ско
рятися, скорйтися, підпорядковуватися, під
порядкуватися; 2. недок. пас. підкорятися,
підпорядковуватися; підлягати, підлягтй.
п а д п а р а д к О у в а ц ь недок., ПАДПАРАДКАВАЦЬ док. 1. у різн. знач, підкоряти, підкорйти; підпорядковувати, підпорядкувати;
2. лінгв. підпорядковувати, підпорядкувати
(що чому)', -ваць даданьї сказ галбунаму під
порядкувати підрядне речення головному.
ПАДПХСЦІ док. 1. (пад што) підпасти; п. пад
упльїу потрапити під вплив, зазнати вплйву;
2. розм. (про хворобу) прикинутися, підкину
тися, причепйтися; 3. з’явитися, виникнути,
постати; -пала ахвбта виникло бажання,
з’явйлася охота.
ПАДПЕЦЬ див. падпяваць.
ПАДПІЛАВАНЬІ / ПАДПІЛОВАНЬІ підпйляний. — Див. ще падпілбуваць.
ПАДПІЛАК ч. терпуг, напйлок, підпйлок,
пильник.^
ПАДПІЛОУВАННЕ с . підпйлювання.
ПАДПІЛОУВАЦЦА недок. пас. підпйлюватися.
ПААДПиіОУВАЦЬ недок., ПДДПІЛАВАЦЬ док.
підпйлювати, підпиляти, (багато, усе) попідпйлювати.
ПАДПІЛОУКА ж. підпйлювання с.
ПАДПІЛЬНАВАНЬІ підстережений; присте
режений, вйстережений; підкараулений. —
Див. ще падпільнбуваць.
п а д п і л ь н О у в а н н е с. підстерігання, чату
вання; чигання; пристерігання, вистеріган
ня; підкараулювання.
ПАДПІЛЬНОУВАЦЦА недок. пас. підстеріга
тися, (розм.) пристерігатися, вистерігатися.
ПАДПШЬНОУВАЦЬ недок., ПДДПІЛЬНАВАЦЬ
док. підстерігати, підстерегтй, (недок.) чату
вати, чигати (на кого-що), (розм.) пристері
гати, пристерегти, вистерігати, вйстерегти.
ПАДПЇСКА ж. 1. передплата; п. на газети пе
редплата газет; 2. (письмове зобов ’язання) підпйска; узяць ~ску аб нявйездзе узяти підпйску про невиїзд.
ПАДПІСНЙ передплатний; п. ліст передплат
ний лист; -нбе вьіданне передплатне видання.
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ПАДПІСЧЬІК ч. передплатник.
ПАДПЇСЧЬІЦА ж. передплатниця.
ПАДПІХВАННЕ / ПАДПІХАННЕ с. підштов
хування, підпихання.
ПАДПЇХВАЦЦА і ПАДПІХАЦЦА недок. пас.
підштовхуватися, підпихатися.
ПАДПІХВАЦЬ і ПАДПІХАЦЬ недок., ПАДПІХНУЦЬ і ПАДАПХЙУЦЬ док. підштовхувати,
підштовхнути, підпихати, підіпхати.
ПАДПІХНУТЬІ підштовхнутий, підіпхнутий.
— Див. ще падпіхваць.
ПАДПЛЬІВАЦЬ недок., ПАДПЛЬІСЦІ і ПАДПЛЬІЦЬ док. підпливати, підпливтй і під
плисти, (про багато, про багатьох) попідпли
вати.
ПАДПЛЯТАЦЬ і ПАДПЛЕТАЦЬ недок., ПАДПЛЕСЦІ док. підплітати, підплестй, (бага
то) попідплітати.
ПАДПОРАЧНЬІ і п а д п О р к а в ь і підпірковий.
ПАДПОУЗВАННЕ і ПАДПАУЗАННЕ с. підповзання.
ПАДПОУЗрАЦЬ / ПАДПАУЗАЦЬ недок.,
ПАДПАУЗЦІ док. підповзати, підповзтй;
підлазити і підлізати, підлізти.
ПАДПРАГАЦЬ недок., ПАДПРЙГЧЬІ док. (ко
ней) підпрягати, підпрягти, (багатьох) попідпрягати.
ПАДПРАЖАНЬІ / ПАДПРЙЖАНЬІ (обл.) під
смажений, (рідше) піджарений. — Див. ще
падпражваць.

ПАДПРАЖВАННЕ с. підсмажування, (рідше)
піджарювання.
ПАДПРАЖВАЦЦА недок., ПАДПРАЖЬІЦЦА
і ПАДПР^ГЧЬІСЯ (обл.) док. підсмажувати
ся, підсмажитися, (рідше) піджарюватися, під
жаритися.
ПАДПРАЖВАЦЬ недок., ПАДПРАЖЬІЦЬ і
ПАДПРЙГЧЬІ (обл.) док. підсмажувати, під
смажити, (рідше) піджарювати, піджарити.
ПАДПРАЦАВАНЬІ прироблений; опрацьова
ний, оброблений, розроблений. — Див. ще
падпрацбуваць.

ПАДПРАЦОУВАЦЦА недок. пас., ПАДПРАЦАВАЦЦА док. (про деталі машин і т. ін.)
спрацьовуватися, спрацюватися.
ПАДПРАЦОУВАЦЬ недок., ПАДПРАЦАВАЦЬ
док. підробляти і (рідше) підроблювати, підробйти; приробляти, приробйти; обробляти
і (рідше) оброблювати, обробйти, розробляти
і (рідше) розроблювати, розробйти.
ПАДПРАЦОУКА ж . розм. підробіток ч., при
робіток ч., опрацювання с., оброблення с.,
обробка, розроблення с., розробка, (незак. д.
— ще) опрацьовування с., обробляння с.,
розробляння с., оброблювання с., розроблю
вання с.
ПАДПР^ГЧЬІ1 див. падпрагаць.
ПАДПР^ГЧЬІ2 див. падпражваць.
ПАДПРЙГЧЬІСЯ1 док. розм. підпрягтйся.
ПАДПРФГЧЬІСЯ2 див. падпр&жвацца.
ПАДПРАЖАНЬІ1 підпряжений.
ПАДПРАЖАНЬІ2 див. падпражаньї.
ПАДПСТРЬІКВАЦЬ недок. розм. (утворювати
звуки пальцями) підляскувати.
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ПАДПЯВАЛА ч . і ж. прям., перен. підспівувач
ч., підспівувачка ж.
ПАДПЯВАННЕ с . підспівування, приспіву
вання.
ПАДПЯВАЦЬ недок. прям., перен., ПАДПЕЦЬ
док. підспівувати, підспівати, (рідше) при
співувати, приспівати.
п а д п я л Е с т к а в ь і бот. підпелюстковий.
ПАДПЯРАЗАНЬІ розм. підперезаний. — Див.
ще падпяразваць.

ПДДПЯРАЗВАННЕ с. розм. підперізування, упе
різування.
ПАДПЯРАЗВАЦЦА недок. звор., пас., ПАДПЕРАЗАЦЦА док. підперізуватися, підпереза
тися, уперізуватися, уперезатися; (про бага
тьох) попідперізуватися.
ПАДПЯРАЗВАЦЬ недок., ПАДПЕРАЗАЦЬ док.
підперізувати, підперезати, уперізувати, упе
резати, (багатьох) попідперізувати.
ПАДПЯРАЗКА ж . розм. підперізок ч.; пояс ч.,
поясок ч.
ПАДШЇТЬІ туго підв’язаний. — Див. ще падпяць.

ПАДПЙЦЬ док. туго підв’язати.
ПАДПЯЧАТАНЬІ додрукований.
ПАДПЯЧАТВАЦЬ недок., ПАДПЯЧАТАЦЬ док.
розм. (світлини і т. ін.) додруковувати, до
друкувати.
ПАДРАБНЕЦЬ док. здрібніти, подрібнішати,
змізерніти, змаліти; (перен. — ще розм.) перевестйся, знікчемніти.
ПАДРАБРЙННЕ с. анат. підребер’я.
ПАДРАБРЬІННЬІ див. падрЗберньї.
ПАДРАБЙЗНА прислівн. докладно, детально;
усебічно, вичерпно.
ПАДРАБЙЗНАСЦЬ ж. 1. докладність, деталь
ність, усебічність, вичерпність; 2. подроби
ця, деталь, дрібнйця, (зменш.) дрібнйчка;
звяртаць уваїу на ~сці звертати увагу на по
дробиці (деталі).
ПАДРАБЙЗНЕЙ прислівн. вищ. ст. докладні
ше, детальніше; усебічніше, вичерпніше.
ПАДРАБЙЗНЬІ докладний, детальний; п. разббр справьі докладний (детальний) розгляд
справи.
ПАДРАЗДЗЯЛЕННЕ с. 1. (дія) підрозділ ч.,
(незак. д. — ще) підрозділяння; поділ ч., по
ділення, (незак. д. — ще) поділяння; п. кнігі
на раздз&ш поділ (поділення) кнйги на роз
діли; 2. імен, підрозділ ч.; вайскбвае п. війсь
ковий підрозділ.
ПАДРАЗУМЯВАЦЦА недок. пас. матися на
увазі (думці), (під ким-чим) розумітися; при
пускатися.
ПАДРАЗУМЯВАЦЬ недок. мати на увазі (дум
ці); припускати; (під ким-чим) розуміти.
ПАДРАКУїНАЧНЬІ геол. підчерепашковий.
п а д р а н ц в Е ц ь док. заціпеніти, задубіти; по
клякнути, (про багатьох) позаклякати, по
терпнути, поніміти.
п а - д р а п Е ж н іц к у прислівн. по-хижацько
му, по-хижацьки, по-хйжому.
ПАДРАУНАВАНЬІ підрівняний. —Див. ще падраунбуваць.
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ПАДРАУНОУВАННЕ с. підрівнювання.
ПАДРАУНОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПАДРАуНАВАЦЦА док. підрівнюватися, підрів
нятись (про багатьох) попідрівнюватися.
ПАДПАУНОУВАЦЬ недок., ПАДРАУНАВАЦЬ
док. підрівнювати, підрівняти, (багато, усе)
попідрівнювати.
ПАДРАХЛЕЦЬ док. розм. постаріти; (стати
старішим — ще) постарішати, (розм.) постОрітися.
ПАДРОСТ, -ту ч. памолодь ж., памолодок, під
ріст.
ПАДРУБА ж . (нижня колода у зрубі) підвалина.
ПА-ДРУГОМУ прислівн. по-іншому, (рідше)
по-інакшому; інакше.
ПАДРУЖЬІЦЦА док. заприятелювати, пото
варишувати, заприязнйтися, подружйти.
ПАДРУЖЬІЦЬ док. 1. (зробити друзями) здружйти, подружйти; (багатьох) передружйти,
подружйти; 2. (стати друзями) потоваришу
вати, заприятелювати.
ПАДРУЖФЙНЬІ: п. саб&ка мисл. підрушнйчний собака.
ПАДРУЧАЦЦА недок., ПАДРУЧЬІЦЦА док.
(давати згоду зробити що-небудь, братися за
якусь роботу) пщряжатися, підрядйтися; зго-

лбшуватися, зголосйтися; братися, взятися;
найматися, найнятися.
ПАДРЬІНКАЦЬ док. подеренчати, подеренькотати, подеренькотіти; побрязкати, побряжчати, побренькати.
ПАДРЙХЛЕНЬІ підпушений. — Див. ще падрьіхляць.

ПАДРЬІХЛЙЦЦА недок. звор., пас., ПАДРЬІХЛІЦЦА док. підпушуватися, підпушйтися.
ПАДРЬІХЛЙЦЬ недок., ПАДРЬІХЛІЦЬ док.
підпушувати, підпушйти; -ліць зямлю пад
прьішчЗпамі підпушйти землю під щепами.
ПАДРЬІХТАВАНАСЦЬ ж . підготовленість, (рід
ше) підготованість.
ПАДРЬІХТАВАНЬІ у різн. знач, підготовлений,
(рідше) підготований; приготовлений, (рід
ше) приготований. —Див. ще падрьіхтбуваць.
ПАДРЬИТОУВАЦЦА недок., п а д р ь іх т а в а ц ЦА док. готуватися, підготуватися; підготов
лятися, підготовитися.
ПДЦРЬІХТО^ВАЦЬ недок., ПАДРЬІХТАВАЦЬ
док. у різн. знач, готувати, підготувати; під
готовляти, підготовити; споряджати, спорядйти; (кадри — ще) вишколювати, вйшколити; -в&ць памяшк&нне підготувати примі
щення; -ваць глббу підготувати грунт; -в&ць
дакл&д підготувати доповідь; -в&ць зкспедмцьію спорядйти експедйцію; -туй ягб да п§тага паведамлбння підготуй його до цього по
відомлення.
ПАДРЬІХТОУКА ж. 1. (дія) підготовка, підго
тування с., підготовлення с., підготівля, лаш
тування с., рихтування с., (незак. д. — ще)
готування с., підготовляння с.; приготування
с., приготовляння с.; 2. (запас знань) підго
товка; п. к&драу підготування (готування, під
готовка, вйшкіл) кадрів; вайскбвая п. війсь
кова підготовка; прьійсці у інститут з дббрай
-кай прийтй в інститут з доброю підготов
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кою; 3. споряджання с., спорядження с.; ви
ряджання с., вйрядження с.; лаштування с.,
налаштовування с., налаштування с.; лад
нання с., лагодження с.
ПАДРЫХТОУЧЫ у різн. знач, підготовчий; п.
клас підготовчий клас; -чия курси підготов
чі курси.
ПАДР&БЕРНЫ і ПАДРАБРЫННЫ анат. під
реберний.
ПАДРЗМВАЦЬ недок. розм., ПАДРАМАЦЬ док.
дрімати, подрімати, (розм.) куняти, покуняти.
ПАДСАД, -ду ч. ліс. памолодь ж. і памолодок.
ПАДСАДКА ж . 1. (дія) підсаджування с., під
садження с.; 2. ліс. памолодь, памолодок ч.
ПАДСАДНЬІ 1. підсаднйй; -ныя дрЗвы підсад
ні дерева; 2. мисл. підсаднйй; -ная к&чка перен. підставна качка.
ПАДСАЧЬІЦЬ1 див. падсбчваць1.
ПАДСАЧЙЦЬ2 див. падсбчваць2.
ПАДСВЁТКА ж. у різн. знач, підсвічування с.
ПАДСВІНАК, -нка і ПАДСВІНАК ч. с.-г. під
свинок.

ПАДСЁЧАНЫ підрубаний, підтятий. — Див.
ще падсяк&ць.

ПАДСЁЧКА ж. підрубування с., підтинання с.,
підсікання с., підсічення с.
ПАДСІЛКАВАННЕ с. (дія) підкріплення, (не
зак. д. — ще) підкріплювання; підсйлення,
(незак. д. — ще) підсилювання.
ПАДСІЛКАВАНЬІ розм. підкріплений; покріп
лений; піджйвлений; підсилений. — Див. ще
падсілкбуваць.

ПАДСШКОУВАННЕ с. (дія) підкріплення, (не
зак. д. — ще) підкріплювання; підсйлення,
(незак. д. — ще) підсйлювання.
ПАДСШКОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПАДс і л к а в а ц ц а і п а с іл к а в А ц ц а док. розм.
підкріплюватися і підкріплятися, підкріпйтися; піджйвлюватися і підживлятися, підживйтися.
ПАДСІЛКОУВАЦЬ недок., ПАДСШКАВАЦЬ
док. підкріплювати і підкріпляти, підкріпйти, підживлювати і підживляти, підживйти.
ПАДСКАВЬГГВАЦЬ недок. розм. (про собаку)
[злегка] скавчати (скавучОти, скавуліти), під
вивати.
ПАДСКВАРАНЬІ 1. підсмажений, піджарений;
2. заправлений, засмачений (смаженим са
лом). — Див. ще падскв&рваць.

ПАДСКВАРВАННЕ с. 1. підсмажування, під
жарювання; 2. заправляння, засмачування
Ґґчтп'Ш 'Ри ит г п п т и )

ПАДСКВАРВАЦЦА недок. пас., ПАДСКВАРЬІЦЦА док. підсмажуватися, підсмажитися, за
правлятися, засмачуватися (смаженим салом).
ПАДСКВАРВАЦЬ недок., ПАДСКВАРЬІЦЬ док.
1. (сало)підсмажувати, підсмажити, піджарю
вати, піджарити; 2. заправляти, заправити,
засмачувати, засмачйти (смаженим салом).
ПАДСКІВІЧНЬІ анат. підщелепний, підщелеповий.
ПАДСКУРНА прислівн. мед. підшкірно.
ПАДСКУРНЬІ підшкірний; -ная клятчатка
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підшкірна клітковйна; ~ньі слой тлушчу під
шкірний шар жйру.
ПАДСЛЕДНАЯ імен. юр. піддопитна, підслідна.
ПАДСЛЕДНЬІ юр. 1. прикм. піддбпитний, під
слідний; 2. у знач. імен, піддбпитний, під
слідний.
ПАДСЛЇЗІСТЬІ анат. підслизовйй.
ПАДСОЧВАННЕ с. ліс. підсочування; (хвойні
дерева — ще) виживйчування.
ПАДСОЧВАЦЬ1 недок., ПАДСАЧЙЦЬ док.
підсліджувати, підслідйти, підстерігати, підстерегтй; (розм.) сочйти, присочйти.
ПАДСОЧВАЦЬ2недок., ПАДСАЧЙЦЬ док. ліс.
підсочувати, підсочйти, (про хвойні дерева —
ще) виживйчувати, виживйчити.
ПАДСОЧКА ж. ліс. підсбчка; (незак. д. — зви
чайно) підсочування, виживйчування.
ПАДСПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ж. підзвітність.
ПАДСПРАВАЗДАЧНЬІ підзвітний.
ПАДСПУДНА прислівн. заст. приховано, захо
вано.
ПАДСПУДНЬІ заст. прихбваний, захований.
ПАДСТРАУТНКАВЬІ анат. підшлунковий; -вая
залбза підшлункова залоза.
ПАДСТРОЕНЬІ у різн. знач, підстроєний, під
шикований; підладжений; настроєний. — Див.
ще падстрбйваць.

ПАДСТРОЙВАЦЦА недок. пас., ПАДСТРОіЦЦА док. підстроюватися, підстроїтися, під
шиковуватися, підшикуватися; приєднува
тися, приєднатися; приставати, пристати;
прилучатися, прилучитися, (розм.) підпряга
тися, підпрягтйся.
ПАДСТРОЙВАЦЬ недок., ПАДСТРОІЦЬ док.
1. (музичний інструмент) настроювати, на
строїти, підстроювати, підстроїти; -стрбіць гі
тару пад раяль підстроїти гітару під рояль; 2. (у
шеренгу, ряд і т. ін.) підстроювати, підстроїти,
підшиковувати, підшикувати; -стрбіць рбту да
левага фланга підстроїти (підшикувати) роту
до лівого флангу; 3. перен. розм. підстроювати,
підстроїти; -стрбіць штуку підкласти свиню.
ПАДСТР^ШАК ч. і ПАДСТРЙШША с. під
дашшя с., піддашок ч.

ПАДСТРЙШША с. / ПАДСТР&ШНІК ч. стріха.
ПАДСУСЕД ч. квартирант, мешканець, пожи
лець.
ПАДСУСЕДЗІ: жьщь у -дзях бути квартирантом.
ПАДСЙЧВАЦЬ недок., ПАДСЙЦІЦЬ док. під
солоджувати медом, підсолодйти медом.
ПАДСФРЦАВЬІ анат. підсерцевий.
ПАДСЯБРАВАЦЦА (да кого) док. розм. прима
зуватися, примазатися (до кого).
ПАДСЯКАЦЬ недок., ПАДСЯЧЙ і ПАДСЕЧ
док. 1. підрубувати, підрубати, (багато, усе)
попідрубувати; підтинати, підтяти і підітну
ти, (багато, усе) попідтинати; (сокирою — ще)
підцюкувати, підцюкати, (багато, усе) попідцюкувати; 2. (рубати додатково) підрубу
вати, підрубати; 3. риб. підсікати, підсіктй;
4. перен. (різким зауваженням бентежити, ста
вити в скрутне становище) підсікати, підсік
тй; -сбкчьі дакл&дчьїка раптбуньїм пьпйннем
підсікти доповідача несподіваним питанням.
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ПАДТАРМОЖАНЬІ пригальмований. — Див.
ще падтармбжваць.

ПАДТАРМОЖВАЦЬ недок., ПАДТАРМАЗІЦЬ
док. пригальмовувати, пригальмувати.
ПАДТАЦЬ док. підтанути; на агарбдах -тау
снег на городах підтанув сніг.
ПАДТРАСАЦЬ / ПАДТР^СВАЦЬ недок., ПАДТР&СЦІ док. трусйти, потрусйти; струшува
ти, струсйти і струснути.
ПАДТРЙМАНЬІ підтрйманий. —Див. ще падтрммліваць.

ПАДТРЙМЛІВАННЕ і ПАДТРЬІМОУВАННЕ
с. підтримування, піддбржування.
ПАДТРЙМЛІВАЦЦА і ПАДТРЬІМОУВАЦЦА
недок. пас. підтримуватися, піддержуватися.
ПАДТРЙМЛІВАЦЬ / ПАДТРЬІМОУВАЦЬ не
док., ПАДТРЬІМАЦЬ док. у різн. знач, підтри
мувати, підтрймати, піддержувати, піддержа
ти; -мдць пад руку підтрймати під руку; -маць
сільї хвбрага підтрймати (піддержати) сйли
хворого; -маць прапанбву підтрймати пропозйцію; -маць іугарку підтрймати розмову.
ПАДТРЙМНЬІ спец, носійний, підтримковий.
ПАДТРФСВАЦЬ див. падтрас&ць.
ПАДТУЛЕНЬІ підгорнутий, підібраний, піді
гнутий; затйснений, підтйснений, підтйснутий. — Див. ще падт^льваць.
ПАДТУЛЬВАННЕ с. підгорнення; стулення,
стйснення, затйснення, підтйснення, притйснення; підгортання, підбирання, підгинання;
стискання, затискання, підтискання, підтис
кування; притискання, притаскування.
ПАДТУЛЬВАЦЦА недок. підгортатися, підги
натися, стулюватися і стулятися, стйскуватися і стискатися, затаскуватися і затиска
тися, підтискатися і підтаскуватися, притис
катися / притаскуватися, затискатися і за
таскуватися; зіщулюватися.
ПАДТУЛЬВАЦЬ недок., ПАДТУЛЇЦЬ док. під
гортати, підгорнути, (багато, усе) попідгор
тати; підбирати, підібрати, (багато, усе) по
підбирати; підгинати, підігнути, (багато,
усе) попідгинати; стулювати і стуляти, стулйти, (багато, усе) постулювати; стйскувати
і стискати, стйснути, (багато, усе) постйскувати і постискати; підбирати, підібрати, (ба
гато, усе) попідбирати; притискати і притас
кувати, притйснути; затискати і затаскувати,
затйснути; 0 падтуліць хвост попустйти хвос
та, підігнути хвіст (хвості).
ПАДТЙННІК, -ку ч. бот. чистотіл, гладуш
ник, ластовйнне (сіре) зілля.
ПАДУБЯНЕЦЬ док. 1. (стати твердим, жорст
ким) задерев’яніти, одеревіти, затверднути,
затвердіти; 2. (відхолоду) одубіти, задубіти, за
клякнути, поклякнути, (розм.) закоцюбнути.
ПАДУЖАЦЦА док. розм. поборотися, позма
гатися, помірятися сйлами.
ПАДУЖФЛЬІ розм. якйй поздоровішав, поздо
ровшав, (після хвороби — ще) подужчав, під
дужав.
ПАДУЖЇЩЬ док. розм. подужчати, піддужати,
поздоровішати, поздоровіти, поздоровшати;
зміцніти, набратися сил.
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ПАДУЗДЬІШНЬІ анат. клубовий; ~ная мьпица клубовий м’яз.
ПАДУРНЙЦЬ док. розм. подурнішати; стати
(зробйтися) дурнішим.
ПАДУРЙЦЦА док. розм. попустувати, пожи
рувати.
ПАДУРФЦЬ док. розм. 1. попустувати, побеш
кетувати, пожирувати, подуріти; 2. (про ба
гатьох) одуріти, очманіти, очуманіти; отума
ніти.
ПАДФАСТРЬІГАВАНЬІ крав, підметаний. —
Див. ще падфастрьігбуваць.
ПАДФАСГРЬІГОУВАННЕ с. крав, підметування.
ПАДФАСТРЬІГОУВАЦЦА недок. пас. крав.
підметуватися.
ПАДФАСТРЬІГОУВАЦЬ недок., ПАДФАСГРЬІГАВАЦЬ док. крав, підметувати, підметати.
ПАДХАДЗЇЦЦА док. прост. упоратися (з робо
тою), обробйтися.
ПАДХАЛЇМ ч. розм. підлабузник, (розм.) під
лабуза; підлйза, підлизень.
ПАД)0\ЛІМАЖ, -жу ч. розм. підлабузництво.
ПАДХАЛЇМІСТЬІ розм. підлабузливий.
ПАДХАЛІМКА ж. підлабузниця, підлабуза.
ПАДХАЛІМНІЧАЦЬ недок. розм. підлабузнюва
тися, підлещуватися, підлизуватися (до кого).
ПАДХАЛЇМНЬІ підлабузливий, підлесливий,
(рідко) підлесний.
ПДДХАЛЇМСКІ розм. підлабузницький.
ПАДХАЛЇМСТВА с розм. підлабузництво, під
лабузнювання.
ПАДХАРОШАНЬІ 1. прикрашений; 2. приче
пурений, вйряджений; прйбраний, вбраний.
— Див. ще прьіхарбшваць.
ПАДХАРОШВАННЕ с. прикрашання, прикра
шування.
ПАДХАРОШВАЦЦА недок., ПАДХАРАШЬІЦЦА док. 1. чепурйтися і причепурюватися,
причепурйтися; виряджатися, вирядитися, (у
гарний одяг — ще) приодягатися, приодягтися
і приодягнутися; убиратися, убратися, прихо
рошуватися, прихорошйтися; 2. розм. (става
ти нарядним) прикрашуватися і прикрашати
ся, прикрасйтися; 3. недок. пас. прикрашува
тися і прикрашатися, причепурюватися, ви
ряджатися, приодягатися, убиратися.
ПАДХАРОШВАЦЬ недок., ПАДХАРАШЙЦЬ
док. 1. (зображати в кращому вигляді) прикра
шувати і прикрашати, прикрасйти, (багатьох,
усе) поприкрашувати і поприкрашати; 2. чепурйти, причепурювати, причепурйти; виря
джати, вйрядити, (у гарний одяг — ще) при
одягати, приодягтй і приодягнути; убиратися,
убратися; прихорошувати, прихорошйти.
ПАДХВОСНУТЬІ прям., перен. розм. підхльоснутий; підігнаний; підстьобнутий, підбатожений. — Див. ще падхвбстваць.
ПАДХВОСТВАННЕ с. прям., перен. розм. під
хльостування, підганяння, підстьобування;
підбатожування.
ПАДХВОСТВАЦЦА недок. пас. прям., перен.
розм. підхльостуватися, підганятися, підстьо
буватися.
ПАДХВОСГВАЦЬ недок., ПАДХВОСНУЦЬ док.

ПАДЦЬІРАВАЦЬ

підхльостувати, підхльоснути, підганяти і під
гонити, підігнати, підстьобувати, підстьоб
нути, підбатожувати, підбатожити; -нуць каня підхльоснути (підігнати, підстьобнути)
коня; -нуць адстаючьіх підігнати (підстьоб
нути) відстаючих.
ПАДХІЛЙЦЦА і ПАДХІЛЬВАЦЦА, ПАДХІНАЦЦА недок. звор., пас., ПАДХІЛЇЦЦА і
ПАДХІ НУЦЦА док. підгортатися, підгорну
тися, (про багато) попідгортатися; підгина
тися, підігнутися, (про багато) попідгинати
ся; (про рукава, штани, поли і т. ін. — ще)
підкачуватися, підкачатися, закачуватися, за
качатися, закасуватися, закасатися, (про ру
кава — ще) засукуватися, засукатися.
ПАДХІЛЙЦЬ і ПАДХЇЛЬВАЦЬ, ПАДХІ НАЦЬ
недок., ПДЦХІЛІЦЬ і ПАДХІ НУЦЬ док. під
гортати, підгорнути, (про багато, про все) по
підгортати; підгинати, підігнути, (про бага
то, про все) попідгинати; (прорукава, штани,
поли і т. ін. — ще) підкачувати, підкачати,
(про багато, про все) попідкачувати; закачу
вати, закачати, (про багато, про все) позако
чувати; закасувати, закасати, (про багато,
про все) позакасувати; (про рукава — ще) за
сукувати, засукати, (про багато, про все) по
засукувати.
ПАДХІНАЦЦА див. падхіляцца.
ПАДХІ НАЦЬ див. падхіляць.
ПАДХІНУТЬІ підгорнутий, підгорнений, піді
гнутий, підкочений, підкачаний, закочений,
закачаний, підкасаний, закасаний, підсука
ний, засуканий. — Див. ще падхіляць.
ПАДХРАБРЙЦЦА док. підбадьоритися.
ПАДЦЕПЛЕНЬІ 1. підігрітий; 2. обл. (у печі)
затоплений, запалений. — Див. ще падцепліваць.
ПАДЦЕПЛІВАННЕ с. 1. підігрівання, розігрі
вання, нагрівання; 2. обл. (у печі) розпалю
вання, запалювання.
п а д ц Е п л і в а ц ц а недок. пас. 1. підігрівати
ся, розігріватися, нагріватися; 2. (у печі) за
топлюватися, розпалюватися.
ПАДЦбПЛІВАЦЬ недок., ПАДЦЯПЛЩЬ док.
1. підігрівати, підігріти, розігрівати, розігрі
ти, нагрівати, нагріти; 2. (у печі) затоплюва
ти, затопйти; розпалювати, розпалйти.
ПАДЦЕРАБЇЦЬ див. падцярібліваць.
ПАДЦЕРУШЙЦЬ див. падцярушваць.
ПАДЦЕК, -ку ч. 1. (слід від стікання якої-небудь рідини, фарби і т. ін.) патьок; 2. (синя
або червона припухлість на тілі від удару) си
нець, синяк; набряк.
ПАДЦ&ЛАК, -лка ч. с.-г. назймок, бузимок,
однорічне (однолітнє) теля.
ПАДЦІКАВАНЬІ підглянутий, вистежений, вйсліджений. — Див. ще падцікбуваць.
ПАДЦІКбУВАЦЬ недок., ПАДЦІКАВАЦЬ док.
розм. підглядати, підглянути, вистежувати,
вйстежити, висліджувати, вйслідити; виню
хувати, вйнюхати.
ПАДЦЬІРАВАНЬІ підштопаний. — Див. ще
падцьірбуваць.
ПАДЦЬІ РАВАЦЬ див. падцьірбуваць.
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ПАДЦЫРОУВАЦЦА недок. пас. підштопува
тися.
ПДЦЦЫРОУВАЦЬ недок.., ПАДЦЫРАВАЦЬ док.
підштопувати, підштопати; -ваць пальчаткі
підштопати рукавйчки.
ПАДЦЯРУШ ВАДЬ недок., ПАДЦЕРУШЬІЦЬ
док. підсипати, підсйпати; підтрушувати,
підтрусити; (про сніг) припорошувати, припорошйти.
ПАДЦЯРЙБЛІВАЦЬ недок., ПАДЦЕРАБІЦЬ
док. підчищати, підчйстити, (нижні сучки —
ще) обрубувати, обрубати, (багато) пообру
бувати.
ПАДЧАРЫЦА і ПАДЧАРКА (розм.) ж. пасер
биця, падчерка.
ПАДЧАС прислівн. іноді, інколи, часом, колйне-колй, деколи.
ПАДЧАСАНЫ1 і ПАДЧЙСАНЫ підчесаний.
ПАДЧАСАНЫ2 і ПАДЧАСАНЫ підтесаний.
ПАДЧАСАЦЬ1 див. падчЗсваць1.
ПАДЧАСАЦЬ2 див. падчЗсваць2.
ПАДЧЬІКІЛЬГАЦЬ док. прост, підшкутильгати.
ПАДЧЫСТУЮ прислівн. розм. дочйста, (розм.)
під мітлу.
ПАДЧЙРЧАНЫ докреслений.
ПАДЧ^РЧВАЦЦА недок. пас. докреслюватися.
ПАДЧ^РЧВАЦЬ недок., ПАДЧАРЦЇЦЬ док.
докреслювати, докреслити.
ПАДЧАСАНЫ1 див. падчасаны1.
ПАДЧЙСАНЫ2 див. падчасаны2.
ПАДЧФСВАННЕ1 с. підчісування.
ПАДЧ^СВАННЕ2 с. підтісування.
ПАДЧ&СВАЦЦА1 недок. пас. підчісуватися.

ПАДЧФСВАЦЦА2 недок. пас. підтісуватися.
ПАДЧ^СВАЦЬ1недок., ПАДЧАСАЦЬ док. під
чісувати, підчесати; -саць вбуны підчесати
вовни.
ПАДЧЙСВАЦЬ2 недок., ПАДЧАСАЦЬ док. (со
кирою і т. ін.) підтісувати, підтесати; -саць
сякёрай бервянб підтесати сокйрою колоду.
ПАДШАВЁЛЬВАЦЬ недок., ПАДШАВЯЛІЦЬ
док. розм. [злегка] ворушйти, поворушити.
п ад ш м О р гв ац ь недок., ПАДШМАРГНУЦЬ
док. розм. підсмйкувати і підсмйкати, під
смикнути; підтягувати і підтягати, підтягтй і
підтягнути.
ПАДШМОРГНУТЬІ підсмйканий, підсмйкнутий, підтягнутий, підтягнений. — Див. ще
падшмбргваць.

ПАДШРУБАВАНЫ підгвйнчений, підкручений.
—Див. ще падшруббуваць.
ПАДШРУБОУВАННЕ с . підгвйнчування, підкручування.^
ПАДШРУБОУВАЦЦА недок. пас. підгвйнчуватися, підкручуватися.
ПАДШРУБОУВАЦЬ недок., ПАДШРУБАВАЦЬ
док. підгвйнчувати, підгвинтйти.
ПАДШТУРХВАННЕ і ПАДШТУРХОУВАННЕ
с. прям., перен. підштовхування, підпихання.
ПАДШТУРХВАЦЦА / ПАДШТУРХО^ВАЦЦА
недок. пас. підштовхуватися.
ПАДШТУРХВАЦЬ і ПАДШТУРХОУВАЦЬ
недок., ПАДШТУРХНУЦЬ док. прям., перен.
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підштовхувати, підштовхнути, (багато) по
підштовхувати; (розм.) підпихати, підіпхну
ти, (багато) попідпихати.
ПАДШТУРХНУГЬІ прям., перен. підштовхну
тий, підіпхнутий.
ПАДШТУРХОУВАННЕ див. падштурхванне.
ПАДШТУРХОУВАЦЦА див. падштурхвацца.
ПАДШТУРХОУВАЦЬ див. падштурхваць.
ПАДШЧАЛОЧАНЬІ хім. підлужений. — Див.
ще падшчалбчваць.

ПАДШЧАЛОЧВАЦЬ недок., ПАДШЧАЛАЧЬІЦЬ
док. хім. підлуговувати і підлужувати, підлу
жити.
ПАДШЧО^КВАННЕ с. підклацування; цокан
ня; підцокування; підляскування; підтьохку
вання.
п а д ш ч О у к в а ц ь недок., ПАДШЧОУКНУЦЬ
док. підклацувати, підклацнути, підляскува
ти, підляснути, (про солов'я — звичайно) під
тьохкувати, підтьохнути.
ПАДШЧЇШ ч. сад. підщепа ж.
ПАДШЬІБАЦЬ недок. розм. (про почуття)
охоплювати, проймати.
ПАДШЬІВАНЕЦ, -нца і ПАДШЬІВАЛЕЦ ч.
розм. шибеник, бешкетник, шибайголова, урвйголова, палйвода, шпінгалет.
ПАДШЬІПНІК ч. техн. підшйпник, підчіпник, вальнйця ж.
ПАДШЬІПНІКАВЬІ підшйпниковий, ПІДЧ1Пниковий, вальнйчний.
ПАДШ&РСТАК, -тку ч. спец, підшерстя с.
ПАДЬІРЬІЖЬІРАВАЦЬ док. подиригувати.
ПАДЬІСКУЦЇРАВАЦЬ / ПАДЬІСКУСЇРАВАЦЬ
док. подискутувати.
ПАДЙСПАД прислівн. на спід; палажьіць п. по
класти на спід; надзець п. одягнути на спід.
ПАДЬІСПАДАМ прислівн. на споді, під сподом.
ПАДЬІСПЙТНАЯ ж. (екзаменована) іспитова
на; випробувана.
ПАДЬІСПЙТНЬІ ч. імен, (екзаменований) іс
питований, випробуваний.
ПАДЗБАШ ЬІРЬІЦЬ док. розм. побешкетувати.
ПАДЗСЦЬ ж. розм. каверза, капость, паскуд
ство с., облуда, ошуканство с.
ПАДдШВА ж. у різн. знач, підошва, (гори —
ще) підгір’я с., підніжжя с., обніжжя с.; скураная п. шкіряна підошва; п. гарьі підгір’я
(підніжжя, обніжжя) горй.
ПАД&ШВЕННЬІ ПІДОШОВНИЙ.
ПАЕКАТАЦЬ док. розм. полементувати, поволати, погаласувати, порепетувати.
ПАЙНЧЬІЦЬ док. 1. постогнати; 2. перен. по
канючити.
ПАЕРЗАЦЬ док. обл. посоватися, пововтузитися.
ПАЖАБРАВАЦЬ / ПАЖАБРАЧЬІЦЬ док.
(якийсь час) пожебрати, пожебрОчити.
ПАЖАЛІЦЦА док. поскаржитися, пожалітися.
ПАЖАР, -ру ч. пожежа ж\ 0 (бегчьі) як на пажар (бігти) як (мов) на пожежу; не на п. не
горйть.
ПАЖАРНАЯ ж. імен, пожежня.
ПАЖАРНІК ч. пожежник.
ПАЖАРНІЦА ж. бот. кунйчник ч., чаполоть.
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ПАЖАРНЬІ 1. прикм. пожежний; 2. у знач. імен.
пожежник.
ПАЖАРЬІШЧА с . (місце пожежі) згОрище, по
горіли ще, пожОрище, пожарйна ж., погар.
ПАЖВАВЕЦЬ док. розм. пожвавішати.
ПАЖВЙКАЦЬ док. обл. (деякий час) поплямкати, поцявкати, почавкати, почвОкати, пожвакати.
ПАЖНҐУНЬІ с.-г. стерньовйй, післяжнивний.
ПАЖОРТЬІ / ПАЖРАНЬІ пожертий, поглйнутий, поглйнений.
ПАЖРАЦЬ док. пожбрти; саранчО -рала паси
ви сарана пожерла посіви.
ПАЖУХЛЬІ поморхлий, потьмянілий; полинялий.
ПАЖУХНУЦЬ док. померхнути, потьмяніти,
полинйта.
ПАЖЬІЛЬІ і ПАДЖЬІЛЬІ літній, у літах; під
старкуватий, підтоптаний; п. чалавек літня
людина.
ПАЖЬІТНІК, -ку ч. бот. гуньба ж.
п а ж ь іц ц Е в а прислівн. довічно, на все жит
тя, до смерті.
ПАЖЬІЦЦЕВАСЦЬ ж. довічність.
ПАЖЬІЦЦЕВЬІ довічний, досмертний; ~вая
пенсія довічна пбнсія; -вае знявбленне довіч
не ув’язнення.
ПА-ЗА прийм. з ор. поза; па-за гбрадам поза
містом; 0 па-за ч&сам і прастбрай поза чОсом
і простором.
ПАЗАБЛЬІТВАНЬІ позаплутуваний. —Див. ще
пазабльггваць.

ПАЗАБЛЬІТВАЦЦА док. (про багатьох, про ба
гато) позаплутуватися.
ПАЗАБЛЬІТВАЦЬ док. (про багатьох, про ба
гато) позаплутувати; (утягнути в неприємну
справу — ще) повплутувати.
ПАЗАВЇДАМАСНЬІ позавідомчий, невщомчий.
ПАЗАВІНАВАЧВАЦЦА док. (про багатьох) за
боргувати (ся), завинйти.
ПАЗАВІХАЦЦА док. розм. (деякий час) покло
потатися, попіклуватися, подбОти, потурбу
ватися, поупадОти, постаратися.
ПАЗАВОРВАЦЬ док. (про багато) позаорювати.
ПАЗАВУГОЛЛЮ прислівн. поза вуглами; шаптОцца п. шушукатися (шепотітися) поза вуглами.
ПАЗАГАРВАЦЬ / ПАЗАГАРАЦЬ док. позасмагОти, позагорати, позагорйти.
ПАЗАГРУВАШЧВАЦЬ док. (багато, усе) позахаращувати.
ПАЗАДЦЗЕ зб. с. і ПАЗАДКІ тільки мн. 1. с.-г.
відходи при віянні) послід ч., відвійки (мн.)\
\шперен. охвістя, покидьки, потолоч ж., послідки, відмети; (армії — ще) недобитки.
ПАЗАЙЗДРбСЦІЦЬ док. позаздрити.
ПАЗАКАЗВАЦЬ док. (багато) позамовлгіти; п.
дзбцям касщбмьі позамовляти дітям костюми.
ПАЗАКАРВАЦЬ док. пошкарубнути, (рідко) по
шкарубіти; ббтьі -валі чоботи пошкарубнули.
ПАЗАКАСВАНЬІ позасукуваний, позакочува
ний, позакочуваний. — Див. ще пазак&сваць.
ПАЗАКАСВАЦЦА док. (про багато) позасуку
ватися, позагортуватися, позакочуватися,
позакочуватися.
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ПАЗАКАСВАЦЬ док. (багато, усе) позасукувати,
позагортати, позакачувати, позакочувати.
ПАЗАКАСОУВАНЬІ позакреслюваний. —Див.
ще пазакасбуваць.

ПАЗАКАСОУВАЦЬ док. (багато, усе) позакреслювати; п. напісанае позакреслювати напи
сане.
ПАЗАКАШТАРЙСНЬІ фін. позакошторисний.
ПАЗАКІЛЗВАНЬІ позагнуздуваний; -ньія кбні
позагнуздувані коні. — Див. ще пазакілзваць.
ПАЗАКІЛЗ ВАЦЬ док. позагнуздувати і погнуздати.
ПАЗАКІТОУВАНЬІ позамазуваний. —Див. ще
пазакітбуваць.

ПАЗАКІТОУВАЦЬ док. (про багато) позамазу
вати; п. вбкньї позамОзувати вікна.
ПАЗАКОУЗВАНЬІ позамОзуваний, позабруд
нюваний, позамурзуваний. — Див. ще пазакбузваць.
ПАЗАКО^ЗВАЦЬ док. розм. (про багато) поза
мазувати, позабруднювати, позамурзувати;
позасмальцьовувати; позапаскуджувати.
ПАЗАКУРВАНЬІ позакурюваний, позакопчуваний, позадймлюваний. —Див. ще пазакурваць.

ПАЗАКУРВАЦЦА док. (про багато) позакурю
ватися, позакбпчуватися, позадймлюватися.
ПАЗАКУРВАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) 1. (почати курити) позапОлювати, поза
курювати; 2. (вкрити пилом, сажею) позаку
рювати, позакопчувати, позадймлювати.
ПАЗАЛЕТАСЬ прислівн. позаторік.
ПАЗАЛЕТАШНІ позОторішній.
ПА-ЗАЛІХВАЦКУ прислівн. розм. хвацьки, від
чайдушно, по-молодбцькому, по-молодецьки, по-молодечому; задьористо, загонисто.
ПАЗАЛКІ тільки мн. розм. змилки.
ПАЗАМАЦОУВАНЬІ позакрі'плюваний.
п а з а м а ц О У в а ц ь док. (про багато, про ба
гатьох) позакріплювати; п. дзтОлі позакріплювати детОлі; п. інструмент за раббчьімі по
закріплювати інструмент за робітниками.
п а - з а м Е ж н а м у прислівн. по-чужомовному, по-іншомовному.
ПАЗАПАРУі НВАНЬІ і . позапорошуваний;
2. (снігом і т. ін.) позапорошуваний, попритрушуваний.
ПАЗАПАРУШВАЦЬ док. (про багато) позапоошувати; п. вбчьі позапорошувати очі;
. (повкривати порошею) позапорошувати,
пообсипОти порошею.
ПАЗАПА^НЙНЬІ позапбвнюваний. — Див. ще
пазапаунйць.

п а з а п а У н й ц ь док. (багато, усе) позапов
нювати і позаповняти.
ПАЗАПІРАНЬІ позамйканий, позачйняний,
позащіпуваний.
ПАЗАПІРАЦЦА док. (про багатьох) позамика
тися, позачинятися; (на гачок — ще) позащіпОтися і позащіпуватися; (на засув — ще) по
засуватися і позасовуватися.
ПАЗАПІРАЦЬ док. (багатьох, багато) позами
кати, позачиняти, (на гачок — ще) позащі-
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пати і позащіпувати; (на засув — ще) позасу
вати і позасовувати.
ПАЗАПЛІКАНЬІ обл. застебнутий, застебнений,
защебнутий; запнений, запнутий; позапина
ний. — Див. ще пазаплікіщь.
ПАЗАПЛІКАЦЦА док. обл. (про багато) поза
стібатися; позапинатися.
ПАЗАПЛІКАЦЬ док. обл. (багато, усе) позасті
бати, позапинати.
ПАЗАПЙРСКВАНЬІ позабрйзкуваний; поза
ляпуваний, пообляпуваний, пообпрйскуваний, позаболочуваний, позабовтуваний, позадрйпуваний, позабрьохуваний. — Див. ще
пазапмрскваць.

ПАЗАПЬІРСКВАЦЬ док. (багато, усе) позабрйзкувати, позаляпувати, пообляпувати, по
захлюпувати, позаболочувати, позабовтувати, позадрйпувати, позабрьохувати.
ПАЗАПдЦКВАНЬІ забруднений, позамазува
ний, закаляний, покаляний, зашмарований.
—Див. ще пазапЗцкваць.
ПАЗАПдЦКВАЦЦА док. розм. (про багатьох,
про багато) позабруднюватися і побруднйтися, позамазуватися, позадрйпуватися, позабовтуватися, позаброджуватися.
ПАЗАПЇЩКВАЦЬ док. розм. (багато, усе) по
забруднювати, позамазувати, позадрйпувати,
позабовтувати, позаброджувати.
ПАЗАРАНАК, -нку ч. обл. світанок, світання с.,
досвіт, досвіток, розсвіт, розсвітанок.
ПАЗАРАУНОУВАНЬІ позарівнюваний.
ПАЗАРАУнОУВАЦЬ док. (багато, усе) поза
рівнювати.
ПАЗАРФЗ прислівн. прост. до зарізу, конче,
украй.
ПАЗАСТАВАЦЦА док. (про багатьох, про бага
то) позалишатися.
ПАЗАУТРА прислівн. обл. післязавтра, позав
тра, (розм.) позавтрому, (діал.) позйвтрьому і
позавтру.
ПАЗАУТРАШНІ обл. післязавтрашній, позав
трашній, (діал.) позавтрий.
ПАЗАХІНАНЬІ і ПАЗАХІНАТЬІ 1. позагорта
ний; 2. позапинаний, позавішуваний; 3. позакутуваний; 4. позагйнаний; 5. похований.
—Див. ще пазахін&ць.
ПАЗАХІНАЦЦА док. (про багатьох, про бага
то) 1. позагортатися; і . позапинатися, поза
вішуватися; 3. позакутуватися (у що)\ 4. поза
гинатися, позагортатися; 5. поховатися; 6. перен. (туманом, димом і т. ін.) позатягуватися
/ позатягатися, позаволікатися, повкриватися.
ПАЗАХІНАЦЬ док. 1. позагортати, поприкри
вати; 2. позапинати, позавішувати; 3. поза
кутувати, позагортати; 4. позагинати, поза
гортати; 5. поховати; 6. перен. (про туман,
дим і т. ін.) позатягувати, позаволікати, по
закривати.
ПАЗАХЛЕУЮ прислівн. обл. поза хлівами.
ПАЗАХУТВАНЬІ позакутуваний. — Див. ще пазахутваць.

ПАЗАХУТВАЦЦА док. (про багатьох) позаку
туватися.

ПАЗВАРОЧВАЦЬ

ПАЗАХУТВАЦЬ док. (багатьох, багато) поза
кутувати.
ПАЗАЦУХМОЛ ЬВАНЬІ розм. позаслйнюваний,
позабруднюваний, позаяложуваний; (рідко) позаялозуваний, позамусолюваний. — Див. ще
пазацухмбльваць.

ПАЗАЦУХМОЛЬВАЦЦА док. розм. (про бага
тьох, про багато) позаслйнюватися, поза
бруднюватися, позаяложуватися, (рідко) позаялозуватися, позамусолюватися.
ПАЗАЦУХМОЛЬВАЦЬ док. розм. (багато, усе)
позаслинювати, позабруднювати, позаяложу
вати, (рідко) позаялозувати, позамусолювати.
ПАЗАЦЬІРОУВАНЬІ позаштопуваний. —Див.
ще пазацмрбуваць.

п а з а ц ь ір О У в а ц ь док. (багато, усе) поза
штопувати, поцерувати.
ПАЗАЦЯРУШВАНЬІ позапорбшуваний; попритрушуваний. — Див. ще пазацярушваць.
ПАЗАЦЯРУШВАЦЬ док. (багато, усе) позапорошувати; (снігом і т. ін.) попритр^шувати.
ПАЗАЧ&СВАНЬІ1позачісуваний. — Див. ще пазачЗсваць1.

ПАЗАЧФСВАНЬІ2 позатісуваний. —Див. ще пазач&ваць2.

ПАЗАЧ&СВАЦЦА док. (про багато) позачісу
ватися.
ПАЗАЧ^СВАЦЬ1 док. (про багато) позачісувати.
ПАЗАЧ&СВАЦЬ2 док. (про багато) позатісувати.
ПАЗАШКОЛЬНЬІ позашкільний.
ПАЗАШРУБОУВАНЬІ позагвйнчуваний, по
закручуваний. — Див. ще пазашруббуваць.
п а з а ш р у б О У в а ц ь док. (багато, усе) позагвйнчувати, позакручувати.
ПАЗБЯГАЦЬ1недок., ПАЗБСГНУЦЬ (каго-чаго) док. уникати, унйкнути; ухилятися, ухи
литися; ~г&ць знаемьіх уникати знайомих;
-гнуць пакарання унйкнути к£ри, утекти від
кари, вййти сухим із водй, вйскочити на сухе.
ПАЗБЯГАЦЬ2 док. 1. (про багатьох) позбігати;
хлапчукі ~г&лі з лесвідьі хлопчакй позбігали
зі східців; 2. постікати; -гіїла з пал&ткау вад&
постікала з нив вода; 3. повтікати.
ПАЗВАЛАКАНЬІ і ПАЗВАЛАКВАНЬІ постягу
ваний. — Див. ще пазвал&кваць.
ПАЗВАЛАКАЦЦА і ПАЗВАЛАКВАЦЦА док.
розм. (про багатьох) 1. (покидати якесь місце)
зійтй, посходити; -к&лася з двара жьівела зі
йшла (посходила) з двору худоба; 2. (зібрати
ся в одному місці) посходитися, постягуватися.
ПАЗВАЛАКАЦЬ і ПАЗВАЛАКВАЦЬ док. розм.
(багато, усе) 1. постягувати; ~к&ць ббтьі з ног
постягувати чоботи з ніг; 2. (зібрати в одне
місце) постйгувати і постягати, позволікати.
ПАЗВАНКОВЬІ анат. хребцбвий.
ПАЗВАНОК, -нкк ч. анат. хребець.
ПАЗВАНОЧНІК ч. анат. хреббт.
ПАЗВАНОЧНЬІ хребетний.
ПАЗВАНОЧНЬІЯ імен. мн. зоол. хребетні.
ПАЗВАНЧдЦЬ док. подзвінкішати.
ПАЗВАРОЧВАНЬІ повернені, скручені, пови
вертані. — Див. ще пазварбчваць.
ПАЗВАРОЧВАЦЬ док. (багато, усе) 1. позвер-
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тати; позсовувати; (докупи) постягувати, по
звалювати; 2. поваляти, позвертати.
ПА-ЗВЁРСКУ прислівн. по-звірячому, по-звірському, по-звірськи, звіряче.
ПАЗВЁШВАНЫ позвішуваний, поспушуваний,
посхйлюваний. — Див. ще пазвёшваць.
ПАЗВЁШВАЦЦА док. (про багато) позвішува
тися, поспускатися, позвисати.
ПАЗВЁШВАЦЬ док. (багато, усе) позвішувати, поспускати.
ПАЗГАБЛЁУВАНЫ позістругуваний. — Див. ще
пазгаблёуваць.
ПАЗГАБЛЁУВАЦЬ док. (багато, усе) позістругувати.
ПАЗГРАБНЁЦЬ док. позграбнішати.
ПАЗГРУЖХЦЬ док. (багато, усе) повивантажувати, поскидати.
ПАЗДАРбвіЦЦА: не п. (кому) безос. так не
минеться (кому).
ПАЗДЗЁКАВАЦЦА (з каго-чаго) док. познуща
тися, поглузувати, покепкувати (з кого-чого),
позбиткуватися (над ким-чим, з кого-чого).
ПАЗДЗІМАНЬІ поздуваний, позвіюваний. —
Див. ще паздзімаць.
ПАЗДЗІМАЦЬ / ПАЗДЗЬМУХВАЦЬ док. по
здувати, поздмухувати, позвіювати.
ПАЗДЬІМАЦЬ док. (фото, кіно і т. ін. — про
багатьох, про багато і деякий час) познімати.
ПАЗЁУВАЦЬ недок. [час від часу] позіхати.
ПАЗЗЫВАЦЬ док. (багатьох, усіх) поскликати,
(рідше) поззивати, понапрошувати, пона
прохувати.
ПАЗЗЙЦЬ / ПА31ХАЦЁЦЬ док. посяяти, поблйскати, поблищати.
ПАЗІРАВАННЕ с. прям., перен. позування.
ПАЗІРАВАЦЬ недок. прям., перен. позувати.
ПА31ХАЦЁЦЬ див. паззяць.
ПАЗЛАВАЦЦА док. посердитися, позлитися,
(дуже) полютувати, (розм.) подутися.
ПАЗЛАВАЦЬ док. 1. посердити, позлйти; 2. посёрдитися, позл йтися, (розм.) подутися;
3. посварйтися, посердитися, (розм.) розсварйтися.
ПА-ЗЛАДЗЁЙСКУ прислівн. по-злодійському,
як злодій, злодійкувато.
ПАЗЛАРАДНІЧАЦЬ док. позловтішатися.
ПАЗЛАСЛОВІЦЬ док. полихословити, позло
словити, (прост.) попащекувати.
ПАЗЛОСНІЧАЦЬ док. позлобувати, позл оста
тися, позлостувати.
ПАЗЛУЗВАНЬІ поздйраний, позчйщуваний, по
зніманий. — Див. ще пазлузваць.
ПАЗЛУЗВАЦЬ док. (кору, шкаралупу і т. ін.)
поздирати, позчищати, познімати.
ПАЗЛЬІГВАНЬІ познйзуваний, понанизуваний,
позлйгуваний, пов’язаний, позв’язуваний; позчалюваний. — Див. ще пазлыгваць.
ПАЗЛЬІГВАЦЬ док. (багато, усе) 1. понизати,
познйзувати, понанизувати; 2. позлйгувати,
пов’язати, позчалювати.
ПАЗМАЦОУВАНЬІ поскріплюваний, позміцнюваний. — Див. ще пазмацбуваць.

ПАКАЁВЫ

ПАЗМАЦОУВАЦЬ док. (про багато) поскріп
лювати, позміцнювати.
ПАЗМРАЧНЁЦЬ док. похмурніти, похмурні
шати.
ПАЗНІЦЦА недок. 1. запізнюватися, спізню
ватися; п. на пбезд запізнюватися на потяг
(поїзд); п. на заняткі запізнюватися на занят
тя; п. з сяуббй запізнюватися з сівбою.
ПАЗНЮСЕНЬКА і ПАЗНЮТКА прислівн. [піз
но^ пізнісінько.
ПАЗУР, -р* ч. обл. 1. кіготь; 2. ніготь.
ПАЗЬІБВАННЕ с. розм. трясіння.
ПАЗЬІБВАЦЦА недок. розм. (похитуватися >
вертикальному напрямку) [потроху, час від
часу] трястися.
ПАЗЫБВАЦЬ недок., ПАЗЬІБАЦЬ док. розм.
(поколихувати у вертикальному напрямку)

[іноді, час від часу] потрясати, потрястй.
ПАЗЬІКА ж. позика, позичка; абліг&цьіі ~кі об
лігації позики; узяць ~ку узяти позичку.
ПАЗЬІКААТРЬІМАЛЬНІК ч. позикоодёржувач.
ПАЗЫКА-АШЧАДНЫ фін. пбзико-ощадний.
ПАЗЬІКАДАВАЛЬНІК ч. позикодавець.
ПАЗЬІКАЛРЬІМАЛЬНІК ч. юр. позикоємець.
ПАЗЬІКАТРЬІМАЛЬНІК ч . пози [ч]кодержець.
ПАЗЬІЧКА ж. прост, позичка.
ПАЗЮЗЮКАЦЬ док. прост, побазікати, поте
ревенити.
ПАЗЙБЛЕНЫ побраний на зяб. — Див. ще пазябліць.
ПАЗЙБЛІЦЬ і ПАЗЙБІЦЬ док. с.-г. поорати
на зяб.
ПАЗЙБЛЫ померзлий, похололий.
ПАЗЙБНУЦЬ док. 1. (деякий час) померзнути;
2. (про багатьох, усіх) померзнути, похоло
нути; змерзнути, замерзнути.
ПАЇГРЬІВАЦЬ недок. [іноді, часом, потроху]
фати.
ПА-1ДЫЁЦКУ прислівн. розм. по-ідібтському.
як ідіот.
ПАІКАЦЬ док. розм. погйкати, поікати.
ПАІМЖФЦЬ док. помрячйти, поімжйти.
ПАІМШЬІЦЬ док. (усе, багато і деякий час)
поконопатити мохом.
ПАШФАРМАВАНАСЦЬ ж. (про що) утаємнйченість, обізнаність, поінформованість.
ПАШФАРМАВАНЫ (аб чым) утаємнйчений,
обізнаний, поінформований.
ПАШФАРМАВАЦЬ (аб чым) док. утаємнйчити, поінформувати.
ПАЇЦЕЛЬ-КАРМЇЦЕЛЬ ч. нар.-поет, поїльникгодувіпьник.
ПАЇЦЕЛЬКА-КАРМЇЦЕЛЬКА ж. нар.-поет.
поїльниця-годувальниця.
ПАІЦЬ недок. поїти; (про тварин — звичайно)
напувати, (рідше) напоювати; (вигодовувати
молоком — про домашніх тварин) випоювати;
0 п. і карміць поїти й годувати.
ПАЙГРАЦЬ док. у різн. знач, пофати.
ПАЙШЧЫК ч. пайовгік.
ПАЙШЧЫЦА ж. розм. пайовйчка.
ПАКАЁВЫ кімнатний; -выя кветкі кімнатні кві
ти; -вая тэмпература кімнатна температура.
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ПАКАЗ, -зу ч. 1. (дія) показ; 2. (графічний циф
ровий і т. ін.) зображення с.; 3. (у художньо
му творі) зображення с., відображення с.;
показ; 4. театр, вистава ж.
ПАКАЗАЛЬНА прислівн. показово.
ПАКАЗАЛЬНАСЦЬ ж. показовість.
ПАКАЗАЛЬНІК ч. у різн. знач, покажчик; п.
1мён покажчик імен; п. дарбг покажчик доріг;
дарбжны п. дороговказ; (лінгв.) індекс, по
кажчик.
ПАКАЗАЛЬНЬІ у різн. знач, показовий; ~ная
гаспадарка показове господарство; -ны суд
показовий суд.
ПАКАЗАННЕ с. 1. (дані вимірювальних прила
дів) показання; п. прыббрау показання прйладів; 2. юр. свідчення; (піддопитного, під
судного) зізнання.
ПАКАЗВАЦЦА недок., ПАКАЗАЦЦА док. 1. по
казуватися, показатися, з’являтися, з’явйтися; 2. здаватися, здатися, привйджуватися,
привйдітися, учуватися, учутися; 3. виявля
тися, вйявитися; 0 на вбчы не -вацца на очі
не навертатися; -з&цца на гарызбнце з’явйтися на обрії.
ПАКАЗВАЦЬ недок., ПАКАЗАЦЬ док. 1. у різн.
знач, показувати, показати; -заць язык пока
зати язика (язйк); (розм.) вйсолопити язика;
-заць сябё гаспадарамі показати себе госпо
дарями; 2. (рухом, жестом) показувати, по
казати, указувати, указати; -заць пальцам
указати (тйцьнути) пальцем; 3. виявляти,
вйявити; -заць здбльнасці вйявити здібності;
4. (втілювати в художньому творі) показува
ти, показати; зображати і зображувати, зобразйти, відтворювати, відтворйти; виводити,
вивести; (фарбами, словами і т. ін. — ще)
змальовувати, змалювати; 5. (документи і т. ін.)
подавати, подати, показувати, показати; (про
свідка — ще) свідчити, посвідчити, давати
(дати) свідчення; 0 -заць прыклад показати
(дати) прйклад; -заць нос поткнути (показа
ти) носа; -заць сябё показати (вйявити) себе;
-заць пяткі накиватии п’ятами; -заць дулю
дати (зібгати) дулю; -заць на дзвёры к о м у
вказати на двері кому; -заць, дзе ракі зімуюць
показати, де козам роги правлять (де раки
зимують); -заць сваё (сапрауднае) аблічча
показати своє (справжнє) обличчя; -заць
кіпцюрьі (кіпці) показати (вйпустити) кігті
(пазури); -заць зубы вйшкірити зуби; не
-заць выгляду оком (вусом, бровою) не
зморгнути (не повёстй); волосом не двйгнути, знаку (вйду) не подати.
ПАКАЗЧЬІК ч . у різн. знач, показник; п. ступені
мат. показник ступеня.
ПАКАЗЫТАЦЬ док. прям., перен. полоскотати;
п. пад пахай полоскотати під пахвою; п. чыёнёбудзь самалюбства полоскотати (потішити)
чиє-небудь самолюбство.
ПАКАКЁТНГЧАЦЬ док. прям., перен. пококе
тувати.
ПАКАЛАЦЇЦЬ док. 1. (усе, багато і деякий час)
потрястй, потрусйти; 2. (снопи — обмолоти
ти, не розв'язуючи їх) околотйти і околоту
вати; 3. безос. потрусйти, поморозити.
ПАКАЛМАЦІЦЦА док. скуйовдитися, поку
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йовдитися, скошлатися, покошлатися, по
кудлатися, закудлатися, розпатлатися, роз
кошлатися, розкудлатися.
ПАКАЛМАЦІЦЬ док. скуйовдити, покуйовди
ти, скошлати, покошлати, покудлати, закуд
лати, розпатлати, розкошлати, розкудлати.
ПАКАМбЧАНЬІ 1. дієприкм. зім’ятий, зібга
ний, зжужмлений, пом’ятий, перем’ятий; зі
жмаканий; 2. дієприкм. стйснутий, стйснений; 3. у знач, прикм. м’ятий, зім’ятий, по
м’ятий, зібганий, зжужмлений. — Див. ще
пакамячйць.
ПАКАМЯЧЙЦЦА док. зім’ятися, пом’ятися,
зібгатися, зжужмитися, (розм.) зіжмакатися.
ПАКАМЯЧЙЦЬ док. 1. зім’яти, пом’яти, зі
бгати, побгати, пожужмити, зжужмити, (розм.)
зіжмакати, пожмакати; 2. (деякий час) пом’яти,
побгати, пожужмити, (розм.) пожмакати;
3. (кулаки) стйснути.
ПАКАНЬКАЦЬ док. розм. поканючити.
ПАКАПАЦЬ док. розм. покапати; (про дощ) по
крапати.
ПАКАПАЦЬ док. покопати.
ПАКАПВАЦЬ недок. розм. крапати [потроху,
час від часу], (про дощ — ще) накрапати.
ПАКАРАБАЦІЦЦА док. пожолобитися, поко
робитися.
ПАКАРАБАЦІЦЬ док. пожолобити, покоробити.
ПАКАРАБАЧАНЬІ пожолоблений, покоробле
ний. — Див. ще пакараб&ціць.
ПАКАРАЦЬ1 док. покарати, (рідше) скарати.
ПАКАРАЦЬ2 недок. 1. підкоряти, скоряти;
2. (викликати симпатію) покоряти, полонйти, зачаровувати.
ПАКАРАЧФННЕ с. укорочування, підкорочу
вання, скорочування.
ПАКАРОЧАНЬІ укорочений, скорочений; під
корочений. — Див. ще пакарбчваць.
ПАКАРОЧВАННЕ с . укорочування, скорочу
вання; підкорочування.
ПАКАРОЧВАЦЦА недок. 1. укорочуватися, ско
рочуватися; підкорочуватися; 2. пас. укоро
чуватися, підкорочуватися.
ПАКАРОЧВАЦЬ недок., ПАКАРАЦІЦЬ док.
укорочувати, укоротйти, скорочувати, ско
ротати, підкорочувати, підкоротйти; робйти
коротшим, зробйти коротшим.
ПАКАРПАЦЦА див. пакбрпацца.
ПАКАРПАЦЬ див. пакбрпаць.
ПАКАРПЕЦЬ док. розм. покоптіти, (сидячи)
попосйдіти, погнути спйну; (напружуючи зір
— ще) посліпати (над чим).
ПАКАРЧАНЕЦЬ док. розм. (про багатьох, про
багато) поклякнути, позаклякати, пооклякати, подубіти і подубнути, позамерзати.
ПАКАРЙЦЕЛЬ ч. підкорювач, (рідко) покорйтель; 0 п. сЗрцау серцеїд(а).
ПАКАРЙЦЕЛЬКА ж. покорйтелька; 0 п. сЗрцау серцеїдка.
ПАКАРФННЕ с . підкорення, покорення, ско
рення; (незак. д. — ще) підкоряння.
ПАКАСАВАНЬІ почерканий, покреслений. —
Див. ще пакасав&ць.
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ПАКАСАВАЦЬ док. розм. почеркати, покрес
лити.
ПАКАТ ч . с х и л , спад, похил.
ПАКАТА прислівн. спадисто, похйло; полого,
положисто.
ПАКАТАСЦЬ ж. спадистість, похилість; поло
гість, положистість.
ПАКАТНЬІ спец, уклонний; -нмя знакі на чьігуначньїх пуцях уклонні знаки на залізнич
них коліях.
ПАКАТЬІ і ПАКАЦІСТЬІ спадистий, похйлий;
пологий, положистий; розкотистий; (про
рельєф — ще) схбдистий, скотистий, розло
гий, розложистий, згористий.
ПАКАУЗНУЦЦА док. посковзнутися, підсковз
нутися, послизнутися.
ПАКАТНЬІ див. пакбуньї.
ПА-КАПіАЧАМУ прислівн. по-котячому, (рід
ше) по-кошачому; як кішка.
ПАКВАТЙРНЬІ поквартйрний.
ПАКЕПЛІВАННЕ с. (з каго-чаго) недок. розм.
жартування; глузування; кепкування; підсміювання, збиткування.
п а к Е п л ів а ц ь (з каго-чаго) недок. розм. жар
тувати, глузувати, кепкувати, кпити, смішки
строїти (з кого-чогоЛ підсміювати (кого-що),
збиткуватися (над ким-чим).
ПАКЕШКАЦЦА док. розм. пововтузитися, по
порпатися, поморочитися, помарудитися (з
ким-чим).

ПАКІДЗІШЧА с. обл. знев. покидьок ч., по
кидьки, негідь ж.; (перен.) покйдьки, пото
лоч ж., негідь ж., непотріб ч.
ПАКІРМАШАВАЦЬ док. поярмаркувати.
ПАКІТАВАНЬІ / ПАКІТОВАНЬІ замазаний,
позамазуваний; закитований, покитований.
— Див. ще пакітаваць.
ПАКІТАВАЦЬ док. (вікна замазкою) позамазу
вати, покитувОти.
ПАКЛАДЬІ одн. пакл&д ч. геол. поклади, по
клад; ~дьі карьісньїх вмкапняу поклади корйсних копалин.
ПАКЛАПАЦЇЦЦА (об кім-чьім) 1. док. потур
буватися, поклопотатися, попіклуватися, под
бати (про кого-що).
ПАКЛЕНЧЬІЦЬ док. (про всіх, багатьох) по
ставати навколішки, (оіал.) навколінки, нав
колінці.
п а к л Е п , -пу ч. нОклеп, обмова ж., наговір,
інсинуація ж.
ПАКЛЕПНІК ч . наклепник, обмовник; (розм.)
набреха.
ПАКЛЕПНІЦА ж . наклепниця, обмовниця.
ПАКЛЕПНІЦКІ наклепницький, обмовницький.
ПАКЛЕПНІЦТВА с. наклепництво.
п а к л Е п н іч а ц ь недок. зводити наклеп, кле
пати, обмовляти, оббріхувати; наговорюва
ти, наклепувати (на кого).
ПАКЛЙПАЦЬ док. прост. пошкандибати,
подйбати, пошкутильгати, покульгати.
ПАКЛЙЧАНЬІ розм. 1. пом’ятий, зім’ятий, по
жмаканий, пожмакований, пожужмлений;
2. скуйовджений, покуйовджений, покош
ланий, скошланий, перекошланий, покудла

ний, закудланий, розкуйовджений, розкошла
ний, розкошлачений, розкудланий. — Див.
ще паклмчьїць.

ПАКЛЬІЧЬІЦЬ док. розм. 1. пом’яти, зім’яти,
пожмакати, пожужмити; 2. (про волосся на
голові і т. ін.) скуйовдити, покуйовдити, по
кошлати, скошлати, перекошлати, покудла
ти, закудлати, розкуйовдити, розкошлати, розкошлачити, розкудлати.
ПАКЛЯВАНЬІ1розм. покльований. — Див. ще
пакляваць1.

ПАКЛЯВАНЬІ2 (про дірки, щілини) позатйканий клоччям (мохом).
ПАКЛЯВАЦЬ1док. розм. 1. (усе, багато) поклю
вати, склювати; 2. (якийсь час) поклювати.
ПАКЛЯВАЦЬ2 недок. забивати (конопатити)
клоччям.
ПАКОЙ ч. кімната ж.; кватЗра з двух пакбяу
квартйра з двох кімнат, двокімнатна кварти
ра; прьіемньї п. (у лікарні) приймальня.
ПАКОЙЧЬІК ч. зменш, -пестл. кімнатка ж.
ПАКОЛЬКІ прислівн. оскільки, (рідше) позаяк;
бо, через те що, тому що, затим що.
ПАКОНЧЬІЦЬ док. покінчйти, скінчйти, закінчйти.
ПАКОРПАЦЦА і ПАКАРПАЦЦА док. розм.
попорпатися.
ПАКОРПАЦЬ / ПАКАРПАЦЬ док. розм. 1. (ба
гато, усе) порйти, поколупати, покопирса
ти, подовбати, подлубати; свшні -палі навбкал зямлю свйні порили навколо землю;
2. (деякий час) порйти, поколупати, поко
пирсати, подовбати, подлубати.
ПАКОСТ, -ту ч. оліфа ж.
ПАКОУКА1 ж. 1. (дія) пакування с., тюкуван
ня с.]2. (предмет) обгортка, загортка.
ПАКОуКА2 ж . техн. 1. (дія) кування с.\ 2. (ви
ріб) підківка.
ПАКОУНАСЦЬ ж. ємкість, місткість.
ПАКОУНЬІ і ПАКАТНЬІ ємний, ємкий, місткйй, укладистий.
ПАКОУШЧЬІК ч . пакувальник.
ПАКО^ШЧЬІЦА ж. пакувальниця.
ПАКОША ж. скошена левада (сіножать).
ПАКРАТАЦЦА док. поворушйтися, поворух
нутися, порухатися.
ПАКРАТАЦЬ док. 1. поторкати; 2. порухати,
посовати; (розм.) подвйгати.
ПАКРОВЬІ тільки мн. церк. Покрова ж.
ПАКРОЧЬІЦЬ док. покрокувати.
ПАКРУЖЬІЦЦА док. покрутйтися, покружи
тися.
ПАКРУЖЙЦЬ док. у різн. знач, покрутити, покружйти.
ПА- КРУЦЕЛ ЬСКУ прислівн. розм. шахраюва
то, по-шахрайському, по-крутійському.
ПАКРУЧАСТЬІ 1. виткий, який (що) в’ється
(плететься, звивається); в’юнкйй, в’юнйстий;
(про рослини — ще) кручений; п. плюшч вит
кий плющ; 2. звйвистий, покручений, викрутистий, (розм.) кривулястий; -тая сцежка
звйвиста стежка.
ПАКРЬІВЕЦ, -рмуцу ч. бот. воловйк.
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ПАКРЫСЁ прислівн. 1. потроху; 2. поступово,
поволі.
ПАКРЫУДАВАЦЬ / ПАКРЬІУДЗІЦЦА док. покрйвдитися.
ПАКРЫХУ прислівн. обл. потрохи, потрошки.
ПАКРЙШАЧНЫ покрйшковий, покриттєвий.
ПАКРЫШКА ж. (в колесках автомобіля, мо
тоцикла, велосипеда) покрйшка, покриття
[шйни] с., опона.
ПАКРЫШКУ прислівн. потрошку, потрошки.
ПАКУКАВАЦЬ док. (про зозулю) покувати, покукати.
ПАКУЛЬ 1. спол. поки, доки; п. жыву, я буду
служыць радзіме поки (доки) живу, я буду
служйти вітчйзні; не панду да той пары, п. не
скбнчу раббты не піду доти, [аж] поки не
скінчу роботи; 2. прислівн. (у сполученні зі
словом што) поки що; пажывще п. што тут
поживіть поки що тут; ён п. што задавблены
він поки що задоволений; 3. прислівн. розм.
(до якого місця) до якого місця, аж поки; п.
нам задалі урок? аж поки задалй нам урок?;
Оп.! розм. бувай!, бувайте!; п. жаніцца — загащца жарт, загоїться, поки весілля скоїть
ся; до весілля загоїться (заживе); п. сбнца
узыдзе, раса вбчы выесць присл. поки сонце
зійде, роса очі вйїсть; поки найде, то й сонце
зайде; куй жалёза, п. гарачае присл. куй залі
зо, поки не загасло; косй, косо, поки роси.
ПАКУЛЙЦЦА док. 1. (деякий час) поперекида
тися, поперевертатися; 2. покотйтися клуб
ком.
ПАКУПНІК, -ка ч. покупець, купувальник,
(заст.) купець.
ПАКУПНЇЦА ж. покупнйця, купувальниця.
ПАКУПНЇЦКІ купівельний, покупців (род. в.).
ПАКУПНЬІ купівельний, купувальний; ~ная
здбльнасць купівельна спроможність.
ПАКУРАЖЫЦЦА док. розм. покомизйтися;
побешкетувати; позадаватися.
ПАКУРВАЦЬ недок. покурювати.
ПАКУРОДЬІМЕЦЬ док. (деякий час) покопті
ти, почадйти.
ПАКУРОДЬІМІЦЬ док. (багато, усе) покоптйти.
ПАКУРЧАНЫ пожолоблений, покороблений.
—Див. ще пакурчыць.
ПАКУРЧВАЦЦА недок., ПАКУРЧЫЦЦА док.
1. (від болю) корчитися, скорчитися, (розм.)
коцюрбитися, скоцюрбйтися; 2. (від холоду)
щулитися, зіщулитися; 3. док. (стати нерів
ним) пожолобитися, покривйтися, покоро
битися.
ПАКУРЧЫЦЬ док. 1. (про багатьох) попідкорчувати, попідгинати; 2. пожолобити, поко
робити, покривйти.
ПАЛАВІК, -ка ч. постілка ж., пілка ж.; доріж
ка ж.
ПАЛАВІЧОК, -чка ч. зменш.-пестл. постілочка
ж., доріжечка ж.
ПАЛАВЬІ1 біол. статевий; -выя брганы статеві
органи.
ПАЛАВЬІ2 (про масть) половйй.
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ПАЛАГАДНЁЦЬ док. подобрішати, полагідні
ти, полагіднішати.
ПАЛАЖЬІЦЦА док. (довіритися кому-небудь)
покластися (на кого).
ПАЛАЖ1>ІЦЬ док. 1. у різн. знач, покласти; п.
кнну у партфёль покласти кнйжку в порт
фель; п. дзідя у бальнщу покласти дитйну в
лікарню; 2. наслати; п. падлбгу наслати під
логу; 3. укласти; п. дзіця у лбжак укласти ди
тйну в ліжко; 4. (покласти ударом) повалйти;
О п. жыццё віддати життя (чому), накласти
життям; п. пач&так покласти (дати) початок
(чому), започаткувати; п. канёц покласти край
(чому), припинйти (що), сказати годі (чому)',
вймі ды палажы хоч із нігтя вйколупай, та
дай; щоб зараз [мені] було; телйсь, ялова [і
дай молока]; п. зубы на паліцу перен. поклас
ти зуби на мйсник (на полицю); на зуб ні
чого покласти; п. (сабё) у кішЗнь прибрати
до кишені, покласти [собі] в кишеню (до
кишені); привласнити (присвоїти) чуже; палажыушы руку на сЗрца [сказ&ць] поклавши
руку на серце (з душі, по щйрості, щиро
сердно, від щйрого серця) [сказати].
ПАЛАЖФННЕ с. 1. (звід правил, законів) поло
ження; п. аб выбарах положення про вйбори;
2. (основна думка, твердження доповіді, тво
ру і т. ін.) теза ж., положення; аенб^тыя ~нш
игігі основні положення кнйги; ~нні дакл&да
тези доповіді.
ПАЛАКІРАВАНЬІ полакований. —Див. ще палакірав&ць.
ПАЛАКІРАВХЦЬ (покрити лаком) полакувати.
ПАЛАПІЦЬ док. розм. полатати.
ПАЛАПЛЕНЬІ розм. полатаний. — Див. ще пал&піць.
ПАЛАСА і ПАЛОСА ж . у різн. знач, смуга; чарназёмная п. чорноземна смуга; п. дббрага надвбр’я смуга доброї погоди; п. адчужэння залізн. смуга відчуження; узлётна-пас&дачная п.
злітно-посадкова смуга.
ПАЛАСАВАЛЬНЫ спец, різальний.
ПАЛАСАВАННЕ с. техн. різання, розрізуван
ня (на штаби).
ПАЛАСАВАЦЦА док. поласуватися, посмаку
вати.
ПАЛАСАВАЦЬ док. розм. почастувати ласощами.
ПАЛАСАВАЦЬ недок. техн. різати (розрізува
ти, розрізати) на штаби.
ПАЛАСАВЁ1 техн. штабовйй; смуговйй; ~вбе
жалёза штабове залізо.
ПАЛАСАТАСЦЬ ж . смугастість, смугнастість,
смужкуватість.
ПАЛАСАіЬІ смугастий, смугнастий, (розм.) сму
ганистий; смужкуватий; 0 ч$рці ~тыя бісові
діти.
ПАЛАСАЦІК ч. зоол. смугач.
ПАЛАТАЧНЫ і ПАЛАТКАВЫ наметовий, на
метний, ятковий; п. л&гер намётовий табір;
п. г&ндаль яткова торгівля.
ПАЛАТКА ж. намёт ч.; (рідше) палатка; (для
дрібної торгівлі) ятка; палатка; раскінуць ~ку
розкйнути (розіпнути, розп’ястй) намёт (на
мёта).
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ПАЛАТКІ тільки мн. (настил із дощок між піч
чю і протилежною стіною) піл ч.
ПАЛАЦІ тільки мн. обл. піл */., нари.
ПАЛГАЦЬ док. побрехати.
ПАЛЕВЫ1 (про колір) палевий.
ПАЛЕВЫ2 (який складається з паль) пальовйй.
ПАЛЁГЧЫ док. 1. полягати; усё паляглі спаць
усі полягали спати; (на полі битви) полягтй;
п. у баях полягтй в бойх; 2. с.-г. вйлягти, по
лягтй; жыта паляглб жйто вйлягло (полягло).
ПАЛЕНАВАЦЦА док. полінуватися, полінйтися.
ПАЛЁННЕ1 с. (дія) паління.
ПАЛЁННЕ2 зб. с. поління, полінячча; дрова.
ПАЛЯПЯТАЦЬ док. побелькотати, побелько
тіти; полепетати, полепетіти.
ПАЛЁТАК, -тка, ч. с.-г. клин; яравы п. ярий
(яровйй) клин; клин яринй (яровинй).
ПАЛЕТУЦЁЦЬ і ПАЛЕТУЦЁНЩЬ док. по
мріяти, пом&рити.
ПАЛЁЧАНЫ полікований. — Див. ^епалячыць.
ПАЛЁЧВАЦЦА недок. розм. лікуватися [потро
ху, іноді, час від часу].
ПАЛЁЧВАЦЬ недок. розм. лікувати [потроху,
іноді, час від чОсу].
ПАЛЁЯ ж. обл. полольниця; сапальниця, сапувільниця.
ПАЛЁГКА ж. 1. полегшення с.; 2. (привілей)
пільга.
ПАЛЁТ, -ту ч. прям., перен. політ, літ; 0 з птушынага -ту з пташйного польоту (льоту); птушка высбкага -ту велике цабе, велйка цяця.
ПАЛЁТАЦЬ і ПАЛЯТАЦЬ док. 1. політати;
2. розм. побігати, пометатися.
ПАЛІВА с. паливо; цвёрдае п. тверде паливо;
в&дкае п. рідке паливо.
ПАЛЇВА ж. спец, полива, глазур ч.
ПАЛІВАЗАБЕСПЯЧ$ННЕ с. паливопостачан
ня, паливозабезпечення.
ПАЛ1ВАЗДАБЫУНЫ паливодобувнйй.
ПАЛ1Р0ВАЧНЫ полірувальний.
ПАЛІРОУКА ж. у різн. знач, полірування с.
п а л ір О У ш ч ь ік ч. полірувальник.
ПАЛ1Р0УШЧЫЦА ж. полірувальниця.
ПАЛІТАГЛЙД ч. політогляд.
ПАЛ1ТАДДЗЁЛ ч. політвідділ.
ПАЛІТП/ТАРКА ж. політбесіда.
ПАЛІТЗАШІТКІ, -кау тільки мн. політзанятгя с.
ПАЛІТЗНЯВОЛЕНЬІ ч. політв’язень, політув’язнений.
ПАЛІТО с. пальто.
ПАЛІТОН ч. пальто с.; (обл.) куртка ж.
ПАЛІТРАБОТНІК ч. політпрацівнйк.
ПАЛГГРУК, -ка ч. політкерівнйк.
ПАЛГГСАСТАУ, -таву ч. політсклад.
ПАЛІТУРАВАНЫ розм. 1. дієприкм. полірова
ний; 2. прикм. полірований; -ная шафа по
лірована шафа. — Див. ще палітураваць.
ПАЛІТУРАВАЦЬ недок. розм. (покривати полі
турою) полірувати.
ПАЛІТЧАСЦЬ ж. політчастйна.
ГШІҐГЬІКА-АДМІШСТРАЦЬІЙНЬІ ПОЛ1ТИКОадміністратйвний.

ПАЛПЫКА-ВЫХАВАУЧЫ політико-виховнйй.
ПАЛІЧЬІЦЦА док. 1. (зробити взаємні розра
хунки) розрахуватися; 1. поквитатися; я з таббй яшчЗ -чуся я з тобою ще поквитаюся
(зведу рахунки); 3. (узяти до уваги — звичай
но із запереченням) порахуватися (з ким-чим),
зважити (на кого-що).
ПАЛГЧЬІЦЬ док. 1. (зробити підрахунок) пора
хувати, підрахувати, перерахувати; 2. (склас
ти думку про кого-що) вважати, вйзнати, вйрішити; я ~чыу неабхбдным павёдамщь аб г$тым начальству я вважав за необхідне пові
домити про це начальству; 3. (деякий час)
полічйти, порахувати; ~чыу паугадзшы і стаміуся порахував півгодйни і стомився; 0 п. за
лёпшае вважати за краще, віддати перевагу;
п. р$бры (кому) перелічйти (порахувати) реб
ра (кому).
ПАЛКА1 імен, палиця; 0 устауляць ~кі у кблы
ставати на перешкоді, (розм.) кидати колоди
під ноги; совати дрючки в колеса; з-пад палкі
з прймусу, з принуки, за боюсь; п. з двума
канцамі палиця на два кінці; у палиці два
кінці [одйн по мені, а другий — по тобі];
перагнуць ~ку перегнути палицю, перетягну
ти струну.
ПАЛКА2 прислівн. прйстрасно, жагуче, папко,
гаряче; п. гаварыу прамбуца прйстрасно говорйв промовець.
ПАЛКАСЦЬ ж. прйстрасність; жагучість; пал
кість; запальність; завзятість.
ПАЛКІ прйстрасний; жагучий; палкйй; запальнйй; завзятий; гарячий.
ПАЛОВА1 ж. у різн. знач, половйна; у другбй
~ве гбда у другій половйні року; п. дбма по
ловйна будйнку.
ПАЛОВА2 ж. (рештки при обмолоті збіжжя та
очищенні зерна) полова.
ПАЛОК, -лка ч. 1. (у лазні) прйполок; 2. (у се
лянській хаті) піл, полик.
ПАЛОННАЯ / ПАЛОННІЦА (розм.) імен. ж.
полонена; бранка* (заст.) полонянка.
ПАЛОННЬІ і ПАЛОННІК (розм.) полонений.
ПАЛОСА ж. у різн. знач, смуга, (металу) шта
ба; шырбкая п. зямлі широка смуга землі; п.
жалёза штаба заліза; цёмная п. лёсу на гарызбнце темна смуга лісу на обрії; дождж прайшбу ~сай дощ пройшов смугою (смугами).
ПАЛОСКА ж. зменш, смужка.
ПАЛОСНЫ спец. 1. смуговйй, смужний; (про
метал) штабовий; ~нае жалёза штабове за
лізо.
ПАЛОХАНЫ ляканий, полоханий. — Див. ще
палбхаць.

ПАЛОХАЦЦА 1. лякатися, полохатися, полошйтися, страшитися, страхатися; 2. пас. ля
катися, залякуватися, страшитися.
ПАЛОХАЦЬ недок. лякати, полохати, сполоху
вати, полошйти, страхати, страшйти.
ПАЛУДНАВАЦЬ недок. 1. обідати; 2. (їсти в
проміжок часу між обідом і вечерею) полудна
ти, полуднувати.
ПАЛУКАШАК, -шка ч. (плетена корзина у возі)
короб.
ПАЛУНАЦЬ док. поширяти.
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ПАЛУЧКА ж. розм. (заробітна плата) платня,
вйплата, (рідше) получка.
ПАЛЬІГАНЬІ понизаний, пов’язаний; зчале
ний. — Див. ще палмгаць 2.
ПАЛЬІГАЦЬ док. 1. (деякий нас) понизати;
2. (багато, усе) понизати; (вірьовкою, мотуз
ком) поли гати; зчалити.
ПАЛЬІМНЕЦЬ недок. прям., перен. палати, по
лум’яніти, полуменіти, пломеніти.
ПАЛЬІМНбЮЧЬІ прикм. пломінкйй, пломе
нистий; вогнйстий.
ПАЛЬІНДАЦЬ док. розм. поледарювати, по
байдикувати.
ПАКЛЙПАЦЬ док. розм. (очима) покліпати, по
лупати.
ПАЛЬБА ж. розм. стрілянйна, стрільба; пальба.
ПАЛЬЧАТКА ж. рукавичка; 0 кінуць ~ку кину
ти рукавйцю (рукавйчку).
ПАЛЬЧАТКАВЬІ рукавйчний.
ПАЛЮЛЙЦЬ док. (заколихуючи) поколисати,
поколихати, погойдати.
ПАЛЯВОД ч. с.-г. рільник.
ПАЛЯВОДСТВА с. с.-г. рільнйцтво.
ПАЛЯВОДЧЬІ рільнйчий, рільнйцький.
ПАЛЯГЧАЛЬНЬІ полегшувальний.
ПАЛЯГЧАЦЦА недок. пас. полегшуватися,
(рідше) облегшуватися.
ПАЛЯГЧАЦЬ1недок. у різн. знач, полегшувати,
(рідше) облегшувати.
ПАЛЯГЧАЦЬ2 док. (багатьох, усіх) покаструвати, повихолощувати, повичищати.
ПАЛЯГЧ^ННЕ с. у різн. знач, полегшення.
ПАЛЯГЧАЦЬ док. розм. 1. (зменшуватися у ва
зі) полегшати; рукзак ~ч$у рюкзак полегшав;
2. безос. полегшати; яму -чЗла йому полег
шало.
ПАЛЯЖАЦЬ док. полежати.
ПАЛЯНДВЇЦА ж. полядвиця, філе с.
ПАЛЯНДВІЧНЬІ (пром'ясо) полядвичний, фі
лейний.
ПАЛЯНЇКА ж. бот. мамура, шведська малйна.
ПАЛЯПШАЦЦА недок. звор., пас. ліпшати, по
ліпшуватися.
ПАЛЯПШАЦЬ недок. поліпшувати, покращу
вати.
ПАЛЯПЩЙННЕ с. поліпшення, покращення.
ПАЛЯСОУШЧЬІК ч . ліснйк; (заст.) побереж
ник, карбівнйчий.
ПАЛЯТЬІНКА ж. обл. підхомутник ч.
ПАЛЯУНЇЦТВА с. мислйвство.
ПАЛЯУНІЦГВАЗНАВЕЦ ч. мисливствознавець.
ПАЛЯУНІЦТВАЗНАУСТВА с. мисливствознав
ство.
ПАЛЯУНІЦТВАЗНАУЧЬІ мисливствознавчий.
ПАЛЯУНЇЧЬІ 1. прикм. мислйвський; ~чая
стрільба мислйвська рушниця; 2. у знач,
імен, мислйвець.
ПАЛЯЧЙЦЦА док. полікуватися.
ПАЛЯЧЙЦЬ док. полікувати.
ПАЛЯШУК, род. в. палешука ч. (мешканець По
лісся) поліщук.
ПАЛЯШУЦКІ поліщуцький.
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ПАЛЯШУЧКА ж. (мешканка Полісся) поліщучка.
ПАМАГАТАЯ ж. імен. 1. помічниця; 2. попліч
ниця, посіпака, полйгачка; прибічниця.
ПАМАГАТЬІ ч. імен. 1. помічнйк; 2. попліч
ник, посіпака, полйгач, (розм.) підпомагач і
підлйгач; прибічник.
ПАМАГАЦЬ недок., ПАМАГЧЙ док. допома
гати, допомогтй, (розм) запомагати, запомогтй; пособляти, пособйти, зарятовувати,
зарятувати; 0 дбма і сценьї ~гаюць присл. у
своїй хаті й вуглй помагають; у своїй хаті й
кочерги помагають; дома й стіни помагають;
чужа хата гірша ката; у чужій хаті й тріска
б’ється.
ПАМАГЛЯВАНЬІ обл. покачаний. — Див. ще
памагляваць.

ПАМАГЛЯВАЦЬ док. обл. (полотняну білизну
рублем і качалкою) покачати.
ПАМАГЧЙ див. памагаць.
ПАМАЕМАСНЬІ майновйй; п. падатак майно
вії й податок.
ПАМАЖДЖ^РАНЬІ розм. роздроблений; роз
дрібнений; розбйтий; розтрощений, потро
щений, розтовчений, потовчений. — Див. ще
памажджЗрмць.
п а м а ж д ж З р ь іц ь док. розм. (багато, усе)
роздробйти, роздрібнйти; порозбивати, по
трощити; розтовктй, потовктй.
ПАМАЖНбЦЬ док. поповніти, поповнішати,
погладшати, стати кремезнішим.
ПАМАЗГАВАЦЬ док. розм. помізкувати.
ПА-МАЙСТ&РСКУ прислівн. майстерно, помистецькому, мистецьки.
ПА-МАЛАДЗЕЦКУ прислівн. по-молодецько
му, по-молодечому; по-парубочому, по-па
рубоцькому, по-парубоцьки, хвацько.
ПАМАНІЦЬ док. побрехати.
ПАМАРАКАВАЦЬ док. обл. 1. поображатися,
посердитися; 2. (над кім , чим) розібратися
(в якійсь складній справі), обдумати (що).
ПАМАРКОЦІЦЦА док. розм. посумувати, пожурйтися, посмуткувати.
ПАМАРЬІЦЬ док. помріяти, помарити.
ПАМАРЙЦЬ1 док. 1. (багато, усіх) поморйти,
вйморити, повиморювати; 2. (деякий час) по
морйти.
ПАМАРЙЦЬ2 док. спец, (усе і деякий час) по
морйти; п. дуб поморйти дуб.
ПАМАСЇРАВАЦЬ док. (зробити масаж) помасажувати.
ПАМАУЗА ч . і ж. розм. (про чоловіка) пустун,
штукар, свавільник, шибайголова, шйбеник;
злодюжка; (про жінку) пустуха, штукарка;
шахрайка, крутійка, плутяга.
ПАМАУЗЛЇВЬІ розм. шкодливий, пустотли
вий, злодійкуватий, крадючий, хапкйй на ру
ку, з довгими руками.
ПАМАУЧАЦЬ док. помовчати.
ПАМАЦАВАЦЬ док. розм. (перевірити на міц
ність) попробувати.
ПАМАЦНЕЦЬ док. зміцніти; посилитися; (поз
доровішати) подужчати, (після хвороби) поз
доровішати, поздоровшати.
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ПАМАЦНЙЦЬ недок., ПАМАЦНІЦЬ док. укріп
лювати і укріпляти, укріпйти; зміцнювати і
зміцняти, зміцнити; употужнювати, употуж
нити.
ПАМЕЖАК ч. обніжок; межа ж.
ПАМЕН, -ну ч. обмін.
ПАМЕНЧАНЬІ (мантачкою) помантачений. —
Див. ще памянцйц» 1.
ПАМЕР, -ру в різн. знач, розмір; у дзесяцікр&тньім ~ре в десятиразбвому (десятикратному)
розмірі; набйць шьірбкія ~рьі набути широ
ких розмірів.
ПАМЕРКАВАЦЦА док. домбвитися, порозумі
тися; ми як-нббудзь з ім памяркуемся ми
якось із ним домовимося (порозуміємося);
0 сваб лібдзі — памяркуемся прик. свої люди
— помйримось.
ПАМЕСЦІ док. поместй.
ПАМЕТА і ПАМЕТКА ж. позначка, помітка;
ремарка.
п а м Е т , -ту ч. кал; (пташиний) послід, (худо
би) кізяк, лайно с.
ПАМІГАЦбЦЬ / ПАМІГЦбЦЬ док. помигтіти,
помиготіти, помигати; поблйскати; померехтіти; поблймати.
ПАМЇГВАЦЬ недок., ПАМІГАДЬ док. 1. (очи
ма) поблимувати, поблймати, покліпувати,
покліпати, поморгувати, поморгати; 2. помйгувати, помигати, поблйскувати, поблйс
кати, мерехтіти, померехтіти.
ПАМІЛЬГАЦЬ і ПАМІЛЬГАЦЕЦЬ док. 1. по
мигтіти, помиготіти, помигати; 2. (про світ
ло) поблйскати, померехтіти, поблймати.
ПАМІН, -ну ч. спомин, згадка ж.; 0 і у паміне
ням& і спомину (згадки) немає.
ПАМІНКІ тільки мн. поминки.
ПАМІНУТНА прислівн. щохвилйни.
ПАМІНУТНЬІ щохвилйнний.
ПАМІРГВАЦЬ і ПАМОРГВАЦЬ недок., ПАМІРГАЦЬ і ПАМАРГАЦЬ док. поморгувати,
поморгати.
ПАМІТУСЇЦЦА док. 1. пометушйтися; 2. пометатися; 3. помиготіти, помигтіти.
ПАМНАЖАЦЦА недок., ПАМНОЖЬІЦЦА док.
збільшуватися, збільшитися, посйлюватися,
посилитися, зростати, зростй; частішати, по
частішати; ~ж&ецца лік навбдвальнікау збіль
шується число відвідувачів.
ПАМНАЖАЦЬ недок., ПАМНОЖЬІЦЬ док.
1. мат. множити і помножувати, помножа
ти, помножити; 2. збільшувати, збільшити,
посилювати, посилити; (рідше) множити, пом
ножити.
ПАМНАЖдННЕ с. 1. мат. множення; 2. збіль
шення, (незак. д. — ще) збільшування, (рід
ше) множення, помноження, умноження;
(незак. д. — ще) помножування.
ПАМНОГУ прислівн. розм. багато, (розм.) побагато.
ПАМОЛ, -лу ч. 1. (дія) мелення с.; помел, мо
лоття с.; 2. (змелене зерно) млйво с., меливо с.
ПАМОЛЬШЧЬІК ч. 1. (той, хто привіз моло
ти зерно) помолець; 2. (робітник, який меле)
мірошник, мельник.
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ПАМОРАК, -рку ч. заст. мор.
ПАМОРКАВЬІ моровйй.
ПАМОЦНЕНЬІ укріплений, зміцнений; збіль
шений; посилений, підсйлений.
ПАМОЧНІК ч. помічник, помагач.
ПАМОЧНІЦА Ж. ПОМІЧНЙЦЯ.
ПАМРОіЦЦА док. примаритися, привидітися,
приверзтйся.
ПАМРОіЦЬ док. помріяти, помарити.
ПАМУДРАГЕЛІЦЬ док. розм. помудрувати.
ПА-МУЖЧЙНСКУ прислівн. по-чоловічому.
ПАМУЗІЦЙРАВАЦЬ док. розм. помузйчити.
ПАМУРКАЦЬ док. (про кішку) помуркотати,
помуркотіти, помурлйкати, поворкотати, по
воркотіти.
ПАМУРЛ ЙКАЦЬ док. 1. помугйкати, помур
лйкати, покугйкати; 2. див. памуркаць.
ПАМЬІКАЦЦА недок., ПАМКНУЦЦА док. 1. на
мірятися, наміритися; наважуватися, нава
житися; збиратися, зібратися; 2. (швидко по
бігти) кйдатися, кинутися, метатися, метну
тися.
ПАМЙКАЦЬ док. розм. помекати.
ПАМЙЛЯЦЬ док. (губами) поплямкати.
ПАМЙСНАСЦЬ ж. 1. гаразд ч., добробут ч.,
щйстя с.\ 2. сприйтливість; 3. бажаність.
ПАМЙСНЬІ 1. благополучний, безперешкод
ний, щаслйвий; 2. сприйтливий; 3. бажаний,
жаданий.
ПА-МЯДЗВЕДЖАМУ і ПА-МЯДЗВ£ДЖЬІ
прислівн. по-ведмежому, як ведмідь.
ПАМЯКЧАЛЬНЬІ пом’йкшувальний; -ньія
акалічнасці пом’якшувальні обставини.
ПАМЯКЧАЦЦА недок. звор., пас., ПАМЯКЧЙЦЦА док. прям., перен. зм’йкшуватися,
зм’якшйтися, помйкшуватися, пом’якшйтися; м’йкшати, пом’йкшати.
ПАМЯКЧАЦЬ недок., ПАМЯКЧЙЦЬ док. прям.,
перен. зм’йкшувати, зм’якшйти, пом’йкшувати, пом’якшйти.
ПАМЯКЧ&ЛЬІ прикм. зм’йклий, розм’яклий.
ПАМЯКЧЙННЕ с. прям., перен. 1. (дія) зм’як
шення, (незак. д. — ще) зм’йкшування; пом’йкшення, (незак. д. — ще) пом’йкшування;
2. (стан) зм’йкшення; 3. лінгв. пом’йкшення.
ПАМЯКЧ&ЦЬ док. прям., перен. пом’йкшати;
полагідніти, полагіднішати, злагідніти.
ПАМЯЛЕННЕ / ПАМЯЛЬЧ^ННЕ с. обмілін
ня; здрібнення, змізерніння.
ПАМЯЛЕЦЬ і ПАМЯЛЬЧдЦЬ док. обміліти,
поміліти, помілішати, (рідше) зміліти; здріб
ніти, змізерніти, змаліти; знікчемніти.
ПАМЯНЕНЬІ згаданий, названий.
ПАМЯНЦІЦЬ / ПАМЯНТАШЬІЦЬ док. 1. (ко
су) помантачити; 2. перен. прост. поплеска
ти, помолоти, потріпати, потеліпати, поля
пати (язиком).
ПАМЯНШАЕМАЕ імен. мат. зменшуване.
п а м я н ш а л ь н а с ц ь ж. лінгв. зменшеність.
ПАМЯНШАЛЬНІК ч. техн. зменшувач.
ПАМЯНШАЛЬНЬІ у різн. знач, зменшуваль
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ний; (лінгв.) зменшений, зменшувальний,
демінутйвний, здрібнілий.
ПАМЯНШАЦЦА недок., ПАМЁНШЫЦЦА док.
1. меншати, зменшуватися, зменшитися; убу
вати, убути; спадати, спасти; 2. пас. зменшу
ватися.
ПАМЯНШАЦЬ недок., ПАМЁНШЫЦЬ док.
зменшувати, зменшити, збавляти, зббвити,
укорочувати, укоротйти, знижувати, знйзити.
ПАМЯНШ^ННЕ с. 1. (дія) зменшення, убав
лення, (незак. д. — ще) зменшування, убав
ляння; укорочення, (незак. д. — ще) укоро
чування; знйження, (незак. д. — ще) знйжування; 2. (стан) зменшення, поменшання,
убування, спадання.
ПАМЯТАВАЦЬ і ПАМЯТАЦЬ недок. пам’ятати.
ПАМЯТАЦЦА недок. пам’ятатися.
ПАМЯТЛІВАСЦЬ ж. пам’ятлйвість, (рідше)
тямкість.
ПАМЯТЛ1ВЫ пам’ятлйвий, пам’яткий, пам’ятущий, тямкйй.
ПАМЯЦЬ ж. у різн. знач, пам’ять; зрбкавая п.
зорова пам’ять; адбіцца у -ц і закарбуватися
в пам’яті, зафіксуватися (зберегтися) в пам’
яті; падарыць на п. подарувати на пам’ять;
захбуваць п. аб гербях зберігати пам’ять про
гербів; пакінуць аб сабе добрую п. залиш йти
про себе добру пам ’ять; 0 курыная п. коротка
(ледача, куряча) пам’ять; прыйсцС на п. спас
ти на пам’ять; па старбй -ц і за звйчкою; дзір&вая п. голова як решето, дірява (непам’ятуща) голова; на п. на згадку (пам’ять, спо
мин. спогад, заст. незабудь).
ПАМЯЦЬ док. (усе, багато чого і деякий час)
пом’яти.
ПАМЙУКАЦЬ док. понявкати, понявчати.
ПАМЯШКАННЕ с . помешкання; приміщення.
ПАНАВАРВАНЫ док. 1. понаварюваний, на
готовлений; 2. техн. наварений. — Див ще
панаварваць.

ПАНАВАРВАЦЬ док. 1. (про багато, у великій
кількості) понаварювати, понаготовлювати і
понаготовляти; 2. техн. наварйти.
ПАНАВОРВАЦЬ док. (у великій кількості) по
наорювати.
ПАНАГАБЛЁУВАЦЬ док. (про багато) пона
стругувати.
ПАНАГРУВАШЧВАЦЬ док. (про багато) понагромаджувати, понакопйчувати, понавалювати, понакладати.
ПАНАГРУЖАЦЬ док. (про багато, багатьох)
понавантажувати.
ПАНАДВОРАК, -рка ч. обл. подвір’я с.
ПАНДЦЗІМАНЬІ 1. понадуваний; 2. понасто
вбурчуваний, понаїжачуваний, понапиндючуваний. — Див. ще панадзім&ць.
ПАНАДЗІМАЦЦА док. (про багатьох, про ба
гато) 1. понадуватися; 2. понастовбурчува
тися, понаїжачуватися, понапиндючуватися,
понабундючуватися; 3. перен. розм. понаду
ватися і понадиматися, позакопйлювати гу
би, понапрйнджуватися.
ПАНАДЗІМАЦЬ док. (у великій кількості)
1. понадувати; 2. понастовбурчувавати, понаїжачувати.

ПАНАЦЯ РУШ ВАН Ы

ПАНАДЗІЦЦА док. унадитися, занадитися.
ПАНАДНА прислівн. прин&дливо, принадно,
привабливо, привабно, зваблйво, звабно.
ПАНАДНАСЦЬ ж. принадливість, принад
ність, привабливість, привабність, зваблйвість, зв&бність.
ПАНАДНЬІ прин&дливий, принадний, при
вабливий, привабний, зваблйвий, зв&бний.
ПАНАДОРВАЦЬ док. понадарбвувати, надару
вати.
ПАНАЗІРАЦЬ док. (деякий час) 1. постбжити
(за ким-чим)\ 2. попильнувати (кого-що, за
ким-чим); доглйнути (кого-що); ~р&ць за
дзбцьмі доглянути дітей; 3. простежити, про
слідкувати.
ПАНАКУРВАЦЬ док. (дуже, скрізь) понакурю
вати.
ПАНАЛАТОШВАЦЬ док. (багато) нахапати, нахватати.
ПАНАПІЛОУВАЦЬ док. (багато) напиляти, понапйлювати, понарізувати.
ПАНАПІСВАЦЬ док. (багато) понапйсувати.
ПА-НАПЛЯВАЦЕЛЬСКУ прислівн. розм. поплюв&цькому.
ПАНАПЬІРСКВАНЬІ понабрйзкуваний, понапрйскуваний; поналяпуваний. —Див. ще панапмрскваць.

ПАНАПЬІРСКВАЦЬ док. (скрізь) понабрйзкувати, понапрйскувати; поналйпувати.
ПАНАПдЦКВАЦЬ док. (багато, скрізь) понабруднювати, понамазувати, поналйпувати,
понапаскуджувати.
ПАНАРАД ч . 1. (про віз) бендюги, биндюгй;
дроги; 2. (комплект коліс) скат, стан.
ПАНАРАМЇРАВАЦЬ недок. і док. кін. панора
мувати.
п а н а с в ід р О у в а ц ь док. (багато) понасвердл ювати.
ПАНАСКРАБАНЬІ і ПАНАСКРдБВАНЬІ 1. понашкрйбуваний; 2. поначйщуваний. — Див.
ще панаскраб&ць.

ПАНАСКРАБАЦЬ і ПАНАСКРЙБВАЦЬ док.
(багато) 1. понашкрйбувати; 2. поначйщувати, начистити.
ПАНАТАПЬІРВАНЬІ 1. понастовбурчуваний,
понаїжачуваний, понапиндючуваний; 2. понашорбшуваний, понасторожуваний.
ПАНАТАПЙРВАЦЦА док. (про багато) 1. по
настовбурчуватися, понаїжачуватися, по
напиндючуватися; 2. понашорбшуватися, понасторожуватися.
ПАНАТАПЙРВАЦЬ док. (про багатьох) 1. по
настовбурчувати, понаїжачувати, понапиндючувати; 2. понашорошувати, понасторбжувати [вуха].
ПАНАТРАСАНЬІ і ПАНАТР&СВАНЬІ понатру
шуваний. — Див. ще пашгпшс&ць.
ПАНАТРАСАЦЬ і ПАНАТРЗСВАЦЬ док. (ба
гато) понатрушувати.
ПАНАУЮЧВАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) понав’ючувати.
ПАНАЦЯРУШВАНЬІ розм. 1. понатрушуваний,
посйпаний; 2. понапорбшуваний. — Див. ще
панацярушваць.
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ПАНАЦЯРУШВАЦЦА док. розм. (багато) 1. по
натрушуватися, понасипатися; 2. понапорошуватися.
ПАНАЦЯРУШВАЦЬ док. (багато) понатру
шувати, понасипати; 2. (про сніг) понапорошувати.
п а н а ц я р З б л і в а н ь і 1. понабйраний; понасмйкуваний, понаскубуваний; 2. понарубуваний; 3. поначйщуваний. — Див. ще панацярЗбліваць.

ПАНАЦЯРдБЛІВАЦЬ док. (багато) 1. пона
бирати; понасмйкувати, понаскубувати; 2. понарубувати; 3. поначйщувати.
ПАНАЧФРЧВАНЬІ понакреслюваний. — Див.
ще паначЗрчваць.

ПАНАЧЙРЧВАЦЬ док. понакреслювати.
ПАНАЧЗСВАНЬІ1 поначісуваний. — Див. ще
паначЗсваць1.

ПАНАЧ^СВАНЬІ2 стол. понатісуваний. —
Див. ще паначЗсваць2.
ПАНАЧФСВАЦЬ1 док. (багато) поначісувати.
ПАНАЧФСВАЦЬ2 док. стол. (багато) понаті
сувати.
ПАНЕСЦІ док. 1. у різн. знач, понести; маці
~сла дзіця дадбму мати понесла дитйну до
дому; спач&тку я -нясу, а пбтьім тьі спочатку
я понесу, а потім ти; 2. (про покарання, збит
ки, втрати) зазнати; п. цяжкую страту зазна
ти тяжкої втрати; 3. безос. потягнути і потягтй (про запах — ще) понести;, -няслб удушлівьім смурбдам потягло задушливим сморо
дом; 4. безос. розм. понестй; кудьі цябе -несла?
кудй тебе понесло?
ПАНЕСЦІСЯ1док. помчати, полйнути, понестйся; (розм.) майнути; (діал.) помайнути; заяц
панесся у лес заєць помчав до лісу.
ПАНЕСЦІСЯ2 док. розм. (про птахів — бага
тьох, усіх) понестйся.
ПАНІЖАЛЬНЬІ техн. знйжувальний, понйжувальний.
ПАНІЖАЦЦА недок., ПАНЇЗІЦЦА док. 1. (ста
вати нижчим) нйжчати, понйжчати, знйжуватися, знизитися, понйжуватися, понйзитися; узрбвень вадьі -зіуся рівень водй
знйзився (понйжчав); 2. зменшуватися, змен
шитися; сабекбшт -зіуся собівартість змен
шилася; 3. недок. пас. знйжуватися, знйзитися, понйжуватися, понйзитися.
ПАНІЖАЦЬ недок., ПАНЇЗІЦЬ док. 1. знйжувати, знйзити, понйжувати, понйзити; змен
шувати, зменшити; (про голос) притишувати,
притйшити, стйшувати, стйшити; 2. зменшу
вати, зменшити, знйжувати, знйзити; -зіць
цану знйзити ціну.
ПАНІЖФННЕ с. 1. (дія) понйження, знижен
ня, (незак. д. — ще) понйжування, знйжування; притишення; 2. зменшення, знйження,
знйжка ж.\ 3. низовина ж., низина ж.
ПАНІЖАЦЬ док. 1. понйжчати; 2. зменшити
ся, знйзитися, понйзитися.
ПАНЇЗЕ прислівн. нйзом, нйзько, понизу,
(розм.) низенько.
ПАНІЗО^Е С. ПОНИЗЗЯ.
ПАН 0 невідм. с. панно.

ПАПАКЛПАЦЬ

ПАНЦАК, -ку ч. обл. 1. (крупи) перловка ж.;
2. перлова юшка.
п а н я в Е р к а ж. сумнів ч., нерішучість; зневі
ра, зневіреність.
ПАНЯВОЛІ прислівн. мимоволі, мимохіть, не
самохіть.
ПАНЙЦЬ док. зрозуміти; п. мбду засвоїти звйчку; узяти (вйгадати, завести) моду; паняу мб
ду хадзіць да іх узяв моду ходйти до них.
ПАПААРАЦЬ і ПАПАВОРВАЦЬ док. (довго, не
раз) попоорати.
ПАПАБЕГАЦЬ і ПАПАБЕГВАЦЬ док. (довго,
не раз) попобігати, попометатися.
ПАЛАТАВАРЬІЦЬ і ПАПАГАВОРВАЦЬ док.
(довго, не раз) попоговорйти.
ПАПАДАРОЖНІЧАЦЬ док. помандрувати.
ПАПАДЗІВЇЦЦА док. розм. (довго) поподивуватися.
ПАПАДЗІМАЦЬ і ПАПАДЗЬМУЦЬ док. (дов
го, не раз) поподути.
ПАПАДЗЬМУХАЦЬ і ПАПАДЗЬМУХВАЦЬ
док. (довго, не раз) поподмухати.
ПАПАДКАСВАНЬІ позасукуваний, попідкачу
ваний. — Див. ще пападкасваць.
ПАПАДКАСВАЦЦА док. (про багато, про бага
тьох) позакачуватися, попідкачуватися, поза
кочуватися, попідкочуватися.
ПАПАДКАСВАЦЬ док. (про багато) позакочу
вати, попідкачувати, позакочувати, попідко
чувати; позасукувати, попідсукувати.
ПАПАДКУРЧВАЦЬ док. (про багатьох) попідкорчувати.
ПАПАДПЯРАЗВАНЬІ док. попідперізуваний.
— Див. ще пападпяразваць.
ПАПАДПЯРАЗВАЦЦА док. розм. (про бага
тьох) попідперізуватися.
ПАПАДПЯРАЗВАЦЬ док. (про багато, про ба
гатьох) попідперізувати.
ПАПАДТУЛЬВАЦЬ док. розм. (про багато) по
підгортати, попідгинати, постулювати, постйскувати.
ПАПАДЦІСКАЦЬ док. розм. (про багато) постйскувати і постискати, позатаскувати / позатискати, попритйскувати і попритискати.
ПАПАЕНЧВАЦЬ і ПАПАЕНЧЬІЦЬ док. (дов
го, не раз) попоскйглити, попостогнати.
п а п а Е р з а ц ь док. (довго) попосоватися, попововтузитися, поповертітися, попокрутйтися.
п а п а з в я г А ц ь і п а п а з в й г в а ц ь док. розм.
(довго, не раз) попогавкати, поподзявкати.
ПАПАЗДЗЕКАВАЦЦА (з каго-чаго) док. розм.
(довго, не раз) попознущатися (з кого), попозбиткуватися (над ким), попоглузувати (з кого-чого).

п а п а з л а в А ц ь док. розм. (довго) попосердитися, попозлйтися, пополютувати.
ПАПАЗНІЦЦА док. розм. (про багатьох, про
всіх) позапізнюватися, поспізнюватися.
ПАПАКАЛЕЦЬ док. розм. (довго, не раз) попо
мерзнути.
ПАПАКАПАЦЬ і ПАПАКОПВАЦЬ док. розм.
(довго, не раз) попокопати.
ПАПАКАПАЦЬ док. розм. (довго) попокапати.
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ПАПАКЕПЛІВАЦЬ (з каго-чаго) док. попокепкувати (з кого-чого).
ПАПАЛЕТВАЦЬ ; ПАПАЛЯТАЦЬ док. (довго,
не раз) пополітати.
ПАПАЛІЦЬ1док. 1. (усе, багато) попалйти, по
спалювати; 2. (деякий час) попалйти, пострі
ляти.
ПАПАЛЇЦЬ2 док. розм. (довго, не раз) пополйти.
ПАПАЛЯЧЬІЦЦА і ПАПАЛбЧВАЦЦА док.
(довго, не раз) пополікуватися.
ПАПАЛЯЧЬЩЬ і ПАПАЛЕЧВАЦЬ док. (довго,
не раз) пополікувати.
ПАПАПАСВАЦЬ і ПАПАПАСВІЦЬ док. (дов
го, не раз) попопасти (худобу).
ПАПАПЙДЬ / ПАПАПЯВАЦЬ док. (багато, не
раз) попоспівати.
ПАПАПІВАЦЬ / ПАПАЛЇЦЬ док. (багато, не
раз) попопйти.
ПАПАПІСАЦЬ / ПАПАПЇСВАЦЬ док. (багато,
не раз) попописати.
ПАПАР, -ру ч. с.-г. пар.; зямля у ~рьі земля під
паром (толокує, лежйть перелогом).
ПАПАРАДКАВАНЬІ упорядкований. — Див. ще
папарадкаваць.

ПАПАРАДКАВАЦЬ док. (багато, усе) упоряд
кувати.
ПАПАРАТНІК, -ку ч. бот. папороть ж.
ПАПАРНІЦА ж. розм. (незасіяна ділянка землі
між посівами) міжсмужжя с.; смуга пару.
ПАПАРНЬІ паровйй; п. палетак парове поле.
ПАПАРЬІВАНЬІ (про мотузок, нитки і т. ін.)
порваний. — Див. ще папариваць.
ПАПАРЬІВ/ЩЦА док. (про багато) порватися.
ПАПАРЬІВАЦЬ док. 1. (на частини) подерти,
подрати, порвати, пошматувати; 2. (багато,
неодноразово) попорвати (льон, коноплі — ще)
попобрати.
ПАПАРЬІЦЬ док. 1. (облити окропом) ошпа
рити, обварйти; 2. (пошкодити парою, окро
пом) обпектй, обварйти, обпарити, обшпа
рити; п. рукі обпектй (обварйти, ошпарити)
руки; 3. (деякий час) попарити; п. бялізну по
парити білйзну.
ПАПАРЬІЦЬ док. (довго, неодноразово) попорйти.
ПАПАР^ЗВАЦЬ і п а п а р З з а ц ь , ПАПАРАЗАЦЬ док. розм. (довго, багато, неодноразово)
1. попорізати; 2. порізати, поперерізувати; по
пиляти.
ПАПАС, -су ч. 1. пасіння с., вйпас, випасання
с.; 2. (у дорозі) годівля ж., (людей) харчуван
ня с.; (дія) підкріплення с., (незак. д. — ще)
підкріплювання с.; підсилення с., (незак. д.
— ще) підсйлювання.
ПАПАСВІЦЬ і ПАПАСЦІЦЬ док. попасти.
ПАПАСЕДЖВАЦЬ і ПАПАСЯДЗбЦЬ док. розм.
(довго, неодноразово) попосйдіти.
ПАПАСКАКАЦЬ і ПАПАСКАКВАЦЬ док. (дов
го, неодноразово) 1. попострибати, попоплигати, попоскакати; 2. попотанцювати.
ПАПАСКРАБАЦЬ і п а п а с к р ^ б в а ц ь , п а ПАСКРФБЦІ док. (довго, неодноразово) попошкрябати, попоскребтй; 2. (моркву і т. ін.)
попочйстити, попошкрябати.

ПАПЕРАД

ПАПАСТАЙЦЬ і ПАПАСТОЙВАЦЬ док. (довго, неодноразово) попостояти.
ПАПАСЦІЦЬ див. пап&свіць.
ПАПАСЦЇЦЬ док. рел. (довго, неодноразово)
попостити.
ПАПАСЬІПАЦЬ1 док. попоспати.
ПАПАСЬІПАЦЬ2 док. (багато, усе) попосипати; п. ягадьі цукрам попосипати йгоди цук
ром; п. дарбжкі пяскбм попосипати доріжки
піскбм.
ПАПАТРАПАЦЬ і ПАПАТР&ПЛІВАЦЬ док.
(довго, неодноразово) попотріпати.
ПАПАТРАСАЦЬ і п а п а т р з с в а ц ь , п а п а ТРЙСЦІ док. (довго) попотрястй, (від холоду
— ще) попоморбзити, попотрусйти.
ПАПАТРЙСЦІСЯ док. (довго) попотрусйтися,
поподрижати.
ПАПАУДНЇ прислівн. пополудні, після полу
дня. м
ПАПАУНЕННЕ с. 1. поповнення; 2. запов
нення.
ПАПАХАДЗЇЦЬ і ПАПАХОДЖВАЦЬ док. попоходйти.
ПАПАХВАР&ЦЬ / ПАПАХВОРВАЦЬ док. попохворіти.
ПАПАХВАЦЬ недок. [трохи] пахнути, (непри
ємно) [трохи] тхнути (смердіти).
ПАПАЦЕМКУ і ПАПОЦЕМКУ прислівн. по
ночі, потемки, у потемках, (розм.) пбтемну і
прйтемком.
ПАПАЧАСАЦЬ1і ПАПАЧЙСВАЦЬ1док. (бага
то, неодноразово) попочесати.
ПАПАЧАСАЦЬ2 / ПАПАЧЙСВАЦЬ2док. (бага
то, неодноразово) попотесати.
ПАПАШУКАЦЬ і ПАПАШУКВАЦЬ док. по
пошукати.
ПАПЕРА ж . у різн. знач, папір ч.\ гатункбвая п.
високосортний (високоякісний) папір; папярбсная п. цигарковий папір; каштбуньїя ~рьі
цінні папери; 0 заст&цца на ~рьі залйшйтися на
папері; дрінньїя ~рьі погані (кепські) справи.
ПАПЕРААПРАНАЦЦА док. (про багатьох) по
переодягатися.
ПАПЕРААПРАНАЦЬ док. (багатьох) попере
одягати.
ПАПЕРАВАРОЧВАНЬІ поперевертаний. — Див.
ще папераварбчваць.

ПАПЕРАВАРОЧВАЦЦА док. (про багато, про
багатьох) 1. (догори дном) поперевертатися,
поперекидатися; 1. (на інший бік) поперевер
татися.
ПАПЕРАВАРОЧВАЦЬ док. (у різн. знач. — про
багато) поперевертати.
ПАПЕРАВОРВАЦЬ док. (багато) попереорю
вати.
ПАПЕРАГАРВАЦЬ і ПАПЕРАГАРАЦЬ док. по
перегоряти і поперегорати.
ПАПЕРАД розм. 1. прислівн. спочатку, спершу,
перш(е); уперед, наперед; п. умьшся, а потьім
садзіся бсці спочатку (спершу) вмййся, а по
тім сідай їсти; ти ідзі п., а ми за таббй ти йди
вперед, а ми за тобою; 2. прийм. з род. в.
поперед, попереду (кого-чого), перед (кимчим)\ раніше; єн з’явіуся п. усіх він з’явйвся
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раніше від усіх; ён ішбу п. усіх він ішбв по
переду всіх.
ПАПЕРАДЖАЛЬНЫ 1. попередній; п. рамбнт
попередній ремонт; 2. попереджувальний; п.
диктант попереджувальний диктант.
ПАПЕРАДЖАЦЬ / ПАПЯРЗДЖВАЦЬ недок.
попереджувати.
ПАПЁРАДЗЕ 1. прислівн. попереду; ён ішбу п.
він ішов попЄрЄду; 2. прийм. з род. в. спереду,
поперед, попереду; ісці п. калоны ітй спереду
(поперЄд, попЄрЄду) колони.
ПАПЕРАКУЛЬВАЦЬ док. (про багато, про ба
гатьох) поперевертати, поперекидати; (про
питво) поперехиляти.
ПАПЕРАКУСВАНЫ поперекошуваний. — Див.
ще паперак^сваць.
ПАПЕРАКУСВАЦЬ док. (багато, усе) попере
кошувати.
ПАПЕРАНІЦОУВАНЬІ поперелицьовуваний.
— Див . ще папераніцбуваць.
ПАПЕРАНІЦОУВАЦЬ док. поперелицьовувати.
ПАПЁРКА ж. у різн. знач, папірець ч.; л&кмусавая п. лакмусовий папірець.
ПАПЁЦЬ&ж. 1. поспівати; 2. (усе) переспівати.
ПАПІКАННЕ с . докір */., закид ч., дорікання,
(мн.) докори, закиди.
ПАПІКАЦЬ / ПАПРАКАЦЬ недок., ПАПІКНУЦЬ
і ПАПРАКНУЦЬ док. докоряти, докорити;
дорік&ти, доректй і дорікнути; закидати, за
кинути (кому що); робйти (зробйти) докір
(кому).

ПАПІЛАВАНЬІ попйляний. — Див. ще папілав&ць.
ПАПІЛАВАЦЬ док. 1. (усе, багато) попиляти,
перепилйти; 2. (деякий час) попиляти.
ПАПІХІЧ / ПАПІХАЧ, -чк ч. розм. попйхач.
ПАПЛАВЁЦ, -лауц& і ПАПЛАВОК, -лаука ч.
заплава ж., заливні лука ж.; луг.
ПАПЛАВОК1, -ла$кк ч. у різн. знач, поплавок.
ПАПЛАВОК2 див. паплавёц.
ПАПЛЁСЦ1 док. 1. (усе, багато; деякий час)
поплести.
ПАПЛЁСЦ1СЯ док. 1. поплентатися, почвала
ти, потюпати, почалапати; 2. (про рослини)
поплестйся.
ПАПЛЁЦ1НА ж. стол. (тонка жердина, на якій
закріплюється солома на даху) лата.
ПАПЛЁЧН1К ч. сподвижник, споборник; по
братим; соратник.
ПАПЛЁЧН1ЦА ж. сподвйжниця, споборниця;
посестра; соратниця.
ПАПЛЁСКАЦЦА див. паплібхацца.
ПАПЛЁСКАЦЬ див. паплібхаць.
ПАПЛЁСКВАЦЬ див. паплюхваць.
ПАПЛЁТ, -ту зб. ч. (матеріал для решетування
дахів) л£ти.
ПАПЛЙСЦІ і ПАПЛЬІЦЬ док. у різн. знач, попливтй, поплистй, (рідше) поплйнути; лбдка
~лыл& ^ніз па раці човен поплйв униз по
річці; высбка у нёбе -льілі павётраныя шары
високо в нЄбі попливли повітряні кулі; у цішьіні -льигі гукі вальса у тиші попливли зву
ки вальсу; -льілі гады за гадамі попливли
рбкй за роками.

ПАПРАШАЙНЩТВА

ПАПЛЮХАЦЦА і ПАПЛЕСКАЦЦА (розм.) док.
похлюпатися, похлюпотатися, похлюпотітися, поплескатися; (розм.) похлюпостатися і
побовтатися.
ПАПЛЮХАЦЬ і ПАПЛЕСКАЦЬ (розм.) док.
похлюпати, поплескати.
ПАПЛЮХВАЦЬ і ПАПЛЕСКВАЦЬ (розм.) не
док. поплескувати, (рідше) попліскувати.
ПАПЛЯВУЗГАЦЬ док. прост. побазікати, по
теревенити, поварнякати, помолоти [язиком].
ПАПЛЯТКАРЬІЦЬ док. попліткувати, поплес
кати [язиком], поклепати [язиком], попаще
кувати.
ПАПОЙКА ж. розм. пиятйка; гулянка, гульня.
ПАПОМНІЦЬ док. згадати; 0 папбмні має слбва! згадаєш [тоді] моє слово (мої слова)!; зга
даєш, що я тобі казав; спом’ян Єш моє слово.
ПАПОМСЦІЦЦА док. розм. помстйтися, відімстйти і відомстити.
ПАПОРКАЦЦА док. попорпатися, покопирсатися.
ПАПОРКАЦЬ док. покопирсати, подовбати,
поколупати, подлубати, поштйркати, поштрйкати.
ПАПО^НЩЬІ прислівн. розм. (їсти) жадібно,
захланно.
ПАПРАБАВАНЬІ і ПАСПРАБАВАНЬІ 1. спробуваний, вйпробуваний; 2. зазнаний, звіда
ний; 3. спробуваний, попробуваний, покушто
ваний, скуштований. — Див. ще папрабав&ць.
ПАПРАБАВАЦЬ док. 1. спробувати, вйпробувати; с. устбйлівасць чагб-нббудзь вйпробувати стійкість чого-нЄбудь; 2. зазнати, спізна
ти; звідати; мнбга єн ~вау на сваім вяку багато
чого він зазнав на своєму віку; 3. (з їсти для
проби) попробувати, покуштувати, скушту
вати; 4. з інф. (зробити спробу) спробувати
(щось зробити); п. пераплмсці р§чку спробу
вати перепливтй річку.
ПА-ПРАДАЖНІЦКУ прислівн. по-зрадниць
кому, по-зрадницьки.
ПАПРАДУХА ж. заст. пряля.
ПАПРАКАЦЬ див. папік&ць.
ПАПРАКУДЗІЦЬ док. розм. попустувати, по
бешкетувати, поколобродити.
ПАПРАСВІДРОУВАНЬІ попросвердлюваний.
— Див. ще папрасвідрбуваць.
ПАПРАСВІДРОуВАЦЬ док. (про багато) по
просвердлювати, попровірчувати.
ПАПРАСТАРНЕЦЬ док. попросторішати.
ПАПРАУНЬІ поправний; (про людину) виправ
ний.
ПАПРАУЧА-ПРАЦО^НЬІ виправно-трудовий.
ПАПРАУЧЬІ виправний, поправний.
ПАПРАЦІВІЦЦА док. розм. поопиратися, поупиратися; побрик£тися; попручатися.
ПАПРАЧЬІНАЦЦА док. (про багатьох) попро
кидатися, попробуджуватися, попробуркува
тися.
ПАПРАШАЙКА ч. і ж. жебрак ч., жебрачка
ж ., прошак ч., прохач «/., прохачка ж.
ПАПРАІІіАЙНІЦТВА с . жебрацтво, жебран
ня, жебрування, жЄбри (мн.); канючення.
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с. жебрання, жебруван-

ня; канючення.
ПАПРАШАЙНІЧАЦЬ недок. жебрати, жебру
вати, жебрачити; канючити; циганити.
ПАЦРОК, -ку ч. докір, з&кид.
ПА-ПРАСТОМУ прислівн. по-простому, по
просту; просто.
ПА-ПРОСТУ прислівн. запросто, по-простому,
попросту.
ПАПРУЦЯНЕЦЬ док. розм. 1. (про все, про багато що) подерев’яніти, поклякнути, позаклякати; подубіти, позамерзати; 2. (про ба
гатьох, про всіх) поздихати, попропадати.
ПАПРЬІВОРВАНЬІ поприорюваний. — Див.
ще папрьівбрваць.

ПАПРЬІВОРВАЦЬ док. (про багато) попри
орювати.
ПАПРЬІВЬІКАЦЬ док. позвикати, пообвикати, понавикати.
ПАПРЬІГАЖЇЩЬ док. покращати, погарніша
ти, (рідше) покрасивішати, похорошіти.
ПАПРЬІМАЦОУВАНЬІ поприкріплюваний. —
Див. ще папрьімацбуваць.
ПАПРЬІМАЦОУВАЦЦА док. (про багатьох,
про багато) поприкріплюватися і поприкріп
лятися.
ПАПРЬІМАЦОУВАЦЬ док. (багато, усе) по
прикріплювати і поприкріпляти.
ПАПРЬІСУТНІЧАЦЬ док. побути [присутнім].
ПАПРЬІЦЯРУШВАНЬІ 1. попритрушуваний;
присйпаний; 2. поприпорошуваний. — Див.
ще папрьіцярушваць.

ПАПРЬІЦЯРУШВАЦЬ док. (багато, усе) 1. попритрушувати, поприсипати; 2. (про сніг) поприпорошувати.
ПАПР$ГЧЬІ і ПАПРАЖЬІЦЬ док. (каву, на
сіння) посмажити; (горіхи і т. ін. — ще) попряжити; 2. (усе, багато) пересмажити.
ПАПРФГЧЬІСЯ док. 1. (деякий час) посмажи
тися; 2. (смажачись, стати готовим) підсма
житися.
ПАПСТРЬІКВАЦЬ недок., ПАПСТРЬІКАЦЬ док.
розм. давати щйглів, надавати щйглів; поляс
кувати, поляскати.
ПАПУГАЙ ч. прям., перен. папуга.
ПАПУГАЙНІЧАЦЬ недок. розм. повторювати
(повторяти) як папуга.
ПАПУГАЙСТВА с . розм. мавпування.
ПАПУДЖАНЬІ сполоханий, розполоханий, спо
лошений. — Див. ще пап^дзіць.
ПАПУДЗІЦЦА і ПАПУЖАЦЦА док. (про ба
гатьох) полякатися, поперелякуватися, по
налякуватися; пополохатися.
ПАПУДЗІЦЬ док. (багатьох, усіх) полякати,
поперелякувати, поналякувати; пополохати.
ПАПУЖАНЬІ 1. наляканий, настраханий; 2. пе
реляканий. — Див ще папуж&ць.
ПАПУЖАЦЦА див. пап£дзіцца.
ПАПУЖАЦЬ док. 1. полякати, налякйти, по
страхати, пострашйти, пожахати; пополоха
ти, пополошйти; 2. (багатьох, усіх) поляка
ти, поналякувати, поперелякувати.
ПАПУКАЦЦА док. розм. полопатися, порозри
ватися.

ПАПЯРОЧНІК

ПАПУНСАВЁЦЬ док. почервоніти, почервоні
шати.
ПАПЙРСКАНЫ побрйзканий, попрйсканий;
покроплений; збрйзканий; збрйзнугий; спрйсканий, сприснутий; скроплений. — Див. ще
папырскаць.

ПАПЙРСКАЦЦА 1. (оббризкати себе чим-небудь) побрйзкатися, попрйскатися; покропйтися; 2. (деякий час) побрйзкатися.
ПАПЙРСКВАЦЬ недок., ПАПЫРСКАЦЬ док.
побрйзкувати, побризкати, попрйскувати, попрйскати; (док. : трохи зволожити) збрйзкати
і збрйзнути, спрйскати і сприснути.
ПАПЙРХАЦЬ док. попурхати.
ПАПЙРХВАЦЬ недок., ПАПЙРХАЦЬ док. попйрхувати, попйрхати; попйрскувати, попйрскати; попрйскувати, попрйскати.
ПАПЫТАННЕ с. дбзвіл ч.; без ~ння не спитав
шись, без дозволу.
ПАПЫТАЦЦА (у каго) док. 1. спитати, запи
тати (кого-що, у кого-чого, про що); 2. (попро
сити дозволу) спитатися.
ПАПЫТАЦЬ док. спитйти, запитати, попитати.
ПАПЙЦКАНЫ 1. забруднений, зам&заний, по
замазуваний, закіляний, замурзаний, замазурений, забрьбханий; зашмарований; обгйджений; 2. позабруднюваний, позамазуваний,
позамурзуваний, позабрьохуваний. — Див.
ще папэцкаць.

ПАПЭЦКАЦЦА док. 1. (стати брудним) за
бруднитися, замазатися, замурзатися, замазуритися, забрьохатися, зашмаруватися; об
гидитися; 2. (стати брудними — про багато,
про багатьох; про все, про всіх) позабрудню
ватися, позамазуватися, позамурзуватися,
позабрьохуватися, пошмарув&тися.
ПАПдЦКАЦЬ док. 1. (зробити брудним) забруд
нити, замазати, замастйти, ооробйти, замур
зати, замазурити, забрьохати, зашмарувати,
обгидити, загидити, попаскудити.
ПАПЯЛЁЦЬ недок. розм. (перетворюватися на
попіл; набувати попелястого кольору) попеліти.
ПАПЯЛЇЦЬ недок. (перетворювати на попіл,
спалювати) попелити.
ПАПЯЛІШЧА с. попелйще, згарище, пожари
на ж., пожарйще.
ПАПЯЛЬНІК, род. папельнік& ч. техн. зольнйк, піддувало с.
ПАПЯЛЙСТА-ШФРЬІ попелясто-сірий.
ПАПЯЛЙСТЫ (про колір) попелйстий, попельнастий.
ПАП’ЙНСТВАВАЦЬ док. розм. попиячити.
ПАПЯРОК 1. прийм. з род. в. поперек (кого-чого); 2. прислівн. упоперек, поперёк; 0 стаць
(стайць) п. дарбгі стати (стояти) поперёк до
роги; ст&ць п. гбрла стати кісткою в горлі
(поперёк горла).
ПАПЯРОЧКА і ПЯРЙЧКА ж . 1. (поперечний
брус) поперёчка, (рідше) поперёчина і перёчка; бантина; 2. спец, (поперечна кладка цегли)
поперёчик ч.
ПАПЯРОЧКАВЫ спец, (про цеглу) поперёчиковий.
ПАПЯРОЧНІК ч. поперёчник.
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ПАПЯРОЧНЫ поперечний.
ПАПЯРХНУЦЦА док. поперхнутися; (рідиною
— ще) похлинутися.
ПАПЯЧЬІЦЕЛЬ ч. піклувальник; опікун; (на
вчального закладу — істор.) попечйтель, ку
ратор.
ПАПЯЧЬІЦЕЛЬНІЦА ж. піклувальниця; опі
кунка; попечйтелька, кураторка.
ПАПЯЧЙЦЕЛЬНЫ і ПАПЯЧЬІЦЕЛЬСКІ піклувальний; опікунський; дбайлйвий; старан
ний; (діал.) упадливий.
ПАПЯЧЬІЦЕЛЬСТВА с. піклування; опікуван
ня; (істор.) кураторство.
ПАРА1ж. у різн знач, пара; п. ббтау пара чобіт;
~ры кружьіліся у вальсы пари кружляли у
вальсі; ён табё не п. він тобі не пара (не до
пари, не рівня); у ~ры з кім-небудзь удвох (у
парі) з ким-небудь; 0 два ббты пара прик.
обоє рябоє, одйн одного вартий; яке їхало,
таке й здйбало.
ПАРА2 ж. пара, мн. пара, парй; ператварінне
вадкасці у ~ру перетворення рідинй на пару;
насычаная п. насичена пара; 0 з лёгкай парай
доброго здоров’я помйвшись (попарившись);
п. касцёй не лбміць присл. пара кісток не крутить
(не ломить); пара парить, а кісток не варить.
ПАРА ж. 1. (період) пора, доба; летняя п. літня
пора (доба); і . час, годйна; хто у такую пару
вячЗрае? хто в таку пору (в такий час) вече
ряє?; 3. у знач. прис. пора; п. дадбму пора
додому; 0 да пары да ч&су до часу; з таё пары
від того часу, з тих пір, відтоді; да гЗтай пары
до цього часу, досі, дотепер; самая п. саме
час, якраз на часі; ад пары да пары від часу
до часу, час від часу; часом; да пары збан
ваду нбсіць присл. до часу дзбан воду носить;
занадився кухоль по воду ходйти, поки йому
вухо не відламали; занадився звір до скотйни
— попробує рогатйни.
ПАРААХАЛАДЖАЛЬНІК ч. техн. пароохолоджувач.
ПАРАБАВАНЬІ пограбований. — Див. ще парабаваць.

ПАРАБАВАЦЬ док. пограбувати.
ПАРАБАК, -бка ч. наймит.
ПАРАБЇЦЦА док. 1. поробйтися, зробйтися;
стати; ад дбугай хадьі нбгі ~б£ліся цяжкімі від
довгої ходьбй ноги поробилися (стали) важкйми; 2. розм. статися, скоїтися, зчинйтися;
што г§та у вас -білася? що це у вас сталося
(скоїлося)?
ПАРАБЇЦЬ док. 1. (багато, усе; деякий час) поробйти; 2. (у што) розм. побруднйти, пома
зати, позамазувати, замастйти, покаляти,
обробйти; 0 нічбга не парббіш нічого не вдієш
(не зробиш, не поробиш), нічого робйти; нема[є] ради.
ПАРАБКАВАЦЬ недок. розм. наймитувати, хо
дйти по наймах.
ПАРАБКО^СКІ наймитський.
ПАРАБКОУСТВА с. найми (мн.), наймитуван
ня.
ПАРАБЧАНКА ж. наймичка.
ПАРАБЧУК, -ка ч. (наймит-підліток) наймит
чук, наймитча.
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ПАРАВЬІ у різн. знач, паровий; ~вбе ацяпленне
парове опалення; п. рухавік паровйй двигун;
~вая катлета парова котлета.
ПАРАВБІМЄРНІК і ПАРАВБІМЯРАЛБНІК ч.
техн. паровимірник.
ПАРАВЬІМбРНБІ і ПАРАВБІМЯРАЛБНЬІ па
ровимірювальний.
ПАРАДЗІХА ж. породілля, (рідше) поліжниця.
ПАРАДНбННЕ с. поріднення.
ПАРАДНЕНЬІ і ПАРОДНЕНЬІ 1. поріднений;
-ньія гарадьі поріднені міста; міста-побратйми; 2. зріднений; поріднений; споріднений;
наблйжений.
ПАРАДНЙДЬ док. 1. поріднйти; 2. зріднити, породичати.
ПАРАДЧФЛЬІ і ПАРАДЗЕЛБІ поріділий.
ПАРАДЧФЦЬ і ПАРАДЗбЦЬ док. порідшати,
порідіти, зрідіти.
ПАРАЕНБІ порекомендований.
ПАРАЖАЛБНАСЦБ ж . уражуваність.
ПАРАЖАЛБНБІ уражуваний; ~ная тзрьітбрьія
уражувальна територія.
ПАРАЖАЦЦА недок. пас. уражатися і (рідше)
уражуватися; поражатися; розбиватися.
ПАРАЖАЦБ недок., ПАРАЗЇЦЬ док. 1. уражу
вати, уразйти; поражати, поразйти; ударяти,
ударити; влучати, влучити; попадати, попас
ти; розбивати, розбйти; 2. (умертвити) уби
вати, убити, повбивати.
ПАРАЖФННЕ с. поразка ж.\ ураження; нанесці п. пращуніку завдати поразки ворогові,
розбйти ворога; п. цілі ураження цілі.
ПАРАЗБЛЬІТВАНЬІ порозплутуваний. —Див.
ще паразбльггваць.

ПАРАЗБЛЬІТВАЦЬ док. порозплутувати.
ПАРАЗБУРВАНЬІ і ПАРАЗБУРАНЬІ поруй
нований, порозвалюваний, поплюндрований,
понйщений. — Див ще паразбурваць.
ПАРАЗБУРВАЦЦА і ПАРАЗБУРАЦЦА док.
(про багато, про все) поруйнуватися, позруй
новуватися; порозвалюватися, понйщитися.
ПАРАЗБУРВАЦЬ і ПАРАЗБУРАЦЬ (багато,
усе) поруйнувати, позруйновувати, порозва
лювати, понйщити.
ПАРАЗБЗРСВАНЬІ розм. порозв’язуваний, по
розплутуваний. — Див. ще паразбЗрсваць.
п а р а з б Ф р с в а ц ц а док. розм. (про багато,
про все) порозв’язуватися.
ПАРАЗБЙРСВАЦЬ док. розм. (багато, усе) по
розв’язувати, порозплутувати.
ПАРАЗВАЖАЦЬ док. поміркувати, подумати,
помйслити, (розм.) помізкувати, покумекати.
ПАРАЗВАРВАНЬІ порозварюваний. —Див. ще
паразварваць.

ПАРАЗВАРВАЦЦА док. (про багато, про все)
порозварюватися.
ПАРАЗВАРВАЦЬ док. (багато, усе) порозва
рювати.
ПАРАЗВОРВАЦЬ док. (багато, усе) порозорю
вати.
ПАРАЗГРУЖАЦЦА док. (про багато, про бага
тьох) порозвантажуватися.
ПАРАЗГРУЖАЦЬ док. (багато, усе) порозван
тажувати.
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ПАРАЗДЗІМАНЬІ роздутий. — Див. ще параз-

дзімаць
ПАРАЗДЗІМАЦЬ і ПАРАЗДЗЬМУХВАЦЬ док.
(про багато) пороздувати, пороздмухувати;
порозвіювати.
ПАРАЗДЗЯВАЦЦА док. (про багатьох, про всіх)
пороздягатися; (розм.) порозбиратися.
ПАРАЗДЗЯВАЦЬ док. (багатьох, усіх) пороз
дягати; (розм.) порозбирати.
ПАРАЗДУРВАНЫ порозбещуваний, порозпёщуваний, порозбалуваний. — Див. ще параздурваць.

ПАРАЗДУРВАЦЦА док. (про багатьох) порозбе
щуватися, порозпёщуватися; розбалуватися.
ПАРАЗДУРВАЦЬ док. (про багатьох, про всіх)
порозпёщувати, порозбещувати; розбалувати .

ПАРАЗРАУНОУВАЦЦА док. (про багато) по
розрівнюватися.
ПАРАЗРАУНОУБАЦЬ док. (багато, усе) 1. по
розрівнювати; 2. повирівнювати; 3. пороз
гладжувати.
ПАРАЗУВАНЬІ пороззуваний. — Див. ще паразуваць.

ПАРАЗУВАЦЦА док. (про багатьох) пороззу
ватися; (рідше рож.) порозбуватися.
ПАРАЗУВАЦЬ док. (багатьох, усіх) пороззува
ти, (рідше розм.) порозбувати.
ПАРАІЦЦА док. порадитися, (рож.) пораятися.
ПАРАІЦЦА док. (про бджіл) вйроїтися.
ПАРАІЦЬ док. порадити, (рож.) пораїти.
ПА-РАНЁЙШАМУ прислівн. як і раніше, як і
досі, як колись; як і до того; по-старому,
по-давньому.
ПАРАНЕПРАНІКАЛЬНЬІ техн. паронепроникнйй, паростійкйй.
ПАРАНІЦЦА1 док. поранитися.
ПАРАНІЦЦА2док. поквапитися (з чим-небудь)\
[настати, надійтй, зробйти] завчасно, завча
су, передчасно; асеннія халады у гЗтам гбдзе
-ніліся осінні холодй в цьому році настали
передчасно.
ПАРАНКА ж . прост, (запарений корм) запарка.
ПАРАПАРАВАНЫ полагоджений, перемонто
ваний. — Див. ще парапараваць.
ПАРАПАРАВАЦЬ док. полагодити, поремонтувати.
ПАРАПЕРАГРАВАЛЬНІК ч . техн. пароперефівнйк.
ПАРАПЕРАУТВАРАЛЬНІК ч . техн. пароперетворювач.
ПАРАПРАДУКЦЬІЙНАСЦЬ ж. спец, паропродуктйвність.
ПАРАРАЗМЕРКАВАЛЬНІК ч . техн. паророз
подільник.
ПАРАРАЗМЕРКАВАЛЬНЫ паророзподільний.
ПАРАРАЗМЕРКАВАННЕ с. техн. паророзпо
діл */., паророзподілення.
ПАРАСКОРПВАНЬІ рож. порозкопуваний; порйтий.
ПАРАСКОРПВАЦЬ док. рож. (про багато) по
розкопувати; поколупати, порозколупувати,
(діал.) порозкорпувати.

ПАРАСТРЗСВАЦЬ

ПАРАСНІК, -ку ч. поріст, порість ж., порость
ж.; пагони, паростки; чагарнйк.
ПАРАСОН ч. 1. парасоля ж.\ 2. зонт.
ПАРАСОНАВЬІ зонтовий.
ПАРАСОНАВЬІЯ імен. мн. бот. зонтичні.
ПАРАСОНАПАДОБНЬІ бот. зонтоподібний,
зонтикоподібний.
ПАРАСОНІК ч. у різн. знач, парасолька ж., парасолик; зонтик.
ПАРАСОНІСТЬІ зонтичний.
ПАРАСПІЛО^ВАНЬІ порозпйлюваний.
ПАРАСПІЛОУВАЦЬ док. (про багато) порозпйлювати (пилкою).
ПАРАСПРАДАВАНЬІ спроданий, розпроданий,
вйпроданий.
п а р а с п р а д а в а ц ь док. (усе) порозпродува
ти, попродавати, попродати.
ПАРАСПРАНАЦЦА док. (про багатьох, про
всіх) пороздягатися, порозбиратися.
ПАРАСПРАНАЦЬ док. (усіх; усе) пороздягати,
порозбирати; познімати.
ПАРАСПУДЖВАНЬІ порозлякуваний, пороз
полохуваний. — Див. ще парасп^джваць.
ПАРАСПУДЖВАЦЬ док. (багатьох, усіх) порозлякувати, порозполохувати.
ПАРАСПУШЧАЦЦА док. у різн. знач, пороз
пускатися.
ПАРАСПУШЧАЦЬ док. у різн. знач, порозпус
кати.
ПАРАСПЬІРСКВАНЬІ порозбрйзкуваний, порозпрйскуваний, порозпйрскуваний. — Див.
ще параспйрскваць.

ПАРАСПЬІРСКВАЦЦА док. (про багато, про
все) порозбрйзкуватися, порозпрйскуватися,
порозпйрскуватися; порозляпуватися.
ПАРАСПЬІРСКВАЦЬ док. (багато, усе) порозбрйзкувати, порозпрйскувати, порозпйрскувати; порозляпувати.
ПАРАСПЯРАЗВАНЬІ порозперізуваний. — Див.
ще параспяразваць.

ПАРАСПЯРАЗВАЦЦА док. (про багатьох, про
всіх) порозперізуватися.
ПАРАСПЯРАЗВАЦЬ док. (багатьох, усіх) по
розперізувати.
ПАРАСТРУШЧВАНЬІ потрощений, пороз
трощуваний; потовчений, пороздроблюваний, порозчереплюваний. — Див. ще параструшчваць.

ПАРАСТРУШЧВАЦЦА док. (про багато, про
все) потрощйтися, порозтрощуватися, пороздроблюватися і пороздроблятися, порозтовкуватися, порозчербплюватися.
ПАРАСТРУШЧВАЦЬ док. (багато, усе) потрощйти, порозтрощувати, порозбивати, пороздроблювати і пороздробляти, порозтовкувати, порозчербплювати.
ПАРАСТР$СВАНЬІ і ПАРАСТРАСАНЬІ порозтрушуваний. — Див. ще парастрісваць.
ПАРАСТРЗСВАЦЦА і ПАРАСТРАСАЦЦА док.
(про багато, про все) порозтрушуватися; по
розтрясатися.
ПАРАСГРЙСВАЦЬ і ПАРАСТРАСАЦЬ док. (разкидати — про багато, про все) порозтрушу
вати; порозкидати.
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ПАРАСХІНАНЬІ і ПАРАСХ1НАТЫ порозгбртаний; порозпйнаний; порозхрйстуваний; порозчйняний; порозкрйваний. — Див. ще парасхін&ць.
ПАРАСХІНАЦЦА док. (про багато; про бага
тьох) порозгортатися, порозпинатися, по
розхристуватися, порозчинятися, порозкри
ватися.
ПАРАСХІНАЦЬ док. (багато, усе) порозгорта
ти, порозпинати; порозхрйстувати; порозчи
няти; порозкривати.
ПАРАСЦЯРУШВАНЫ порозтрушуваний; розсйпаний. — Див. ще парасцяр^шваць.
ПАРАСЦЯРУШВАЦЦА док. (про багато, про
все) порозтрушуватися, порозсипатися.
ПАРАСЦЯРУПІВАЦЬ док. (багато, усе) по
розтрушувати; порозсипати.
ПАРАСЦЯРФБЛ1ВАНЫ порозчйщуваний (ви
рубуванням). — Див. ще парасцярзбліваць.
ПАРАСЦЯР&БЛІВАЦЬ док. (багато, усе) по
розчищати (від дерев, кущів — вирубуванням).
ПАРАУНАВАЦЦА див. параунбувацца.
ПАРАУНАВАЦЬ1 див. параунбуваць.
п а р а У н а в а ц ь 2 док. (виявити ревнощі) поревнувати.
ПАРА^НАЛЬНА і ПАРАУНАУЧА прислівн. порівнюючи, як порівняти (з ким-чим, до когочого), порівняно; проти, супроти.
ПАРАУНАЛЬНАСЦЬ ж . порівнянність.
ПАРАУнАУЧА див. парабольна.
ПАРАУНОУВАННЕ с. рівняння, порівнювання.
ПАРАУнОУВАЦЦА недок. пас., ПАРАУНАВАЦЦА док. порівнюватися, порівнятися, при
рівнюватися, прирівнятися.
ПАРАУЦОУВАЦЬ недок., ПАРАУНАВАЦЬ і
ПАРАУНАЦЬ док. у різн. знач, порівнювати,
порівняти; прирівнювати, прирівняти; ~н&ць
дзве велічьіш порівняти дві величйни.
ПАРАХМАНЁЦЬ док. 1. (про людину) полагід
нішати, подобрішати; 2. (про тварину) по
смирнішати, (розм.) поплохшіати.
ПАРЖЫШЧАВЫ с.-г. стерньовйй, післяжнйвний, пожнйвний.
ПАРЮУІЕДРУКАВАННЕ с. текст, ситцеви
бивання.
ПАРКАЛЕДРУКАРСКІ текст, ситцевибивнйй.
ПАРКАЛЕНАБіУНЬІ текст, ситценабивнйй.
ПАРКАЛЕФАРБАВАЛЬНЫ текст, ситцефар
бувальний.
ПАРКАЛЁВЫ 1. перкалевий; 2. сйтцевий.
ПАРКАЛЬ, -лю ч. текст. 1. перкаль ч. і ж.;
2. сйтець.

ПАРНА1прислівн. (парами) парно, п. размёшчаныя ліспа парно розміщене лйстя.
ПАРНА2 у знач, безос. прис. парно, парко, вар
ко, душно, задушливо.
ПАРНЫ1 \. у різн. знач, парний; парйстий;
~ныя лісти парне лйстя; п. зкіпаж парйстий
екіпаж; 2. грам, п&рны лік двоїна.
ПАРНЫ2 душнйй, паркйй, млосний.
ПАРОДНЕНЫ див. параднёны.
ПАРОНІКА ж . обл. (парена ріпа, морква) паренйна.

п а р З зн ік

ПАРОУНУ прислівн. нарівно, порівну; дзяліць
п. ділйти нарівно.
ПАРОЮ прислівн. 1. часом, інколи, деколи,
іноді, порою; 2. вчасно, впору; п. пасёяць лён
вчасно (впору) посіяти льон.
ПАРСіОК, -кіі ч. прям., перен. кабан.
ПАРСЮЧЬІНЬІ кабанячий.
ПАРТСПАГНАННЕ с. (партыйнае спагнанне)
партстягнення (партійне стягнення).
ПАРТСХОД, -ду ч. (партыйны сход) партзбори
(партійні збори).
ПАРТУЗНОС, -су ч. партвнёсок.
ПАРТЫЯ ж . у різн. знач, партія; палітьічная п.
політйчна партія; геалагічная развёдачная п.
геологічна розвідувальна партія; нбвая п. тав&ру нова партія (комплект) товару.
ПАРУБЁНБ, -бня ч обл. (жердина) рубель.
ПАРУЖАВЁЦЬ док. порожевіти, порожевішати.
ПАРУЖОВІЦЬ док. (зробити рожевим) порожёвйти.
ПАРУКАЦЦА док. обл. (привітатися потиском
рук) поручкатися.
ПАРУМЗАЦЬ док. розм. (поплакати) порюма
ти, порюмсати.
ПАРУПІЦЦА (аб кім-чьім) док. подбати, по
клопотатися, попіклуватися (про кого-що).
ПАРУШАЛЬНІК ч: порушник.
ПАРУПіАЛЬНІЦА ж . порушниця.
ПАРУПІАЦЦА недок. пас. порушуватися.
ПАРУШАЦЬ недок., ПАРУШЬІЦЬ док. пору
шувати, порушити; нехтувати, знехтувати;
зневажати, зневажити; топтати, потоптати;
переступати, переступйти; -шыць закбн по
рушити (переступйти) закон; -шыць спакбй
порушити спокій.
ПАРУШЬІНКА / ПАРУШЬІНА ж. порошйнка
ПАРУШЬІЦЦА док. 1. порушитися; 2. зруши
тися, зворухнутися.
ПАРУШЬІЦЦА недок. пас. порошйтися.
ПАРУШЬІЦЬ недок. порошйти.
ПАРУШ^НЕЦ, -нцу ч. бот. зимолюбка ж.
ПАРУШЗННЕ с. порушення, (незак. д. — ще)
порушування.
ПАРЦЯНЬІ (про тканину) бавовняний.
ПАРЬІБАЧЬІЦЬ док. порибалити.
ПА-РЬІБІНАМУ прислівн. по-рйб’ячому.
ПАРЬІВІСТА прислівн. порйвчасто, порйвно,
(рідше) порйвчато; рвучко.
ПАРЬІВІСТАСЦЬ ж. порйвчастість, порйвчатість; рвучкість.
ПАРЙВ1СТЫ порйвчастий, порйвний, (рідше)
порйвчатий; рвучкйй, (розм.) рвачкйй; (діал.)
рвучий; п. вёцер порйвчастий (рвучкйй) ві
тер.
ПАРЙ?, -рыву ч. прям., перен. порйв, (вітру)
подув, (гніву) напад, (до чого-небудь) потяг,
(прагнення) поривання, (захоплення) запал.
ПАРЫХЛЁЦБ док. стати (зробйтися) пухкйм
(сипкйм, крихкйм, трухлйвим).
ПАРЬІХЛІЦЬ док. (багато, усе) підпушйти, розпушйти, порозпушувати, перепушйти.
ПАРдЗНІК, -ку ч. бот. гірська жабриця ж.,
порізник.
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ПАР^НЧАВЫ поручневий, перйльний, пара
петний.
ПАРФНЧЫ, -чау, одн. парЗнча ж. поруччя, по
ручні; (у кріслі) бйльця, била, перйла; (на
мосту) парапет ч.
ПАРЭШНА ж . прост, тріщина, шпарйна.
ПАСАГ, -гу ч. посаг, (заст.) віно с.
ПАСАДЖОНЫ: п. б&цька етногр. весільний
(посаджений, вінчальний, посадний, голо
ватий, стольний, проханий) б£тько; ~ная м§ці етногр. весільна (посаджена і т. ін.) мйти.
ПАСАДЗЁЙН1ЧАЦЬ док. посприйти (кому-чому)\ стати в пригоді.
ПАСАКАТХЦЬ док. 1. покудкудакати; 2. перен.
побазікати, потеревенити, поцвёнькати, по
варнякати; поцокотіти, поцокотіти; 3. (швид
ко поїхати возом) поторохтіти.
ПА-САПРАУДНАМУ прислівн. по-спр&вжньому.
ПАСАРАМАЦЇЦЬ док. розм. 1. присоромити,
пристидйти; п. гультай присоромити лёдаря
(неробу); 2. (завдати сорому багатьом) осо
ромити, зганьбйти.
ПАСАСКАКВАЦЬ / ПАСАСКОКВАЦЬ док. (про
багатьох і про багато що) позіскакувати.
ПАСАСКРАБАНЫ / ПАСАСКРЙБВАНЫ док.
позішкрйбуваний. — Див. ще пасаскраб&ць.
ПАСАСКРАБЛЦЬ і ПАСАСКРЙБВАЦЬ док.
позішкрйбувати.
ПАСАСЛОУНЬІ істор. становий.
ПАСАСТАУЛЯНЫ складений, укладений; повпорядкбвуваний; постворюваний. — Див. ще
пасастауляць.
ПАСАСТАУЛЯЦЬ док. (про багато) у різн. знач.
поскладати; (словники) поукладати; (збірни
ки) поупорядковувати; постворювати, поутворювати.
ПАСАЧЬІЦЬ док. постёжити (за ким-чим), по
пильнувати (кого-чого).
ПАСАШЧЫКВАНЫ і ПАСАШЧЫПВАНЫ позіщйпуваний; позіскубуваний. —Див. ще пасашчйкваць.
ПАСАШЧЬІКВАЦЬ / ПАСАШЧЙПВАЦЬ док.
позіщйпувати, позіскубувати.
ПА-СВАЯЦКУ прислівн. по-родйнному.
ПАСВЁДЧАННЕ с. 1. (дія) засвідчення, посвід
чення, (незак. д. — ще) засвідчування, посвід
чування; 2. (документ) посвідка ж., посвід
чення; свідоцтво; п. асббы посвідка про особу;
п. аб нараджЗнні свідоцтво про народження.
ПА-СВЁЦКУ прислівн. по-світському, по-світськи.
ПАСВІДРАВАЦЬ док. 1. (деякий час) посвердлйти, повертіти; 2. (багато, усе) пересвердлйти, перевертіти.
ПА-СВЇНСКУ прислівн. розм. по-свинячому,
по-свйнському, по-свйнськи.
ПАСВІЦЦА недок. пустися.
ПАСВІЦЬ недок. пасти; (овець — ще) чабану
вати, вівчарювати.
ПА-СВОЙСКУ прислівн. розм. по-свійському,
по-свійськи, по-своєму, як сам зн£ю.
ПА-СВЯТОЧНАМУ прислівн. по-святковому,
(рідше) по-святочному; святкбво.

ПАСКАРЭННЕ

ПАСВЯЦІЦЬ1 док. 1. посвітйти; п. ліхт&рькам
посвітйти ліхтариком; 2. посвітйти, посйяти.
ПАСВЯЦІЦЬ2 док. 1. освятити, посвятйти; п.
вад^ посвятити воду; 2. посвятйти, вйсвятити;
п. у рьщарьі посвятйти в лйцарі; п. у архіманд
рити вйсвятити в архімандрити; 3. (ознайоми
ти з чимось потаємним, не всім відомим) по
святйти, відкрйти, ознайомити (з чим).
ПАСВЯЧАЦЦА недок. звор., пас., ПАСВЯЦІЦЦА док. висвйчуватися, вйсвятитися.
ПАСВЯЧАЦЬ недок. освйчувати; висвйчувати.
— Пор. пасвяціць2 2, 3.
ПАСВЯЧОНЬІ 1. посвйчений; 2. вйсвячений.
— Див. ще пасвяч&ць.
ПАСВЯЧЗННЕ с. посвйчення; висвячення.
ПАСЕЛІШЧА с. 1. археол. поселення; 2. село,
селище.
ПАСЕРДАВАЦЬ док. розм. посердитися, по
гніватися.
ПАСЕЛАК, -лка ч. селище с., вйселок.
ПА-СЙМАЕ вст. сл. по-сьоме.
ПАСІВЕРАНЬІ обвітрений; п. твар обвітрене
облйччя.
ПАСЇВЕРАЦЬ док. (про шкіру) обвітритися;
потріскатися (від вітру).
ПАСІЛКАВАЦЦА див. падсілкбувацца.
ПА-СІРОЦКУ прислівн. по-сирітському, по-сирітськи.
ПАСКА ж. розм. смуга.
ПАСКАВЙТВАННЕ с. повйскування, вищан
ня, верещання; скавучання, скйглення, скиг
ління, скімлення, скавуління; кувікання.
ПАСКАВЬГГВАЦЬ недок., ПАСКАВЬГГАЦЬ док.
прям., перен. повйскувати, повищати; вища
ти (верещати), поверещати; (про собаку) скав
чати (скавучати, скиглити, скімлити, скавулі
ти), поскавчати (поскавучати, поскиглити,
поскімлити, поскавуліти); (про свиню) кувіка
ти, покувікати.
ПАСКАКАЦЬ док. 1. пострибати, поплигати,
поскакати; 2. потанцювати; 3. швидко по
їхати, поскакати; майнути.
ПАСКАРАЛЬНІК ч. техн. прискорювач, пришвйдчувач.
ПАСКАРАЛЬНЬІ техн. прискбрювальний,
пришвидшувальний.
ПАСКАРАЦЦА і ПАСКОРВАЦЦА недок. звор.,
пас., ПАСКОРЬІЦЦА док. у різн. знач, при
скорюватися, прискоритися, пришвйдшуватися, пришвидшитися; рух пбезда ~рьіуся рух
потяга пришвидшився (прискбрився); зварбт мой -риуся повернення моб пришвйдшилося.
ПАСКАРАЦЬ і ПАСКОРВАЦЬ недок., ПАСКОРЬІЦЬ док. у різн. знач, прискорювати,
прискорити; пришвйдшувати, пришвидшити;
-рьщь вйхад кнігі прискорити вихід книжки.
ПАСКАРАЧАЦЦА док. (про багато) поскоро
чуватися.
ПАСКАРАЧАЦЬ док. (про багатьох, про бага
то) поскорочувати.
ПАСКАРДЗІЦЦА док. поскаржитися, пожалі
тися; побідкатися.
ПАСКАР&ННЕ с. у різн. знач, прискорення,
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пришвйдшення, (незак. д. — ще) прискорю
вання, пришвидшування.
ПАСКВАРЬІЦЦА док. (про сало) пошкварити
ся, посмажитися.
ПАСКВАРЬІЦЬ док. (сало) 1. (деякий час) по
шкварити, посмажити; 2. (усе) пошкварити;
попересмажувати.
ПАСКЛЮДАВАНЬІ тесл. обтесаний. — Див.
ще пасклюдаваць.

ПАСКЛЮДАВАЦЬ док. тесл. (багато, усе) об
тесати, пообтісувати.
ПАСКНАРНГЧАЦЬ док. розм. поскупйтися; по
шкодувати.
ПАСКОРВАЦЬ див. паскар&ць.
ПАСКРЙПАЦЬ і ПАСКРЬІПЕЦЬ док. по
скрипіти, порипіти.
ПАСКРФБАК -бка ч. (невелика хлібина із за 
лишків тіста; жарт.: остання дитина в р о 
дині) вйшкребок.
ПАСКРФБЕНЬІ пошкрябаний. — Див. ще па-

скрЗбці.

ПАСКРФБКІ, -кау мн. розм. (вишкрябані за 
лишки чого-небудь) вйшкребки, вйскребки,
вйскрібки.
ПАСКРФБЦІ док. 1. пошкрябати, поскребтй;
2. (багато, усе) пошкрябати, поскребтй, перечйстити.
ПАСКУГОЛІЦЬ док. 1. повйти, поскімлити;
(про собаку — ще) поскавучати; 2. перен.
розм. поскйглити.
ПАСКУЛЬВАНЬІ розм. поскиданий; позвалю
ваний, поперекиданий, поперевертаний. —
Див. ще паскульваць.

ПАСКУЛЬВАЦЦА док. розм. (про багато, про
багатьох) поскидатися, позвалюватися, по
перекидатися, поперевертатися.
ПАСКУЛЬВАЦЬ док. розм. (багато, усе; бага
тьох, усіх) поскидати, поспихати, позвалю
вати, поперекидати, поперевертати.
ПАСКУРЧВАНЬІ поскручуваний, зігнутий. —
Див. ще паскурчваць.

ПАСКУРЧ ВАЦЦА док. (про багатьох, про ба
гато) 1. покорчитися, поскорчуватися, по
скручуватися; 2. поскручуватися, постйскуватися.
ПАСКУРЧВАЦЬ док. (багато, усе) поскручу
вати, позгинати.
ПАСЛАНЬІ1 посланий, надісланий. — Див. ще
пасьіл&ць.

ПАСЛАНЬІ2 постелений. — Див. ще слаць2.
ПАСЛАНЙЦЦА док. потинятися, повештати
ся, посновиґати, пошвендяти, поникати,
(підсил.) попотинятися, поповештатися, попошвендяти.
ПАСЛАЦЦА док. 1. простяггйся, простягнути
ся, (про багатьох) попростягатися; 2. розм.
(приготувати собі постіль) постелйтися, (рід
ше) послатися.
ПАСЛАЦЬдмв. пасьілаць.
ПАСЛЕДАК, -дка ч. розм. (найменший у родині)
мізйнець, мізйнок, вйшкребок.
ПАСЛ$ДЬІШ ч. розм. знев. недобиток, послідок.
ПАСЛІБІЗАВАЦЬ док. розм. почитати по складах.
ПАСЛІЗГАЦЦА док. розм. покататися, посков-
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затися; п. на лёдзе покататися (посковзатися) на льоду.
ПАСЛОЙНА прислівн. шарами, пошарово.
ПАСЛОЙНЫ шаровйй, пошаровий.
ПАСЛУГА ж. 1. послуга; зрабіць ~гу каму-небудзь зробйти (учинйти) ласку кому-нёбудь;
2. тільки мн. заст. служіння с., слугування
с.; быць на ~гах у кагб-нёбудзь наймитувати,
слугувати, служйти, бути слугою; (про чоло
віка — ще) бути служником; (про жінку —
ще) наймичкувати, бути служницею; 0 мядзвёжая п. ведмежа послуга, послуга на шко
ду; да вашых паслуг до ваших послуг, до по
слуг вам.
ПАСЛУГАЧ, -чk ч. знев. поплічник, посіпака,
полйгач; прислужник.
ПАСЛУГАЧКА ж. знев. поплічниця, посіпака,
полйгачка; прислужниця.
ПАСЛУГОУВАЦЬ недок. розм. прислуговува
ти, прислужувати, служити, (заст.) послуго
вувати.
ПАСЛУХАЦЬ док. у різн. знач, послухати; п.
лёкцыю послухати лекцію; п. музыку послу
хати музику; -хайце, што я вам скажу послу
хайте, що я вам скажу.
ПАСЛУХМЙНА прислівн. слухняно, (рідше) по
слушно.
ПАСЛУХМЙНАСЦЬ ж. слухняність, послух ч.\
(рідше) послушність, послухняність; (заст.)
послухнянство с., послухання с., послушен
ство с.
ПАСЛУХМЙНСТВА с. слухняність ж., послух ч.\
(рідше) послушність ж ., послухняність ж.\
(заст.) послухнянство с., послухання с., по
слушенство с.; покірність ж.
ПАСЛУХМЙНЫ слухняний, (рідше) послушний, послухняний; покірний; ~нае дзіця слух
няна дитйна, слухняне дитя.
ПАСЛУПіФНСТВА с. слухняність ж., послух
ч.\ (рідше) послушність ж ., послухняність
ж ., (заст.) послухнянство, послухання, по
слушенство.
ПАСЛЙ 1. прислівн. після, (рідше) опісля; по
тім, потому; відтак; г5та мбжна зрабіць п. це
можна зробйти після (опісля, потім, пото
му); 2. прийм. з род. після, (рідше) опісля; по
(з міси,. в.)\ п. Новага гбда після Нового року;
п. некалькіх дзён після кількох днів, по кіль
кох днях; 0 п. дбжджыка у чацвёр прик. на
Миколи та й ніколи.
ПАСЛЯАБЁДЗЕННЫ післяобідній, пообідній.
ПАСЛЯДЗЁЯННЕ с. спец, післядія ж .; (рідко)
післядіяння; магнітнае п. магнітна післядія;
термін ~ння угнаенняу термін (строк) післядії
добрив.
ПАСЛЯЗАРОДКАВЫ біол. післязародковий.
ПАСЛЯКАСТРЬГЧНІЦКІ післяжовтневий.
ПАСЛЯЛЕДАВІКОВЬІ і ПАСЛЯЛЕДНІКОВЬІ
геол. післяльодовиковий.
ПАСЛЯЛОГ ч. лінгв. післяйменник.
ПАСЛЯНАВАЛЬНІЧНЬІ ПІСЛЯфОЗОВЙЙ.

ПАСЛЯНАЦІСКНЙ післянаголошений.
ПАСЛЯСВЯТОЧНЫ післясвятковий.
ПАСЛЯСЛОУЕ с . післямова ж ., післяслово.
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ПАСЛЯУБОРАЧНЫ с.-г. післязбиральний.
ПАСМАГЛЫ / ПАСМЙГЛЫ (про губи) за
шерхлий, пошерхлий, який (що) зашерх (по
шерх), посмаглий, засмаглий, який (що) по
смаг (засмаг).
ПАСМАГНУЦЬ і ПАСМЙГНУЦЬ док. (про гу 
би) зашерхнути, зашерхти, пошерхнути; по
смагнути, засмагнути.
ПАСМАКАВАЦЬ док. 1.посмакувати; 2. по
куштувати, скуштувати, попробувати.
ПАСМАЛЇЦЬ1 док. (смолою) посмолйти.
ПАСМАЛЇЦЬ2 док. (вогнем) посмалйти.
ПАСМЁЙВАЦЦА і ПАСМІХАЦЦА недок.
1. (від часу до часу) посміюватися, підсмі
юватися; сміятися; 2. (з каго-чаго) посмі
юватися, підсміюватися, підсміхатися (з кого-чого); сміятися (з кого-чого).
ПАСМЁШЫШЧА с. 1. (предмет глузування)
посміховище, сміховище, посміховисько,
сміховисько, посміх ч.; 2. (знущання) посміх
4., глум ч., наруга ж.
ПАСМІХАЦЦА див. пасмёйвацца.
ПАСМУЦЇЦЦА док. посумувати, пожуритися;
(розм.) посмуткувати.
ПАСМЙГЛЫ див. пасмаглы.
ПАСМЙГНУЦЬ див. пасмагнуць.
ПАСМЯРОТНА прислівн. посмертно.
ПАСМЯРОТНЫ посмертний.
ПАСНОУДАЦЦА док. розм. (без мети) поти
нятися, повештатися, посновиґати, пошвен
дяти, поникати, (підсил.) попотинятися, по
повештатися; поблукати, (підсил.) попоблукати.
ПАСОЛ1, -сла ч. дипл. посол.
ПАСОЛ2, -лу ч. (спосіб соління) засіл, (рідко)
посіл; (дія — звичайно) засолення с., соління
с., іїіезак. д. — ще) засолювання с.
ПАСОУВАННЕ с. 1. (туди й сюди) рухання,
совання; 2. (уперед) рух ч.\ 3. (про кригу) рух
4., посування.
ПАСОУВАЦЬ недок. 1. прям., перен. посувати,
рухати; 2. (туди й сюди) совати, сунути, по
сувати, (рідко) посовувати, рухати.
ПАСОУКА ж . спорт, ласування с.
ПАСПАБОРНІЧАЦЬ док. позмагатися.
ПАСПАГАДАЦЬ (кому-чому) док. поспівчува
ти, вйсловити співчуттй, поставитися зі спів
чуттям, спочути (кому).
ПАСПАРНЁЦЬ док. стати спірнішим (швид
шим).
ПАСПАУЗАЦЬ і ПАСПОУЗВАЦЬ док. (про ба
гатьох, про багато що) 1. прям., перен. по
сповзати, (розм.) позлазити; (зрушити з місця
— ще) позсовуватися; 2. (покинути) поповзтй [геть].
ПАСПАЧУВАЦЬ док. поспівчувати, вйсловити
співчуття, поставитися зі співчуттям, спочу
ти (кому).
ПАСПЁЛЫ дозрілий; достйглий, доспілий,
поспілий, пристйглий.
ПАСПЁХ, -ху ч. поспіх; 0 п. — людзям на смех
присл. скорий поспіх — людям посміх; хто
спішйть, той людей смішйть.
ПАСПЁЦЬ1 див. паспяв&ць2.
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ПАСПЕїІЬ2 див. паспяваць3.
ПАСПІЛОУВАНЬІ поспйлюваний, позрізува
ний. — Див. ще паспілбуваць.
ПАСПІЛОУВАЦЬ док. (багато, усе) поспйлю-

вати, позрізйти, позрізувати.

ПАСПІХАНЬІ і п а с п і х в а н ь і розм. 1. поспй-

ханий, позіштовхуваний; 2. поскиданий, позаштовхуваний. — Див. ще паспіх&ць.

ПАСПІХАЦЬ / ПАСПЇХВАЦЬ док. розм. (бага
то, багатьох) 1. поспихати, позіштовхувати;
2. (усе в одне місце) поскидати, поспихати,

позаштовхувати.

ПАСПЛАУЛЙЦЬ док. 1. (по воді — багато) по

сплавляти; 2. (позбутися багатьох, багато
чого) позбувати (кого-щ о), збутися, позбути
ся, (розм.) здихатися (кого-чого).
ПАСПОРВАНЬІ 1. поспорюваний; 2. позбива
ний. — Див. ще паспбрваць.
ПАСПОРВАЦЬ док. 1. поспорювати; п. нашьіукі поспорювати нашивки; 2. позбивати (па
лицею, тичкою)', п. гнездьі позбивати гнізда.
ПАСПОУЗВАЦЬ див. паспауз&ць.
ПАСПРАБАВАНЬІ див. папрабав&ньї.
ПАСПРАБАВАЦЬ див. папрабав&ць.
ПАСПРАГАЦЬ1 док. розм. (про багатьох) по-

спрягати.

грам, провідмінювати
[дієслово], провідміняти [дієслово], про
дієвідмінювати.
ПАСПРАЧАЦЦА док. 1. у різн. знач, поспере
чатися, (розм.) поспорити; 2. перен. поспо
рити, позмагатися.
ПАСПУСКАНЬІ 1. спущений; 2. розм. повале
ний, звалений. — Див. ще паспускаць.
ПАСПУСКАЦЬ док. 1. поспускати; п. саб&к
поспускати собак; п. ваду з сажалак поспус
кати воду зі ставків; п. флагі поспускати пра
пори; п. вярбукі поспускати мотузки; п. нбгі
поспускати (спустйти) ноги; 2. розм. (дерева)
поваляти, позвалювати.
ПАСПЬГГАНЬІ 1. покуштований, скуштований;
2. перен. розм. зазнаний, звіданий. — Див. ще

ПАСПРАГАЦЬ2 док.

паспьітаць.
ПАСПЬІТАЦЬ (што, чаго) док. 1. ( з ’їсти, ви
пити для проби) покуштувати, скуштувати;

п. пірага покуштувати (скуштувати) пирога
(пиріг); п., ці салбдкі чай покуштувати (скуш

тувати), чи солодкий чай; 2. перен. розм. за
знати, звідати, дізнйти (чого, що); скуштува
ти, спізнати (чого, що).
ПАСПЯВАННЕ с . дозрівання; достигання, до
співання; визрівання. — Пор. паспяв&ць.
ПАСПЯВАЦЬ1 док. (пісень) поспівати; (довго,
багато — розм.) попоспівати.
ПАСПЯВАЦЬ2 недок., ПАСПЕЦЬ1 док. 1. до
зрівати, зріти, дозріти; (про плоди, хліб — зви
чайно) достигати, достигнути, достйгти, (про
багато) подостигати; доспівати, доспіти, по
співати, поспіти, доходити, дійтй, (про бага
то) подоходити; (розм.) приспів£ти, приспі
ти, приспінути, пристигати, пристйгнути, пристйгти; 2. розм. (ставати готовим — про
страву) поспівати, поспіти; блінй паспелі
млинці поспіли.
ПАСПЯВАЦЬ3 недок., ПАСПСЦЬ2 док. 1. (ро-
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бити що-небудь вчасно) устигати, устигнути,
(розм.) успівбти, успіти; поспівати, поспіти,
(розм.) постигати, постйгнути, постигти; пас-

пбць на пбезд устйгнути на потяг (поїзд);

2. (не відставати) устигати, устйгнуги; (розм.)
управлятися, управитися; я не магу пасдець
за в&мі я не можу встйгнути за вами; 3. недок.
(добре вчитися) устигати.
ПАСПЯВАЮЧЬІ 1. прикм. пед. успішний; 2. у
знач. імен. пед. успішник; (рідше) устига
ючий; 2. дієприсл. устигаючи.
ПАСПЯХ0ВА прислівн. успішно; з успіхом.
ПАСПЯХОВАСЦЬ ж. успішність.
ПАСПЯХОВЬІ успішний.
ПАСПЯШАЦЦА док. поспішйти, поквапитися.
ПАСРФДНА 1. прислівн. сербдньо, посербдньо;
адказ4ць урбк п. відповістй урок посербдньо;
2. у знач. імен, невідм. (оцінка) посередньо;
aipuMâiib па матзм&тьіцьі п. одбржати з ма
темйтики посербдньо.
ПАСРЙДНАСЦЬ ж. 1. (властивість) пересіч
ність, посербдність; 2. (про людину) посерЄдність.
ПАСРФДНЬІ (середній за якістю, звичайний)
серЄдній, посередній; помірний; абйякий; п.
спецмяліст сербдній (посербдній) спеціаліст;
п. адказ на зкз^мене посередня відповідь на
іспиті (на екзамені).
ПАССЯКАНЬІ позрубуваний, постйнаний. —
Див. ще пассякаць.

ПАССЯКАЦЬ док. позрубувати, повирубувати,
позсікати, постинати.
ПАСТА1ж. nâcTa; зубная п. зубна nâcTa; тамйтная п. томатна паста.
ПАСТА2 ж. обл. пасіння с., (обл.) паства.
ПАСТАВА ж . 1. постава, статура; вьщатная п.
чудова постава; 2. поза; (положення тіла —
ще) постава; здьім&цца у рбзньїх ~вах знімати
ся в різних позах (поставах); п. кбрпуса поста
ва (положення) корпусу; п. ног постава ніг.
ПАСТАВІЦЬ1 див. сіівіць.
ПАСТАВІЦЬ2 див. пастаулйць2.
п а с т а л Е л ь і змужнілий.
ПАСТАЛбЦЬ док. 1. подорослішати, змужні
ти, помужніти; 2. споважніти, постатбчніти,
дійтй [до] розуму, стати розсудливим (статбчним, урівноваженим), зробитися розсуд
ливим тощо; (розм.) оговтатися, обговтатися; порозумніти, порозумнішати; калі тн ~л6еш? колй ти дійдеш [до] розуму (зробишся
розсудливим, порозумнішаєш)?
ПАСТАНАйЛЙЦЬ недок., ПАСТАНАВІЦЬ док.
постановлйти, постановйти; (вирішувати на
зборах, засіданні тощо — звичайно) ухвалю
вати, ухвалйти; сход ~віу збори ухвалйли; суд
~віу суд ухвалйв; парламент ~віу парламент
ухвалив (постановйв).
ПАСТАНОУШЧЬІК ч. театр, постановник.
ПАСГАНОУіПЧЬІЦА ж. театр, постановниця.
ПАСТАР0НКАВБІ посторінковий.
ПАСТАРШЬІНСТВАВАЦЬ док. (деякий час по
бути головою чого-небудь) поголовувати.
ПАСТАУ1, -тйва ч. (у млині) посад; мльїн на два
-TâBbi млин на два посади.
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ПАСТАУ2, -тава ч. сувій (полотна).
п а с т а У л й ц ь 1 док. (про багато) поставляти;
розставити; п. межавыя зн&кі поставляти (роз
ставити) межові знаки.
ПАСТАУЛЙЦЬ2 недок., ПАСТАВІЦЬ2 (шлю) док.
поставляти, поставити; доставляти, достави
ти; постачати, постачити; -віць тав£ры по
ставити товари.
ПАСТАУНЇК, -ка ч. (для худоби) загін, загорода
ж., обора ж.\ (для овець — ще) кошара ж.;
(для волів заст. — ще) бичня ж.
п а с т а У ш ч ь ік , -ка ч. постачальник.
ПАСТА^ШЧЬІЦА ж. постачальниця.
ПАСТАЙННЫ постійний; повсякчасний; ста
лий, стійкий, тривкйй, незмінний; п. клбпат
постійний (повсякчасний) клопіт; -нная велічьшя мат. стала (постійна) величина; п. ток
ел. постійний струм; п. капітал екон. постій
ний (сталий) капітал.
ПАСТАЙНСТВА с. сталість ж., постійність ж.;
закбн п. закон сталості.
ПАСТАЙЦЬ док. 1. (якийсь час) постояти; 2. (за
хистити) оборонйти, захистйти; (розм.) по
стояти; п. за сябё постояти за себе; 3. (тільки
в 2 ос. одн. і мн. наказ, сп.) стій!, стривай!;
стійте!, стривайте!
ПАСТОЛЬКІ спол. остільки; 0 п., паскблькі
остільки, оскільки.
ПАСТОЧВАЦЬ1 док. (зробити тоншим за допо
могою точіння — усе, багато що) посточувати.
ПАСТОЧВАЦЬ2 док. (усе, багато що) 1. позши
вати, посточувати; 2. (мотузок і т. ін.) по
зв’язувати, подоточувати; 3. техн. зростйти.
ПАСТОЯЛКА ж. обл. (про молоко) вершкй, сме
танка, (обл.) осужка.
ПАСТРАЁННЕ с. військ, шикування.
ПАСТРАЙНЁЦЬ док. стати стрункішим.
ПАСТРАКАТАЦЬ док. поскрекотати, поскре
готати, поджеркотати, поджеркотіти.
ПАСТРАСАНЫ і ПАСТРЙСВАНЫ пострушу
ваний. — Див. ще пастрасаць.
ПАСТРАСАЦЬ і ПАСТРЙСВАЦЬ док. постру
шувати.
ПАСТРАШВАЦЬ недок. розм. [часом, іноді,
трохи] лякати; [часом, іноді, трохи] страхати
(страшйти, жахати).
ПАСТРОЕНЫ військ, вйшикуваний. — Див. ще
пастрбіць.
ПАСТРОіЦЬ док. (рядами) вйшикувати; п. у
дзве шарЗнгі вйшикувати у дві шеренги (у два
шереги, у дві шереги).
ПАСТРУГАНЫ поструганий. — Див. ще пастругаць.
ПАСТРУГАЦЬ док. 1. (якийсь час; усе, багато
що) постругати; 2. обл. (картоплю й т. ін.)
почйстити.
ПАСТРЫГАЦЦА недок., ПАСТРЫГЧЫСЯ док.
1. стрйгтися, пострйгтися; 2. церк. пострига
тися, пострйгтися; 3. недок. пас. стрйгтися;
постригатися.
ПАСТРЫГАЦЬ недок., ПАСТРЫГЧЫ док.
1. стрйгти, пострйгти; ~гчы валасы пострйгти волосся; ~гчы усіх авёчак пострйгти всіх
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овёць; 2. церк. постригати, постригти; ~гчы
у манахі пострйгти в ченці (в монахи).
ПАСТРФСВАНЫ див. пастрасаны.
ПАСТРФСВАЦЬ див. пастрас&ць.
ПАСТУЛАТ ч. постулат.
ПАСТУЛЇРАВАНЬІ постульований.
ПАСТУЛЇРАВАЦЬ недок. і док. постулювати.
ПАСТУПАЦЬ недок., ПАСТУПІЦЬ док. 1. робйти, зробйти; чинйти, учинйти; діяти; по
водитися, повестйся; як ям^ -ігіць? як (що)
йому зробйти?, що йому робйти?, як йому
вчинйти (повестйся)?; 2. (улаштуватися к у 
ди-небудь) вступати, вступйти; ~пщь ва універсітіт вступйти до університету; 3. надхо
дити, надійтй; -пілі звесткі з прадпрыёмства
надійшлй відомості з підприємства; грбшы
-пілі у банк гроші надійшлй до банку.
ПАСТУПЛЁННЕ с. 1. (дія) вступ ч., (незак. д.
— ще) вступання; надходження; 2. (доходи
тощо) надходження; (закінч.) прибутки (збо
ри й т. ін.), що надійшлй; грашбвыя ~нні
гроші, що надійшлй.
ПАСТУХ, -ха пастух; (овець — ще) чабан, вів
чар, (обл.) гайдар; (великої рогат ої худоби —
ще) череднйк, скотар; (дрібноїхудоби заст. —
ще) ватажник; (кіз обл. — ще) козар; (гусей
— ще) гусій, гусятник.
ПАСТУХОУСКІ пастушачий, пастуший; чабан
ський, вівчарський. — Пор. пастух.
ПАСТУХО^СТВА с. пастухування; чабануван
ня, вівчарювання. — Пор. пастух.
ПАСТЙЦЬ док. (якийсь час; про багато що)
похолонути.
ПАСУДА ж. посуд ч., начйння с.
ПАСУДАК, -дку ч. розм. посуд, начйння с.
ПАСУДНІК ч. 1. (полиця, шафа на посуд) мйсник, (обл.) суднйк; 2. (робітник, що миє по
суд) посудник.
ПАСУРАВЁЦЬ док. посуворішати.
ПА-СУР’ЁЗНАМУ прислівн. серйозно; поважно.
ПАСУР’ЁЗНЕЦЬ док. посерйознішати, стати
серйознішим.
ПАСУТАЧНА прислівн. від добй; поденно.
ПАСУТАЧНЫ добовйй, від добй; п. графік до
бовий графік.
ПАСУХУ прислівн. по сухому, суходолом.
ПАСХ1ЛЙНЫ посхйляний, схйлений, похйлений. — Див. ще пасхіляць.
ПАСХІЛЙЦЬ док. (багато, усе) посхиляти,
схилити, похил йти.
ПАСЦЁЛЬШК ч. істор. постільник.
ПАСЦЁЛЬН1ЧНЫ імен, істор. постільний.
ПАСЦЕРАГЧЙ док. постерегтй, посторожити,
початувати, попильнувати; (розм.) попантру
вати.
ПАСЦЕРАГЧЙСЯ док. остерегтйся, (обл.) по
стерегтйся.
ПАСЦЁБВАЦЬ недок., ПАСЦЁБАЦЬ і ПАСЦЯБАДЬ док. похльоскувати, похльоскати,
похльостувати, похльостати, постьобувати,
постьобати.
ПАСЦІ док. 1. у різн. знач, упасти; нізка п. у чыіх-нббудзь вач&х нйзько впасти в чиїх-небудь
очах; крЗпасць пйла фортеця впйла; 2. (у бою)

загйнути, полягтй; п. у баі загйнути (полягтй)
в бою; 0 ні села ні п&ла ні з того ні з сього;
знічев’я; ні сіло ні впало; з доброго дйва.
ПАСЦ1РАНЫ постйраний, стёртий. — Див. ще
пасцір&ць.

ПАСЦІРАЦЬ док. (багато, усе) постирати,
стёрти; п. пыл з мЗблі постирати (стёрти) пил
(порох) з мЄблів.
ПАСЦ1СКАНЫ постйскуваний, стйснутий. —
Див. ще пасціскаць.

ПАСЦІСКАЦЬ док. (багато, усе) постйскувати, стйснути; п. бярвённе дротам постйскувати (стйснути) колоди дротом.
ПАСЦІЦЬ недок. обл. пасти; (зазвичай по дорозі
розм. — ще) попасати, попасувати; (трохи
розм. — ще) підпасати.
ПАСЦЯБАЦЬ див. пасцёбваць.
ПАСЧАПЛЙНЫ / ПАСЧ^ПЛІВАНЬІ позчіп
люваний. — Див. ще пасчаплйць.
ПАСЧАПЛЙЦЦА / ПАСЧЙПЛІВАЦЦА док.
(про багато що) позчіплюватися, зчепйтися.
ПАСЧАПЛЙЦЬ і ПАСЧ^ПЛІВАЦЬ док. (ба
гато, усе) позчіплювати, зчепйти; п. вагбны
позчіплювати (зчепйти) вагони.
ПАСЧЫШЧАНЫ позчйщуваний. — Див. ще
пасчышч&ць.

ПАСЧЫШЧАЦЬ док. (багато, усе) позчищати, позчйщувати; п. снег з д&хау позчищати
(позчйщувати) сніг з дахів.
ПАСЧЙСВАНЫ1позчісуваний. — Див. ще пасчЗсваць1.

ПАСЧФСВАНЫ2 постісуваний. —Див. ще пасчЗсваць2.

ПАСЧ&СВАЦЦА1док. (знятися під час чесання
— про багато що) позчісуватися.
ПАСЧЙСВАЦЦА2док. (про багато, про все) постісуватися.
ПАСЧЙСВАЦЬ1док. (багато, усе) позчісувати.
ПАСЧФСВАЦЬ2 док. (багато, усе) постісувати;
п. кар^ з дрЗва постісувати кору з дёрева.
ПАСШЫВАНЫ позшйваний. — Див. ще пасшываць.

ПАСШЫВАЦЬ док. (багато, усе) позшивати;
зшйти, ( з ’єднати шиттям — ще) посточува
ти, сточйти.
ПАСЙКАЦЬ док. прям., перен. пошипіти; (про
деяких тварин і перен. — звичайно) посичати.
ПАСЙЛ, -лу ч. спец, посилення с.
ПАСЫЛАЦЬ недок., ПАСЛАЦЬ док. посилати,
послати; (відсилати — ще) надсилати, надісла
ти; пасыл&ць на пр&цу посилати на роботу (на
працю); пасыл&ць ггісьмб надсилати листа.
ПАСЙЛАЧНЫ 1. посйльний; 2. посилковий,
пакунковий.
ПАСЬІЛКАлс. 1. (дія) посилання с.; надсилан
ня с.; 2. (про предмет) посйлка, пакунок ч.\
3. філос. посилання с.; 4. лог. засновок ч.,
(рідше) посйлка, передпосйлка; 0 быць на
~ках бути на побігеньках.
ПАСЙЛ ЬНЬІ 1. прикм. посйльний; 2. у знач,
імен, посйльний; посланёць.
ПАСЫР&ЦЬ док. стати вологим, відволожи
тися, відвологнути, відвологтй.
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ПАСЬІХАЦЬ недок. засихати, сохнути; трава ад
сбнца пасьіх&е трава від сонця засихає (сохне).
ПАСЬІХОДЗІЦЦА док. (про багато, про бага
тьох) посходитися; на сход -дзіліся людзі з
рбзньїх весак на збори посходилися люди з
різних сіл.
ПАСЬІХОДЗІЦЬ док. (піти, вийти — про ба
гатьох, про всіх)) зійтй; усб паелі дьі з хатьі
-дзілі усі поіли і з хати зійшлй (повиходили).
ПАСЬІЦ£ЦЬ док. пожиріти, погладшати; по
товстіти; потовщати.
ПАСЬБА ж . пасіння с.\ (обл.) паства.
ПАСЯБРАВАЦЦА док. подружйтися, здружйтися, подружйти.
ПАСЯБРАВАЦЬ док. подружйтися, здружйтися, подружйти; (починати дружбу) заприяте
лювати, поприятелювати, затоваришувати, по
товаришувати, заприязнйтися, стоваришу
ватися.
п а-сяб р О У ск у прислівн. по-дружньому, друж
ньо; по-прйятельському, по-прйятельськи;
прйязно.
ПАСЯДЖЙННЕ с. засідання; п. вучбнага савета засідання вченої ради.
ПАСЯДЗбЦЬ док. у різн. знач, посйдіти; (довго
— розм.) попосидіти; п. у знаемьіх посйдіти
в знайомих; п. за кнігай посйдіти за кнйжкою; п. пад &рьіштам посйдіти під арештом.
ПАСЯДЛАНЬІ осідланий, засідланий. — Див.
ще пасядл&ць.

ПАСЩІАЦЬ док. (багатьох, усіх) осідлати,
засідлати, посідлати.
ПАСЯЛКОВЕЦ, -кбуца ч. розм. мешканець се
лища.
ПАСЯЛКОВЬІ селищний.
ПАСЯРОД / ПАСЯРОДКУ 1. прийм. З род. се
ред, посеред, посередині; (розм.) насеред,
насередині; п. двар& серед (посеред, посере
дині) двору; 2. прислівн. обл. посередині;
(розм.) насередині.
ПАСЯРОДКАВЬІ посередній, проміжний; ~вае
звянб посередня (проміжна) л£нка.
п а с я р Ф б р а н ь і у різн. знач, посріблений;
~ная ч&рка посріблена чарка; -ньія валасм
посріблене волосся.
ПАСЯР^ДНІ (про розміщення, положення) середйнний.
ПАСЯЧЬІ док. 1. порубати; пасбклі маладй лес
порубали молодйй ліс; 2. (на дюібні шматки,
знищити) порубати, посікти; 3. (якийсь час)
поруба;ги.
ПАСЯЧЬІСЯ док. (про волосся) посіктися.
ПАТАКА ж. тільки одн. патока; (кормова) ме
ляса, маляс ч.
ПАТАКАЛЬНІК ч. потуральник.
ПАТАКАЛЬНІЦА ж . потуральниця.
ПАТАКАННЕ с . потурання.
ПАТАКАЦЬ недок. потурати.
ПАТАЛОК, -лкк ч. ав. та ін. стеля ж.; (перен.
— звичайно) межа ж ., [найвйща] точка, [найвйщий] рівень.
ПАТАЛЬ ж. спец, шумйха.
ПАТАНАЦЬ недок. розм. потопати, утопати; п.
у зблені потопати (утопати) в зелені.

ПАТАУХАЦЬ

ПАТАНбЦЬ док. обл. стоншйтися, потоншати.
ПАТАННЕННЕ с . здешевлення, (незак. д. —
ще) здешевлювання.
ПАТАННЕНЬІ здешевлений.
ПАТАНН£ЦЬ док. подешевіти, подешевшати.
ПАТАННЙЦЦА недок. пас. здешбвлюватися.
ПАТАННЯЦЬ недок., ПАТАННІЦЬ док. зде
шевлювати, здешевйти; -нніць капітальнае
будауніцтва здешевйти капітальне будівнйцтво; -нніць вьггвбрчасць мйса здешевйти виробнйцтво м’яса.
ПАТАНЧАЦЦА і п а т О н ч в а ц ц а недок. звор.,
пас., ПАТАНЧЬІЦЦА док. тоншати, потошати, стоншуватися, стоншйтися.
ПАТАНЧАЦЬ / ПАТОНЧВАЦЬ недок., ПАТАНЧЙЦЬ док. стоншувати, стоншйти, по
тоншувати, потоншйти.
ПАТАЧФННЕ с. (дія) стоншення, потоншен
ня, (незак. д. — ще) стоншування, потоншу
вання.
ПАТАНЧ&ЦЬ док. потоншати, стоншйтися.
ПАТАПбЦ, -пца ч. обл. грузйло с.
ПАТАПЇЦЬ1 див. патапляць.
ПАТАПЇЦЬ2 док. 1. (сало, віск — багато , усе)
потопйти, перетопйти; 2. (якийсь час) потопйти.
ПАТАПЛЯЦЬ недок., ПАТАПЇЦЬ док. у різн.
знач, топйти, потопйти; -ііїць варбжьі крей
сер потопйти ворожий крейсер; -ігіць жьівую
справу у размбвах потопйти (утопити) живу
справу в розмовах; 0 ~пщь у крьіві потопйти
(утопйти) в крові.
ПАТАПТАНЬІ і ПАТОПТАНЬІ 1. потоптаний;
потолочений; 2. потоптаний, затоптаний; по
чавлений; 3. (про взуття) стоптаний; потоп
таний, підтоптаний, відтоптаний, вйтоптаний; 4. перен. зневажений, знехтуваний;
5. розм. запханий. — Див. ще патапт&ць.
ПАТАПТАЦЬ док. 1. потоптати; (витоптати —
ще) потолочити, повибивати; п. траву потопта
ти (потолочити) траву; 2. потоптати, затоптати,
(роздушити розм. — ще) почавити; п. кураняг
потоптати (затоптати, почавити) курчат;
3. (взуття) стоптати, (багато) постоптувати;
(розм.) потоптати, підтоптати, відтоптати, вйтоптати; 4. перен. (грубо порушити) зневажити,
знехтувати, понехтувати; п. чалавечую гбднасць
зневажити людську гідність; п. закбн знехтувати
закон (законом); 5. розм. (недбало скласти) за
пхати, запхнути, (багато, усе) позапихати.
ПАТАПЦЬІ тільки мн. обл. кул. тетеря ж.
ПАТАРЧАКА і ПАТЬІРЧАКА ж . (гострий пред
мет, який стирчить звідкись) сторч£к ч.; гос
тряк ч.
ПАТАРЧАЦЬ і ПАТЬІРЧАЦЬ док. постирчати
ПАТАСАВАНЬІ і ПАТАСОВАНЬІ потасований.
— Див. ще патасаваць.
ПАТАСАВАЦЬ док. потасувати.
ПАТАСОУКА ж. розм. 1. бійка; 2. прочухан **.,
прочуханка.
ПАТАУХАЦЦА док. розм. поштовхатися; (ку
лаками й т. ін. розм. — ще) поштурхатися.
ПАТАУХАЦЬ док. розм. поштовхати; (кулаком ,
палицею тощо розм. — ще) поштурхати.
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ПАТРАПАЦЬ

посмикуватися; ягб вусьі патбргваліся його
вуса сіпалися (посіпувалися).
ПАТОРГВАЦЬ недок. [трохи, злегка] смйкати,
посмйкувати, [трохи, злегка] шарпати, по
шарпувати, [трохи, злегка] сіпати, посіпува
ти; (вікно, двері тощо — ще) [трохи, злегка]
торгати (торсати).
ПАТОЧНА-ГРУПАВЙ потбково-груповйй.
ПАТОЧНА-МЕХАНІЗАВАНЬІ потбково-механізбваний.
ПАТОЧНА-ПЕРАВАЛАЧНЬІ потбково-перевалочний.
ПАТОЧНА-СКОРАСНЬІ потбково-швйдкісний.
ПАТОЧНЬІ потоковий; конвеєрний; п. метад
вьггвбрчасці потоковий метод виробнйцтва.
ПАТРАБАВАЛЬНА прислівн. вимогливо.
ПАТРАБАВАЛЬНАСЦЬ ж. вимогливість.
ПАТКНУЦЦА див. патьїкацца1.
ПАТРАБАВАЛЬНІК ч . о ф і ц . вимагач.
ПАТКНУЦЬ див. патьїкаць1.
ПАТРАБАВАЛЬНЬІ 1. (про людину) вимогливий;
ПАТЛУСЦЕЦЬ док. потовщати, потовстіти;
2. (про документ, який містить вимогу) вимо(стати гладким) погладшати.
гбвий; ~ная ведамасць вимогова відомість.
ПАТОЙБАКОВЬІ потойбічний.
ПАТРАБАВАННЕ с . 1. (дія) вимагання; па ~ннк>
суда на вимогу суду; 2. (в інших значеннях)
ПАТОК, -ку ч. 1. потік; бурлівьі п. бурхлйвий
вимога ж.; не зніждць -нняу не знйжувати
потік; 2. перен. потік, злйва ж.; п. слоу потік
вимог; п. на дрбвьі вимога на дрова; прьіпьі(злйва) слів; 3. (тип виробництва; організація
нак па ~ннк> зупйнка на вимогу.
праці тощо) потік; п. оежанцау потік біжен
ців (утікачів); у вьггвбрчасці вьїкарьістаньї ме ПАТРАБАВАЦЦА недок. пас. бути потрібним;
тал бесперапьіннага ~ку у виробнйцтві вй(безос.) треба, потрібно; -буецца раббчая сіла
користаний метод безперервного потоку;
потрібна робоча сйла; для нбвай справи ~вастудЗнтьі здавалі зкзаменьї у два ~кі студенти
лася мнбга умення для нової справи треба
складали іспити (екзамени) у два потоки.
було (потрібно було) багато вміння.
ПАТОЛЯ ж. 1. (доброзичливе ставлення до слаб ПАТРАБАВАЦЬ недок. 1.вимагати; (гроші, борг і
шого) співчуття с.\ співчування с., (рідше)
т. ін.) правити; ставити вимогу; домагатися; п.
спочуття с.; 2. потурання с.; 3. заспокоєння
дакладнасці вимагати точності (докладності); п.
с., задоволення с.
чьгіх-небудзь тлумачЗнняу вимагати чиїх-небудь
пояснень; 2. потребувати, мати потребу; раббта
ПАТОМАК, -мка ч. нащадок, потомок.
патрабуе кваліфікаванага кірауніка робота по
ПАТОМНЬІ1 1. родовйй; спадковий; п. маентак
требує кваліфікованого керівника.
родовйй (спадковий) маєток; 2. (споконвічний,
ПАТРАВА ж. 1. (знищення, псування посівів, трав
корінний) потомственний; п. чьшгуначнік похудобою) спаш ч., (рідше) шкода, потрава;
томственний (з діда-прадіда) залізнйчник.
2. їжа, страва.
ПАТОМНЬІ2 (томами) потомний, томами;
ПАТРАВЇЦЬ док. (учинити спаш) спасти, по~нае вьіданне потомне видання.
травйти; (потоптати) потолочйти, повиби
ПАТОНЧАНЬІ 1. дієприкм. стоншений, по
вати.
тоншений; 2. у знач, прикм. вйтончений;
тонкйй; п. густ вйтончений (тонкйй) смак. ПАТРАНЖЬІРЬІЦЬ док. розм. (якийсь час) потрйнькати, порозтрйнькувати.
—Див. ще патанчаць.
ПАТОНЧВАННЕ с. (дія) стоншення, потон ПАТРАНЇРАВАННЕ с. у різн. знач, патрону
вання.
шення, (незак. д. — ще) стоншування, по
тоншування; тоншання.
ПАТРАНЇРАВАЦЬ недок. у різн. знач, патрону
вати.
ПАТОНЧВАЦЦА див. патанчацца.
ПАТРАПАНЬІ 1. дієприкм. потіпаний; пошар
ПАТОНЧВАЦЬ див. патанчаць.
паний, потріпаний, пбрваний; зношений; по
ПАТОПЛЕНЬІ1 потоплений, утоплений. —
дертий; поплесканий; пошарпаний, потріпа
Див. ще патапляць.
ний; 2. у знач, прикм. пошарпаний, потріпа
ПАТОПЛЕНЬІ2 потоплений, перетоплений. —
ний, пбрваний. — Див. ще паїрап&ць 1—4.
Див. ще патапіць2.
ПАТРАПАЦЬ
док. 1. (льон) потіпати; 2. розм.
ПАТОПТАНЬІ див. патаптаньї.
пошарпати, потріпати, порв&ти; (про одяг —
ПАТОРГАЦЦА док. посмйкатися; (судорожно
ще) зносйти; подерти, подрати; п. адзежу по
— звичайно) посіпатися, потіпатися.
шарпати (потріпати, порв&ти) одяг (одежу);
ПАТОГРВАННЕ с. смйкання, посмйкування,
п. кнігу пошарпати (порвати, подерти) кнйжшарпання, пошарпування, сіпання, сіпанйку; 3. (ласкаво постукати) поплескати; нана ж., посіпування.
стауніца -пала хлбпца па шчацЗ учйтелька
поплескала хлопця по щоці; 4. перен. (завда
ПАТОРГВАЦЦА недок. (про судорожні рухи) сі
ти великих утрат бойовими діями) пошарпапатися, посіпуватися, тіпатися, смйкатися,

ПАТАУЧЬІ див. таучьі.

ПАТАУЧЬІСЯ док. 1. у різн. знач, потовктйся;
(про городину, садовину — ще) пом’ятися; (про
яйця, посуд — ще) побйтися; 2. розм. (похо
дити) потинятися, пошвендяти.
ПАТАУШЧАЦЦА недок. звор., пас., ПАТАУСЦЇЦЦА док. стовщуватися, стовстйтися,
(недок.) потовщуватися; (ставати товщим)
товщати, потовщати.
ПАТАУШЧАЦЬ недок., ПАТАУСЦІЦЬ док.
стовщувати, стовстити, потовщувати, потовстйти.
ПАТАУШЧЙННЕ с . 1. (дія) стовщення, по
товщення, (незак. д. — ще) стовщування, по
товщування; потовщання, (незак. д. — ще)
товщання; 2. (потовщене місце) стовщення.
ПАТАЧНЬІ патоковий; мелясний, малясовий.

ПАТРАПЛЙЦЬ

ти, потріпати; (розм.) помотлошити; 5. обл.
пітй, почимчикувати.
ПАТРАПЛЙЦЬ недок., ПАТРАПЩЬ док. 1. у
різн. знач. потраплйти, потрапити, (рідше) по
падати, поп&сти; не —іііу рукбй у рук&у не
потрапив рукою в рукав; як ты сёння -ш ла
аж у гбрад? як ти сьогодні потрапила аж до
міста?; 2. догоджати, догодйти; яму цйжка -піць
йому важко догодйти; 3. з інф. могтй, змогтй, уміти, зуміти; я не -піу дакл&дна адказаць
ім я не зміг (не зумів) точно ВІДПОВ1СТЙ їм.
ПАТРАПЯТАЦЬ док. потріпотіти, потріпота
ти; потріпатися; п. крьіламі потріпотіти (по
тріпотати) крильмй (крйлами).
ПАТРАУКА ж . обл. 1. стрйва, їжа; 2. кул. вере
щака.
ГІАТРАПІЙЦЦА недок. пас. погратися, потрошйтися.
ПАТРАШЙЦЬ недок. патрати, потрошйти;
(очищувати від тельбухів — ще) розчиняти,
тельбушйти.
ПАТРАІІіФННЕ с. пйтрання, потрошіння.
ПАТРОіііАНЬІ патраний. — Див. ще патрашыць.

ПАТРУСЇЦЬ док. розм. 1. (посипати) потрусйти; 2. (побігти дрібним кроком) потрюхати,
потрюхйкати.
ПАТРУЦЇЦЦА док. потруїтися, отруїтися.
ПАТРУЦЇЦЬ док. потруїти, отруїти.
ПАТРУЧАНЫ потруєний, отруєний. — Див.
ще патрущць.

ПАТРУїІІЧАНЬІ потрощений. — Див. ще патр^шчыць.

ПАТРУШЧЫЦЦА док. розм. потрощйтися;
пасуда -шчылася посуд потрощився.
ПАТРУШЧЬІЦЬ док. розм. потрощити; п. лядбк на дарбзе потрощйти льодок на дорозі.
ПАТРЫВАЦЬ док. розм. 1. потерпіти; -вай
хвіліну потерпй хвилйну; 2. протрйм£тися;
(розм.) продержатися; пагбда яшчЗ - в іє по
года ще протрйм&ється.
ПАТРЙЗНІЦЬ док. 1. помарити, помаячйти;
2. (ким-чим) помарити.
ПАТРЫМАНЫ (який був у вжитку) держа
ний; ужйваний; (про одяг — звичайно) ноше
ний, приношений; ~ная кніга держана
кнйжка; -нае палітб ношене (приношене,
старе) пальто; -ныя р$чы старі речі.
ПАТРЫМАЦЬ док. у різн. знач, потрймати;
(розм.) подержати; п. на рук&х хлбпчыка по
трймати на рукйх хлопчика; п. кнігу потрйм£ти кнйжку; п. кбней потрймати коней; п.
пташку $ клётцы потрймати пташку в клітці;
п. у памяці што-нёбудзь потрймати в пам’яті
що-небудь.
ПАТРФБАВіЩЬ док. зажадати, поставити ви
могу; (іноді перекладають формами від дієсло
ва недок. виду) вимагати; п. выкан&ння загаду
зажад&ти (вимагати) виконання наказу.
ПАТР^БНАСЦЬ ж. потреба; матэрыйльныя і
культурныя -насці матеріальні й культурні
потреби.
ПАТРЗНІРАВАЦЦА док. потренуватися.
ПАТРЭШРАВАЦЬ док. потренувати.
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ПАТРЭСВАННЕ с . струшування; (розм.) по
трушування, потріпування.
ПАТРФСВАЦЬ недок. трус йти, струшувати;
(розм.) потрушувати, потріпувати; трястй;
калёсы -свае на калдббінах воза струшує (по
трушує) на вибоїнах; п. галавбй трусйти
(трястй) головою.
ПАТРФСЦІ док. потрясти, потрусйти; п. яблыню потрястй (потрусйти) яблуню; у дарбзе нас
крыху -сла у дорозі нас трохи потрясло (по
трусило); вёчарам мянё крьіху -сла увечері ме
не трохи потрясло (потрусило); ягб -елі (пе
рен.: обшукали) його потряслй (потруейли).
ПАТРФСЦІСЯ док. потрястйся, потрусйтися;
стрястйся; п. на калёсах потрястйся (потру
сйтися) на возі; п. ад хбладу потрястйся (по
трусйтися) від (з) холоду.
ПАТУЖВАЦЬ недок., ПАТУЖЬІЦЬ док. робйти тугішим, зробйти тугішим.
ПАТУЗАЦЦА док. 1. помучитися; (довго, розм.)
попомучитися; (поволоводитися, розм.) по
марудитися, поморочитися; 2. розм. потяга
ти одйн одного, (підсил. розм.) попотягати
один одного.
ПАТУЗАЦЬ док. посмйкати; поторсати, потермоейти, пошарпати; п. за вярбуку посмйкати
за мотузок (за мотузка); п. за рукау посмй
кати (поторсати, потермоейти, пошарпати)
за рукав.
ПАТУЗВАННЕ с. посмйкування.
ПАТУЗВАЦЬ недок. посмйкувати, посіпувати;
п. лёйцы посмйкувати (посіпувати) віжки.
ПАТУЛЬ прислівн. доти, до того часу.
ПАТУШЙЦЦА док. кул. потушкупатися.
ПАТУШЙЦЬ1 док. погаейти, потушйти, загаейти, згас йти.
ПАТУШЙЦЬ2 док. кул. потушкувати; п. мяса
потушкув£ти м’ясо.
ПАТЫДНЁВА прислівн. потижнево, тижнево;
щотйжня.
ПАТЫДНЁВЫ потижневий, тижневий; щотижнёвий
ПАТЫКАЦЦА1недок., ПАТКНУЦЦА док. 1. су
нутися, соватися, сунутися; потикатися, по
ткнутися; паткн^цца у дзвёры сунутися (по
ткнутися) у двері; 2. перен. (пробувати що-не
будь зробити) потикатися, поткнутися; тблькі
ён -нууся сказаць, як ягб зноу перабілі тільки
він поткнувся сказати, як його знову перебйли.
ПАТЫКАЦЦА2 недок. пас. ткатися по основі
пітканням (іншої якості або кольору).
ПАТЫКАЦЬ1недок., ПАТКНУЦЬ док. 1. суну
ти, совати, сунути; тйкати, ткнути, тйкнути,
(багато — розм.) потйкати; (розм.) тйцяти,
тйцьнути; 2. док. перен. розм. (дати хабара)
ткнути, тйкнути, тйцьнути.
ПАТЫКАЦЬ2недок. ткати по основі пітканням
(іншої якості або кольору).

ПАТЫНКАВАНЫ і ПАТЫНКОВАНЫ пошту
катурений, потинькований. — Див. ще патынкав&ць.

ПАТЫНКАВАЦЬ док. 1. (якийсь час) поштука
турити, потинькувати; 2. обштукатурити, по
штукатурити, потинькувати.
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ПАТЬІРЧАКА див. патарч&ка.
ПАТЬІРЧАЦЬ див. патарч&ць.
ПАТЬІХАЦЬ недок. (про неприємний запах) від
гонити, тхнути.
ПАТ&ЛЬНЯ ж. сковорода; (обл.) пательня.
ПАТЙНТ ч. прям., перен. патент.
ПАТ&НТАВЬІ патентний; п. збор патентний
збір.
ПАТЗНТАЗДОЛЬНЬІ юр. патентоспроможний.
ПАТФПАЦЬ док. розм. 1. (якийсь час) потупа
ти, (підсил.) потупотіти, потупотати, (розм.)
погупати; 2. (піти) потупати, погупати, по
тьопати, потьопатися.
ПАУАБАРОНА ж . спотр. півзахист ч.
ПАУАБАРОНЦА ч. спорт, півзахиснйк.
ПАУАБАРОТ ч . півоберт.
ПАУАБАРОТА ч . півоберта.
ПА^АДЗбТЬІ напіводягнений.
ПАУАДУКАВАНЬІ напівосвічений.
ПАУАКРУЖНАСЦЬ ж. мат. півколо с.
ПАУАПРАНЕНЬІ і ПАУАПРАНУТЬІ напіводягнений.
ПАУАСВЕТЛЕНЬІ напівосвітлений.
ПАУАСЬМЇНА ж. заст. четверйк ч.
ПАУАФІЦЬІЙНА і ПАУАФІЦЬІЙЛЬНА прислівн. напівофіційно.
ПАУАФЩЙЙНЬІ і ПА^АФІЦЬІЙЛЬНЬІ на
півофіційний.
ПАУБЕСПРАЦО^НЬІ напівбезробітний.
ПАУБІВАНЬІ повбйваний. — Див. ще паубіваць.
ПАУБІВАЦЦА док. 1. (про багатьох) позаби
ватися; 2. (зіткнутися, застромитися — про
багато) повстромлюватися, повстромлятися.
ПАУБІВАЦЬ док. (забити, застромити, ут 
рамбувати) у різн. знач, повбивати; п. цвікі
повбивати цвяхи.
ПАУБІРАЦЬ док. 1. (урожай) зібрати, (багато,
усе) позбирати; 2. (надати нарядного вигляду;
одягнути) прибрати, (усіх, усе) повбирати.
ПАУБОЦІК ч. півчобіток, (рідше) полуббток.
ПАУБОЦІКІ півчобітки, (рідше) полуботки.
ПА^БУТ&ЛЬКА ж. півпляшка.
ПАУБУТЙЛЬКІ півпляшки.
ПАУВАР’ЙТ ч . напівбожевільний.
ПАУВАР’ЙЦКІ напівбожевільний.
ПАУВЬІСПА ж. півострів (піщаний).
ПАУВЯДЗЕРНЬІ піввідерний, піввідровий.
ПАУВЯДРА с . піввідра.
ПАУВЙЗАНЬІ позв’язуваний.
ПАУВЙЗВАДЬ док. (багато, усе) позв’язувати;
(розм.) ув’язати; п. р$чм позв’язувати речі.
ПАУВЯР^ДЖВАЦЦА док. розм. потомйтися,
поморйтися.
ПАУГАДАВЬІ док. у різн. знач, піврічний.
ПАУгОДА ч . півроку.
ПАУГОДАК, -дка ч. піврічний; (розм.) піврічняк.
ПАУГОДДЗЕ с. півріччя.
ПАУГОЛЬІ напівголий.
ПАУг ОРТВАНЬІ 1. загребений, позагребува-

ний; 2. загорнутий, загорнений, позагортуваний. — Див. ще паугбртваць.
ПАУТОРТВАЦЬ док. 1. (багато, усе) позагрі
бати; 2. (усе — у що) позагортати.
ПА^ДЗ£ЛЬНІЧАЦЬ док. узяти участь.
ПАУДНЕВЬІ південний; п. з&хад південний
захід; п. усход південний схід; ~вая шьіратй
південна широта.
ПА^ДШІ1 ч. півдня; папрацав&ць п. попрацю
вати півдня.
ПАУДНЙ2 с. південь ч., полудень ч.\ пад п.
блйзько полудня, над полудень; пасля п. піс
ля полудня, пополудні.
ПАУДРЬІМОТА ж . напівдрімота.
ПАУДРЬІМОТНЬІ напівдрімотний.
ПАУЖАБРАК, -кк ч. напівжебрак, напівзли-

Дар.

ПАУЖАБРАЦКІ напівзлиденний, напівнужденний.
ПА^ЖАРТАМ прислівн. напівжартом, напівжар
тома, напівжартівлйво.
ПАУЖАРТАУЛі ВЬІ напівжартівлйвий.
ПАУЗАСЛОНЕНЬІ напівзатулений, напівза
критий.
ПАУЗБІВАНЬІ 1. набйтий; понабйваний, по
настромлюваний понатйкуваний; 2. збйтий.
— Див. ще паузбіваць.
ПАУЗБІВАЦЦА док. розм. (про багато, про ба
гатьох) повилазити, повилізати, повидира
тися, поздиратися (з ногами).
ПАУЗБІВАЦЬ док. (багато, усе) 1. (ударами)
понабивати; (на гостряк — ще) понастром
лювати, понатикати; 2. (зробити крихким,
пухнастим) позбивати; п. падушкі позбивати
подушки.
ПАУЗВАЛАКАЦЬ і ПА?ЗВАЛАКВАЦЬ док.
розм. (тягнучи, підняти нагору — багато, ба
гатьох) повитягувати, повитягати.
п а У зв е р х прийм. з род. поверх; понад, над
(чим)\ вад& ішл& п. леду вода йшла поверх

льоду, вода йшла понад (над) льодом.
ПАУзДзіРАЦЬ док. (багато, усе) 1. (відрива
ючи підняти) повіддирати; 2. (переліг) попід
німати, попідіймати.
ПАУЗДЬІМАЦЦА див. паузнім&цца.
ПА^ЗДЬІМАЦЬ див. паузнім&ць.
ПАУЗДЬІХАЦЬ док. прям., перен. позітхати.
ПАУЗІРАЦЦА док. (якийсь час) повдивлятися,
повглядатися.
ПАУЗКОМ прислівн. поповз.
ПАУЗЛАЗІЦЬ док. (нагору — про багатьох) по
вилазити.
ПА^ЗМРОК, -ку ч. прйсмерк, прйсмерки, су
тінь ж.
ПАУЗМРОЧНЬІ (не освітлений) присмерковий.
ПАУЗНІМАЦЦА і п а У з д ь ім а ц ц а док. (по
виходити, позаймати вищі місця; повставати
тощо — про багатьох) попідніматися, попі

дійматися; позлітати; позніматися.
п а У з н ім а ц ь / п а У з д ь ім а ц ь док. (бага
то, усе) попіднімати, попідіймати; (прапори
— ще) поставляти, попідносити.
ПАУЗРАСТАЦЬ док. (про багатьох) повирос
тати.
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ПАУЗРУЙНАВАНЫ напівзруйнований.
ПАУЗРЫВАНЫ повисаджуваний [у повітря];
попідрйваний, позрйваний. — Див. ще паузрываць2.

ПАУЗРЫВАЦЬ1док. (усе, багато; рилом — про
тварин) порйти.
ПАУЗРЫВАЦЬ* док. (зруйнувати вибухом —
багато, усе) повисаджувати [в повітря], по
підривати, позривати.
ПАУЗУНЫ мн. зоол. плазуни.
ПАУЗЦІ недок. повзтй; лізти; (пересуватися
поповзом) плазувати; (повільно пересуватися
— ще) сунути; жук ~з6 па зямлі жук повзе
(лізе) по землі; аутббус ~зё ад прыпынку да
прыпынку автобус повзе (лізе, суне) від зупйнки до зупйнки; чбрныя хмары -злі па нё
бе чорні хмари лізли (сунули) нёбом (по не
бі); цёста ~зё з дзяжы тісто лізе з діжі; чуткі
на усе бакі чуткй повзлй на всі боки.
ПАУЗЬІХОДЗІЦЬ док. (про багато) посходи
ти; салдаты -дзілі на вышыню солдати посхо
дили на висоту; збркі -дзілі зірки посходили;
жыта -дзіла жйто зійшло (посходило).
ПАУКАЖУШАК, -шка ч. кожух; (менший) ко
жушок; (перев. жіночий — ще) кожушанка
ж.\ (некритий — ще) кожушйна ж.
п а У к а п й 1 Ж . ПІВКОПЙ.
ПАУКАПЬІ2 ж. заст. тридцять (штук).
п а У к а ч а в ь і напівкочовйй.
ПАУКАЧФУНІК ч . напівкочівнйк, напівкочовик.
ПАУКВАРТЫ ж . заст. чверть штофа (ока).
ПАУКІДАЦЬ / ПАУКІДВАЦЬ док. (про багато ,
про багатьох) повкидати.
п а У к л а д а ц ь і п а У к л Х д в а ц ь док. (про ба
гато, про багатьох) повкладати.
ПАУКОЛА с. півколо.
ПАУКОЛЬЦА с. півкільце.
ПАУКРОВАК, -рбука ч. спец. розм. напівкро
вок, мішанець.
ПАУКРОУКА ж . спец. розм. напівкровка, мі
шанка.
ПАУКРОУНЫ спец. розм. напівкровний.
ПАУКРУГАМ прислівн. півколом.
ПАУКРУЖЖА с. півколо.
ПАУКРУЖНЫ анат. півколовйй.
п а У к р ь іш т а л їч н ь і напівкристалічний.
ПАУЛЕГКАВАГАВЇК, -ка ч. спорт, напівлегкоатлёт.
ПАУЛЁГК1 спорт, напівлегкйй.
ПАУЛІВАНЬІ повлйваний. — Див. ще паулів&ць.

ПАУЛІВАЦЬ док. (про багато) повливати.
ПАСЛІН ч . орн. павйч.
ПАУЛІЇі АВЬІ павиний, (рідше) павичёвий; ~вае
вбка ентом. павлйне око; 0 варбна у паулінавым пер’і ворона в павйному пір’ї; убрався в
жупан і думає, що він пан; красне пір’я на
одудові, алё сам смердйть.
ПАУЛЯЖАЦЬ недок. напівлежати.
ПАУЛЯЖАЧЫ напівлежачий.
ПАУМАїіПА ж . з о о л . напівмавпа.
ПАУМАЦОУВАНЫ 1. поукріплюваний; поза-

кріплюваний; поприкріплюваний; 2. позміцнюваний, поукріплюваний. — Див. ще
паумацбуваць.

ПАУМАЦОУВАЦЬ док. (про багато) поукріплювати; позакріплювати, поприкріплювати;
п. нбжкі стала поукріплювати (позакріплю
вати) ніжки стола (столу); п. партія поукріп
лювати портй; 2. (зробити сильнішим, здоро
вішим) позміцнювати, поукріплювати.
п а У м ё р а ж. півзахід ч.
ПАУМЁРТВЫ напівмертвий.
п а У м ін у т ь і ж. півхвилйни.
ПАУМЇСАК, -ска ч. полумисок.
ПАУМЙККІ напівм’який.
п а У н а в А г а в а с ц ь ж. повновагість, ваговйтість.
ПАУНАВАГАВЫ (який має повну вагу) повно
вагий, повної ваги, ваговйтий; (про снопи
й т. ін. — ще) ряснйстий.
п а у н а в а ж к а с ц ь ж. повновагість, ваговйтість.
ПАУНАВАЖКІ (важкий) повновагий, ваговй
тий, важкйй.
п а У н а г у ч н а с ц ь ж. повнозвучність.
ПАУНАГУЧНЬІ повнозвучний, повноголосий.
ПАУНАМЁК, -ку ч. напівнатяк, слабйй натяк.
ПАУНАМОЦНЬІ повноважний; п. прадста>тик
повноважний представнйк.
п а У н а м О ц т в а с. повноваження.
ПАУНАСМЁШЛ1ВЫ напівнасмішкуватий, напівглузлйвий.
ПАУНАТВАРЫ повновйдий, повнолйций.
ПАУНЁЙ прислівн. вищ. ст. повніше.
ПАУНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. повніший.
п а У н ё ц ь недок. 1. (ставати повнішим) на
повнюватися, наповнятися; виповнюватися,
виповнятися; сповнюватися, сповнятися; пов
нитися; 2. (ставати товстим) повніти, пов
нішати, (розм.) гладшати.
ПАУНОЧНІК1 ч. (мешканець Півночі) північанин, мёшканець Півночі.
ПАУНОЧНІК2 ч. розм. опівнічник.
ПАУНОЧНІК3, -ку ч. бот. свербіжниця ж.
ПАУНОЧНІЦА1 ж. мёшканка Півночі.
ПАУНОЧНІЦА2 ж. розм. опівнічниця.
ПАУНОЧНІЧАЦЬ недок. розм. сидіти (працю
вати, гуляти й т. ін.) до пізньої ночі (допіз
на), не спати до пізньої ночі (допізна).
ПАУНОЧНЫ1 північний; п. усход північний
схід; п. захад північний захід; ~ная шырата
північна широта; ~нае ззянне північне (по
лярне) сяйво.
ПАУНОЧНЫ2 опівнічний, північний; п. час
опівнічна (північна) доба (годйна).
ПАУНЮСЕНЬКА і ПАУНЮТКА прислівн. розм.
ПОВНІСІНЬКО.

ПАУНЮСЕНЬКІ і ПАУнЮТКІ розм. повні
сінький.
ПАУПАВАРОТ, -ту ч. 1. напівоберт; 2. військ.,
спорт, півоберт.
ПАУПАВАРОТА невідм. ч. військ., спорт, пів
оберта.
ПАУПАВЁРХ ч. півповерх.
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ПАУПАКЛОН, -ну ч. напівпоклін, напівуклін.
ПАУПАЛІТО невідм. с. напівпальто.
ПАУПІСЬМ£ННЬІ напівписьменний, напів
грамотний.
ПАУПІХАЦЬ і ПАУШХВАЦЬ док. розм. у різн.
знач, (багато) повпихати, позапихати.
ПАУПЛЬІВАЦЬ1 док. (заплисти всередину —
про багатьох) позапливати.
ПАУПЛЬІВАЦЬ2 док. (справити вплив) вплйн^ги; п. на падзеі вплйнути на події.
ПАУПЛЯТАНЬІ повплітаний. — Див. ще паушіят&ць.

ПАУПЛЯТАЦЬ док. (багато) повплітати.
ПАУПРАГАНЬІ повпряганий. — Див. ще паупдогаць.

ПАУПРАГАЦЬ док. (багатьох, усіх) повпряга
ти; позапрягати.
ПАУПРАЗРЬІСТАСЦЬ ж. напівпрозорість.
ПАУПРАЗРЙСТЬІ напівпрозорий.
ПАУПРАНІКАЛЬНЬІ напівпроникнйй.
ПАУПРЬІГОННІЦКІ напівкріпоснйцький.
ПАУПРЬІЗНАННЕ с . напівпризнання.
ПАУПРЬІЧФП ч. напівпрйчіп.
ПАУРАДКрУЕ с. літ. піввірш ч.
ПАУРАЗБУРАНЬІ напівзруйнбваний.
ПАУРАЗДЗЕТЬІ напівроздягнений.
ПАУРАСПАД, -ду ч. фіз. піврбзпад.
ПАУРАСПРАНЕНЬІ напівроздягнений.
ПАУРАСТАЦЬ док. (про багато) 1. повростати; 2. позаростати.
ПАУРОБЛІВАЦЦА док. розм. позабруднюва
тися, позамазуватися, позамурзуватися, пообмурзуватися, позабрьохуватися.
ПАУРОБЛІВАЦЬ док. розм. (про багато, про
все) 1. позабруднювати, побруднйти, вйбруднити, позамазувати; (перев. обличчя розм. —
ще) позамурзувати, пообмурзувати; (забриз
кати одяг розм. — ще) позабрьохувати; 2. (ус
тавити всередину) повставляти, повправляти, (рідше) поврбблювати; (за допомогою м у
рування) повмурбвувати.
ПАУРУБелЬ, -бля ч. і ПАУРУБЛЙУКА (розм.)
ж. (п'ятдесят копійок) 1. півкарббванець;
(заст.) копа ж ., коповйк ч. (про грошові оди
ниці Росії до 1917 р. та СРСР); 2. піврубля
(про грошові одиниці Російської Федерації та
Республіки Білорусь).
ПАУРУБЛЕВЬІ розм. 1. якйй коштує півкар
бованця (про грошові одиниці Росії до 1917 р.
та СРСР)\ 2. якйй коштує піврубля (про гро
шові одиниці Російської Федерації та Респуб
ліки Білорусь).
ПАУРУБЛЕУКА див. пауруббль.
ПАУРУБЛЙ ч. (п'ятдесят копійок) 1. півкар
бованця (про грошові одиниці Росії до 1917 р.
та СРСР); 2. піврубля (про грошові одиниці
Російської Федерації та Республіки Білорусь);

0 за мбрам цяля — паурубля, дьі сто перавбзу
присл. за морем телйчка — копієчка, а пере-

везтй — карбованець; може, ця річ деінде й
дешева, та важко її дістати.
ПАУСАБРАНЬІ напівскладений, напівзібраний.
ПАУСАГНУТЬІ напівзігнутий.
ПАУСАМАТУЖНЬІ напівкустарний.

ПАУСВЯТЛО с. (освітлення) напівсвітло, півсвітло.
ПА^СКІДАНЬІ і ПАУСКЇДВАНЬІ скйнутий,
поскйданий. — Див. ще паускід&ць.
ПА^СКІДАЦЬ і ПА^СКІДВАЦЬ док. (багато,
усе) скйдати, поскидати; ~д&ць камённе на
падвбду скидати (поскидати) каміння на під
воду.
ПА^СМЁРЦЬ: да паусмёрш (дуже сильно) ма
ло не до смерті; (розм.) до півсмерті.
ПАУСПІРАЦЦА док. розм. (про багатьох) по
спиратися, пообпиратися; хлбпцы ~р&ліся лбкцямі на стол хлопці поспиралися (пообпиралися) ліктями на стіл; 2. (рано встати) по
схоплюватися.
ПАУСПІРАЦЬ док. розм. 1. (що-небудь важке)
позвалювати, поскидати; (на спину — ще) по
брати на плечі; 2. (одягнути що-небудь тісне,
негодяще) понатягати, понатягувати; (із зу 
силлям — розм.) понацуплювати; 3. повноси
ти; повиносити.
ПАУСПОРВАЦЦА док. прост, (прокинутися)
повставати, посхоплюватися.
ПАУСПОРВАЦЬ док. (багато, усе) 1. пороз
порювати; 2. розм. (розбудити, штовхаючи)
порозбуркувати, порозштовхувати; попідні
мати.
ПАУСТАГОДДЗЯ с. півстоліття, півсторіччя.
ПА^СТЫКАНЫ 1. розм. понасаджуваний, по
настромлюваний, понаштрйкуваний; 2. (по
спішно взутий) понатягуваний. —Див. ще паустыкаць.

ПАУСТЫКАЦЬ док. (багато) 1. розм. (понадівати, понасовувати) понасаджувати; (на гос
тряк — звичайно) понастромлювати, понати
кати, (розм.) понаштрйкувати; 2. прост,
(квапливо взути) понатягати, понатягувати.
ПАУСУТАК тільки мн. півдобй ж.
ПАУСУТАЧНЬІ півдобовйй.
ПАУСЬІРАВІНА ж. напівсировина.
ПА^СЯДЗЁННА прислівн. повсякденно, (рід
ше) повсякдень; щодня, щоденно, щодень,
щоднйни.
ПА^СЯДЗЁННАСЦЬ ж . повсякденність, що
денність.
ПАУСЯДЗЁННЫ повсякденний, щоденний.
ПАУТАРАГАДОВЬІ півторарічний; -выя кур
сы півторарічні курси; ~вае дзіця півтораріч
на дитйна, півторарічне дитя.
ПАУТАРАЦЦА недок. з вор., пас., ПАУТАРЬІЦЦА док. повторюватися, повторятися, повторйтися.
ПАУТАРАЦЬ недок., ПАУТАРЬІЦЬ док. повто
рювати, повторяти, повторйти.
ПАУТАРАЧКА ж . розм. 1. (автомобіль) полу
торка, півторатонка; 2. (дошка) полуторка;
3. (про деякі предмети полуторного розміру)
півторак ч.; (обл.) півторачка ж.; 4. півторакімнатна квартйра.
п а ^ т а р а ч н ы розм. полуторний.
ПАУТАРЗННЕ с. 1. повторення, (незак. д. —
ще) повторювання; п. прбйдзенага матэрыялу
повторення пройденого матеріалу; 2. літ.
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повтор; у кшзе сустракаюцца ~нні у книжці
трапляються повтори.
ПАУТЛУСТЫ полігр. напівжйрний.
ПАУТОЙВАЦЬ док. (про багато) поприхову
вати.
ПАУТРАЦЙ розм. заст. два з половйною, (діал.)
півтретя.
ПАУТРЫЗНЁННЕ с. напівмарення, напівмаячення.
ПАУТУЗІНА ж . півдюжини.
ПАУТУЛЬВАЦЬ док. (про багато, про бага
тьох) 1. поховати; 2. повпихати, повтягува
ти; хлбпцы -валі галбвы у кауняры хлопці
повпихали (повтйгували) голови в коміри.
ПАУТЫКАНЫ повтйканий. — Див. ще паутык&ць.
ПА^ТЫКАЦЬ док. (про багато) повпихати,
повтикати; п. тычю у зямлю повпихати (по
втикати) тички в землю; -кіигі галбвы у пад^шкі повпихіли голови в подушки.
ПАУХМЬІЗНЯК, -к^ ч. напівчагарнйк.
ПАУХМЫЗНЯКОВЫ напівчагарниковий.
ПАУХУТВАНЬІ повкутуваний, повгортаний,
позакутуваний, позагортуваний. — Див. ще
шффьаць.
ПАУХУТВАЦЬ док. (про багатьох, про багато)
повкутувати, позакутувати; позагортати.
ПАУЦАЛЁВЫ заст. півдюймовий.
ПАУЦАЛЁУКА ж . заст. (про дошку — розм.)
півдюймівка.
ПАУцАЛІ ж . заст. півдюйма ч.
п а У ц в е р д а к р ь іл ь ія імен. мн. ентом. напівтвердокрйлі.
ПАУЦВЕРДЬІ напівжорсткий; напівтвердий.
ПАУЦЁМРА ж . напівтемрява, напівморок ч.
ПАУЦЁНЬ, -ню ч. півтінь ж .
п а У ц ё м н ы напівтемний.
ПАУЦІРАНЬІ повтйраний. — Див. ще пауцір&ць.
ПАУЦІРАЦЬ док. (про багато) повтирати.
ПАУЦЙЖКІ спорт, напівважкий.
ПАУЧВАРТА розм. заст. три з половйною,
(діал.) півчварта, півчверта.
п а У ч в й р т к і ж. розм. півчверті.
ПА^ШХР’Е с. півкуля ж.\ паунбчнае (пауднёвае, усхбдняе, захбдняе) п. північна (півден
на, східна, західна) півкуля; ~р’і галаунбга
мбзга анат. півкулі головного мозку.
п аУ ш О р ы тільки мн. шлея ж.; шори.
ПА^ШЧУВАЦЬ док. (для виховання) покарта
ти; полаяти, посварйти; бацька ~в&у сына за
павбдзіньї у шкбле батько покартав (полаяв,
посварйв) сйна за поведінку в школі.
ПАУШЬІ 1. імен. вис. (той, хто загинув у бою)
полеглий, загйблий; 2. (про фортецю, місто)
переможений; 3. (який утратив повагу) про
пащий.
ПАУНіФПТ, -ту ч. напівшепіт.
ПАФАНАБФРЬІЦЦА док. почванитися, повеличйтися, попишатися, побундючитися.
ПАФАРСЇЦЬ док. 1. похизуватися; 2. позада
ватися, попишатися; похвал йтися, похваста
тися.
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ПАФАСТРЫГАВАНЫ зметаний; сфастригований; обкиданий. — Див. ще пафастрыгав&ць.
ПАФАСТРЫГАВАЦЬ док . крав. 1. зметати;
(обл.) сфастригувати; (петельки) обкйдати;
2. (багато) позамётувати; пообкидати.
ПАХ, род. паху ч. запах, (розм.) дух; пахощі мн.
ПАХА ж. пахва, (обл.) паха; пад п&хамі (п&хай,
п&хі, п&ху) під пахвами (пахвою, п&хви, пах
ву); трава па п&хі трава попідруки; 0 лахі пад
п&хі пітй [собі] геть.
ПАХАБНА прислівн. розм. паскудно; безсоромно.
ПАХАБНАСЦЬ ж . розм. паскудність; соромітність.
ПАХАБНЬІ розм. паскудний; соромітний, со
ромітницький, сороміцький.
ПАХАБСТВА с. / ПАХАБШЧЬІПА ж . рож
паскудство; соромітництво.
ПАХАВАЛЬНАЯ імен. ж. похоронна.
ПАХАВАЛЬНЬІ похоронний; (археол., етногр.
— звичайно) поховальний; п. аор&д поховаль
ний обряд; п. марш жалібний (траурний, по
хоронний) марш.
ПАХАВАННЕ с . 1. похорон ч., (заст.) погреб
ч.\ (дія — ще) ховання, поховання; 2. (моги
ла) поховання; палі ~ння археол. поля похо
вань.
ПАХАВАНЫ1 / ПАХОВАНЫ схбваний, похо
ваний. — Див. ще пахаваць1.
ПАХАВАНЫ2 1. похований, захований, похо
ронений; 2. перен. похований, похоронений.
— Див. ще пахав&ць2.
ПАХАВАЦЬ1 док. (багато, усе) сховати, похо
вати.
ПАХАВАЦЬ2 док. 1. поховати, заховати, похоронйти; 2. перен. (забути, занедбати) похо
вати, похоронити; п. сваё надзбі поховати (по
хорон йти) свої надії.
ПАХАДАЙНІЧАЦЬ док. поклопотатися; (звер
нутися з проханням) попрохати, попросйти.
ПАХАНДРЬІЦЬ док. (якийсь час) понудйтися,
понудйти світом, понудьгувйти.
ПА-ХАНЖАСКУ прислівн. по-святенницькому.
ПАХАПАНЫ і ПАХВАТАНЫ похапаний, похватаний. — Див. ще пахап&ць.
ПАХАПАЦЬ / ПАХВАТАЦЬ док. похапати;
(розм.) похватати.
ПАХАРЧАВАЦЦА док. погодуватися.
ПАХАРЧАВАЦЬ док. погодувати; п. трусбу по
годувати кролів.
ПА-ХАТНЯМУ прислівн. по-домашньому, похатньому, як удома.
п а х в а р Э ц ь док. 1. у різн. знач, похворіти,
(розм.) послабувати, послабіти; п. некалькі
дзён похворіти (послабувати, послабіти) кіль
ка день (днів); п. на грьш похворіти на грип;
у мянё усе дам&шнія ~р$лі у мене всі домашні
похворіли (послабіли); 2. (за кого, що-небудь) перен. розм. повболівати; п. за сябрбуку
у час экзамену повболівати за подружку під
час іспиту (екзамену).
ПАХВАСТАНЬІ розм. побйтий, перебйтий, по
перебиваний; потрощений, перетрощений;
потовчений. — Див. ще пахвастаць 2.
ПАХВАСТАЦЦА док. похльоскати себе, по-
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ПАЦЕРАБІЦЬ

хльостати себе; пошмагати себе; п. вбнікам у ПАХРАБУСТАЦЬ і ПАХРУМСТАЦЬ док. 1. (по
жувати з хрускотом) похрустіти; 2. (з їсти з
лазні похльоскати себе (похльостати себе,
хрускотом багато , усе) схрумати, схрупати.
пошмагати себе) віником у л&зні.
ПАХВАСТАЦЬ док. розм. 1. (якийсь час) по ПАХРУСТАЦЬ док. розм. похрустіти.
хльоскати, похльбстати; постьобати; (бато ПАХРУСТВАЦЬ недок. похрускувати, похрус
гом; рож .) похвйськати, похвоськати; по
тувати.
шмагати; 2. (багато, усе) побйти, перебйти, ПАЦАЛАВАНЫ поцілбваний. —Див. ще пацапоперебивати; (рож .) потрощйти, перетролаваць.
щйти, поперетрощувати.
ПАЦАЛАВАЦЬ док. поцілувати.
ПАХВАТАНЬІ див. пахапаньї.
ПАЦАЛУНАК, -нка ч. поцілунок, (поез.) цілу
ПАХВАТАЦЬ див. пахапаць.
нок; 0 п. Юды Юдин (Іудин) поцілунок; паПАХВІНА ж. анат. пах ч.
вётраны п. поцілунок здаля (рукою).
ПАХВІННЬІ анат. паховйй, пахвйнний.
ПАЦАЛУНКАВЫ поцілунковий.
ПАХВОСТВАЦЬ недок. розм. похльоскувати, ПАЦАПАЦЦА док. рож . посварйтися, (рож .)
похльостувати, вихльостувати; постьобувапогйркатися.
ти; (батогом — розм.) похвйськувати.
ПАЦАРСТВАВАЦЬ док. поцарювати.
ПАХЇБА ж. обл. хйба, похибка, вада.
ПАЦАЦКАЦЦА док. розм. поняньчитися; (по
ПАХІЛ, -лу ч. н£хил, схил.
морочитися — ще) попанькатися, (рож .) поПАХІЛЬІ нахйлений, похйлений, схйлений;
цяцькатися.
похйлий; п. спуск похйлий спуск; п. чалавек ПАЦВЁЛЬВАЦЦА недок., ПАЦВЯЛІЦЦА (з кім)
нахйлена (похйлена, схйлена) людйна.
док. рож . дражнйти [час від ч&су, колй-неПАХІСНУТЬІ похйтнутий, захйтаний; (піді
колй, іноді, злегка, потроху], подражнйти;
рваний) порушений. — Див. ще пахіст&ць.
(розм.) дрочйти [час від часу й т. ін.], подрочйти (кого).
ПАХІСНУЦЦА док. 1. хитнутися, похитнутися,
схитнутися; 2. перен. похитнутися, схитнути ПАЦВЁЛЬВАЦЬ недок., ПАЦВЯЛІЦЬ док. рож.
дражнйти [час від часу, колй-не-колй, іноді,
ся, стенутися, стинутися; (почати відступа
злегка, потроху], подражнйти; (рож .) дрочй
ти) податися; ягб аутарьггіт -нууся його ав
ти [час від ч&су й т. ін.], подрочйти (кого).
торитет похитнувся; вбраг -нууся ворог пода
вся; спр&вм -нуліся справи похитнулися.
ПАЦВЁРДЖАНЫ підтверджений; ствердже
ПАХІСНУЦЬ док. 1. похитнути, схитнути;
ний. — Див. ще пацвярдж&ць.
2. перен. похитати, похитнути, захитати; -нуць ПАЦВЁРД31ЦЦА див. пацвярдж&цца.
аснбвьі похитнути (захитати) основи.
ПАЦВЁРДЗЩЬ див. пацвярджйць.
ПАХІСТАЦЬ док. похитати.
ПАЦВЯЛІЦЦА док. див. пацвёльвацца.
ПАХЇСТВАННЕ с. погойдування, гойдання, ПАЦВЯЛІЦЬ див. пацвёльваць.
похйтування, хитання.
ПАЦВЯРДЖАЛЬНЫ підтвбрднйй, потвёрдПАХІСТВАЦЦА недок. хитатися [трохи], похйнйй; стверджувальний.
туватися, гойдатися [трохи, колй-не-колй], ПАЦВЯРДЖАЦЦА недок. звор., пас., ПАпогойдуватися; сцябліньї чарбту -юцца стеб
ЦВЁРД31ЦЦА док. підтверджуватися, під
ла очерету [трохи] хитаються (похйтуються,
твердитися, потверджуватися, потвердитися;
гойдаються [трохи, колй-не-колй] і т. ін.).
стверджуватися, ствердитися.
ПАХЇСТВАЦЬ недок. гойдати [трохи, колй-не-ко ПАЦВЯРДЖАЦЬ недок., ПАЦВЁРДЗЩЬ док.
лй], погойдувати, хитати [трохи], похитувати.
підтверджувати, підтвердити, потверджувати,
ПАХКАЦЬ недок. рож . бахкати; (про двері —
потвердити; (визнававти правильність сказа
ще) грюкати.
ного тощо — ще) стверджувати, ствердити.
ПАХКІ розм. пахучий; запашнйй, запахущий, ПАЦВЯРДЖдННЕ с. підтвердження, потвер
(розм.) запашйстий.
дження, (незак. д. — ще) підтверджування,
ПА-ХЛАП£ЦКУ прислівн. по-хлопчачому, попотверджування; ствердження, (незак. д. —
хлоп’ячому, (рідше) по-хлопчачи.
ще) стверджування.
ПАХЛУСЇЦЬ док. (якийсь час) побрехати.
ПАЦВЯРДЗЁЦЬ док. (стати твердішим) по
ПАХНУЦЬ1 недок. прям.у перен. пахнути,
твердішати.
(рож.) пахтіти; (неприємно — звичайно) тхну
ПАЦЕЛЯПАЦЦА док. розм. потеліпатися.
ти; (мати додатковий запах) відгонити; ас- ПАЦЕЛЯПАЦЬ док. розм. потеліпати.
трм не п. айстри не пахнуть; тьі ведаеш, чьім ПАЦЁПВАННЕ с. знйзування, здвигання,
гзта -не? ти знаєш, чим це пахне?; 0 пахне
здвйгування, стискання, стйскування.
смажаньїм пахне смаленим; пахне пбрахам ПАЦЁПВАЦЦА недок. сіпатися, посіпуватися,
пахне порохом; і не п&хне і не пахне.
тіпатися, смйкатися, посмйкуватися; здри
ПАХНУЦЬ2 док. однор. рож . бахнути, (дверима
гатися; звярбк -вауся ад хбладу звірок здри
й т. ін. — ще) грюкнути.
гався з холоду (від холоду).
ПАХОВАНЬІ див. пахаванм1.
ПАЦЁПВАЦЬ недок. (плечима) знйзувати,
ПАХОДЖВАЦЬ недок. походжати.
(розм.) низ&ти, здвигати, здвйгувати, стиска
ПАХОДКА ж. хода, хід ч.
ти, стенати.
ПАХОДНЯ ж. заст. 1. смолоскйп ч., факел ч.; ПАЦЕРАБІЦЬ док. 1. (багато, усе) пообрубу
2. ліхтар ч.
вати; почйстити, пообчищати, пообрізати;
2. (якийсь час) порубати, пообрубувати, (баПАХРАБРФЦЬ док. похоробрішати.
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гато, усе) пообчищати; посмйкати; поскуб
ти, поскубати; п. буракі посмйкати (повири
вати) буряки; п. сабачаня за вушьі посмйкати
(поскубти, поскубати) цуценя за вуха.
ПАЦЕРАЧКА ж. зменш.-пестл. 1. намистйнка,
бусйнка; 2. (дрібна скляна) бісерйнка.
ПАЦЕРКА ж. 1. намистйна, бусйна; 2. (дрібна
скляна) бісерйна.
ПАЦЕРКІ, -рак, одн. пацерка ж. 1. намйсто с.,
(рідко) буси; 2. (дрібні, скляні) бісер ч.\ 3. чот
ки, вервиця.
ПАЦЕРУШЬІЦЬ див. пацярушваць.
ПАЦЕРЬІ, -pay тільки мн. молйтва ж.
ПАЦІКАВАЦЬ док. постежити, послідкувати.
ПАЦІНА ж. спец, (наліт на предметах з міді і
бронзи) патйна.
ПАЦІНЇРАВАННЕ с. спец, патинування.
ПАЦІНЇРАВАЦЦА недок. пас. спец, патинуватися.
ПАЦІНІРАВАЦЬ недок. і док. спец, патинувати.
ПАЦЇСКАНЬІ потйснутий, стйснутий; поду
шений, подавлений; почавлений. — Див. ще
паціскаць.
ПАЦІСКАЦЬ док. розм. потйснути, стйснути,
потйснути, (багато, усе) постискати, подушйти, подавити; почавйти.
ПАЦІСКАЦЬ недок., ПАЦЇСНУЦЬ док. 1. на
тискати, натаскувати, натиснути; надушува
ти, надушйти, надавлювати, надавити; -снуць
кнбпку званка натйснути (надушйти, надави
ти) кнопку дзвінкі; 2. (руку) потйскувати,
(рідше) потискати, потиснути, стискати,
стйскувати, стйснути; 3. передавлювати, передавйти; подавйти, вйдавити, передушува
ти, передушйти; (видобуваючи сік — про ягоди
тощо — ще) перечавлювати, перечавйти, повичавлювати, почавйти; вйчавити; -снуць вінаград перечавйти (почавйти) виноград;
4. розм. (відсовуючи, наближати, притуляти
до чого-небудь) присовувати, присунути.
ПАЦЇСНЕНЬІ і ПАЦІСНУТЬІ 1. натйснутий,
натйснений; надушений, надавлений; 2. по
тйснутий, стйснутий, стйснений; 3. пере
давлений, подавлений, передушений; пере
чавлений, вйчавлений; 4. присунутий, при
сунений. — Див. ще паціскаць.
ПАЦІХЕНЬКУ прислівн. розм. потихеньку, по
тихесеньку, тихенько, тихесенько, тихісінь
ко, стихенька.
ПАЦЇХНУЦЬ док. (про багато, про багатьох)
постихати.
ПАЦІШдЦЬ док. у різн. знач, стйхнути; (про
вітер, бурю — звичайно) ущухнути; (замовк
нути) принйшкнути; (про біль і т. ін.) угаму
ватися; дзбці -ш&лі діти стйхли (принйшкли,
угамувалися); вбцер ~ш$у вітер ущух; боль
~ш$у біль стих (ущух, угамувався).
ПАЦУК, -к£ ч. щур, пацюк.
ПАЦУРБАЛАК, -ж а ч. обл. (обрубок палиці)
цурупалок, цурпалок, цурпалка ж.
ПАЦУЧАНЙ і ПАЦУЧАНЕ, - н я ц і с. щуреня,
пацюченя.
ПАЦЬІРАВАНЬІ поштопаний. — Див. ще пацьіраваць

ПАЦЫРАВАЦЬ док. 1. (якийсь час) поштопа
ти; (обл.) поцирувати; 2. (багато , усе) по
штопати; (обл.) поцирувати.
ПАЦЯГАНЬІ поцуплений. — Див. и<епацяг&ць.
ПАЦЯГАЦЦА1 док. розм. 1. (багато походити)
потинятися, повештатися, потягатися; 2. (по
сперечатися) позмагатися, помірятися сйлами; п. у вёдах позмагатися (помірятися сйлами) в знаннях.
ПАЦЯГАЦЦА2 див. пацйгвацца.
ПАЦЯГАЦЬ док. 1. прям., перен. (якийсь час)
потягати, (підсил. розм.) попотягати; п. дрбвы
потягати дрова; п. па судах потягати по су
дах; п. за валасы потягати (посмйкувати) за
волосся; 2. (багато, усе) перетягати, попере
тягувати; 3. (украсти) поцупити, потягти, по
тягнути; п. усё яблькі поцупити всі яблука.
ПАЦЙГВАННЕ с. 1. потягування; 2. покриван
ня, укривання; 3. попивання, потягування;
4. покурювання; посмоктування; потягуван
ня; 5. (палицею, паском) потягування. — Пор.
пацйгваць.

ПАЦЙГВАЦЦА і ПАЦЯГАЦЦА недок. 1. потя
гуватися; тягнутися; 2. пас. потягуватися; по
криватися, укриватися. — Пор. пацйгваць 2,3.
ПАЦЙГВАЦЬ недок., ПАЦЯГНУЦЬ док. 1. .у
різн. знач, потягувати, потягтй, потягнути;
-нула дымам потягнуло дймом; -нула да музьші потягнуло до музики; -нуць зарукау по
тягнути за рукав; гіта -нула за сабой шЗраг
злачынствау це потягло (спричинйло, вйкли
кало) нйзку злочинів; 2. покривати, покрйти, укривати, укрйти; -нуць кажух сукнбм
покрйти (укрйти) кожух сукнбм; -нуць р&му
лакам покрйти раму лаком; 3. (пити) попи
вати; потягувати, потягтй, потягнути; 4. (ку
рити) покурювати, попйхкувати; (про люльку
тощо) посмоктувати; потягувати, потягтй,
потягнути; 5. док. розм. (палицею, паском
тощо) потягтй, потягнути.
ПАЦЙГНЕНЫ / ПАЦЙГНУТЫ 1. потягнутий,
потягнений; 2. покрйтий, укрйтий. — Див.
ще пацйгваць 1, 2.
ПАЦЯГУШКІ тільки мн. розм. потягування,
потягання; (розм.) потягачка, потяги; (дит.)
потягусі.
ПАЦЯЖдЛЬІ обважнілий, отяжілий.
ПАЦЯЖдЦЬ док. обважніти, отяжіти; (про ва
гу) поважчати.
ПАЦЯРОБЮ, -кау ; АЦЯРОБКІ тільки мн. лушпйння с., лушпйна ж.; шкаралупи.
ПАЦЯРУШАНЬІ посйпаний; присйпаний, при
трушений. — Див. ще пацярушваць.
ПАЦЯРУШВАЦЬ недок., ПАЦЕРУШЬІЦЬ док.
1. посипати, посйпати; присипати, присйпати; притрушувати, притрусйти; 2. (про дощ)
мрячйти, помрячйти, імжити, поімжйти;
3. (про сніг) порошйти, попорошйти.
ПАЦЯЧЬІ док. у різн. знач, потектй; пацяюгі
ручаї потеклй струмкй; пацяклі слёзы потеклй сльози; жыццё пацяклб спакбйна життя
потекло спокійно.
ПАЧАК, -чка ч. 1. пачка ж; п. пячЗння пачка
печива; 2. обл. (сірників) коробка ж.
ПАЧАКАНКА: смоуж паузе, пачаканку вязе
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прик. ждали, ждали, та й жданки розгубйли

(поїли); надіявся дід на обід, та без вечері ліг
спати; поки сонце зійде, роса очі виїсть; по
ки бабуся спече книші, у дідуся не буде душі;
на Миколи та й ніколи.
ПАЧАКАЦЬ док. почекати, зачекати.
ПА-ЧАЛАВЙЧЬІ прислівн. по-людському, полюдськи; людяно.
ПАЧАПАНЬІ поторканий; помацаний, пола
паний. — Див. ще пачапаць.
ПАЧАПАЦЬ док. 1. поторкати; помацати, по
лапати; 2. розм. (доторкнувшись, покинути
слід, трохи пошкодити) зачепйти; [трохи] по
псувати, [трохи] зіпсувати; мйшьі ~п£лі югігу
миші [трохи] попсували (зіпсували) кнйжку.
ПАЧАРЦЇЦЬ док. покреслити.
ПАЧАСАНЬІ1 і ПАЧАСАНЬІ1почесаний. - Див.
ще пачас&ць1.
ПАЧАСАНЬІ2 і ПАЧАСАНЬІ2 потесаний, пе
ретесаний. — Див. ще пачасаць2.
ПАЧАСАЦЬ1док. 1. (якийсь нас) почесати; 2. (ба
гато, усе) почесати, поперечісувати; 3. розм.
(швидко піти) почухрати.
ПАЧАСАЦЬ2 док. 1. (якийсь нас) потесати; 2. (ба
гато, усе) потесати, поперетісувати, перете
сати.
ПАЧАСКАВЬІ текст, пачосбвий.
ПАЧАСКІ тільки мн. і ПАЧАССЕ с. зб. текст.
пачоси, пачіскй мн.
ПАЧАСОВА прислівн. почасово.
ПАЧАСОВЬІ (не відрядний) почасовйй; ~вая
аплата почасова оплата.
ПАЧАССЕ див. пачаскі.
ПАЧАСТАВАНЬІ почастований, пригощений,
(рідко) угощений.
ПАЧАСТАВАЦЬ док. почастувати, пригостйти,
(рідко) угостйти.
ПАЧАСЦЇЦЦА див. пачашч&цца.
ПАЧАСЦЇЦЬ див. пачашч&ць.
ПАЧАТАК1, -тку н. І. у різн. знач, початок; п.
шляху початок шляху; браць п. брати поча
ток; палажьіць п. дати початок, започаткува
ти; у -тку гбда на початку року; 2. перен.
зачаток; зародок; п. нбвьіх аднбсін зачаток
(зародок) новйх стосунків (взаємин); 3. тіль
ки мн. початки; елементи; основи, засади;
прйнципи; ~ткі матзматьпсі початки (елемен
ти; основи тощо) математики.
ПАЧАТАК2, -тка н. качан; (обл.) киях; кукурузньі ік кукурудзяний качан.
ПАЧА^РЇЩЬ док. розм. посохнути, почахнути.
ПАЧАЦЬ див. пачьінаць.
ПАЧАШЧАНА прислівн. прискорено, пришвйдшено.
ПАЧАШЧАНАСЦЬ ж. прискореність, пришвйдшеність.
ПАЧАШЧАНЬІ прискорений, пришвйдшений;
п. пульс прискорений (пришвйдшений) пульс.
ПАЧАШЧАіЩА недок. звор., пас., ПАЧАСЦЇЦЦА док. частішати, почастішати, робйтися частішим, зробйтися частішим.
ПАЧАПІЧАЦЬ недок., ПАЧАСЦІЦЬ док. 1. робйти частішим, зробити частішим; 2. (док.) за-
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частйти; почати учащати, стати учащати,
(недок.) учащати; (док.) занадитися, унадитися.
ПАЧАШЧФННЕ с. частішання, почастішання.
ПАЧВАРА ж. 1.фолькл. мара, потвора; 2. по
твора, мара, страховисько с., страховище с.;
3. перен. бузувір н., недолюдок н., недолюд н.,
нелюд н.
ПАЧВАРНА прислівн. 1.потворно, брйдко, огйдно, гйдко; 2. перен. страшно, страхітлйво,
жахлйво.
ПАЧВАРНАСЦЬ ж. 1.потворність, брйдкість;
2. перен. бузувірство с., страхітлйвість, жахлйвість.
ПАЧВАРНЬІ 1. (про зовнішність) потворний,
бридкйй, огйдний, гидкйй; 2. перен. (жор
стокий, грубий) бузувірський, страхітлйвий,
жахлйвий; 3. (надзвичайний — про які-небудь
негативні риси) страхітлйвий, страшнйй.
ПАЧКАВАННЕ с . 1.бот. брунькування; 2. зоол.
пупкування.
ПАЧКАВАЦЦА недок. 1.бот. розмножуватися
брунькуванням; 2. зоол. розмножуватися пупкуванням.
ПАЧКАВЬІ пачковйй.
ПАЧОСТКА ж. розм: (те, чим пригощають)

частування.
ПАЧУЦЦЕ с. почуття; (псих. — звичайно) чут
тя; відчуття; брганьї -ццяу органи чуттів; п.
смаку відчуття смаку; п. дбтьїку відчуття до
тику.
ПАЧУЦЦЕВАСЦЬ ж. 1.(властивість, риса) по
чуттєвість, чуттєвість; 2. (здатність сприй
мати) почуттєвість, чуттєвість.
ПАЧУЦЦЕВЬІ (здійснюваний або сприйманий за
допомогою органів чуттів) чуттєвий, почут
тєвий; ~вае успрьіманне чуттєве сприймання
(сприйняття).
ПАЧУЦЦЕ с. почуття; відчуття; п. гбрдасці по
чуття гордості; з -ццем з почуттям, з чуттям;
чуло, чутлйво; п. нбвага почуття (відчуття)
нового; п. мерьі відчуття (почуття) міри.
п а ч у ц ц Е в а прислівн. почуттєво, чуттєво.
п а ч у ц ц Е в а с ц ь ж. 1.(властивість) почут
тєвість, чуттєвість; плотськість; хтйвість; по
жадливість; 2. (схильність до чуттєвих насо
лод) хтй вість.
ПАЧУЦЦЕВЬІ 1.(який стосується задоволен
ня статевого почуття) почуттєвий, чуттєвий;
плотський; ~вая асалбда почуттєва (чуттєва,
плотська) насолода; 2. (схильний до задоволен
ня плотських, фізичних почуттів) почуттєвий,
чуттєвий; хтйвий; пожадливий.
ПАЧЬІКІЛЬГАЦЬ і п а ч ь ік іл й ц ь док. розм.
пошкандибати, подйбати, пошкутильгати, по
кульгати.
ПАЧЬІНАЛЬНІК ч. зачинатель, починальник.
ПАЧЬІНАЛЬНІЦА ж . зачинателька, починаль
ниця.
ПАЧЬІНАЦЬ недок., ПАЧАЦЬ док. 1.почина
ти, почати, розпочинати, розпочати; пач&ць
працу почати працю (роботу); п. вмд&нне кнігі почати видання кнйжки; єн пач&у старЗць
він почав старіти; пачалб змяркацца безос.
почало смеркатися (сутеніти); 2. ставати, ста
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ти; пач&ць цЗліцца стати цілитися; ён пачау
спяв&ць він поч&в (став) співати.
ПАЧЫНАЮЧЫ 1. який (що) починає; 2. у
знач. імен, початківець; п. тсьм ёнтк письмённик-початювець; падручнік для -чых під
ручник для початківців; 3. дієприслівн. почи
наючи.
ПАЧЫРКАНЫ почерканий. —Див. ще пачыркаць.

ПАЧЬІРКАЦЬ док. 1. почеркати; 2. (сірником)
почиркати, потерти.
ПАЧЙСТАЙ: звбльніць п. розм. звільнити оста
точно (зовсім).
ПАЧЫСЦЁЦЬ док. почистішати.
ПАЧФЗНУЦЬ док. (про багато, про все) почах
нути; похйріти, помйршавіти, змиршавіти,
занидіти, знйдіти, понйдіти.
ПАЧдСАНЫ1 див. пачас&ны1.
ПАЧ^САНЫ2 див. пачас&ны2.
ПАІІІА ж. (випас) паша; жывёла выйшла на
~шу худбба вййшла на п£шу.
ПАШАВЁЛЕНЫ 1. поворушений; 2. (про сіно)
поворушений, підворушений. — Див. ще пашавёльваць•

ПАШАВЁЛЬВАЦЦА недок;, ПАШАВЯЛЇЦЦА
док. прям., перен. ворушйтися, поворушйтися; лісце на дрЗвах пашавёльвалася лйстя на
деревах ворушйлося.
ПАШАВЁЛЬВАЦЬ недок,., ПАШАВЯЛІЦЬ док.
1. ворушити, поворушйти; 2. (сіно) ворушити,
поворушити, підворушувати, підворушйти.
ПАШАВЫ с.-г пасовйщний; -выя угбддзі пасовйщні угіддя.
ПАШАЛЁЦЬ док. 1. (про багатьох, про всіх)
переказитися, показйтися; 2. (дуже роздра
туватися — про багатьох, про всіх) показй
тися, подуріти; 3. (якийсь час) показйтися,
побожеволіти.
п а ш а н ц а в а ц ь док. безос. пощастйти, поталанйти, (рідко) повезтй.
ПАШАРАВАНЬІ (потертий, почищений) по
шарований. — Див. ще пашарав&ць.
ПАІПАРАВАЦЬ док. 1. (очистити тертям) по
шарувати; п. спіну мач&лкай пошарувати
спину мочйлкою; п. талёрку пошарувати та
рілку; 2. (якийсь час) пошарувати.
ПАШАРПАНЬІ 1. пошарпаний; 2. подряпа
ний. — Див. ще пашарпаць.
ПАШАРПАіЩА док. пошарпатися.
ПАШАРПАЦЬ док. 1. пошарпати; 2. (зробити
подряпини через недбале ставлення) подряпати.
ПАШАР&ЛЫ посірілий.
ПАШАРЙЦЬ док. 1. посіріти, посірішати; 2. бе
зос. розм. смёркнути, смёркнутися, посутені
ти; на дварЗ -р&ііа надворі смёркло (смёркнулося, смёрклося, посутеніло).
ПАШАСТАНЫ розм. порізаний; пошматова
ний. — Див. ще паш&стаць.
ПАШАСТАЦЬ док. 1. (якийсь час) пошарудіти,
(розм.) пошурхати, пошурхотіти, пошурхотати;
2. розм. (багато, усе) порізати; пошматувати.
ПАШАТРАВАНЬІ обдёртий, обідраний; обшеретбваний, пошеретований. — Див. ще пашатраваць

ПАШАТРАВАЦЬ док. (зерно) 1. обдерти, обі
драти, (багато, усе) пообдирати; обшеретувати, вйшеретувати, пошеретувати; 2. (якийсь
час) пообдирати.

ПАШКАДАВАНЬІ пошкодбваний.
ПАШКАДАВАЦЬ док. 1. у різн. знач, пошкоду
вати, пожаліти; п. грбшай пошкодувати (по
жаліти) грошей; п. мінулага пошкодувати
(пожаліти) за минулим; єн -в&у, што не зраоіу гЗтага він пошкодував (пожалкував, по
жалів), що не зробив цього; я -вала будзіць
ягб я пошкодувала (пожаліла) будити його;
2. приголубити; п. дзіцй приголубити дитину
(дитя); 0 -вау воук кабйлу, пакінуу хвост ди
гриву прик. пошкодував (пожалів) вовк кобйлу [,лишив хвіст і гриву]; жалів яструб
курку, доки всю оскуб.
ПАШКУМАТАНЬІрозм. пошматбваний. —Див.
ще пашкумат&ць.
ПАШКУМАТАЦЦА док. розм. пошматуватися.
ПАШКУМАТАЦЬ док. розм. пошматувати.
ПАШЛАВАТЬІ досить (трохи) вульгарний.

ПАШЛЕЦЬ недок. мерзіти.
ПАПІЛ ІХТАВАНЬІ1 спец, перешліхтбваний. —
Див. ще пашліхтав&ць1.

ПАШЛ ІХТАВАНЬІ2 спец, поштабельбваний. —
Див. ще пашліхтаваць2.

ПАШЛІХТАВАЦЬ1 док. спец, перешліхтувати.
ПАШЛІХТАВАЦЬ2 док. спец, поштабелювати.
ПАШЛЬІНДАЦЬ док. розм. потинятися, по
вештатися, пошвендяти, (рідко) П01Ш1ЯТИСЯ.

ПАШЛЯК, -К& ч розм. знев. паскудник.
ПАШЛЙЦІНА ж. розм. знев. вульгарщина, ба
нальщина, паскудство с.

ПАШЛЙЧКА ж. розм. знев. паскудниця.
ПАШМАРАВАНЬІ розм. намащений, намаза
ний, помащений; нашмарований; наяложе
ний. — Див. ще пашмарав&ць.
ПАШМАРАВАЦЬ док. розм. намазати, (бага
то, усе) понамазувати; намастйти, ( багато,
усе) понамащувати; помастити; (розм.) на
шмарувати; (жиром розм. — ще) наялозити.

ПАШМАТАНЬІ пошматбваний. — Див. ще
пашмат&ць.

ПАШМАТАЦЬ док. розм. пошматувати; п. па
перу пошматувати папір.

ПАШМОРГАЦЬ див. пашмбргваць.
ПАШМОРГВАННЕ с. 1. сіпання, смйкання,
посмйкування, посіпування; 2. (носом) по
шморгування.

ПАШМОРГВАЦЬ недок., ПАШМОРГАЦЬ док.
1. сіпати, посіпати, смикати, посмикати, по
сіпувати, посмйкувати; єн -гау кбнчьжі вусбу
він посіпав (посмйкав) кінчики вусів; 2. (но
сом) пошморгувати, пошморгати.
ПАШМУЛЯНЬІ 1. витертий, повитйраний;
2. стертий, натертий, намуляний, понаму
люваний. — Див. ще пашмулйць.

ПАШМУЛЯЦЦА док. розм. 1. (про одяг і т. ін.
—
багато або в багатьох місцях) повитирати
ся; (розм.) повичбвгуватися; 2. стертися, (ба
гато) постиратися; натертися, (багато) по
натиратися; намулятися, (багато) понаму
люватися.
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ПАШМУЛЯЦЬ док. розм. 1 . (про багато, про
все) постирати, понатирати, помуляти, помулити, понамулювати; (до саден — обл.) пошмугляти, пошморгати; 2. (про одяг і т. ін.
— у багатьох місцях) повитирати; (розм.) повичовгувати.
ПАШНХРЬІЦЬ / ПАШНЬІРЬІЦЬ док. розм.
1. пошукати, (підсил.) попошукати; (розм.) по
шарити; (ретельно шукаючи) понишпорити;
2. пошастати, пошмигляти.
ПАШОРГВАЦЬ недок., ПАШОРГАЦЬ док. шар
кати [трохи, злегка, час від часу, колй-неколй], пошаркати; (ногами — звичайно) чов
гати [трохи, злегка], почовгати; (сірником)
чйркати, чйркнути, (недок.) тернути.
ПАШПАРТ ч. у різн. знач, паспорт.
ПАШПАРТЬІЗАВАНЬІ паспортизований.
ПАШПАРТЬІЗАВАЦЬ недок. і док. паспорти
зувати.
ПАШПАЦЬІРАВАЦЬ док. розм. погуляти,
проходжуючись.
ПАШПіЕНІЦЬ док. пошпигувати.
ПАШТАЛЬЕН ч. 1 . (про чоловіка) листоноша,
поштар; 2. (про жінку) листоноша ж ., по
штарка ж.
п а ш т а л ь Е н к а ж. розм. листоноша, по
штарка.
ПАШТАЛЬЕНСКІ листоноші (род. в .), листо
нош (род. в. мн.), поштарський; -скае адзбнне поштарський одяг.
ПАШТОУКА ж . листівка, картка.
ПАШТУДЗІРАВАЦЬ док. постудіювати.
п а ш у м Е ц ь 1док. пошуміти; (про голосну р о з
мову — ще) погомоніти; (про дуже голосну й
емоційну розмову — ще) погаласувати.
ПАШУМЕЦЬ2 док. розм. полінитися, пошуму
вати.
ПАШУМЛІВАЦЬ недок., розм. шуміти [трохи,
злегка, час від часу].
ПАШУРПХЦЕЦЬ і ПАШУРПАЦІЦЦА док.
розм. зробйтися шерехатим (шорсткйм); по
шерхнути.
ПАШУРПАЦІЦЦА див. пашурп&цець.
ПАШЧАПХНЬІ розщеплений. — Див. ще пашчап&ць.
ПАШЧАПАЦЦА док. (у багатьох місцях) розшепйтися.
ПАШЧАПАЦЬ док. розщепйти.
ПАШЧАСЛЇВІЦЦА див. пашчаслівіць.
ПАШЧАСЛІВІЦЬ і ПАШЧАСЛЇВІЦЦА, ПАШЧАСЦІЦЬ док. безос. пощастйти, поталанйти, пофортунити.
ПАШЧХСЦІЦЬ див. пашчаслівіць.
ПАШЧОУКВАННЕ с. 1 . поклацування; поцмо
кування; поцокування; поляскування; вилус
кування; 2. потьохкування, витьохкування.
ПАШЧОУКВАЦЬ недок., ПАШЧОУКАЦЬ док.
1. (зубами й т. ін.) поклацувати, поклацати;
(язиком) поцмокувати, поцмокати; (каблука
ми й т. ін.) поцбкувати, поцокати; (батогом
— ще недок.) вилускувати, (розм.) вихльосту
вати; 2. (про пташок — недок.) лящати [тро
хи, злегка, колй-не-колй, часом]; (про соло
в'я, солов'єм) потьохкувати, витьохкувати.
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ПАШЧУПЛЕЦЬ док. помйршавіти.
ПАШЧЬІЛЬНЕЦЬ док. пощільніти, пощільнішати.
ПАЩдНКІ, одн. пашчЗнка ж. обл. щелепи.
ПАШ ЬІБАВАЦЬ док. розм. (швидко піти) по
чимчикувати, подріботіти.
ПАПІЙВАЧНАЯ імен, кравецька майстерня.
ПАШЬІВАЧНЬІ кравецький, пошивнйй.
ПАШЬІРАЛЬНІК ч. 1. пошйрювач; розповсюд
ник, розповсюджувач; 2. техн. розшйрник,
розшйрювач.
ПАШЬІРАЛЬНІЦА пошйрювачка; розповсюд
ниця, розповсюджувачка.
ПАШЬІРАЛЬНІЦКІ (про чоловіка) пошйрювача (род. в.); розповсюдника (род. в.), розпов
сюджувача (род. в.)\ (про жінку) пошйрювачки (род. в.); розповсюдниці (род. в.), розпов
сюджувачки (род. в.).
ПАШЬІРАЦЬ недок., ПАШЬІРЬІЦЬ &ж. 1. (ро
бити широким) розшйрювати, розширяти,
розшйрити; (збільшувати кількісно, в обсязі
— ще) пошйрювати, шйрити, пошйрити;
-рьіць сбтку школ розшйрити мербжу шкіл;
2. (робити відомим, приступним багатьом)
пошйрювати, пошйрити; (чутки, ідеї тощо;
роздавати; продавати багатьом) розповсю
джувати, розповсюдити; (перев. несхв. — про
чутки, ідеї тощо) розпускати, розпустити,
(багато) порозпускати; -рьіць вопьгг пошй
рити досвід; 3. спец, розшйрювати, розши
ряти, розшйрити; -рьіць адтуліну розшйрити
отвір.
ПАШЬІРАЧ&ЦЬ док. розм. пошйршати.
ПАШЬІРдННЕ с. І. (у ширину) розшйрення,
(незак. д. — ще) розшйрювання; пошйрення,
шйрення, (незак. д. — ще) пошйрювання;
2. (популяризація) пошйрення, (незак. д. —
ще) пошйрювання; розповсюдження, (незак.
д. — ще) розповсюджування; 3. розшйрення,
(незак. д. — ще) розшйрювання.
ПАШЬІРАЦЬ док. пошйршати.
ПАШЙУ, -шьшу, ч., спец, шиття с., пошиття с.
ПАШЬІ^КА ж. розм. шиття с., пошиття с.
ПАШЬіУШЧЬІК ч. пошйвнйк.
ПАШЬГУШЧЬІЦА ж. пошйвнйця.
ПАШЬІЦЦА1док. розм. полізти; п. у нбрку по
лізти в нірку; 0 п. у дурні розм. пошитися
(убратися, записатися) в дурні.
ПАШЙЦЦА2 док. (бути пошитим) пошйтися.
ПАШЬІЦЬ док. у різн. знач, пошйти; (розм. —
ще) справити.
ПАШдНЦІЦЬ док. безос. розм. пощастйти,
поталанйти, пофортунити.
ПАШЙПТВАЦЬ недок. шептати [час від часу],
шепотіти [час від часу], шепотати [час від часу].
ПАШФРХНУЦЬ док. розм. (про пальці) затерп
нути, отерпнути, отерпти, стерпнути, стерп
ти, (про багато, про все) потерпнути; занімі
ти, поніміти.
ПАЗКЗЕМПЛЙРНЬІ за примірниками.
ПАЯВІЦЦА див. паяулйцца.
ПА-ЯГОНАМУ прислівн. розм. по-його (на йо
го думку, за його словами).
п а я д р а н Е ц ь 1док. безос. похолоднішати, по-
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похолодати; посвіжішати,
посвіжіти.
ПАЯДРАНЁЦЬ2 док. (про плоди , зерно тощо)
нал йтися, (про багато, про все) поналивати
ся.
ПАЯЛЧАЦЬ і ПАЯЛЧЭЦЬ док. (про багато,
про все) згіркнути, прогіркнути, перегіркну
ти, погіркнути.
ПАЯМЧФЦЬ док. розм. стати зручнішим.
ПАЯРЧФЦЬ док. стати яскравішим.
ПАЯСНЁННЕ с. пояснення, (незак. д. — ще)
пояснювання.
ПАЯСНЁЦЬ док. поясніти, пояснішати; (про
погоду розм. — ще) розгодйнитися, розпого
дитися, вйпогодитися.
ПАЯСНЁНЫ пояснений. — Див. ще паясняць.
ПАЯСНЇЦЬ див. паясняць.
ПАЯСНЇЧНЬІ 1. поперековий; 2. пояснйй;
~ныя з&сцежкі поясні застібки (застіжки).
ПАЯСНЙ пояснйй; п. партрЗт портрет до по
яса; п. час пояснйй час.
ПАЯСНЯЛЬНЫ пояснювальний.
ПАЯСНЯЦЬ недок., ПАЯСНІЦЬ док. поясню
вати, поясняти, пояснйти.
ПАЯУКАЦЬ док. розм. понявчати.
ПАЯУЛЁННЕ с. поява ж ., (рідко) з’явлення,
появлення, (розм.) з’ява ж.
ПАЯ&ЛЯЦЦА недок., ПАЯВІЦЦА док. з’явля
тися, з’явйтися, (рідше) появлятися, появйтися; (заст.) являтися, явйтися, уявлятися,
уявйтися; виникати, вйникнути, поставати,
постати; -вища на дарбзе з’явйтися на доро
зі; ~вілася нбвая думка з’явилася (вйникла)
нов& думка; нбвыя людзі -віліся у вёсцы нові
люди з’явилися на селі (в селі).
ПАЯХІДНІЧАЦЬ док. розм. поєхйдствувати.
ПАЯХКАЦЬ док. (про собаку) погавкати; (ба
гато розм. — ще) попогавкати; (розм.) побре
хати; (захлинаючись) полементувати; (сильно
— ще) повалувати (під час гонитви за зайцем).
ПЕКАНУЦЬ док. однор. розм. 1. обпектй,
опектй; (кропивою — ще) ужалйти, пожалйти; 2. (батогом) уперіщити, оперіщити, опе
резати, уперезати, угріти, огріти, опектй;
3. (вистрілити) пальнути; 4. перен. (словом)
рубнути, (підсил.) рубонути.
ПЁЛЬКА ж. обл. ополонка, полонка.
ПЁЛЮШЦЫ, -цау тільки мн. обл. закраїни
(закрайки) ночов.
ПЁНА ж. у різн. знач, піна; (на рідині; перен. —
ще) шум ч., шумовйння с., пінява; 0 з пёнай
на губіх з піною на губах (на вустах, на устах,
коло рота).
ПЕНАуТВАРАЛЬНІК ч. піноутвбрювач.
ПЁНАЧКА ж. орн. вівчарик ч.
ПЁШСТАСЦЬ ж. пінявість, пінистість.
ПЁН1СТЫ пінявий, пінйстий, пінястий; (який
піниться — ще) пінлйвий, шумлйвий.
ПЁН1ЦЦА недок. пінитися; (укриватися піною
— ще) пінити; (про воду, вино — ще) шуму
вати.
ПЁНКА1 ж. пінка; (під час варіння варення —
ще) шумовйння с., шумовйна; (на молоці, си
холодніти, (рідше)
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ропі) плівка, шкурка, кожушок ч.\ 0 знімаць

~кі знімати пінку, збирати вершкй.
ПбНКА2 ж. мін. пінка.
ПЕНКАЗНІМАЛЬНІК ч. ірон. пінкознімач.
ПЕНКАЗНІМХЛЬНІЦТВА с. ірон. знімання
пінки (вершків).
ПЕНЬКАВАЛАКНО с. текст, коноплеволок
но. — Пор. пянька
ПЕНЬКАЗАВОД ч. коноплезавод.
ПЕНЬКАПРАДЗбННЕ с. текст, коноплепря
діння.
ПЕНЬКАПРАДЗЇЛЬНЬІ текст, коноплепря
дильний.
ПЕНЬКАПРАДЗІЛЬШЧЬІК ч. текст, коно
плепрядйльник.
ПЕНЬКАПРАДЗІЛЬШЧЬІЦА ж. текст, коноплепрядйльниця.
ПЕНЬКАТРАПХЛЬНЬІ текст, коноплетіпаль
ний.
ПЕНЬКАТРАПАННЕ с. текст, коноплетіпання.
ПЕНЬКАЧАСАЛЬНЬІ текст, прядивочесальний.
ПбНЯ ж. (штраф) пеня.
ПЕРААБМЕРКАВАННЕ с . переобговорення.
ПЕРААБМЕРКАВАЦЬ див. пераабмяркбуваць.
ПЕРААБМЯРКО^ВАННЕ с. (незак. д.) переобговорення.
ПЕРААБМЯРКО^ВАЦЦА недок. пас. переобговорюватися.
ПЕРААБМЯРКО^ВАЦЬ недок., ПЕРААБ
МЕРКАВАЦЬ док. переобговорювати, переобговорйти.
ПЕРААБСТАЛЕУВАННЕ с. (незак. д.) переустат
ковування, переобладнування.
ПЕРААБСТАЛЕУВАЦЦА недок. пас. переустат
ковуватися, переобладнуватися.
ПЕРААБСТАЛЕУВАЦЬ недок., ПЕРААБСТАЛЯВАЦЬ док. переустатковувати, переустат
кувати, переобладнувати, переобладнати.
ПЕРААБСТАЛЯВХННЕ с . переустаткування,
переобладнання, (незак. д. — ще) переустат
ковування, переобладнування.
ПЕРААБСТАЛЯВАНЬІ переустаткований, пе
реобладнаний. — Див. ще пераабсталеуваць.
ПЕРААБУВАННЕ с . перевзування, перезування.
ПЕРААБУВХЦЦА недок. звор., пас., ПЕРААБУЦЦА док. перевзуватися, перевзутися,
перезуватися, перезутися.
ПЕРААБУВАЦЬ недок., ПЕРААБУЦЬ док. пе
ревзувати, перевзути, перезувати, перезути.
ПЕРААБУТЬІ перевзутий, перезутий. — Див.
ще пераабув&ць.

ПЕРААБУЧАНЬІ переучений; перенавчений.
— Див. ще пераабуч&ць.
ПЕРААБУЧАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРААБУЧЬІЦЦА док. переучуватися, переучйтися,
перевчйтися, (про багатьох, про всіх) попе
реучуватися, поперевчатися; перенавчатися,
перенавчйтися (чого).
ПЕРААБУЧАЦЬ недок., ПЕРААБУЧЬІЦЬ док.
переучувати, переучйти, перевчати, перевчи
ти; (заново — ще) перенавчати, перенавчйти.
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ПЕРААБУЧЗННЕ с. переучування; перена
вчання (чого).
ПЕРААБЦЯЖАРАНАСЦЬ ж. переобтяженість.
ПЕРААБЦЯЖАРАНЬІ переобтяжений.
ПЕРААБЦЯЖАРВАЦЦА недок. пас. переобтя
жуватися.
ПЕРААБЦЯЖАРВАЦЬ недок., ПЕРААБЦЯЖАРЬІЦЬ док. переобтяжувати, переобтяжити.
ПЕРААГЛЕДЖАНЬІ переоглянутий. — Див.
ще пераагляд&ць.
ПЕРААГЛЇДЗЕЦЬ див. перааглядаць.
ПЕРААГЛЙД, -ду ч. повторний огляд, (рідше)
переогляд.
ПЕРААГЛЯДАЦЬ недок., ПЕРААГЛЇДЗЕЦЬ
док. переоглядати, переоглянути.
ПЕРААГУЧАНЬІ кіно переозвучений. — Див.
ще пераагучваць.
ПЕРААГУЧВАННЕ с. переозвучування.
ПЕРААГУЧВАЦЦА недок. пас. кіно переозву
чуватися.
ПЕРААГУЧВАЦЬ недок., ПЕРААГУЧЬІЦЬ док.
кіно переозвучувати, переозвучити.
ПЕРААДЗЕТЬІ переодягнений, переодягнутий,
передягнений, передягнутий, перевдягнений,
перевдягнутий; (розм.) перебраний. — Див.
ще пераадзяваць.
ПЕРААДЗЯВАННЕ с . переодягання, переодяг
нення, передягання, перевдягання; (розм.)
перебирання.
ПЕРААДЗЯВАЦЦА недок., ПЕРААДЗЕЦЦА док.
переодягатися, переодягтйся, переодягнути
ся, (про багатьох, про всіх) попереодягатися;
передягатися, передягтйся, передягнутися,
(про багатьох, про всіх) попередягатися; пе
ревдягатися, перевдягтйся, (про багатьох,
про всіх) поперевдягатися; перебиратися, пе
ребратися, (про багатьох, про всіх) попереби
ратися.
ПЕРААДЗЯВАЦЬ недок., ПЕРААДЗЕЦЬ док.
переодягати, переодягтй, переодягнути, (ба
гатьох, усіх) попереодягати; передягати, передягтй, передягнути, (багатьох, усіх) попе
редягати; перевдягати, перевдягтй, (багатьох,
усіх) поперевдягати; (розм.) перебирати, пере
брати, (багатьох, усіх) поперебирати.
ПЕРААДОЛЕННЕ с. 1. (каго-ш то) подолан
ня, перемога ж. (над кимось-чимось); 2. пе
реборення, подолання.
ПЕРААДОЛЕНЬІ 1. подоланий, переможений;
2. переборений, подоланий. — Див. к<епераадбльваць.
ПЕРААДОЛЬВАННЕ с. 1. (каго-што) подолан
ня, перемога ж. (над кимось-чимось)', 2. пе
реборювання, подолання.
ПЕРААДОЛЬВАЦЦА недок. пас. перемагати
ся; переборюватися, долатися.
ПЕРААДОЛЬВАЦЬ недок., ПЕРААДйЛЕЦЬ док.
1. перемагати, перемогтй, переборювати, пе
ребороти, (док.) подолати, подужати; -дблець
вбрага перемогтй (перебороти, подолати, по
дужати) ворога; 2. переборювати, переборо
ти, (док.) подолати, подужати; (пересилювати
— ще) поборювати, побороти; -дблець цяжкасці перебороти (подолати) труднощі; -дб
лець стбму перебороти (подолати) втому; па-
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чуцце абавязку -дблела страх почуття обо
в’язку перемогло (перебороло) страх.
ПЕРААДОІІЬНЬІ переборний.
ПЕРААДРАСОУВАЦЬ недок., ПЕРААДРАСАВАЦЬ док. переадресовувати, переадресувати.
ПЕРААДРАСОУКА ж. переадресування с.
ПЕРААПРАМЯНЕННЕ с. переопромінення,
(незак. д. — ще) переопромінювання.
ПЕРААПРАНАННЕ с . переодягання, переодяг
нення, передягання, перевдягання; (розм.)
перебирання.
ПЕРААПРАНАЦЦА недок., ПЕРААПРАНУЦЦА док. переодягатися, переодягтйся, пере
одягнутися, (про багатьох, про всіх) попере
одягатися; передягатися, передягтйся, пере
дягнутися, (про багатьох, про всіх) попере
дягатися; перевдягатися, перевдягтйся, (про
багатьо, про всіх) поперевдягатися; (розм.) пе
ребиратися, перебратися, (про багатьох, про
всіх) поперебиратися.
ПЕРААПРАНАЦЬ недок., ПЕРААПРАНУЦЬ
док. переодягати, переодягтй, переодягнути,
(багатьох, усіх) попереодягати; передягати,
передягтй, передягнути, (багатьох, усіх) попе
редягати; перевдягати, перевдягтй, (багатьох,
усіх) поперевдягати; (розм.) перебирати, пере
брати, (багатьох, усіх) поперебирати.
ПЕРААПРАНЕНЬІ переодягнений, переодяг
нутий, передягнений, передягнутий, пере
вдягнений, перевдягнутий; (розм.) перебра
ний. — Див. ще пераапран&ць.
п е р а а п ь іл Е н н е с . бот. перезапилення; (не
зак. д. — ще) перезапилювання.
ПЕРААПЬІЛЙЦЬ недок., ПЕРААПЬІЛЩЬ док.
бот. перезапилювати, перезапилйти.
ПЕРААРАНЖЬІРАВАННЕ с. муз. переаранжу
вання.
ПЕРААРАНЖЬІРАВАЦЬ док. муз. переаран
жувати.
ПЕРААРАНЬІ і ПЕРАВОРАНЬІ перебраний.
— Див. ще перавбрваць.
ПЕРААРАЦЬ див. перавбрваць.
ПЕРААРФАВАНЬІ перевіяний.
ПЕРААРФОУВАЦЬ недок., ПЕРААРФАВАЦЬ
док. (віялкою) перевівйти, перевіювати, пере
віяти; (док.: провіяти зерно — ще) повіяти.
ПЕРААРЬІЕНТО^ВАЦЬ недок., ПЕРААРЬІЕНТАВАЦЬ док. переорієнтовувати, пере
орієнтувати.
п е р а а р ь іе н ц ір О У к а ж. переорієнтування с.
ПЕРААСЗНСАВАННЕ с . переосмйслення.
ПЕРААСЗНСАВАНЬІ переосмйслений. —
Див. ще пераасзнсбуваць.
ПЕРААСЗНСОУВАННЕ с. переосмйслювання.
ПЕРААСЗНСОУВАЦЦА недок. пас. переосмйслюватися.
ПЕРААСЗНСОУВАЦЬ недок., ПЕРААСЗНСАВАЦЬ док. переосмйслювати, переосмйслити.
ПЕРААХАЛАДЖФННЕ с. переохолодження.
ПЕРААХАЛОДЖВАЦЬ недок., ПЕРААХАЛАДЗІЦЬ док. переохолоджувати, переохолодйти.
ПЕРАБАВІЦЦА1 див. перабауляцца1.
ПЕРАБАВІЦЦА2 див. перабауляцца2.
ПЕРАБАВІЦЬ1 див. перабауляць1.
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ПЕРАБАВІЦЬ2 див. перабауляць2.
ПЕРАБАДАЦЦА док. перебуцатися, переколо
тися [між собою рогами].
ПЕРАБАДАЦЬ і ПЕРАБАСЦЇ док. перебуцати,
переколоти [рогами].
ПЕРАБАЗІРАВАННЕ с. перебазування.
ПЕРАБАЗІРАВАЦЬ див. перабазірбуваць.

ПЕРАБАЗІРОУВАННЕ с. перебазування.
ПЕРАБАЗІРОУВАЦЦА недок. пас., ПЕРАБАЗІРАВАЦЦА док. перебазовуватися, переба
зуватися.
ПЕРАБАЗІРОУВАЦЬ недок., ПЕРАБАЗІРАВАЦЬ
док. перебазовувати, перебазувати.
ПЕРАБАЗІРОУКА ж . перебазування с.
ПЕРАБАЛАЦЇРАВАНЬІ перебалотований. —

размбве перебрати всіх знайомих у розмові;
-браць струньї перебрати струни; -браць таварау звьіш нбрмьі перебрати товарів понад
норму; 0 -браць меру перебрати [через] міру.

ПЕРАБІРЬІЧ ч. обл. (сіна) шар, верства ж.,
пласт.
ПЕРАБЛЙТАНЬІ у різн. знач, переплутаний,
сплутаний, поплутаний. — Див. ще пераблмтваць.

ПЕРАБЛЙТВАЦЦА недок., ПЕРАБЛЙТАЦЦА док. переплутуватися, переплутатися;
-таліся ніткі переплуталися ниткй; думкі
-таліся думки переплуталися.
ПЕРАБЛЙТВАЦЬ недок., ПЕРАБЛЙТАЦЬ
док. переплутувати, переплутати, сплутува
ти, сплутати, (док.) поплутати; -льггаць дрот
Див. ще перабалацірбуваць.
переплутати (сплутати, поплутати) дріт;
п е р а б а л а ц ір О у в а ц ц а недок. звор., пас.,
-льггаць рЗчьі переплутати (сплутати) речі;
ПЕРАБАЛАЦІРАВАЦЦА док. перебалотову
-льггаць адрасй переплутати (сплутати) ад
ватися, перебалотуватися.
реси; -льггаць знаемьіх переплутати (сплута
ПЕРАБАЛАЦІРОУВАЦЬ недок., ПЕРАБАЛАти) знайомих.
ЦІРАВАЦЬ док. перебалотовувати, переба ПЕРАБОРКА ж. (дія) перебирання; п. бульби
лотувати.
перебирання картоплі; п. матбра перебиран
ПЕРАБАЛАЦІРОУКА ж . перебалотування с.
ня двигуні (мотора).
ПЕРАБАРАНАВАНЬІ с.-г. переборонбваний, ПЕРАБОРШЧЬІК ч. перебирач.
переволочений. — Див. ще перабаранбуваць.
ПЕРАБОРШЧЬІЦА ж. перебирачка.
ПЕРАБАРАНОУВАЦЦА недок. пас. с.-г. пере- ПЕРАБОРЬІ тільки мн. перебірливість ж., вередборонюватися, переволочуватися.
лйвість ж., вередування с., коверзування с.
ПЕРАБАРАНОУВАЦЬ недок., ПЕРАБАРАНА- ПЕРАБРАНЬІ перебраний; перекиданий, переВАЦЬ док. с.-г. переборбнювати, переборосйпаний; перекладений. — Див. ще перабір&ць.
нйти, переборонувати, переволочувати, пе
ПЕРАБРАХАЦЬ див. перабрЗхваць.
ре волочйти.
ПЕРАБРАЦЬ див. перабіраць.
ПЕРАБАСЦЇ див. перабад&ць.
ПЕРАБАУЛЕНЬІ1розм. переданий. — Див. ще ПЕРАБРУДЖАНЬІ забруднений, замазаний, ви
мазаний, закаляний, покаляний; замурзаний.
пераба^лйць1.
ПЕРАБАУЛЕНЬІ2розм. 1. переправлений; 2. пе ПЕРАБРУДЗІЦЦА док. забруднйтися, замаза
тися, позамазуватися, перемазатися; (розм.)
ретягнутий, пересунутий. — Див. ще перабаузакалятися, покалятися, перекалятися; (об
ляць2.
личчя розм. — ще) замурзатися, обмурзатися,
ПЕРАБАУЛЙЦЦА1 недок., ПЕРАБАВІЦЦА1
позамурзуватися.
док. розм. (терпіти нестатки, обходитися
ПЕРАБРУДЗІЦЬ док. забруднйти, вйбрудниякийсь насмалим) перебиватися, перебйтися;
ти, (розм.) замазати, вймазати, закаляти, по
(розм.) перебуватися, перебути ся.
каляти; (обличчя розм. — ще) замурзати.
ПЕРАБАУЛЙЦЦА2 недок., ПЕРАБАВІЦЦА2
ПЕРАБРФХВАЦЬ недок., ПЕРАБРАХАЦЬ док.
док. розм. переправлятися, переправитися;
1. розм. прям., перен. перебріхувати, перебре
часці -віліся на др)ті бераг ракі частини пе
хати; 2. перен. розм. передражнювати, перереправилися на другий берег річки.
дражнйти, (багатьох, усіх) попередражнюваПЕРАБАУЛЙЦЬ1 недок., ПЕРАБАВІЦЬ1 док.
ти; перекривляти, (рідше) перекривлювати,
розм. (зайве) передавати, передати.
перекривйти, (багатьох, усіх) поперекривля
ПЕРАБАУЛЙЦЬ2 недок., ПЕРАБАВІЦЬ2 док.
ти; (розм. недок.) кривйти (кого), кривйтися
розм. 1. переправляти, переправити; -бавіць
(з кого).
на другі бераг переправити на другий берег;
2. (в інше місце) перетягувати, перетягнути, ПЕРАБУДАВАНЬІ у різн. знач, перебудований.
пересбвувати, пересунути.
ПЕРАБУДОУВАЦЬ недок., ПЕРАБУДАВАЦЬ
док. перебудовувати, перебудувати; (кам'яні,
ПЕРАБЕЛКА ж . перебілення, (незак. д. — зви 
цегляні споруди — ще) перемуровувати, пере
чайно) перебілювання.
мурувати; (переробляти будівлю розм. — ще)
ПЕРАБбЛЬВАЦЬ недок., ПЕРАБЙЛЇЦЬ док.
перекидати, перекидати, (багато, усе) попе
перебілювати, перебілйти; (переписувати з
рекидати; пересипати, пересйпати; -даваць
чорновика начисто — ще) перепйсувати на
дом перебудувати будйнок; -даваць жьіцце
чисто (набіло), переписати начисто (набіло).
перебудувати життя.
ПЕРАБІРАЦЬ недок., ПЕРАБРАЦЬ док. у різн.
ПЕРАБЙТЬІ (пережитий) перебути й. — Див.
знач, перебирати, перебрати; (невелику будів
ще перабйць.
лю; піч розм. — ще) перекидати, перекидати,
пересипати, пересипати; (підлогу, піч розм. — ПЕРАБЬІЦЬ док. (пережити) перебути; каб як
зіму п. як би зйму перебути; 0 не урадзіу мак
ще) перекладати, перекласти; -бр&ць бульбу
----- будзем і так прик. сім літ мак не родив,
перебрати картоплю; -браць усіх знаемьіх у

ПЕРАВАЖВАЦЬ

ПЕРАВОРВАЦЬ

385

а голоду не зробив (не було); не родйв мак
— перебудемо й так.
ПЕРАВАЖВАЦЬ недок., ПЕРАВАЖЬІЦЬ док.
переважувати, переважити, (багато, усе) по
переважувати; (брати гору — звичайно) пере
важати, переважити; -жыць усё мяшкі з мукбй переважити всі мішкй з борошном;
-жыць груз пёрад зд&чай переважити вантаж
перед здачею; ягб думка -жыла його думка
переважила; даіштлівасць -жыла нясмёласць
допйтливість переважила несмілйвість.
ПЕРАВАЖКА ж . розм. (надлишок у вазі) пере
важок ч.
ПЕРАВАЛАКАЦЦА і ЦЕРАВАЛАКВАЦЦА не
д о к ПЕРАВАЛАЧЬІСЯ док. розм. переволі
катися, переволоктйся.
ПЕРАВАЛАКАЦЬ і ПЕРАВАЛАКВАЦЬ недок.,
ПЕРАВАЛАЧЬІ док. розм. переволікати, пе
реводоктй.
ПЕРАВАЛОЧАНЫ розм . переволочений. —
Див. ще перавалакаць.

п е р а в а н д р О у в а н н е с. перекочовування.
ПЕРАВАНДРОУВАЦЬ недок., ПЕРАВАНДРАВАЦЬ док. перекочовувати, перекочувати.
ПЕРАВАРОЧВАННЕ с . перевертання.
ПЕРАВАРОЧВАЦЦА недок., ПЕРАВЯРНУЦЦА док. 1. перевертатися, перевернутися,
(про багато, про багатьох) поперевертатися;
лодка -вярнулася човен перевернувся; хлбпчык -вярнууся у казляня фольк. хлопчик пе
ревернувся на козеня (козеням); у ягб жьщці
усё -вярнулася у його житті все переверну
лося; 2. (побувати в різний час — про бага
тьох) перевертатися, перевернутися, (бага
то, усе) поперевертатися; бувати, побувати;
кблькі тут нарбду -вярнулася! скільки тут на
роду перевернулося (побувало); 3. недок. пас.
перевертатися.
ПЕРАВАРОЧВАЦЬ недок., ПЕРАВЯРНУЦЬ док.
1. перевертати, перевернути, (багато, усе)
поперевертати; (повертати другим боком —
ще) перекидати, перекинути, (багато, усе)
поперекидати; -вярнуць ббчку уверх дном пе
ревернути (перекйнути) бочку догорй дном;
-вярнуць на другі бок перевернути (перекй
нути) на другий бік; ён -вярнуу усё маі меркаванні він перевернув усі мої міркування;
-вярнуць на свой лад перевернути на свій
лад; -вярнуць воз сёна перекинути віз сіна;
2. перевертати, перевернути; навертати, на
вернути; -вярнуць у сваю вёру навернути у
свою віру.
ПЕРАВАР’ЯВАЦЦА док. розм. переказйтися,
показйтися, передуріти, подуріти.
ПЕРАВЁЗЦ1 див. перавбзіць.
ПЕРАВЁЗЦ1СЯ див. перавбзіцца.

ПЕРАВЕЛІЧЗННЕ с. перебільшення, (незак.
д. — ще) перебільшування; прибільшення,
(незак. д. — ще) прибільшування.
ПЕРАВЕРАДЗЇЦЦА див. перавярЗджвацца.
ПЕРАВЕРАДЗЇЦЬ див. перавярЗджваць.
ПЕРАВЕСЛАВАЦЬ див. перавяслбуваць.
ПЕРАВЁСЦ1 див. перавбдзіць.
ПЕРАВЁСЦ1СЯ див. перавбдзіцца.

ПЕРАВЁТРАНЫ просушений (пересушений)

на вітрі; перелопачений. — Див. ще перавётрываць.

ПЕРАВЁТРЫВАЦЬ недок., ПЕРАВЁТРЫЦЬ
док. (зерно) просушувати, просушити, (багато, усе) попросушувати на вітрі; пересушу
вати, пересушйти, (багато, усе) попересушу
вати на вітрі; перелопачувати, перелопатити.
ПЕРАВІВАЦЬ недок., ПЕРАВІЦЬ док. переви
вати, перевйти, (багато, усе) поперевивати.
ПЕРАВГГАЦЦА док. розм. перездоровкатися,
(рідше) перездороватися; (за руку розм. — ще)
переручкатися.
ПЕРАВІУКА ж. перевивання с.
ПЕРАВОД, -ду, (про предмет) -да ч. 1. переве
дення с.; п. у другі клас переведення до дру
гого класу; 2. залізн. перевід; стрЗлачны п.
стрілковйй (стрілочний) перевід; 3. (грошей)
переказ, (незак. д. — звичайно) переказуван
ня с.; 4. розм. марнування с.; (розм.) перевід.
ПЕРАВОДЗІЦЦА недок., ПЕРАВЁСЦ1СЯ док.
1. переводитися, перевестйся, (про багатьох)
попереводитися; -вёсщся на другую раббту
перевестйся на іншу роботу; 2. (зникати) пе
реводитися, перевестйся, (про багато, про
багатьох) попереводитися; (док.: про звірів,
птахів — ще) повиводитися; 3. (про малюнок
і т. ін.) переводитися, перевестйся, переби
ватися, перебйтися; карцінка -вял&ся уд&ла
малюнок перевівся (перебився) вділо.
ПЕРАВОДЗІЦЬ недок., ПЕРАВЁСЦ1 док. 1. пе
реводити, перевестй; (багатьох: про перемі
щення) попереводити; -вёсщ дзяцёй цёраз в^ліцу перевестй дітей через вулицю; -вёсщ хвбрага у другою палату перевестй хворого до ін
шої палати; -вёсщ вучня $ наступны клас
перевестй учня до наступного класу; 2. (гроші)
переказувати, переказати; 3. марнувати, змар
нувати; (док.) промарнувати; (розм ) перево
дити, перевестй, (багато, усе) попереводити;
4. (знищувати) винйщувати, вйнищити, знйщувати, нйщити, знйщити, (багато, усе) понйіцити; 5. (переносити зображення) переводи
ти, перевести, (багато, усе) попереводити; пе
ребивати, перебйти, (багато, усе) попереби
вати.
ПЕРАВОДНЫ 1. переказнйй; п. бланк переказнйй бланк; 2. (про папір, малюнок і т. ін.)
перебивнйй; -ныя карцінкі перебивні картйнки.
ПЕРАВОЗІЦЦА недок., ПЕРАВЁЗЦ1СЯ док.
1. розм. перевозитися, перевезтйся; 2. розм.
(черезрічку) переплавлятися, переплавитися.
ПЕРАВОЗІЦЬ недок., ПЕРАВЁЗЦ1 док. пере
возити, перевезтй, (багато, усе, усіх) попе
ревозити; ( через річку й т. ін. — ще) пере
плавляти, переплавити.
ПЕРАВОЗКА ж. 1. перевіз ч., перевезення с.;
2. переправа ж.
ПЕРАВ03ЧЫК ч. 1. перевізник; 2. орн. пере
візник.
ПЕРАВОЗЧЬІЦА ж. перевізниця.
ПЕРАВОРАНЫ див. пераар&ны.
ПЕРАВОРВАЦЬ недок., ПЕРААРАЦЬ док. пе
реорювати, переорати.
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ПЕРАВОРКА ж. розм. переорювання с, по
вторна (друга) бранка; (розм.) переор ч.
ПЕРАВОСТРАНЬІ перегострений; переточений.
ПЕРАВОСГГРЬІВАННЕ с. перегострювання; пе
реточування.
ПЕРАВОСТРЬІВАЦЦА недок. пас. перегострюватися; переточуватися.
ПЕРАВОСГРЬІВАЦЬ недок., ПЕРАВАСТРЙЦЬ
док. перегострювати, перегострйти; (ніж,
інструменти) переточувати,
переточйти;
-вастрмць усе нажьі переточйти (перегострй
ти) всі ножі; дрЗнна завбстраньї карандаш
тріба -вастрмць погано загострений олівець
треба перегострйти.
ПЕРАВУДЖАНЬІ розм. перевуджений. —Див.
ще перавудзіць.

ПЕРАВУДЗІЦЬ док. розм. пере вудити.
ПЕРАВУЖАНЬІ розм. зроблений занадто (над
то) вузьким. — Див. ще перавужваць.
ПЕРАВУЖВАЦЬ недок., ПЕРАВУЗІЦЬ док.
розм. робити занадто (надто) вузькйм, зробйти занадто (надто) вузьким.
ПЕРАВЬІДАТАК, -тку ч. перевитрата ж.
ПЕРАВЬІДАТКАВАННЕ с. (дія і те, що пере
витрачене) перевйтрата ж., (незак. д. — ще)
перевитрачання с.
ПЕРАВЬІДАТКАВАНЬІ перевйтрачений. — Див.
ще перавьідаткб^ваць.

ПЕРАВЬІДАТКОУВАЦЦА недок. пас. переви
трачатися.
п е р а в ь ід а т к О у в а ц ь недок., ПЕРАВЬЩАТКАВАЦЬ док. перевитрачати, перевйтратити; -каваць србдкі перевйтратити засоби.
ПЕРАВЬІКАНАННЕ с. перевиконання (незак.
д.), перевиконання (зак. д.).
ПЕРАВЬІКОНВАЦЬ недок., ПЕРАВЙКАНАЦЬ
док. перевиконувати, перевйконати, (бага
то, усе) поперевиконувати.
ПЕРАВЙРАШАНЬІ розв’язаний по-іншому
(інакше).
ПЕРАВЬІРАШАЦЬ недок., ПЕРАВЙРАШЬІЦЬ
док. розв’язувати по-іншому (інакше), роз
в’язати по-іншому (інакше); -вьірашьщь пьітанне розв’язати питання по-іншому (інакше).
ПЕРАВЬІТВОРЧАСЦЬ ж . 1. екон. надвиробнйцтво с., перепродукція; 2. надлйшок ч.,
надмір ч.
ПЕРАВЬІШАЦЬ недок., ПЕРАВЙСІЦЬ док.
1. перевйщувати, перевйщити; -вьісіць план
перевйщити план; -вьісіць свае правьі пере
вйщити свої права; 2. перевершувати, пере
вершити; -вьісіць усіх спрьітам перевершити
всіх спрйтністю.
ПЕРАВЬІШЗННЕ с. 1. перевищення, (незак.
д. — ще) перевйщування; 2. перевершення.
ПЕРАВдНДЖАНЬІ перекопчений, покопче
ний. — Див. ще перавінджваць.
ПЕРАВ^НДЖВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАВФНДЗІЦЦА док. перекопчуватися, перекоптйтися.
ПЕРАВЙНДЖВАЦЬ недок., ПЕРАВ&НДЗІЦЬ
док. перекопчувати, перекоптйти; (док.: про
коптити або закоптити все, багато — ще)
покоптйти.

ПЕРАВЙЗВАЦЬ недок., ПЕРАВЯЗАЦЬ док. у
різн. знач, перев’язувати, перев’язати, (бага
то, усіх, усе) поперев’язувати; -вязаць рану
перев’язати рану; -вязаць хвбрага перев’яза
ти хворого; -вязаць стос папер перев’язати
стос паперу.
ПЕРАВЙЗКА ж. (дія і матеріал) перев’язуван
ня с.
ПЙРАВЯЗЬ ж. перев’яз ч.
ПЕРАВЯЛЇЧАНА прислівн. перебільшено.
ПЕРАВЯЛЇЧАНАСЦЬ ж. перебільшеність.
ПЕРАВЯЛЇЧАНЬІ перебільшений.
ПЕРАВЯЛІЧВАННЕ с. перебільшення, (незак.
д. — ще) перебільшування.
ПЕРАВЯЛЇЧВАЦЦА недок. пас. перебільшува
тися.
ПЕРАВЯЛЇЧВАЦЬ недок., ПЕРАВЯЛІЧЬІЦЬ
док. перебільшувати, перебільшити.
ПЕРАВЯРдДЖВАЦЦА недок., ПЕРАВЕРАДЗІЦЦА док. розм. (частіше ірон. — тяжко
працюючи, дуже стомлюватися) надривати
ся, надірватися, (про багатьох) понадривати
ся; підриватися, підірватися; (розм.) підвере
джуватися, підвередйтися, (про багатьох) по
підвереджуватися, (док.) увередйтися.
ПЕРАВЯРдДЖВАЦЬ недок., ПЕРАВЕРДЦЗЇЦЬ
док. розм. (частіше ірон. — натруджувати,
стомлювати до болю) надривати, надірвати,
(багато, усе) понадривати.
ПЕРАВЯСЛОУВАЦЬ недок., ПЕРАВЕСЛАВАЦЬ
док. розм. (на веслах) перевесловувати, пере-

веслувати; гребтй, перегребтй.
ПЕРАГАБЛЕВАНЬІ / ПЕРАГАБЛЯВАНЬІ переструганий, поструганий. — Див. ще перагаблеуваць.

ПЕРАГАБЛЕУВАННЕ с . перестру гуван ня.
ПЕРАГАБЛЕУВАЦЦА недок. пас. перестругу
ватися.
ПЕРАГАБЛЕУВАЦЬ недок., ПЕРАГАБЛЯВАЦЬ
док. перестругувати, перестругати; (док.: ба
гато, усе — ще) постругати.
ПЕРАГАЛАСОУКА1 ж. розм. (повторне голосу
вання) пере голосування, с.
ПЕРАГАЛАСОУКА2 ж. лінгв. чергування голоснйх [у корені].
ПЕРАГАНЙЦЬ недок., ПЕРАГНАЦЬ док. 1. пе
реганяти, перегнати; 2. (по воді) переплавля
ти, переплавити; -гнаць лес переплавити ліс.
ПЕРАГАРВАННЕ с. перегорання, перегоряння.
ПЕРАГАРВАЦЬ недок., ПЕРАГАРЙЦЬ док.
перегоряти, перегорати, перегоріти, (усе) по
перегоряти, поперегорати.
ПЕРАГАРОДАЧНЬІ пере городковий; переділ
ковий.
ПЕРАГАРОДЖВАЦЬ недок., ПЕРАГАРАДЗЇЦЬ
док. 1. перегороджувати, перегородйти, (ба
гато, усе) поперегороджувати; 2. перен. пе
репиняти, перепинйти, заступати, заступйти, загороджувати, загородйти.
п е р а г а р О д к а ж. 1. перегородка; переділка,
перебірка; 2. (на шляху) перепона, перешко
да; 3. перен. перепона, перешкода.
ПЕРАГАРТАВАЛЬНЬІ техн. перегартівний.
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ПЕРАГАРТАВАНЫ перегартований. — Див. ще
перагартбуваць.
ПЕРАГАРТОУВАЦЬ недок., ПЕРАГАРТАВАЦЬ
док. техн. перегартовувати, перегартувати.
ПЕРАГАРТОУКА ж. техн. перегартування с.,
(незак. д. — ще) перегартовування.
ПЕРАГАТАВАНЫ перекип’ячений. — Див. ще
перагатаваць.
ПЕРАГАТАВАЦЬ док. перекип’ятйти.
ПЕРАГЇБ, -бу ч. 1. перегйн; (місце згинання)
згин; (незак. д.) перегинання с.; на ~бе ліста
на згйні аркуша; 2. перен. перегйн; барацьб&
з -бамі боротьба з перегйнами.
ПЕРАГІБАННЕ с . перегинання.
ПЕРАГІБАЦЦА ШЕРАГІНАЦЦА недок. звор.,
пас., ПЕРАГНУЦЦА док. перегинатися, пе
регнутися, (про багато , про все) поперетина
тися; перехилятися, перехилйтися, (про ба
гато, про все) поперехилятися; -гнуцца цёраз
парЗнчы перегнутися (перехилйтися) через
перйла.
ПЕРАГІБАЦЬ1 / ПЕРАГІНАЦЬ недок., ПЕРАГНУЦЬ док. перегинати, перегнути, (ба
гато, усе) поперетинати; -гн^ць жалёза папалам перегнути залізо навпіл; -гнуу, тріба
крыху адагнуць перегнув, треба трохи віді
гнути; 0 перагнуць палку перегнути палицю
(палку).
ПЕРАГІБАЦЬ2 док. погнути; п. усю бляху по
гнути всю бляху.
ПЕРАГЇБШЧЬІК ч. розм. перегйнник.
ПЕРАГЇБШЧЬІЦА ж. розм. перегйнниця.
ПЕРАГІНАЦЦА див. перагібацца.
ПЕРАГІНАЦЬ див. перагібаць1.
ПЕРАГЛЁДЖАНЫ у різн. знач, переглянутий.
—Див. ще пераглядаць.
ПЕРАГЛУШАНЫ 1. розм. переглушений, по
глушений; 2. прост, перебйтий, потроще
ний, перетовчений. — Див. ще пераглушыць.
ПЕРАГЛУШЬІЦЬ док. 1. розм. (глушачи, вини
щити) переглушйти, поглушйти; 2. прост,
(посуд і т. ін.) перебйти, поперебивати,
(розм.) перетрощйти, перетовктй.
ПЕРАГЛЫТАНЫ розм. поковтаний. — Див. ще
пераглытаць.
ПЕРАГЛЫТАЦЬ док. розм. поковтати, погли
тати.
ПЕРАГЛЙД, -ду ч. перегляд, (незак. д. — ще)
переглядання с.
ПЕРАГЛЯДАЦЦА і ПЕРАГЛЙДВАЦЦА недок.
пас. переглядатися.
ПЕРАГЛЯДАЦЬ і ПЕРАГЛЙДВАЦЬ недок.,
ПЕРАГЛЕДЗЕЦЬ і ПЕРАГЛЯДЗЁЦЬ док.
1. переглядати, переглянути, (багато, усе)
попереглядати; 2. передивлятися, передивйтися, (багато, усе) попередивлятися.
ПЕРАГЛЙДВАННЕ / ПЕРАГЛЯДАННЕ с. пе
регляд ч., (незак. д. — ще) переглядання.
ПЕРАГНЮСЇЦЬ док. розм. 1. забруднйти, за
мазати, позабруднювати; 2. (зробити все не
придатним) перепсувати, попсувати, перені
вечити, понівечити.
ПЕРАГОНКА ж. 1. перегонка, (незак. д. —
звичайно) переганяння с.; сухая п. суха пере

гонка; 2. (худоби) перегін ч., (незак. д. — зви
чайно) переганяння с.
ПЕРАГОНШЧЬІК ч. перегонник.
ПЕРАГРАФІЦЬ док. переграфйти.
ПЕРАГРАФЛЕНЬІ переграфлений. — Див. ще
пераграфіць.

ПЕРАГРУЖАЛЬНІК ч . т е х н . перевантажувач.
ПЕРАГРУЖАНАСЦЬ ж . перевантаженість, пе
ревантаження с.\ переобтяженість, переоб
тяження с.
ПЕРАГРУЖАНЬІ перевантажений; переобтя
жений.
ПЕРАГРУЖАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАГРУЗІЦЦА док. перевантажуватися, переванта
житися; переобтяжуватися, переобтяжитися.
ПЕРАГРУЖАЦЬ недок., ПЕРАГРУЗЇЦЬ док.
перевантажувати, перевантажити, (багато, усе)
поперевантажувати; (навантажувати понадмі
ру — звичайно) переоібтяжувати, переобтяжити.
ПЕРАГРУЗАЧНЬІ перевантажувальний, пере
вантажний.
ПЕРАГРУЗКА ж. перевантаження с., (незак. д.
— ще) перевантажування с., переобтяження
с., (незак. д. — ще) переобтяжування с.
ПЕРАГРУПАВАНЬІ перегрупований. — Див.
ще перагрупбуваць.

ПЕРАГРУПОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАГРУПАВАЦЦА док. перефупбвуватися,
перегрупуватися.
ПЕРАГРУПОУВАЦЬ недок., ПЕРАГРУПАВАЦЬ
док. перегруповувати, перегрупувати.
ПЕРАГРУПОУКА ж. перефупування с., (не
зак. д. — ще) перефуповування с.
ПЕРАГРЬІМІРАВАНЬІ перефимований. —
Див. ще перагрьімірбуваць.

ПЕРАГРЬШІРОУВАЦЬ недок., ПЕРАГРЬІМІРАВАЦЬ док. перефимовувати, перефимувати.
п е р а г р ь ім ір О у к а ж. перефимовування с.,
перегримування с.
ПЕРАГУКВАННЕ с. перегукування, гукання.
ПЕРАГУКВАЦЦА недок., ПЕРАГУКНУЦЦА
док. перегукуватися (недок.), гукати, гукнути.
ПЕРАГУЛЬВАННЕ с. перефав£ння.
ПЕРАГУЛЬВАЦЦА недок. перефаватися.
ПЕРАГУЛЬВАЦЬ недок., ПЕРАГУЛЙЦЬ док.
1. (понадміру) перегулювати, перегуляти; 2. (по
над міру) перефавати, пере фати; 3. (грати
повторно) перегравати, пере фати; 4. розм.
(перемагати в грі) перефавати, перефати.
ПЕРАГУЛЯНЬІ перефаний. — Див. ще перагульваць.
ПЕРАГУШКАЦЦА док. (на гойдалці) перегойдатися.
ПЕРАГУШКАЦЬ док. (на гойдалці) перегойдати.
ПбРАД1 прийм. з ор. 1. у різн. знач, пбред; (пе
ред займ. «мною» та в деяких інших сполуках)
передо, переді (ким-чим)', поперед (ким-чим,
кого-чого); п. лбсам перед лісом; не адсгуп&ць

п. цяжкасцямі не відступати перед трудноща

ми; 2. (порівняно з ким-чим) проти (кого-чого)\ янм ніштб п. ім вонй ніщо проти нього;
3. (у часовому знач.) перед (ким-чим)\ п. усім
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передусім, (рідше) передовсім; п. з&хадам
сбнца перед заходом сонця.
ПбРАД2, -ду імен. ч. 1. перед; (у возі, санях —
ще) передок; п. сукбнкі перед сукні; 2. шевс.
передок.
ПЕРАДАБІїДЗЕННЬІ передобідній, підобідній,
дообідній.
ПЕРАДАВАЦЬ недок., ПЕРАДАЦЬ док. у різн.
знач, передавати, передати, (багато, усе) по
передавати; ~д&ць запіску передати запйску;
~д&ць вбдьі передати знання; ~д&ць думку
Ангара передати думку Автора; тут єн занддта
~д&у тут він занадто передав (переборщив).
ПЕРАДАД’ЕЗНЬІ перед від’їздом; ~нмя спра
ви справи пбред від’їздом.
ПЕРАДАДЗЕНЬІ переданий. — Див. ще перадав&ць.
ПЕРАДАЗІРОУКА ж. передозування с.
ПЕРАДАЇЦЬ док. див. перадбйваць.
ПЕРАДАПОШНІ передостанній.
ПЕРАДАПЬГГАНЬІ знову допйтаний, передопйтаний.
ПЕРАДАПЙТВАЦЬ недок., ПЕРАДАПЬГГАЦЬ
док. ще раз (знов, знову) допйтувати, ще раз
(знов, знову) допитати; передопйтувати, передопитати.
ПЕРАДАРЬІЦЬ див. перадбрваць.
ПЕРАДАТАЧНЬІ передатний, передавнйй;
(який слугує для передавання, який передає)
передавальний; п. вал техн. передавальний
вал; п. білбт залізн. передатний квиток; п. лік
матем. передатне число.
ПЕРАДАТЧЬІК ч. передавач.
ПЕРАДДУЖЙЦЬ див. перадбрткваць.
ПЕРАДАЦЬ див. перадав&ць.

ПЕРАДВЕСНАВЙ / ПЕРАДВЯСбННІ передвеснянйй.
п е р а д в О р ь і Ун ь і передорний.
ПЕРАДВЯСбННІ див. перадвеснавй.
ПЕРАДЗЕРТЬІ див. перадр&ни.
ПЕРАДЗІРАЦЦА недок. пас., ПЕРАДРАЦЦА
док. 1. перериватися, перерватися; переди
ратися, передертися; 2. обдиратися, обдер
тися; шеретуватися; 3. перетиратися, пере
тертися, натиратися, натертися.
ПЕРАЦЗІРАЦЬ недок., ПЕРАДРАЦЬ / ПЕРАДЗЕРЦІ док. 1. переривати, перервати, (ба
гато, усе) попереривати; (тканину, папір
і т. ін. розм. — ще) передирати, передерти,
передрати, (док.) подерти, подрати; (док.)
порвати; (на шматки — ще) пошматувати,
(багато, усе — розм.) перешматувати; ~др&ць
папбру подерти (пошматувати) папір; -драць
адзбнне подерти (подрати, порвати) одяг;
2. спец, обдирати, обдерти, обідрати, (багато,
усе) пообдирати; (зерно — ще) шеретувати,
обшеретувати, (док.) вишеретувати, пошере
тувати; 3. (на тертці) перетирати, перетер
ти, (багато , усе) поперетирати; натирати,
натерти, (багато) понатирати; 5. (про хижих
птахів і тварин — убити багатьох) розрива
ти, розірвати, роздирати, роздерти, розідра
ти, задибати, задерти, задрати.
ПЕРАДЗЯУБАНЬІ 1. перекльований; передзьо-

баний; покльований; подзьобаний; подзюбаний; 2. передовбаний, подовбаний. —Див.
ще перадзяуб&ць.

ПЕРАДЗЯУБАЦЬ / ПЕРАДЗЯУБЦЇ док. 1. переклювати, (розм.) передзьобати; (усе, бага
то що — ще) поклювати, подзьобати, подзю
бати; 2. передовбати, подовбати.
ПЕРАДЗЯУБЦЇСЯ док. розм. переклюватися,
передзьобатися.
ПЕРАДКАСТРЙЧНІЦКІ переджовтневий.
ПЕРАДКРЙЗІСНЬІ передкризовий.
ПЕРАДНАВАГОДНІ передноворічний.
ПЕРАДНАВАЛЬНЇЧНЬІ передгрозовйй, (рід
ше) передгрозяний.
ПЕРАДНАЦІСКНЙ лінгв. переднаголосний,
переднаголошений.
ПЕРАДНЕПРЬІТОМНАСНЬІ [який (що) буває
перед непритомністю] знепритомний, перед
непритомністю (зомлінням).
ПЕРАДОЙВАЦЬ недок.,' ПЕРАДАЇЦЬ док. розм.
передоювати, передоїти; (док.) подоїти, вйдоїти.
ПЕРАДОЙКА ж. (ялова корова) ялівка.
ПЕРАДОРАНЬІ 1. роздарований; 2. передаро
ваний. — Див. ще перадбрваць.
ПЕРАДОРВАЦЬ недок., ПЕРАДАРЙЦЬ док.
1. роздаровувати, роздарувати, (док.) пороздаровувати; передарувати; 2. (дарувати по
дароване) передаровувати, передарувати.
ПЕРАДОУЖАНЬІ розм. зроблений задовгим.
— Див. ще перадбужваць.
ПЕРАДОУЖВАЦЦА недок. пас. розм. робйтися
задовгим.
ПЕРАДОУЖВАЦЬ недок., ПЕРДДАУЖЬЩЬ док.
розм. робити задовгим, зробити задовгим.
ПЕРАДПАЗВАНОЧНЬІ анат. передхребетний.
ПЕРАДПАСЛДАЧНЬІ с.-г. передпосадковий.
ПЕРАДПАЧАТАК, -тку ч. переддень, (рідко)
передодень; п. чагб книжн. перед дверйма
(коло дверей) чого, перед чим; перед почат
ком (напередодні) чого.
ПЕРАД ПЛЮСНА ж. анат. передплесно с., заплесно с.
ПЕРАДРАБНЇЦЬ док. розм. занадто подрібни
ти, передрібнйти.
ПЕРАДРАНЬІ і ПЕРАДЗЕРТЬІ 1. перерваний;
передертий, подертий, подраний; порваний;
пошматований, перешматований; 2. обдер
тий, обідраний; обшеретований, пошерето
ваний; 3. перетертий, натертий. — Див. ще
перадзір&ць.

ПЕРАДРАЦЦА див. перадзір&цца.
ПЕРАДРАЦЬ див. перадзір&ць.
ПЕРАДРУК, -ку ч. 1. (дія) передрук, передру
кування с., (незак. — ще) передруковування
с.\ 2. (передрукований текст) передрук.
ПЕРАДРУКАВАНЬІ і ПЕРАДРУКОВАНЬІ пе
редрукований. — Див. ще перадрукбуваць.
ПЕРАДРУКОУВАЦЬ недок., ПЕРАДРУКАВАЦЬ
док. передруковувати, передрукувати.
ПЕРАДСВГГАЛЬНЬІ досвітній, передсвітанко
вий, переддосвітній, удосвітній, досвітковий,
досвітчаний.
ПЕРАДСМЯРОТНЬІ передсмертний; п. час

ПЕРДЦУБОРАЧНЬІ

смертна (остання) годйна, смертний (остан
ній) час.
ПЕРАДУБОРАЧНЬІ передзбиральний.
ПЕРАДУЖВАЦЬ недок., ПЕРАДУЖАЦЬ док.
розм. подужувати, подужати (кого-що); перадужаць хварббу подужати хворобу.
ПЕРАДЬІСКАНТАВАННЕ с . переоблік ч.
ПЕРАДЬІСКАНТАВАНЬІ (про вексель) переоблікований. — Див. ще перадьіскантбуваць.
ПЕРАДЬІСКАНТОУВАЦЦА недок. пас. переобліковуватися.

ПЕРАДЬІСЮШТОУВАЦЬ недок., ПЕРАДЬІСКАНТАВАЦЬ док. (вексель) переобліковува
ти, переоблікувати.
ПЕРАДЬІСКОНТНЬІ (який стосується переоб
ліку векселя) переобліковий.

ПЕРАДЬІСиїАЦЙРАВАНЬІ військ, передисло
кований. — Див. ще перадислацйраваць.
ПЕРАДЬІСЛАЦЬІРАВАЦЦА недок. і док. військ.
передислокуватися.
ПЕРАДЬІСЛАЦЬІРАВАЦЬ недок. і док. військ.
передислокувати.
ПЕРАбМНА прислівн. послідовно.
ПЕРАЕМНАСЦЬ ж . послідовність.
ПЕРАЕМНІК ч. 1. (продовжувач традицій, спра
ви й т. ін.) спадкоємець; 2. (на якійсь посаді,
місці) наступник.
ПЕРАбМНІЦА ж. 1. спадкоємиця; 2. наступ

ниця.
ПЕРАбМНЬІ

послідовний; п. рад з’яу послі
довна нйзка явищ, послідовний ряд явищ;
~ная сувязь развіццй послідовний зв’язок
розвитку.
ПЕРАЖЛУКЧАНЬІ 1. вйзолений, відзолений,
вйлужений; 2. вйжлукчений. — Див. ще пе-

ражлукчваць.
ПЕРАЖЛУКЧВАЦЬ недок., ПЕРАЖЛУКЦІЦЬ
док.розм. 1. (білизну) визолювати, вйзолити,
відзолювати, відзол йти, вилуговувати, вйлужити; 2. (пожадливо пити) жлуктити, вйжлуктити, вйжлуктати.

ПЕРАЗАЙМАЦЦД док. розм. перепрацювати
ся; (про навчання — ще) переучйтися.
ПЕРАЗАКЛАД, -ду ч. перезастава ж ., (незак. д.
— звичайно) перезаставляння с.
ПЕРАЗАКЛАДАЦЦА / ПЕРАЗАКЛАДВАЦЦА
недок. пас. перезаставлятися.

ПЕРАЗАКЛАДДЦЬ / ПЕРАЗАКЛАДВАЦЬ не
док., ПЕРАЗАЛАЖЬІЦЬ док. перезаставля
ти, перезаставити.

ПЕРАЗАКЛЮЧАНЬІ переукладений. — Див. ще
перазаключаць.
ПЕРАЗАКЛЮЧАЦЦА недок. пас. переуклада
тися, перескладатися.
ПЕРАЗАКЛЮЧАЦЬ недок., ПЕРАЗАКЛЮЧЬІЦЬ док. переукладати, переукласти, пе
рескладати, перескласти; -чьщь гандлевае
пагадненне переукласти торговельну (торго
ву) угоду.

ПЕРАЗАКЛЮЧ&ННЕ с. переукладення, пере
складення, (незак. д. — ще) переукладання,
перескладання.

ПЕРАЗАЛАЖЬІЦЬ див. перазаклад&ць.
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ПЕРАЗАЛОГ, -гу ч. перезастава ж., (незак. д.
— звичайно) перезаставляння с.
ПЕРАЗАМАЦАВАННЕ с. перекріплювання,
перекріплення.
ПЕРАЗАМАЦАВАНЬІ перекріплений. — Див.
ще перазамацбуваць.

ПЕРАЗАМАЦ0УВАЦ1ІА недок. пас. перекріп
люватися, перекріплятися.
ПЕРАЗАМАЦОУВАЦЬ недок., ПЕРАЗАМАЦАВАЦЬ док. перекріплювати, перекріпля
ти, перекріпйти.
ПЕРАЗАЦВбРДЖАНЬІ перезатвбрджений. —
Див. ще перазаідогодж&ць.

ПЕРАЗАЦВЯРДЖАЦЬ недок., ПЕРАЗАЦВСРДЗІЦЬ док. перезатвбрджувати, перезатвбрдити.
ПЕРАЗАЦВЯРДЖдННЕ с. перезатвбрдження.
ПЕРАЗДАВАЦЬ недок., ПЕРАЗДАЦЬ док. 1. пе
рездав&ти, перездати; 2. (іспит) пересклада
ти, перескласти.
ПЕРАЗДАЧА ж . 1. перезд£ча, (незак. д. — зви
чайно) перездав&ння с.; 2. перескладання.
ПЕРАЗДЙМАК, -мка ч. фото перезнімок.
ПЕРАЗДЬІМАННЕ і ПЕРАЗНІМАННЕ с. пе
резнімання.
ПЕРАЗДЬІМАЦЬ / ПЕРАЗНІМАЦЬ недок.,
ПЕРАЗНЙЦЬ док. перезнімати, перезнйти,
(багато, усе) поперезнімати.
ПЕРАЗДЙМКА ж. перезнімання с.
ПЕРАЗІМОУВАЦЬ недок., ПЕРАЗІМАВАЦЬ
док. перезимовувати, перезимувати; (док.:
завершити зимування — ще) відзимувати.
ПЕРАЗІМОУКА ж. перезимівля, (незак. д. —
ще) перезимовування с.
ПЕРАЗЙБНУЦЬ док. розм. (змерзти) перемерз
нути, (про багато, про багатьох) поперемерзати.
ПЕРАІГРЬІВАЦЦА недок. пас. переграватися.
ПЕРАІГРЬІВАЦЬ недок., ПЕРАЙГРАЦЬ док.
перегравати, переграти.
п е р а й г р Ан ь і переграний.
ПЕРАЙМАЛЬНАСЦЬ ж. 1. наслідувальність;
2. наслідування с.
ПЕРАЙМАЛЬНІК ч. наслідувач.
ПЕРАЙМАЛЬНІЦА ж. наслідувачка.
ПЕРАЙМАЛЬНІЦКІ наслідувача (род. в.); на
слідувачки (род. в ).
ПЕРАЙМАЛЬНІЦТВА с. наслідування (когочого).

ПЕРАЙМАЛЬНЬІ наслідувальний.
ПЕРАЙМАННЕ (каго-чаго) с. 1. у різн. знач.
переймання; 2. наслідування.
ПЕРАЙМАЦЦА недок. пас. перейматися.
ПЕРАЙМАЦЬ недок., ПЕРАНЯЦЬ док. (когошто) 1. (зупиняти) переймати, перейняти;
перанйць ст&так перейняти чбреду; 2. запозйчувати, запозйчити; переймати, перейнйти; перанйць вбпьгг запозйчити (перейняти)
досвід; 3. (недок.) наслідувати (кого-що); пе
ранйць ягб приклад наслідувати йогб при
клад.
ПЕРАЙМЕНАВАНЬІ перейменований. — Див.
П Е Р ^ М Я Н О ІВ Щ Ь недок., ПЕРАЙМЕНА-

ПЕРАЙНАЧАНЬІ

390

ВАЦЬ док. перейменовувати, перейменува
ти, (багато, усе) поперейменовувати.
ПЕРАЙНАЧАНЬІ переінакшений. — Див. ще
перайн&чваць.
ПЕРАЙНАЧВАННЕ с. переінакшування.
ПЕРАЙНАЧВАЦЦА недок., ПЕРАЙНАЧЬІЦЦА док. переінакшуватися, переінакшитися.
ПЕР.АЙНАЧВАЦЬ недок., ПЕРАЙНАЧЬІЦЬ док.
переінакшувати, переінакшити, (багато,
усе) попереінакшувати; -чьіць жьіцце пере
інакшити (змінйти) життя; -чьіць свае меркаванні переінакшити (змінйти) свої мірку
вання.
ПЕРАЙСЦІ див. перахбдзіць.
ПЕРАКАВАНЬІ і ПЕРАКОВАНЬІ перекова
ний, перекутий. — Див. ще перакбуваць.
ПЕРАКАВАЦЬ див. перакбуваць.
ПЕРАКАДЗЇРАВАННЕ с. перекодування.
ПЕРАКАДЗЇРАВАЦЬ док. перекодувати.
ПЕРАКАЗВАЦЬ недок., ПЕРАКАЗАЦЬ док. пе
реказувати, переказати, (багато, усе) попе
реказувати; (викладати своїми словами, рідше
— ще) переповідати, переповістй; -жьіце маім, што прьібду у вьіхадньї перекажіть моїм,
що приїду у вихіднйй; -заць усб наві'ньї пе
реказати (переповістй) всі новини.
ПЕРАКАЗЧЬІК ч . розм. переказувач.
ПЕРАКАЗЧЬІЦА ж . розм. переказувачка.
ПЕРАКАЛАЦЇЦЦА док. розм. 1. (на холоді) пе
ремерзнути; 2. (перехвилюватися) перетрусйтися.
ПЕРАКАЛАЦЇЦЬ док. 1. перетрусйти; п. усе
ябльїні у садзе перетрусйти всі яблуні в садку;
2. безос. перетрусйти; кйдати в дрож (кого)',
мянб -ціла ад страху мене перетрусйло зі
страху; мене дрож пройняв зі страху, мене в
дрож кйнуло зі страху; 3. (усе, багато або
заново) перемолотйти, вйбити, вйтрусити.
ПЕРАКАЛбЦЬ док. розм. перемерзнути.
ПЕРАКАЛІБРАВАЦЬ док. перекалібрувати.
ПЕРАКАЛІБРОУКА ж . перекалібрування с.
ПЕРАКАЛОЦЦА док. 1. (про всіх, багатьох)
переколотися, поколотися; 2. (одне одного)
переколоти [рогами].
ПЕРАКАЛОЦЬ* див. перакблваць1.
ПЕРАКАЛОЦЬ2 див. перакблваць2.
ПЕРАКАЛОЧАНЬІ перетрушений. — Див. ще
перакалаціць.
ПЕРАКАМЕЧАНЬІ розм. пом’ятий, перем’ятий,
побганий, пожужмлений. — Див. ще перакаМЯЧМЦЬ.

ПЕРАКАМПАСЦЇРАВАЦЬ док. перекомпостувати.
ПЕРАКАМЯЧЙЦЦА док. розм. пом’ятися, пе
рем’ятися, побгатися.
ПЕРАКАМЯЧЙЦЬ док. розм. пом’яти, пере
м’яти, побгати, пожужмити, (розм.) пожма
кати.
ПЕРАКАНАЛЬНА див. пераканауча.
ПЕРАКАНАЛЬНАСЦЬ див. пераканаучасць.
ПЕРАКАНАЛЬНЬІ див. пераканаучм.
ПЕРАКАНАНА прислівн. переконано.
ПЕРАКАНАНАСЦЬ ж . переконаність.

ПЕРАКІДАЦЬ

ПЕРАКАНАНЬІ переконаний.
ПЕРАКАНАУЧА і ПЕРАКАНАЛЬНА прислівн.
переконливо.
ПЕРАКАНАУЧАСЦЬ / ПЕРАКАНАЛЬНАСЦЬ
ж. переконливість.
ПЕРАКАНАУЧЬІ / ПЕРАКАНАЛЬНЬІ перекон
ливий.
ПЕРАКАПАНЬІ перекапаний. — Див. ще перакапваць.
ПЕРАКАПАНЬІ 1. перекопаний; 2. перери
тий . — Див. ще перакблваць.
ПЕРАКАПАЦЬ див. перакблваць.
ПЕРАКАПВАЦЬ недок., ПЕРАКАПАЦЬ док.
перекапувати, пере капати.
ПЕРАКАРАБАЦІЦЦА док. пожолобитися.
ПЕРАКАРАБАЦІЦЬ док. перев. безос. розм.
(щось гладке) пожолобити, пережолобити.
ПЕРАКАРАБАЧАНЬІ пожолоблений, пережолоблений. — Див. ще перакарабаціць.
ПЕРАКАРАБКАЦЦА док. розм. перелізти; п.
цбраз плот перелізти через паркан (тин).
ПЕРАКАРМІЦЬ див. перакбрмліваць.
ПЕРАКАРТАВАНЬІ розм. перетасований. —Див.
ще перакартбуваць.
ПЕРАКАРТОУВАЦЬ недок., ПЕРАКАРТАВАЦЬ
док. перетасовувати, перетасувати.
ПЕРАКАСАВАНЬІ розм. 1. перекреслений; 2. по
перекреслюваний, позакреслюваний. — Див.
ще перакасбуваць.
ПЕРАКАСОУВАЦЦА недок. пас. розм. пере
креслюватися.
ПЕР.АКАСОУВАЦЬ недок., ПЕРАКАСАВАЦЬ
док. 1. перекреслювати, перекреслити; ~саваць старбнку перекреслити сторінку; 2. док.
(багато, усе) поперекреслювати, позакреслювати.
ПЕРАКАТАЦЬ док. розм. покатати; (розм. рідше)
перекатати; п. усіх дзяцбй на матацмкле пока
тати (перекатати) всіх дітей на мотоцйклі.
ПЕРАКАТНЬІ (про шум і т. ін.) перекотистий,
розкотистий; п. гром перекотистий (розко
тистий) грім.
ПЕРАКАТЧЬІК ч . спец, (робітник на річковому
перекаті) перекатник.
ПЕРАКАЦЇ-ПОЛЕ с. тільки одн. бот. перекотйполе.
ПЕРАКАЦІЦЬ див. перакбчваць.
ПЕРАКАШТАВАНЬІ скуштований, перекуш
тований, перепробуваний.
ПЕРАКАШТАВАЦЬ док. перекуштувати.
ПЕРАКІДАЦЦА док. (як-небудь пережити) перебйтися; год сяк-так -даліся рік сяк-так пе
ребилися.
ПЕРАКІДАЦЦА і ПЕРАКІДВАЦЦА недок.,
ПЕРАКІНУЦЦА док. у різн. знач, перекида
тися, перкинутися; агонь -кінууся цбраз дзве
хатм вогонь перекйнувся через дві хати; ~кінуцца у лагер пауст&нцау перекинутися до та
бору повстанців; -кінуцца мячьїкам переки
нутися м’ячиком; -кінуцца слбвам перекйнутися словом; воз -кінууся у канаву віз пере
кйнувся в канаву.
ПЕРАКІДАЦЬ недок., ПЕРАКІНУЦЬ док. у різн.
знач, перекидати, перекйнути; -нуць мяшбк
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з аднагб пляча на другбе перекинути мішок з
одного плеча на друге; -нуць мяч за рысу
перекинути м’яча (м’яч) за рйску; -нуць
кладку цёраз ручай перекинути кладку через
струмок; -нуць техніку на нбвы аб’ёкт пере-

кйнути техніку на новйй об’єкт.

ПЕРАКІДКА ж. перекидання с.
ПЕРАКІНУЦЦА див. перакід&цца.
ПЕРАКЇНУЦЬ див. перакідаць.

ПЕРАКГГАВАНЫ 1. замазаний, позамазува
ний, замащений; пошпарований, зашпаро
ваний; покитований, закитований; 2. пере
мазаний. — Див. ще перакітбуваць.
ПЕРАКІТОУВАННЕ с. перемазування.
ПЕРАКІТОУВАЦЦА недок. пас. замазуватися,
замащуватися; шпаруватися, зашпаровува
тися; китуватися, закитовуватися.
ПЕРАКГГОУВАЦЬ недок., ПЕРАКГГАВАЦЬ док.
(замазкою) 1. (багато, усе) позамазувати;
(тріщини, щілини — звичайно) пошпарувати,
(багато , усе) позашпаровувати; покитувати,
позакитовувати; 2. (заново) перемазувати, пе
ремазати, перемащувати, перемастйти.
ПЕРАКЛАД, -ДУ ч. переклад; п. артикула пе
реклад статті; вбльны п. вільний переклад.
ПЕРАКЛАДАЛЬНІК ч . перекладник.
ПЕРАКЛАДАЛЬНІЦА ж . перекладниця.
ПЕРАКЛАДАЦЬ1 і ПЕРАКЛАДВАЦЬ недок.,
ПЕРАКЛАСЦІ і ПЕРАЛАЖЙЦЬ док. пере
кладати, перекласти, (багато, усе) попере
кладати; (здійснювати заново мурування —
ще) перемуровувати, перемурувати; (ремон
туючи, переробляючирозм. — ще) перекидати,
перекидати, пересипати, пересйпати; -сці печ
перекласти (перемурувати, перекидати, пе
ресйпати) піч; ~сці кнігі перекласти книжкй;
~сці адказнасць перен. перекласти відпові
дальність.
ПЕРАКЛАДАЦЬ2 недок. ПЕРАКЛАСЦІ док.
1. перекладати, перекласти; ~сці раман на
беларускую мбву перекласти роман білору
ською мовою; 2. (викласти в іншій формі) пе
рекладати, перекласти; (док. муз. — ще) по
класти; ~сці на нбты перекласти (покласти)
на ноти.
ПЕРАКЛДДЗЕНЬІ1 перекладений; перемурова
ний; перекиданий. — Див. ще пераклад&ць1.
ПЕРАКЛАДЗЕНЬІ2 1. (на іншу мову) перекла
дений; 2. (викладений в іншій формі) перекла
дений, покладений. — Див. ще пераклад&ць2.
ПЕРАКЛАДЗІНА ж . 1. (поперечна балка) попе
речка; 2. гірн. переклад ч.
ПЕРАКЛАДКА ж . перекладання с.; перемуро
вування с.; перекидання с., пересипання с.
— Пор. перакладаць1.

ПЕРАКЛАДЧЫК ч . перекладач.
ПЕРАКЛАДЧЬІЦА ж . перекладачка.
ПЕРАКЛЁЙВАЦЬ недок., ПЕРАКЛЁЩЬ док.
переклеювати, переклеїти.
ПЕРАКЛЁЙКА ж. 1. (дія) переклеювання с.;
2. (предмет) спец, переклейка.
ПЕРАКЛЕЙМАВАНЫ переклеймований, пе
ретаврований. — Див. ще пераклеймаваць.
ПЕРАКЛЕЙМАВАЦЬ док. переклеймйти, пе

реклеймувати; (випікаючи тавро — звичайно)
перетаврувати.
ПЕРАКЛЁПВАЦЬ недок., ПЕРАКЛЯПАЦЬ док.
у різн. знач, переклепувати, переклепати.
ПЕРАКЛІНАВАНЬІ заклйнений, заплішений.
— Див. ще пераклінбуваць.
п е р а к л ін О у в а ц ц а недок. пас. заклйнюватися, заплішуватися.
ПЕРАКЛІНОУВ.АЦЬ недок., ПЕРАКЛІНАВАЦЬ
док. (усе, заново) заклйнювати, заклинйти;
(закріплювати, убиваючи клин — ще) заплі
шувати, заплішйти.
ПЕРАКЛЇЧКА ж. 1. переклик ч., (рідше) переклйчка, перегук ч, перёгуки (мн.); (поез.) пе
регомін ч.; перекликання с.; перегукування
с.; 2. (перевірка) переклик ч ( р і д ш е ) переклйчка.
ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК ч . перемикач.
ПЕРАКЛіОЧАНЬІ 1. перемкнутий; 2. пере
ключений. — Див. ще пераключ&ць.
ПЕРАКЛЮЧАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАКЛЮЧЙЦЦА док. 1. ел., техн. перемикати
ся, перемкнутися; 2. переключатися, переключйтися.
ПЕРАКЛЮЧАЦЬ недок., ПЕРАКЛЮЧЙЦЬ док.
1. ел., техн. перемикати, перемкнути; -чыць
ток перемкнути струм; 2. перен. переключа
ти, переключити; -чыць свае інтарікьі переключйти свої інтереси.
ПЕРАКЛЮЧЙННЕ с. 1. перемикання, пере
мкнення; 2. переключення, (незак. д. — ще)
переключання.
ПЕРАКЛЯПАНЫ у різн. знач. переклёпаний.
— Див. ще пераклёпваць.
ПЕРАКЛЯПАЦЬ див. пераклёпваць.
ПЕРАКОВАНЫ див. перакаваны.
ПЕРАКОЛАТЫ1 переколотий. —Див. ще перакблваць1.

ПЕРАКОЛАТЫ2 1. переколений, переколотий;
перешпилений; поколотий, поколений; 2. пе
реколений, переколотий, поколотий, поко
лений. — Див. ще перакблваць2.
ПЕРАКОЛВАЦЬ1 недок., ПЕРАКАЛОЦЬ' док.
переколювати, переколоти; -калбць дрбвы
переколоти дрова.
ПЕРАКОЛВАЦЬ2 недок., ПЕРАКАЛОЦЬ2 док.
1. переколювати, переколоти; (приколювати
знову, по-іншому — ще) перешпилювати, перешпилйти; (док.) поколоти; 2. (заколювати
всіх, багатьох) переколювати, переколоти,
(док.) поколоти.
ПЕРАКОПВАЦЬ недок., ПЕРАКАПАЦЬ док.
1. перекопувати, перекопати, (багато, усе) по
перекопувати; (док.) покопати; -капаць агарбд перекопати город; -капаць усю бульбу
покопати (вйкопати) всю картоплю; 2. пере
ривати, перерйти, (багато, усе) поперерива
ти; -капау усе шуфляды у стале перерйв усі
шухляди в столі.
ПЕРАКОПКА ж. перекопування с.
ПЕРАКОРМ, -му ч. перегодовування с.
ПЕРАКОРМКА ж. перегодовування с.
ПЕРАКОРМЛЕНЫ перегодований. — Див. ще
перакбрмліваць.
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ПЕРАКОРМЛІВАННЕ с. перегодовування.
ПЕРАКОРМЛІВАЦЦА недок. пас. перегодову
ватися.
ПЕРАКОРМЛІВАЦЬ недок., ПЕРАКАРМЇЦЬ
док. у різн. знач, перегодовувати, перегодувати;
-карміць дзіцб перегодувати дитя (дитину);
-карміць усіх перегодувати (нагодувати) всіх.
ПЕРАКОУВАЦЦА недок., ПЕРАКАВАЦЦА док.
перековуватися, перекуватися.
ПЕРАКОУВАЦЬ недок., ПЕРАКАВАЦЬ док.
перековувати, перекувати; -кав&ць каня пе
рекувати коня; -каваць усіх кбней перекува
ти всіх коней; -кав&ць падкбву перекувати
підкбву; -кав&ць мячй на ар&льї перекувати
мечі нагріла.
ПЕРАКОУКА ж. перекуття с., (незак. д. — зви
чайно) перековування с.
ПЕРАКОЧВАЦЬ недок., ПЕРАКАЦІЦЬ док.
перекочувати, перекотйти, (багато, усе)
поперекочувати.
ПЕРАКРОЙВАЦЬ недок., ПЕРАКРОІЦЬ док.
1. перекроювати, перекроїти; 2. (перерізати)
перекраювати, перекраяти.
ПЕРАКРОЙКА ж. 1. перекроювання с.; 2. пе
рекраювання с., перекрйяння с.
ПЕРАКРЬІВАЦЬ недок ., ПЕРАКРЙЦЬ док. у
різн. знач, перекривати, перекрйти; -крмць
дах перекрйти дах; -крьіць ваду перекрйти
воду; -крьіць нбрму перекрйти норму.
ПЕРАКРЬІЖАВАНА прислівн. перехресно;
(хрестоподібно) навхрест.
ПЕРАКРЬІЖАВАНААПЬІЛЙЛЬНЬІ бот. перехреснозапйлювальний.
ПЕРАКРЬІЖАВАННЕ с. перехрещення.
ПЕРАКРЬІЖАВАНЬІ 1. дієприкм. перехреще
ний; 2. дієприкм. перен. схрещений; 3. прикм.
перехресний; п. дбпьіт перехресний допит; п.
агонь перехресний вогонь; ~ная рнфма літ.
перехресна рйма; -нае апьілбнне бот. пере
хресне запилення. — Див. ще перакрьіжбуваць.
ПЕРАКРЬІЖОУВАЦЦА недок., ПЕРАКРЬІЖАВАЦЦА док. 1. перехрещуватися, пере
хреститися; 2. схрещуватися, схреститися;
жьіццевьія шлях! -жав&ліся життєві шляхй
схрестилися (перетнулися); 3. недок. пас. пе
рехрещуватися; схрещуватися.
ПЕРАКРЬІЖОУВАЦЬ недок., ПЕРАКРЬІЖАВАЦЬ док. 1. перехрещувати, перехрестйти;
-жав&ць рамянймі скрмнку перехрестйти ре
менями ящик; 2. перен. схрещувати, схрес
тити; перекреслювати, перекреслити; вайн&
-жав&ла н&шьі лесьі війна схрестила н&ші до
лі; -жав&ць ранбйшьі план перекреслити по
передній (дотеперішній) план.
ПЕРАКРЙЦЦЕ с. (частина споруди) пере
криття; жалезабетбннае п. залізобетонне пе
рекритті.
ПЕРАКРЬІЦЦЕ с. (дія) перекриття, (незак. д.
— ^п ер ек р и ван н я.
ПЕРАКУЛЕНЬІ 1. розм. перекйнутий, перекйнений, перевернутий, перевернений; 1. вйхилений. — Див. ще перак^льваць.
ПЕРАКУЛЬВАННЕ с. розм. перекидання, пе
ревертання.

ПЕРАКУЛЬВАЦЦА недок., ПЕРАКУЛЇЦЦА док.
розм. 1.перекидатися, перекйнутися, (про
багато, про все) поперекидатися; переверта
тися, перевернутися, (про багато, про все)
поперевертатися; 2. недок. пас. перекидати
ся, перевертатися.
ПЕРАКУЛЬВАЦЬ недок., ПЕРАКУЛЇЦЬ док.
1.розм. перекидати, перекйнути, (багато, усе)
поперекидати; перевертати, перевернути, (ба
гато, усе) поперевертати; ~лщь чбвен пере
кинути (перевернути) човен; ~л£ць цёраз борт
перекйнути через борт; 2. прост, (випивати)
вихиляти, вйхилити; перехиляти, перехилйти; -ліць чарку вйхилити (перехилйти) чар
ку; хильнути.
ПЕРАКУЛЬНІК ч. техн. перекидач.
ПЕРАКУЛЬНЫ техн. перекиднйй.
ПЕРАКУП, -пу ч. (дія) перекуповування с.
ПЕРАКУПКА ж. торг, (дія) перекуповування с.
ПЕРАКУПЛІВАЦЬ і ПЕРАКУІШЙЦЬ недок.,
ПЕРАКУПІЦЬ док. перекуповувати; перекупляти, перекупйти.
ПЕРАКУПШЧЬІК ч. перекупник.
ПЕРАКУПШЧЬІЦА ж. перекупниця; (розм.)
перекупка.
ПЕРАКУРЧАНЫ пересмйкнутий. — Див. ще
перакурчыць.

ПЕРАКУРЧЬІЦЬ док. безос. (про судорожний рух)
пересмикнути, сіпнути, (підсил.) сіпонути.
ПЕРАКУС, -су ч. розм. (короткий відпочинок,
під час якого перекушують) перекуска ж.\
підобід (у передобідню пору)', підвечірок (у пе
редвечірню пору).

ПЕРАКУСВАЦЬ недок., ПЕРАКУСЇЦЬ док.
1. перекушувати, перекусйти; -сіць дрот
кусачкамі перекусйти дріт гострозубцями
(кусачками); І . (їсти небагато, квапливо) пе
рехоплювати, перехопйти, перекушувати,
перекусйти; (перед сніданком — ще) підснідувати, підснідати; (перед обідом — ще) під
обідувати, підобідати; (перед вечерею — ще)
підвечерювати, підвечеряти.
ПЕРАЛАК1РАВАНЫ перелакований. —Див. ще
пералакірбуваць.

ПЕРАЛАКІРОУВАННЕ с. перелакув£ння.
ПЕРАЛАКІРОУВАЦЬ недок., ПЕРАЛАКІРАВАЦЬ док. перелаковувати, перелакувати;
(док.: укрити лаком усе, багато що — звичай
но) полакувати.
п е р а л а к ір О У к а ж. перелакування с.
ПЕРАЛАМАНЬІ і ПЕРАЛОМАНЬІ 1. перела
маний; потрощений, вйтрощений; 2. (на час
тини) переломлений; переламаний. — Див.
ще пералбмліваць.
ПЕРАЛАМХЦЦА див. пералбмлівацца.
ПЕРАЛАМАЦЬ див. пералбмліваць.
ПЕРАЛАМЛЁННЕ с. фіз. заломлення.
ПЕРАЛАПІЦЬ док. обл. перелатати.
ПЕРАЛАПЛЕНЫ обл. перелатаний. — Див. ще

перал&піць.

ПЕРАЛЁГЧЫ док. перелягтй.
ПЕРАЛЁЖАЛЫ розм. перележалий.
ПЕРАЛЁЖВАЦЬ недок., ПЕРАЛЯЖАЦЬ док.
у різн. знач. перелёжувати, перележати; -ля-
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жаць бамбёжку у акбпе перележати бомбу
вання в окопі; -ляжау на сбнцы перележав
на сонці; -ляжаць руку перележати руку.
ПЕРАЛЁСАК, -ску ч. перелісок.
ПЕРАЛЁТАВАЦЬ док. розм. перелітувати.
ПЕРАЛЁТАК / ПЯР&ЛЕТАК, -тка ч. піврічне
теля (ягня й т. ін.).
ПЕРАЛЁЧАНЫ розм. перелікований. — Див.
ще пералёчваць.
ПЕРАЛЁЧВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАЛЯЧЫЦЦА док. переліковуватися, перелікува
тися.
ПЕРАЛЁЧВАЦЬ недок., ПЕРАЛЯЧЫЦЬ док.
розм. переліковувати, перелікувати.
ПЕРАЛЁТ1, -ту ч. переліт, (незак. д. — ще) пе
релітання с.; п. птушак на пбудзень переліт
птахів на південь; трансарктычны п. трансарктйчний переліт.
ПЕРАЛЁТ2, -ту ч. бот. перелёт.
ПЕРАЛЁТВАЦЬ / ПЕРАЛЯТАЦЬ недок., ПЕРАЛЯЦЁЦЬ док. перелітати, перелетіти, (про
багатьох, про всіх) поперелітати; -ляцёць акіян перелетіти океан; пташка -ляцёла з галінкі
на галі'нку пташка перелетіла з гілки на гілку;
мяч -ляцёу цёраз варбты м’яч перелетів чёрез
ворота.
ПЕРАЛІВАЦЦА недок., ПЕРАЛІЦЦА док. 1. пе
реливатися, перелитися, (рідше) перелляти
ся; (переповнюючи що-небудь — звичайно з
прийм. «через» — ще) переливати, перелйти;
2. недок. (про звуки, колір) переливатися, пе
реливати; (про колір, світіння — ще) мінйтися,
фати, леліти; 3. недок. пас. переливатися.
ПЕРАЛІВАЦЬ недок., ПЕРАЛІЦЬ док. 1. пе
реливати, перелйти, (рідко) перелляти, (ба
гато, усе) попереливати; (виливатися через
що-небудь — про рідину — звичайно) перели
ватися, перелйтися, (рідко) переллятися;
-лі'ць малакб з пакёта у шклянку перелйти
молоко з пакёта у склянку; ~л(ць кро^ пере
лйти кров; -ліць статую перелйти статую;
2. недок. (про колір) переливати, переливати
ся, мінйтися, фати, леліти; 0 ~в&ць з пустбга
у парбжняе переливати з пустого в порожнє.
ПЕРАЛЇВІСТА прислівн. перелйвчасто, (рідше)
перелйвно; мінлйво.
ПЕРАЛЇВІСТЬІ перелйвчастий, перелйвний;
(про колір, світіння — ще) мінлйвий.
ПЕРАЛЇК, -ку ч. тільки одн. 1. (дія) перелічен
ня с., перерахування с., (незак. д. — ще) пе
релічування с., перераховування с.\ 2. (спи
сок чого-небудь) перёлж.
ПЕРАЛ1НЁЕНЫ перелінійований, перелініяний. — Див. ще пералшёйваць.
ПЕРАЛ1НЁЙВАЦЦА недок. пас. перелініюватися.
ПЕРАЛШЁЙВАЦЬ недок., ПЕРАЛШЁЩЬ док.
перелініювати, перелініювати, перелініяти.
ПЕРАЛГГАВАННЕ і ПЕРАЛГГОУВАННЕ с. заст.
перепаювання; (заст.) перелютовування.
ПЕРАЛІТАВАНЬІ заст. перепаяний; (заст.)
перелютований. — Див. ще пералітбуваць.
ПЕРАЛГГОУВАННЕ див. пералітав&нне.
ПЕРАЛІТОУВАЦЦА недок. пас. заст. перепа
юватися; (заст.) перелютовуватися.
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ПЕРАЛГГОУВАЦЬ недок., ПЕРАЛГГАВАЦЬ док.
заст. перепаювати, перепаяти; (заст.) перелютовувати, перелютувати.
ПЕРАЛІУКА1 ж. переливання с.; п. він& з ббчак
у бутЗлькі переливання вин& з бочок у ПЛЯІЛКЙ.
ПЕРАЛїУКА2 ж. техн. переливання с.; п. дзткт переливання деталі.
ПЕРАЛІЧАЦЬ і ПЕРАЛЇЧВАЦЬ недок., ПЕРАЛІЧЙЦЬ док. 1. перелічувати, перелічйти, перераховувати, перерахувати, (багато,
усе) поперераховувати; -чмць па н&звах усб
кніїі перелічити (перерахувати) за назвами
всі книжки; 2. (переказувати на чий-небудь
рахунок) перераховувати, перерахувати, (ба
гато, усе) поперераховувати; 0 на п&льцах
-чмць на пальцях перелічйти (перерахува
ти); -чмць рЗбрм полічйти (порахувати) реб
ра (кості).
ПЕРАЛОМАНЬІ див. пералам&ньї.
ПЕРАЛОМВАННЕ і ПЕРАЛОМЛІВАННЕ с.
переламування, переломлювання.
ПЕРАЛОМЛІВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАЛАМАЦЦА док. 1. переламуватися, перела
матися, (про багато, про все) попереламува
тися; 2. (навпіл, на частини) переламуватися,
переломлюватися, переломйтися, (про бага
то, про все) попереламуватися, поперелом
люватися; 3. перен. переламуватися, перела
матися.
ПЕРАЛОМЛІВАЦЬ недок., ПЕРАЛАМАЦЬ док.
1. переламувати, переламати, (багато, усе)
попереламувати; (док.: зламати все, багато
— ще) потрощйти, перетрощйти, вйтрощити; вбцер -лам&у дрЗвьі вітер переламав (пофощйв, перефощйв) дерева; 1. (навпіл, на
частини, а також перен.) переламувати, пе
реломлювати, переломйти, (багато, усе) по
переламувати, попереломлювати; (док. пе
рен. — ще) переламати; -м&ць п&лку перело
мйти пйлицю; -м&ць сябб переломити (пересйлити, переламати) себб.
ПЕРАЛУПЦАВАНЬІ і ПЕРАЛУПЦОВАНЬІ від
лупцьований.
ПЕРАЛУПЦАВАЦЬ док. розм. (багатьох) від
лупцювати.
ПЕРАЛЬІГАНЬІ і ПЕРАЛЬІГАНЬІ 1. (мотуз
ком, шнурком) пов’язаний; (про велику рога
ту худобу) залйганий; 2. перенйзаний; понйзаний, понанйзуваний.
ПЕРАЛЬІГВАЦЦА недок. пас. зв’язуватися; залйгуватися; перенйзуватися.
ПЕРАЛЬІГВАЦЬ недок., ПЕРАЛЬІГАЦЬ док.
1. (мотузком, шнурком) зв’язувати, зв’язати;
(про велику рогат у худобу) залигувати, зали
гати; 2. перенйзувати, перенизати, (багато,
усе) поперенйзувати; (док.: нанизати все, ба
гато — ще) понизати, понанйзувати.
ПЕРАЛЯЖАЛЬІ перележілий.
ПЕРАЛЯТАЦЬ див. пералетваць.
ПЕРАЛЯЦбЦЬ див. пералетваць.
ПЕРАЛЯЧЙЦЦА див. пералбчвацца.
ПЕРАЛЯЧЬІЦЬ див. пералбчваць.
ПЕРАМАГАНОСЕЦ, -сца ч. перембжець, (заст.)
побідоносець.
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ПЕРАМАГАНОСНА прислівн. переможно, (заст.)
побідоносно.
ПЕРАМАГАНОСНЫ переможний; (заст.) побідонбсний.
ПЕРАМАТАЦЬ недок., ПЕРАМАГЧЫ док. пе
ремагати, перемогтй; (док.) подолати; ~гчы
вбрага перемогтй (подолати) ворога; наша
кам&нда ~гла наша команда перемогла; ~гчы
хварббу перемогтй (подолати) хворобу.
ПЕРАМАЗВАЦЬ недок., ПЕРАМАЗАЦЬ док.
1. перемазувати, перемазати, перемащувати,
перемастйти; 2. (забруднювати) перемазува
ти, перемазати, (док.) позамазувати, повима
зувати; пообмазувати, пообмащувати.
ПЕРАМАЗКА ж. перемазування с., перемазан
ня с., перемащування с., перемащення с.
ПЕРАМАКАЦЬ недок., ПЕРАМОКНУЦЬ док.
перемокати, перемокнути, перемокти, (бага
то, усе) поперемокати.
ПЕРАМАЛЁВАНЫ див. перамаляваны.
ПЕРАМАЛЁУВАЦЬ недок., ПЕРАМАЛЯВАЦЬ
док. у різн. знач, перемальовувати, перемалю
вати, (багато, усе) поперемальовувати.
ПЕРАМАЛЁУКА ж . перемальовування с.
ПЕРАМАЛЯВАНЫ і ПЕРАМАЛЁВАНЫ пере
мальований. — Див. ще перамалёуваць.
ПЕРАМАНЦЇРАВАННЕ с. техн. перемонту
вання.
ПЕРАМАНЦЇРАВАНЬІ техн. перемонтований.
— Див. ще пераманцірбуваць.
ПЕРАМАНЦІРбУВАЦЬ недок., ПЕРАМАНЦЇРАВАЦЬ док. техн. перемонтовувати, пере
монтувати.
ПЕРАМАНЦІРОУКА ж. техн. перемонтуван
ня с.
ПЕРАМАТАЦЬ див. перамбтваць.
ПЕРАМЕЖАВАНЫ перемежований. —Див. ще
перамяжбуваць.
ПЕРАМЕЖАВАЦЬ див. перамяжбуваць.
ПЕРАМЁНА ж. зміна; переміна; вялікія ~ны
велйкі зміни (переміни); п. дэкарацый зміна
(переміна) декорацій.
ПЕРАМЁНЕНЫ перемінений; змінений. —Див.
ще перамёньваць.
ПЕРАМЁННАЯ імен. мат. змінна.
ПЕРАМЁННЫ змінний, перемінний; (нестій
кий) мінлйвий; -ннае надвбр’е мінлйва (пе
ремінна) погода; п. ток. фіз. змінний струм;
п. капітал екон. змінний капітал; -нная велічыня мат. змінна величина; -нныя збркі
астр, змінні зорі (зіркй).
ПЕРАМЁНШЫЦЬ див. перамянш&ць.
ПЕРАМЁНЬВАЦЬ і ПЕРАМЯНЙЦЬ недок.,
ПЕРАМЯНЇЦЬ док. змінювати, змінйти, пе
ремінювати і переміняти, перемінйти.
ПЕРАМЁСЦ1 див. перамятаць.
ПЕРАМЁТВАЦЬ див. перамятаць.
ПЕРАМЁШВАЦЬ1 недок., ПЕРАМЯШАЦЬ док.
перемішувати, перемішати, (багато що, усе)
поперемішувати.
ПЕРАМЁШВАЦЬ2 недок., ПЕРАМЯСЇЦЬ док.
(знову; тісто, глину тощо) перемішувати, перемісйти, (багато , усе) поперемішувати.
ПЕРАМЁШКА ж. текст, сумішка, суміш.
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ПЕРАМІГВАННЕ див. пераміргванне.
ПЕРАМІГВАЦЦА див. перамі'ргвацца.
ПЕРАМІРГВАННЕ і ПЕРАМІГВАННЕ (розм.)
с. переморгування; (розм.) мйги.
ПЕРАМІРГВАЦЦА і ПЕРАМІГВАЦЦА (рож)
недок., ПЕРАМІРГНУЦЦА і ПЕРАМІГНУЦЦА (розм.) док. переморгуватися, переморг
нутися, (док. розм.) перемигнутися.
ПЕРАМНАЖАЦЦА і п е р а м н О ж в а ц ц а
недок. пас. мат. перемножуватися.
ПЕРАМНАЖАЦЬ / ПЕРАМНОЖВАЦЬ недок..
ПЕРАМНОЖЬІЦЬ док. мат. перемножува
ти, перемножити.
ПЕРАМОЖЦА ч. переможець; (поез.) звитя
жець; 0 здацца на літасць -жцьі здатися на
ласку (мйлість) переможця.
ПЕРАМОТВАЛЬШЧЬІК ч. текст, перемоту
вальник.
ПЕРАМОТВАЛЬШЧЬІЦА ж. текст, перемо
тувальниця.
ПЕРАМОТВАЦЬ недок., ПЕРАМАТАЦЬ док.
перемотувати, перемотати, (багато, усе) по
перемотувати; ~т£ць кінастужку перемотати
кінострічку.
ПЕРАМОТКА ж. перемотування с.
ПЕРАМОТЧЬІК ч. перемотувальник.
ПЕРАМОТЧЬІЦА ж. перемотувальниця.
ПЕРАМЬІВАЦЬ недок., ПЕРАМЙЦЬ док. пе
ремивати, перемйти, (багато, усе) попере
мивати; (прати) перепирати, перепрати; -мьщь
пбсуд перемйти посуд; -мьіць дзяцей пере
мйти дітей; -ммць бялізну перепрати білиз
ну; 0 -мьіць кбсці (кбстачкі) перемйти кісточкй, перетерти на зубах (кого).
ПЕРАМЧАЦЬ док. розм. 1. (швидко переправи
ти) перемчати; І. перемахнути; п. у другі
гбрад перемахнути в інше місто.
ПЕРАМЬІТЬІ перемйтий; перепраний. — Див.
ще перамьіваць.
ПЕРАМЯЖОУВАЦЬ недок., ПЕРАМЕЖАВАЦЬ
док. перемежовувати, перемежувати.
п е р а м я ж О у к а ж. перемежування с., (незак. д. — звичайно) перемежовування.
ПЕРАМЯНШАЦЦА недок. пас. [надто] змен
шуватися.
ПЕРАМЯНШАЦЬ недок., ПЕРАМЕНШЬІЦЬ
док. [надто] зменшувати, [надто] зменшити;
применшувати, применшити.
ПЕРАМЯНШЙННЕ с. [надмірне] зменшення,
применшення, (незак. д. — ще) [надмірне]
зменшування, применшування.
ПЕРАМЯНЙЦЬ1 див. пераменьваць.
ПЕРАМЯНЙЦЬ2 док. (про багато, усе) перемі
няти; п. усіх кбней переміняти всіх коней; п.
усб рЗчьі переміняти всі речі.
ПЕРАМЯСЇЦЬ див. перамешваць2.
ПЕРАМЯТАЦЬ і ПЕРАМЕТВАЦЬ недок., ПЕРАМбСЦІ док. у різн. знач, перемітати, переместй; -мбсці смецце цераз парбг переместй сміття через поріг; -мялб дарогу безос. пе
ремело дорогу.
ПЕРАМЯШАНЬІ перемішаний. — Див. ще пе
рамешваць1.
ПЕРАМЯШАЦЬ див. перамешваць1.
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ПЕРАМЯШЧАЦЬ недок., ПЕРАМЯСЦІЦЬ док.
переміщати / переміщувати; перемістйти.
ПЕРАМЯШЧЙННЕ с. переміщення, (незак. д.
— ще) переміщання, переміщування.
ПЕРАНАЗНАЧАНЫ перепризначений. — Див.
ще пераназначаць.
ПЕРАНАЗНАЧАЦЬ недок., ПЕРАНАЗНАЧЫЦЬ
док. перепризначати, перепризначити.
ПЕРАПРЫЗНАЧЙННЕ с. перепризначення.
ПЕРАНАЛДЦЖВАННЕ с. спец. переналаго
дження, (незак. д. — звичайно) переналагоджування.
ПЕРАНАМОЖВАЦЬ недок., ПЕРАНАЛАДЗЩЬ
док. спец. переналагоджувати, переналагодити.
ПЕРАНАЛАДКА ж . розм. спец. переналагоджен
ня с., (незак. д. — звичайно) переналагоджу вання с.
ПЕРАНАПАУНЁННЕ с. перенаповнення, (не
зак. д. — ще) перенаповнювання.
ПЕРАНАПДУНЙЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАНАПОУНЩЦА док. перенаповнятися /
перенаповнюватися, перенаповнитися.
ПЕРАНАПАУНЙЦЬ недок., ПЕРАНАПОУНЩЬ
док. перенаповняти / перенаповнювати; перенаповнити.
ПЕРАНАСЫЧАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАНАСЫЦ1ЦЦА док. хім. перенасйчуватися,
перенасйтитися.
ПЕРАНАСЫЧАЦЬ недок., ПЕРАНАСЫЦЩЬ
док. хім. перенасйчувати, перенасйтити.
ПЕРАНАСЫЧЙННЕ с. хім. перенасйчення.
ПЕРАНАСЯЛЁННЕ с. перенаселення.
ПЕРАНАСЯЛЯЦЬ недок., ПЕРАНАСЯЛІЦЬ док.
перенаселяти, перенаселити.
ПЕРАНЁСЦ1 див. перанбсіць.
ПЕРАНЁСЦ1СЯ див. перанбсіцца.
ПЕРАНІЦАВАНЬІ і ПЕРАНІЦОВАНЬІ пере
лицьований. — Див. ще пераніцбуваць.
ПЕРАНІЦОУВАННЕ с. перелицьовування.
ПЕРАНІЦОУВАЦЦА недок. пас. перелицьову
ватися.
ПЕРАНІЦОУВАЦЬ недок., ПЕРАНІЦАВАЦЬ
док. перелицьовувати, перелицювати, (бага
то, усе) поперелицьовувати.
ПЕРАНІЦОУКА ж. перелицьовування с., пе
релицювання с.
ПЕРАНОС, -су ч. перенос; (дія — звичайно)
перенесення с.; п. рЗчау перенесення речей;
правшы -су слоу правила перенесення (пе
реносу) слів.
ПЕРАНОСІЦЦА недок., ПЕРАНЁСЦ1СЯ док.
1. переноситися, перенестйся; за гадзіну на
самалёце -нёсся з Кіева у Мінск за годйну
літаком перенісся з Кйєва до Мінська; у дум
ках -нёсшся у дзіцячьія гады у думках пере
нестйся в дитячі рокй; ты ужо-нёсся? £озм .
ти вже перенісся? (переніс свої речі?); 1. не
док. пас. переноситися; зноситися, витер
плюватися.
ПЕРАНОСІЦЬ недок., ПЕРАНЁСЦ1 док. 1. пе
реносити, перенестй, (багато, усе) попере
носити; -нёсщ дрбвы перенестй дрова; ~нёсці сталіцу у нбвы гбрад перенестй столйцю
в нове місто; аднаскладбвае слбва нёльга -нё-
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сці односкладове слово не можна перенестй;
-несці пасяджінне на пяць гадзін перенестй
засідання на п’яту годйну; 2. (терпіти) пе
реносити, перенестй, зносити, знестй, тер
піти, перетерпіти, витерплювати, вйтерпіти;
-нбсці цйжкую хварбоу перенестй тяжку
(важку) хворобу; ~н£сці мнбга гбра перенестй
(знестй, перетерпіти, вйтерпіти) багато горя.
ПЕРАНОСКА ж. розм. 1. (дія) перенесення с.;
2. (лампа) переносна лампа.
п е р а н я с Е н н е с. перенесення.
ПЕРАНЙЦЬ див. перайм&ць.
ПЕРАПАГАНЕНЬІ розм. споганений, спаску
джений. — Див. ще перапаганьваць.
ПЕРАПАГАНЬВАІЩА недок., ПЕРАПАГАНІЦЦА док. розм. споганюватися, споганитися,
(док.) спаскудитися.
ПЕРАПАГАНЬВАЦЬ недок., ПЕРАПАГАНІЦЬ
док. розм. споганювати, споганити, (док.)
спаскудити.
ПЕРАПАДАЦЦА недок., ПЕРАПАСЦІСЯ док.
обл. (худнути) ослабати, ослабіти, ослабнути,
ослабти, (док.) охлянути, захлйнути.
ПЕРАПАДАЦЬ недок., ПЕРАПАСЦІ док. 1. пе
репадати, перепасти; мне такс&ма крьіху -пік
ла мені також (так само) трохи перепало;
2. розм. (худнути) ослабати, ослабіти, ослаб
нути, ослабти.
ПЕРАПАДЛЇК, -ку ч. переоблік.
ПЕРАПАДЛІКОВЬІ переобліковий.
ПЕРАПАДЛІЧАНЬІ переоблікований. — Див.
ще перападлічваць.
ПЕРАПАДЛЇЧВАЦЦА недок. пас. переобліко
вуватися.
ПЕРАПАДЛЇЧВАЦЬ недок., ПЕРАПАДЛІЧЬІЦЬ
док. переобліковувати, переоблікувати.
ПЕРАПАДРЬІХТАВАНЬІ 1. перепідготовле
ний; 2. споряджений заново.
ПЕРАПАДРЬІХТОУВАЦЦА недок., ПЕРАПАДРЬІХТАВАЦЦА док. 1. перепідготовля
тися, перепідготуватися; 2. недок. пас. пере
підготовлятися; споряджатися заново.
ПЕРАПАДРЬІХТОУВАЦЬ недок., ПЕРАПАДРЬІХТАВАЦЬ док. 1. перепідготовляти, пе
репідготувати; -тав&ць настаунікау перепід
готувати вчителів; 2. споряджати заново (на
ново), спорядйти заново (наново).
ПЕРАПАДРЬІХТОУКА ж. 1. перепідготовка;
2. спорядження заново (наново).
ПЕРАПАКОУВАЦЬ недок., ПЕРАПАКАВАЦЬ
док. перепаковувати, перепакувати, (багато,
усе) поперепаковувати.
ПЕРАПАКОУКА ж. переупаковування с.
ПЕРАПАКУТАВАЦЬ док. перестраждати; пе
ремучитися.
ПЕРАПАЛІЦЬ див. перап&льваць.
ПЕРМІАЛКА ж. 1. перестрілка; (стрільба)
стрілянйна; 2. перен. перепалка; сварка.
ПЕРАПАЛОСЬІ (про масть) смугастий.
ПЕРМІАЛЬВАЦЬ недок., ПЕРАПАЛІЦЬ док.
у різн. знач, перепалювати, перепал йти, (ба
гато, усе) поперепалювати.
ПЕРАПАМПАВАНЬІ перекачаний. — Див. ще
перапампбуваць.
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ПЕРАПАМПОВАЧНЫ техн. перекачувальний.
ПЕРАПАМПОУВАННЕ с. перекачування.
ПЕРАПАМПО^ВАЦЦА недок. пас. перекачу
ватися.
ПЕРАПАМПОУВАЦЬ недок., ПЕРАПАМПАВАЦЬ док. (насосом і т. ін.) перекачувати,
перекачати.
ПЕРАПАРОЦЦА док. розм. переколотися [ро
гами].
ПЕРАПАРОЦЬ див. перапбрваць.
ПЕРАПАСЦІ див. перапад&ць.
ПЕРАПАСЦІСЯ див. перапад&цца.
ПЕРАПАУНЁННЕ с. переповнення, (незак. д.
— ще) переповнювання.
п е р а п а У н й ц ь недок., ПЕРАПОУНІЦЬ док.
переповняти і переповнювати; переповнити.
ПЕРАПЕЛЯНЯ і ПЕРАПЕЛЯНЁ, -няці с. перепеля, перепеленя.
ПЕРАПЁТЫ переспіваний. — Див. ще перапяв&ць.

ПЕРАПЁУ, -пбву ч. прям., перен. переспів; (не
зак. д. — ще) переспівування с.
ПЕРАПЁЦЬ див. перапяв&ць.
ПЕРАПЁЧКА ж. перепічка.
ПЕРАПЁЛАЧН1К ч. зоол., мисл. перепелятник.
ПЕРАПЁЛКА1ж. орн. перепел ч.; (про самицю)
перепілка, перепелйця.
ПЕРАПЁЛКА2 ж. бот. квітка м&ку.
ПЕРАП1ЛАВАНЫ перепйляний; попйляний.
— Див. ще ператлб^ваць.
ПЕРАПІЛОУВАННЕ с. перепилювання.
ПЕРАПІЛОУВАЦЦА недок. пас. перепйлюватися.
ПЕРАПІЛОУВАЦЬ недок., ПЕРАПІЛАВАЦЬ док.
перепйлювати, перепилйти, (багато, усе) поперепйлювати; (док.: порізати все, багато
що) попиляти.
ПЕРАПІЛОУКА ж. перепйлювання с.
ПЕРАПІНАЦЬ недок., ПЕРАПЙЦЬ і ПЕРАПНУЦЬ док. (розділяти натягнутим м о
тузком, завісою тощо) перепинати, переп ястй, перепнути.
ПЁРАП1С, -су ч. перепис.
ПЕРАПІСВАЦЬ недок., ПЕРАПІСАЦЬ док. ПЄрепйсувати, переписати, (багато, усе) поперепйсувати; ~с£ць сачынённе переписати твір;
-с&ць прысутных переписати присутніх; ~с&ць
на свой бдрас переписати на свою адресу.
ПЕРАПЇСКА ж. 1. (дія) перепйсування с.; пербдрук ч.; передрукування с., (незак. д. — ще)
друкування с., передруковування с.; п. на
камп’йтэры передрук на комп’ютері; 2. (об
мін листами) листування с.; вбсці ~ку з сябр&мі листуватися з друзями.
ПЕРАПЇХВАЦЬ і ПЕРАПІХАЦЬ ( іюзм.) недок.,
ПЕРАПІХНУЦЬ / ПЕРАПХНУЦЬ (розм.) док.
1. (багато що, усе) запихати, позапихати;
2. (штовхаючи, переміщувати; через що-небудь) перепихати, пере пхати, пере пхнути.
ПЕРАПЛАНІРОУКА ж . перепланування с.,
(незак. д. — ще) переплановування с.
ПЕРАПЛАНОУВАЦЬ недок., ПЕРАПЛАНАВАЦЬ док. переплановувати, перепланувати.
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ПЕРАПЛАСТОУВАННЕ с. перешаровування;
перекладання ^
ПЕРАПЛАСТОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАПЛАСТАВАЦЦА док. 1. перешаровувати
ся, перешаруватися; 2. недок. пас. перешаро
вуватися; перекладатися.
ПЕРАПЛАСТОУВАЦЬ недок., ПЕРАПЛАСТАВАЦЬ док. перешаровувати, перешарувати,
(що або з чим) перекладати, перекласти, (про
багато що, про все) поперекладати; -таваць
торф з гнбем перешарувати торф з гноєм.
ПЕРАПЛАСТОУКА ж. спец. 1. (дія) перешару
вання с., (незак. д. — ще) перешаровування с.,
перекладання с.; 2. геол. перешарування с.
ПЕРАПЛЕСЦІ див. пераплятаць.
ПЕРАПЛЕСЦІСЯ див. пераплятацца.
ПЕРАПЛЕТ, -ту ч. 1. (дія) оправлення с., пе
реплетення с., (незак. д. — звичайно) оправ
ляння с., переплітання с.; аддаць кнігу у п.
віддати книжку оправити, віддати книжку в
оправу (для переплетення); 2. (тверді обкла
динки в книжці, зошиті й т. ін.) оправа ж.,
палітурка ж., обкладинка ж .; кнігі у прьігбжьіх ~тах книжки в гарних (красйвих) опра
вах (палітурках, обкладинках); 3. (що-небудь
переплетене) переплетення с., плетіння с.;
сплетення с., сплетіння с.; 4. (у вікні) рама ж.;
(у віконній рамі розм. — ще) хрестовина ж.:
~тьі акбнньїх рам переплетення (сплетення,
хрестовйни) віконних рам; 5. (щось заплута
не, складне) халепа ж., клопіт; 6. обл. (при
стосування для сушіння снопів) вішало с.;
0 трапіць у п. ускочити (попасти) в х&лепу (у
клопіт, у біду).
п е р а п л Е т н а -б р а ш у р О в а ч н ь і палітур
но-брошурувальний.
п е р а п л Е т н а я імен, палітурня.
ПЕРАПЛЕТНЬІ палітурний, оправний; п. цех
палітурний (оправний) цех; п. кардбн палі
турний (оправний) картон.
п е р а п л Е т ч ь ік ч. палітурник.
п е р а п л Е т ч ь іц а ж. палітурниця.
п е р а п л Е т ч ь іц к і палітурницький.
ПЕРАПЛОТч. обл. 1. (пристосування для су
шіння снопів) вішало с.; 2. тин, паркан, пліт.
ПЕРАПЛЬІВАЦЬ недок., ПЕРАПЛЬІСЦІ / ПЕРАПЛЬІЦЬ док. перепливати, перепливтй і
переплистй, (про багато що, про все) попе
репливати.
ПЕРАПЛЯТАЦЦА недок., ПЕРАПЛЕСЦІСЯ док.
1. прям., перен. переплітатися, переплестися,
(про багато, про все) попереплітатися; сплі
татися, сплестися, (про багато, про все) по
сплітатися; плюшч -леуся з хм&лем плющ пе
реплівся з хмелем; розньїя д^мкі -ляліся у
галавб різні думки переплелйся (сплелйся) в
голові; жанчйна -лялася (про косу) жінка пе
реплелася; 2. док. розм. переплестйся, перебрестй, перечвалати, перечалапати; лбдзьве
-леуся цераз мост ледве (ледь) переплівся
(перебрів, перечвалав) через міст; 3. недок.
пас. переплітатися; сплітатися, оправлятися,
переплітатися.
ПЕРАПЛЯТАЦЬ недок., ПЕРАПЛЕСЦІ док.
1. переплітати, переплестй, (багато , усе) по
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переплітати; сплітати, сплестй, (багато, усе)
посплітати; -лбсці пальцы рук переплестй
(сплестй) пальці рук; -лесці касу переплестй
косу; 2. (книжку, зошит і т. ін.) оправлйти,
оправити, (рідше) переплітати, переплестй,
(багато, усе) попереплітати.
ПЕРАПЛЯЦЕННЕ с. прям., перен. переплетен
ня, переплетіння; сплетення, сплетіння; палатнянае п. полотняне переплетення; п. падзёй переплетення (сплетення, сплетіння)
подій.
ПЕРАПНУЦЬ див. перапін&ць.
ПЕРАПОНАЧНЫ анат. та ін. перетинковий.
ПЕРАПОНКА ж. анат. та ін. перетинка.
ПЕРАПОНЧАТАКРЬІЛЬІЯ імен. мн. ентом.
перетинчастокрйлі; плівкокрйлі.
ПЕРАПОНЧАТЫ перетйнчастий.
ПЕРАПОРАТЫ 1. перепоротий, перепорений,
порозпорюваний; 2. перетйканий, переко
лотий, переколений; 3. розм. перешуканий.
—Див. ще перапбрваць.
ПЕРАПОРВАЦЦА недок. пас. перепорюватися.
ПЕРАПОРВАЦЬ недок., ПЕРАПАРОЦЬ док.
1. (багато , усе) перепорювати, перепороти,
(док.) порозпорювати; 2. (док. — чимось гос
трим) перетйкати, переколювати, переколо
ти; 3. тільки З ос. розм. док. переколоти [ро
гами], перепороти [рогами], попороти [рога
ми]; 4. розм. (обшукувати скрізь) перешукува
ти, перешукати; перетрушувати, перетрусйти;
(док. ретельно шукаючи розм. — ще) перенйшпорити, вйнишпорити.
ПЕРАПОУЗВАЦЬ недок., ПЕРАПАУЗЦІ док.
переповзати, переповзтй; перелазити, пере
лізти, (про багато, про все) поперелазити.
ПЕРАПОУНІЦЬ див. перапауняць.
ПЕРАПРАБАВАНЫ і ПЕРАПРОБАВАНЬІ пе
репробуваний. — Див. ще перапрабаваць.
ПЕРАПРАБАВАЦЬ і ПЕРАПРОБАВАЦЬ док.
перепробувати; (про їжу, напої — ще) пере
куштувати.
ПЕРАПРАВАННЕ с . перепрівання.
ПЕРАПРАВАЦЬ недок., ПЕРАПР^ЦЬ док. пе
репрівати, перепріти.
ПЕРАПРАВЁРКА ж. повторна перевірка, переперевірка.
ПЕРАПРАВІЦЬ1 див. перапрауляць1.
ПЕРАПРАВІЦЬ2 див. перапрауляць2.
ПЕРАПРАВЯРАЦЦА недок. пас. перевірятися
ще раз.
ПЕРАПРАВЯРАЦЬ недок., ПЕРАПРАВЁРЫЦБ
док. перевіряти ще раз, перевірити ще раз.
ПЕРАПРАГАЦЬ недок., ПЕРАПРЙГЧЫ док.
перепрягати, перепрягтй, (про багатьох, про
всіх) поперепрягати.
ПЕРАПРАГРАМІРАВАЦЦА док. перепрограмуватися.
ПЕРАПРАГРАМІРАВАЦЬ док. перепрограмувати.
ПЕРАПРАДАВАЦЦА недок. пас. перепродува
тися, перепродаватися.
ПЕРАПРМАВАЦЬ недок., ПЕРАПРАДАЦЬ док.
перепродувати і перепродавати, перепрода
ти, (багато, усе) поперепродувати.
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ПЕРАПРАДАЦЬ1 див. перапрадав&ць.
ПЕРАПРАДАЦЬ2 недок., ПЕРАПРАСЦІ док.
перепрядати, перепрясти; (багато, усе) по
прясти.
ПЕРАПРАЖАНЬІ пересмажений, пережарений.
— Див. ще перапрджваць.
ПЕРАПРАЖВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАПРАЖЬІЦЦА док. пересмажуватися, пере
смажитися, (про багато, про все) попересма
жуватися; пережарюватися, пережаритися.
ПЕРАПРАЖВАЦЬ недок., ПЕРАПРАЖЬІЦЬ док.
(горох, насіння й т. ін.) пересмажувати, пере
смажити, (багато, усе) попересмажувати;
пережарювати, пережарити.
ПЕРАПРАСЇЦЬ (каго) док. перепросйти (ко
го), попросйти пробачення (в кого).
ПЕРАПРАУКА1ж . (унесення змін, коригування)
переправлення с., (незак. д. — звичайно) пе
реправляння с.\ вйправлення с., (незак. д. —
звичайно) виправляння с.\ перероблення,
(незак. о. — ще) переробляння с.; перероб
лювання с. — Пор. перапраулйць1.
ПЕРАПРАУКА2 ж . (переміщення в просторі) пе
реправлення с ., (незак. д. — звичайно) пере
правляння с.; перепровадження с.; переве
зення с. — Пор. перапраулйць2.
ПЕРАПРАУЛЙЦЦА1недок. пас. переправляти
ся; виправлятися; перероблятися.
ПЕРАПРАУЛЙЦЦА2 недок. звор., пас., ПЕРАПРАВІЦЦА док. переправлятися, переправи
тися; (швидко — ще) перехоплюватися, перехопйтися; перевбзитися, перевезтйся; ~пр£віцца цбраз рак^ переправитися чбрез річку.
ПЕРАПРАУЛЯЦЬ1недок., ПЕРАПРАВІЦЬ1 док.
(вносити зміни, коригувати) переправляти,
переправити, (багато, усе) попереправляти;
виправляти, вйправити, (багато, усе) пови
правляти; (переінакшувати) переробляти, пе
рероблювати, переробйти, (багато, у се) по
переробляти, поперероблювати; -правіць «а»
на «о» переправити (вйправити) «а» на «о».
ПЕРАПРАУЛЯЦЬ2 недок., ПЕРАПРАВІЦЬ2 док.
(переміщати в просторі) переправляти, пере
правити, (багато, усе) попереправляти; (рід
ше) перепроваджувати, перепровадити; пе
ревозити, перевезтй, (багато, багатьох, усіх)
поперевозити; ~пр&віць на другі ббраг пере
правити (перевезтй) на другий ббрег; -пра
віш» збрбю партьізанскаму атр&ду переправи
ти зброю партизанському загбнові.
ПЕРАПРАЦАВАНЬІ і ПЕРАПРАЦОВАНЬІ пе
рероблений; перепрацьований. — Див. ще
перапрацбуваць.
ПЕРАПРАЦАВАЦЬ див. перапрацбуваць.
ПЕРАПРАЦОВАЧНЬІ спец, перерббний.
ПЕРАПРАЦОУВАННЕ с. перероблення, пе
рероблювання.
ПЕРАПРАЦОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАПРАЦАВАЦЦА док. 1. (перетворюватися
на що-небудь унаслідок якихось процесів, пере
робляння) перероблятися, перероблюватися,
переробйтися; І. розм. (перетомлюватися) перепрацьовуватися, перепрацюватися; (розм.)

перероблятися, перероблюватися, переробй-
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тися; 3. недок. пас. перероблятися, перероб
люватися; перепрацьовуватися.
ПЕРАПРАЦОУВАЦЬ недок., ПЕРАПРАЦАВАЦЬ док. 1. (перетворювати на що-небудь у
процесі обробки; додатково опрацьовувати,
уносити якісь зміни, додатки, а також перен.) переробляти, перероблювати, переро
бити, (баагто що, усе) попереробляти, попе

рероблювати; ~цав&ць лен переробити льон;
~цав&ць прабкт переробйти проект; 2. (пра
цювати довше, ніж визначено) перепрацьову
вати, перепрацювати; (розм.) переробляти,
перероблювати, переробйти; ~цав&ць трьі гадзіньї перепрацювати три годйни.
ПЕРАПРАЦОУКА ж. 1. (дія) перероблення с.,
(незак. д. — ще) переробляння с., перероб
лювання с.; 2. (результат дії) переробка.
ПЕРАПРАШАЦЬ див. перапрбшваць.
ПЕРАПРОБАВАНЬІ див. перапрабав&нм.
ПЕРАПРОБАВАЦЬ див. перапрабав&ць.
ПЕРАПРОШВАЦЬ і ПЕРАПРАШАЦЬ недок.,
ПЕРАПРАСІЦЬ док. (кого) перепрошувати,
перепросйти (кого), просити вйбачення (про
бачення), попросйти вйбачення (пробачен
ня)
ПЕРАПРЬІШЧЙПЛІВАННЕ с. мед., сад. пе
рещеплення.
ПЕРАПРЬІШЧдПЛІВАЦЬ недок., ПЕРАПРЬІШЧАПІЦЬ док. мед., сад. перещеплювати,
перещепйти.
ПЕРАПР&ГЧЬІ1 див. перапрагаць.
ПЕРАПРФГЧЬІ2 док. (горох, насіння тощо) пе
ресмажити, (багато, усе) попересмажувати;
(рідше) пережарити.
ПЕРАПР&ГЧЬІСЯ док. (про горох, насіння то
що) пересмажитися, (про багато, про все) по
пересмажуватися; (рідше) пережаритися.
ПЕРАПРФЖАНЬІ1 перепряжений. — Див. ще
перапрагаць.
ПЕРАПРЗЖАНЬІ2 пересмажений; пережаре
ний. — Див. ще перапрЗгчьі2.
ПЕРАПРЗЖКА ж . перепрягання с., перепря
ження с.
ПЕРАПСАВАНЬІ і ПЕРАПСУТЬІ (розм.) пе
репсований, попсований, перенівечений,
понівечений. — Див. ще перапсавіщь.
ПЕРАПСАВАЦЬ і ПЕРАПСУЦЬ (розм.) док.
(багато, усе) перепсувати, попсувати, пере
нівечити, понівечити.
ПЕРАПСУТЬІ див. перапсаванм.
ПЕРАПСУЦЬ див. перапсав&ць.
ПЕРАПУД, -ду ч. розм. переляк; (розм.) пере
страх; з -ду з (рідше — від) переляку; з пе
рестраху.
ПЕРАПУДЖАНЬІ див. перапуж&ньї.
ПЕРАПУДЖВАЦЬ див. перапужваць.
ПЕРАПУЖАНЬІ і ПЕРАПУДЖАНЬІ (розм.)
переляканий; перестрашений; переполоха
ний.
ПЕРАПУЖВАЦЬ / ПЕРАПУДЖВАЦЬ (розм.)
недок., ПЕРАПУЖАЦЬ / ПЕРАПУДЗІЦЬ
(розм.) док. лякати, перелякати; (багатьох,
усіх) поперелякувати; (розм.) перестрашувати, перестрашйти; (стривоживши) переполб-

хувати, переполохати, (збентеживши —розм.)
переколошкувати, переколошкати; (док. обл.)
перепудити.

ПЕРАПУДЗІЦЬ див. перапужваць.
ПЕРАПУСКАЦЬ недок., ПЕРАПУСЦЇЦЬ док.
розм. 1. (поступово перемістити) пересипа
ти, пересйпати; переливати, перелйти, (рід
ко) перепускати, перепустйти; -ці'ць вінб у

другую ббчку перелйти (перепустйти) вино в
іншу бочку; 2. (очистити, сиплючи через щонебудь) перепускати, перепустйти; ~щць насённе цераз арфу перепустйти насіння через
віялку; і . (віск, жир) перетоплювати, перетопйти; -ідіць воск перетопити віск; 4. (што,
чаго) поступатися, поступйтися (чим), (розм.)
уступати, уступйти, відступати, відступ йти,
(багато, усе) повідступати (що)\ попускати,
попустйти, поступати, поступйти (що), по
пускатися, попуститися (чим)', ён свайгб не
перапусціць він своїм не поступиться; він сво
го не вступить (не відступить, не попустить).
ПЕРАПУШЧАНЫ розм. 1. пересйпаний; перелйтий; 2. (очищений) перепущений; 3. пе
ретоплений; 4. відступлений; попущений. —
Див. ще перапускаць.

ПЕРАПХАЦЬ див. перапіхваць.
ПЕРАПХНУЦЬ див. перапіхваць.
ПЕРАПЙНАК, -нку ч. перерва ж.', абёдзенны

п. обідня перерва; п. у занятках перерва в
заняттях.

ПЕРАПЫНЕНЫ 1. перерваний; увірваний, обі
рваний; припйнений; 2. (про рух) припине
ний; зупйнений, спйнений. — Див. ще пера-

пынйць.

ПЕРАПЬІНКАМІ прислівн. урйвками, урйвцем; (іноді) колй-не-колй; (кваплячись розм.
— ще) прйхапцем, прйхапці, прйхапком.

ПЕРАПЫНЙЦЦА недок., ПЕРАПЬІНІЦЦА док.
1. перериватися, перерватися; (про багато,
про все) поперериватися; уриватися, увірва
тися, урватися, обриватися, обірватися; 2. не
док. пас. перериватися; уриватися, обривати
ся; припинятися.

ПЕРАПЫНЙЦЬ недок., ПЕРАПЬІНІЦЬ док.
1. переривати, перервати, (багато, усе) по
переривати; уривати, увірвати, урвати, обри
вати, обірвати; (зупиняти — ще) перепиняти,
перепинйти; -ніідь апавядальніка перервати
(увірвати, урвати, обірвати, перепинйти) опо
відача; 2. (припиняти рух) припиняти, припинйти; зупиняти, зупинйти, спиняти, спинйти; прахбжых ~ніу патруль перехожих зупинйв (спинйв) патруль.
ПЕРАПФЦКАНЬІрозм. позабруднюваний, по
замазуваний, побруднений, помазаний, пе
ремазаний; закаляний, покаляний; замерза
ний, обмурзаний, позамурзуваний. — Див.
ще перапЗцкваць.

ПЕРАП&ЦКВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАПдЦКАЦЦА док. розм. позамазуватися, пере
мазуватися, перемазатися; (док. розм.) пока
лятися, перекалятися; (перев. про обличчя розм.
— ще) позамурзуватися, пообмурзуватися.

ПЕРАПЗЦКВАЦЬ недок., ПЕРАПЭЦКАЦЬ док.
позабруднювати, позамазувати, побруднйти, (док.) перебруднйти, перемазати;

розм.
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ПЕРАРАСХОДАВАЦЬ недок. і док. перевитра
чати, перевйтратити.
зувати.
ПЕРАРАШАНЫ і ПЕРАРЙШАНЫ пороз
в’язуваний. — Див. ще перараш&ць2.
ПЕРАПЯВАЦЬ недок., п е р а п Е ц ь док. у різн.
знач, переспівувати, переспівати, (багато,
ПЕРАРАПіАЦЦА і ПЕРАРЙШВАЦЦА недок .
усе) попереспівувати; -пець усе песні пере
пас. розв’язуватися по-іншому (інакше).
співати всі пісні; єн усіх перапяе він усіх пе ПЕРАРАИіАЦЬ1 / ПЕРАРЙШВАЦЬ недок.,
респіває; -ваць старьія тЗми переспівувати
ПЕРАРАШЬІЦЬ док. розв’язувати по-іншо
старі теми.
му (інакше), розв’язати по-іншому (інакше).
ПЕРАПЯКАЦЬ недок ., ПЕРАПЯЧЙ док. пе ПЕРАРАШАЦЬ2 док. (багато, усе) порозв’язу
репікати, перепектй, (багато, усе) поперепі
вати.
кати; (сало й т. ін.) пересмажувати, пересма ПЕРАРВАНЫ у різн. знач, перерваний. — Див.
жити, (багато, усе) попересмажувати; (розм.)
ще перарьів&ць1.
пережарювати, пережарити.
ПЕРАРВАЦЬ див. перарываць1.
ПЕРАПЙЦЬ див. перапінаць.
ПЕРАРОБАЧНЫ переробний.
ПЕРАРАБЛЙЦЬ і ПЕРАРОБЛІВАЦЬ недок.,
ПЕРАРАБІЦЬ док. 1. у різн. знач, перероб ПЕРАРОБЛІВАЦЬ див. перараблйць.
ляти, перероблювати, переробйти, (багато ПЕРАРОСТАК, -тка ч. переросток.
ПЕРАРЫВАЦЬ1недок., ПЕРАРВАЦЬ док. у різн.
що, усе) попереробляти, поперероблювати;
знач, переривати, перервати, (багато , усе)
-рабіць сукенку переробйти сукню; -рабіць
попереривати; -рв&ць дрот перервати дріт
артикул переробйти статтю; -рабіць бавбуну
(дрота); -рваць штодзённую раббту перервати
на праІжу переробйти бавовну на пряжу; чагб
щоденну роботу; -рв&ць прамбуцу перервати
єн тблькі не -рабіу за свае жьіцце чого він
(урвати, перебйти) промовця; -рв&ць увёсь
тільки не переробйв за своє життя; -рабіць
шпагат перервати весь шпагат.
мнбга раббтьі за дзень переробйти багато ро
боти за день; 2. (попрацювати довше визна ПЕРАРЫВАЦЬ2 недок., ПЕРАРЙЦЬ док. (ри
ченого часу; перевтомитися, працюючи) пере
лом — про тварин, а також перен.) перери
працьовувати, перепрацювати; 3. розм. (пан
вати, перерйти, (багато що, усе) поперери
чоху тощо) переплітати, переплестй, (багато ,
вати; свінні -рьілі усе гради свйні перерйли
усе) попереплітати; (рідше) перев’язувати, пе
(попереривали) всі грядкй; -рыць усе рэчы у
рев’язати, (багато, усе) поперев’язувати.
камбрци перен. перерйти всі речі в комірчйні.
ПЕРАРАДЖАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАРА- ПЕРАРЫСАВАНЫ перемальований; (рідше)
ДЗЇЦЦА док. перероджуватися, переродйтиперерисований. — Див. ще перарисбуваць.
ся; пшаніца -дзілася пшенйця переродйлася; ПЕРАРЫСОУВАННЕ с. перемальовування,
єн духбуна -дзіуся він духовно переродйвся.
(рідше) перерисовування.
п е р а р а д ж а ц ь 1 док. розм. (народжувати ба ПЕРАРЫСОУВАЦЬ недок., ПЕРАРЫСАВАЦЬ
гатьох, одного за одним) понароджувати.
док. перемальовувати, перемалювати, (рідп е р а р а д ж а ц ь 2 недок., ПЕРАРАДЗЇЦЬ док.
ше) перерисовувати, перерисувати.
(докорінно змінювати) перероджувати, переПЕРАРЫСОУКА ж . перемальовування с., (рід
родйти.
ше) перерисовування с.
ПЕРАРАДЖ&НЕЦ, -нца ч. знев. переродженець. ПЕРАРЫХЛЕНЫ перепущений. — Див. ще пеПЕРАРАДЖ^НКА ж. знев. переродженка.
рарыхлщь.
ПЕРАРАДЖЗННЕ с. у різн. знач, перероджен ПЕРАРЬІХЛЇЦЬ док. перепушйти.
ня; примети фізічнага -ння ознаки фізйчно- ПЕРАРЬІЦЬ див. перарываць2.
го переродження; духбунае п. духовне пере ПЕРАРЭГ1СТРАВАНЫ перереєстрований. —
родження.
Див. ще перарзгістрбуваць.
ПЕРАРАДЖЗНСКІ несхв. переродженський.
ПЕРАРЭПСТРОУВАЦЬ недок., ПЕРАРЭГ1СПЕРАРАДЖ^НСТВА с. несхв. переродженство.
ТРАВАЦЬ док. перереєстровувати, пере
ПЕРАРАЗЛІК, -ку ч. перерахунок.
реєструвати.
ПЕРАРАЗМЕРКАВАННЕ с. перерозподіл ч.\ п. ПЕРАРдШАНЫ див. перарашаны.
дахбдау перерозподіл прибутків; п. пари пе ПЕРАР^ШВАЦЦА див. перараш&цца.
рерозподіл пари.
ПЕРАРЙШВАЦЬ див. перараш&ць1.
ПЕРАРАЗМЕРКАВАНЬІ перерозподілений. — ПЕРАСАДАЧНЫ 1. пересаднйй; -ныя маши
Див. ще пераразмяркбуваць.
ны пересадні машйни; -ныя расліни пере
ПЕРАРАЗМЯРКОУВАЦЦА недок. звор., пас.,
садні рослйни; 2. залізн. та ін. перес£дкоПЕРАРАЗМЕРКАВАЦЦА док. перерозподі
вий; -ная станция пересадкова станція.
лятися, перерозподіл йтися.
ПЕРАСЛДЖВАЦЬ недок., ПЕРАСАДЗЇЦЬ док.
ПЕРАРАЗМЯРКОУВАЦЬ недок., ПЕРАРАЗ1. пересаджувати, пересадйти, (багато, усе)
МЕРКАВАЦЬ док. перерозподіляти, перероз
попересаджувати; -дзіць вучня на другою парту
поділйти; -в&ць зямлю перерозподіл йти землю.
пересадйти учня на іншу парту; -дзіць йблыню
ПЕРАРАСХОД, -ду ч. перевйтрата ж., (незак.
пересадйти яблуню; -дзіць на другі пбезд пе
д. — ще) перевитрачання с.
ресадйти на інший поїзд (потяг); -дзіць цёраз
ПЕРАРАСХОДАВАННЕ с. перевитрачання.
плот пересадйти через тин; 2. (надівати на ін
шого держака, гостряка тощо) настромлюва
ПЕРАРАСХОДАВАЦЦА недок. пас. перевитра
ти [на інший держак і т. ін.], настромйти [на
чатися.
(док. розм.) покаляти, перекаляти; (перев. об
личчя розм. — ще) пообмурзувати, позамур-
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інший держак і т. ін.], (багато, усе) пона
стромлювати [на інший держак і т. ін.]; (рід
ше) понастромляти [на інший держак і т. ін.],
насаджувати [на інший держак і т. ін.], наса
дити [на інший держак і т. ін.]; 3.
усіх,)
пересаджувати, пересадити, попересаджува
ти; -дзіць усё дрЗвы пересадйти (попересаджу
вати) всі дерева; акупанты перасадзілі у турмы
ням&ла людзёй окупанти пересадили у в’язнйці немало людей.
ПЕРАСВІДРОУВАЦЬ недок., ПЕРАСВІДРАВАЦЬ док. пересвёрдлювати, пересвердлити.
ПЕРАСЁК, -ку ч. спец. розм. (місце) переруб.
ПЕРАСЁКЧЫ див. перасяк&ць.
ПЕРАСЁКЧЫСЯ док. перасякацца.
ПЕРАСЁЧ див. перасяк&ць.
ПЕРАСЁЧАНЫ 1. дієприкм. пересічений, перетйтий; 2. дієприкм. перерубаний; 3. дієприкм.
перерубаний, порубаний; 4. прикм. (про зем
ну поверхню) пересічений, перетятий; ~ная
мясцбвасць пересічена (перетята) місцевість.
— Див. ще перасяк&ць.
ПЕРАСЁЧНЫ пересічений; ~ныя лініі мат. пе
ресічні лінії.
ПЕРАСКАРОДЖАНЫ с.-г. переборонований,
переволочений.
ПЕРАСКАРОДЖВАЦЦА недок. пас. с.-г. переборонюватися, переволочуватися.
ПЕРАСКАРОДЖВАЦЬ недок., ПЕРАСКАРОДЗІЦЬ док. с.-г. переборонювати, переборонйти, переборонувати; переволочувати, пе
реводочйти.
ПЕРАСКВАРАНЫ у різн. знач, пересмажений,
(рідше) пережарений. —Див. ще пераскварваць.
ПЕРАСКВАРВАННЕ с. пересмажування, (рід
ше) пережарювання.
ПЕРАСКВАРВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАСКВАРЫЦЦА док: (про сало) пересмажува
тися, пересмажитися, (про багато, про все)
попересмажуватися; (рідше) пережарювати
ся, пережаритися.
ПЕРАСКВАРВАЦЬ недок., ПЕРАСКВАРЫЦЬ
док. пересмажувати, пересмажити, (багато,
усе) попересмажувати; (рідше) пережарюва
ти, пережарити; -рыць сала пересмажити с&ло; -рыць усё сіла пересмажити (попересма
жувати) все сіло.
ПЕРАСКЛЮДАВАНЫ тесл. перетесаний. —
Див. ще перасклюдав&ць.
ПЕРАСКЛЮДАВАЦЬ док. тесл. (теслом) пе
ретесати; (обтесати багато, усе — ще) поте
сати.
ПЕРАСКРАБАЦЬ недок., ПЕРАСКРЗБЦІ док.
(багато що, усе або заново) 1. перескрібати,
перескребти; 2. (моркву й т. ін.) перечищати,
перечйстити, (багато, усе) поперечищати,
поперескрібати; перескребтй.
ПЕРАСКУБЦІ док. (усе, багато що або заново)
перескубти, перескубати; (усе, багато що —
ще) поскубти, поскубати; п. яшчЗ раз пере
скубти (перескубати) ще раз; п. усіх гусёй
перескубти (перескубати, поскубти, поску
бати) всіх гусей.
ПЕРАСЛАЁННЕ с. (дія) перешарування, (незак.
д. — ще) перешаровування; перекладання.
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ПЕРАСЛАІЦЦА див. пераслбйвацца.
ПЕРАСЛАЇЦЬ див. пераслбйваць.
ПЕРАСЛАНЬІ1пересланий. — Див. к<£перасьіл&ць.
ПЕРАСЛАНЬІ2 1. перестелений, (рідко) пере
сланий; 2. перекладений. — Див. и<еперасцілаць.
ПЕРАСЛАЦЬ1 див. перасьіл&ць.
ПЕРАСЛАЦЬ2 див. перасцілаць.
ПЕРАСЛОЕНЬІ перешарований; перекладений.
— Див. ще пераслбйваць.
ПЕРАСЛОЙВАННЕ с. перешаровування; пе
рекладання.
ПЕРАСЛОЙВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАСЛАЇЦЦА док. 1. перешаровуватися, пере
шаруватися; 2. недок. пас. перешаровувати
ся; перекладатися.
ПЕРАСЛОЙВАЦЬ недок., ПЕРАСЛАЇЦЬ док.
перешаровувати, перешарувати (що чим або
з чим)', перекладати, перекласти, (про багато
що, усе) поперекладати.
ПЕРАСЛОЙКА ж. 1. геол. перешарування с.;
2. бот. перешарок ч.
ПЕРАСМІШВАЦЦА недок. розм. пересміхати
ся, (рідше) пересміюватися, пересміхуватися;
посміюватися.
ПЕРАСМЙЙВАЦЬ недок., ПЕРАСМЯЙЦЬ док.
розм. висміювати, вйсміяти; (розм.) брати на
сміх (на посміх, на глум, на глузи), узяти на
сміх (на посміх, на глум, на глузи).
ПЕРАСМЕШКІ, -шак тільки мн. розм. пере
сміхи, пересмішки; (розм.) смішки.
п е р а с м Е ш н і ц т в а с. висміювання.
ПЕРАСМЯЙНЬІ вйсміяний, узятий на сміх
(на посміх, на глум, розм. на глузи); пересміяний. — Див. ще перасмейваць.
ПЕРАСМЯЙЦЬ див. перасмейваць.
ПЕРАСНЇЦЬ док. розм. перебачити багато снів;
переснйти.
ПЕРАСОВАЦЬ док. порозсовувати, порозсу
вати; (розм.) порозпихати.
ПЕРАСОВАЧНЬІ і ПЕРАСОУНЬІ пересувнйй;
п. стблік пересувнйй столик; ~ная бібліятка
пересувна бібліотека.
ПЕРАСОУВАЦЬ недок., ПЕРАСУНУЦЬ док.
пересувати, пересовувати, пересунути, (ба
гато, усе) попересувати, попересовувати;
-сунуцьканапу пересунути канапу.
ПЕРАСОУКА ж . розм. 1. (дія) пересування с.,
пересунення с., (незак. д. — ще) пересовуван
ня с.; 2 . (пересувна установа — розм.) пере
сувка; бібліят$ка-п. пересувна бібліотека.
ПЕРАСОУНЬІ див. перасбвачньї.
ПЕРАСПбЛЕНЬІ перезрілий; переспілий, перестйглий.
ПЕРАСПЙЛЬВАЦЬ недок., ПЕРАСПЯЛЇЦЬ док.
давати перезрівати, дати перезріти, (про ба
гато, про все) дати поперезрівати; (про плоди,
хліб зазвичай) давати переспівати, дати пере
спіти, давати перестигати, дати перестйгнути, (про багато, про все) дати поперестигати.
ПЕРАСПЯВАНЬІ у різн. знач, переспіваний.
ПЕРАСПЯВАЦЬ1 док. переспівати, (багато,
усе) попереспівувати; п. прафесіянальнага спе-
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вака переспівати професійного співака; п.
шмат прыпёвак переспівати багато частівок; п.
пісню спач&тку переспівати пісню спочатку.

ПЕРАСПЯВАЦЬ2 недок., ПЕРАСПЁЦЬ док.
1. перезрівати, перезріти, (про багато що,
про все) поперезрівати; (про плоди, хліб зазви
чай) переспівати, переспіти, перестигати, перестйгнути, (про багато що, про все) попере
стигати; 2. перен. перезрівати, перезріти, (про
багато що, про все) поперезрівати.
ПЕРАСТАРАК і ПЯРЭСТАРАК, -рка ч. розм.
перестарок.
ПЕРАСТАРКА ж . розм. перестарка.
ПЕРАСТАРЙЛЫ перестарілий, перестаркуватий.
ПЕРАСТОЙВАЦЬ недок., ПЕРАСТАЙЦЬ док.
1. перестоювати, перестояти; (про тісто —
ще) переходити, перейтй, (про багато що, про
все) попереходити; 2. (стояти, перечікуючи
що-небудь) перестоювати, перестояти; п.
довдж пад страхбй перестояти дощ під дахом.
ПЕРАСТРАЛЙНЫ перестріляний; постріляний.
ПЕРАСТРАЛЙЦЬ див. перастрЗльваць.
ПЕРАСТРАХАВАНЫ / ПЕРАСТРАХОВАНЫ
перестрахований. — Див. ще перастрахбуваць.
ПЕРАСТРАХОУВАЦЬ недок., ПЕРАСТРАХАВАЦЬ док. перестраховувати, перестрахува
ти.
ПЕРАСТРАХОУіІІЧЬІК ч. розм. несхв. пере
страхувальник.
ПЕРАСТРАХОУШЧЫЦА ж. розм. несхв. пере
страхувальниця.
ПЕРАСТРОЕНЫ1 перешикований. — Див. ще
перастрбйваць1.

ПЕРАСТРОЕНЫ2муз., радіо перестроений, перелаштбваний. — Див. ще перастрбйваць2.
ПЕРАСТРОЙВАННЕ1 с. перешиковування. —
Пор. перастрбйваць1.

ПЕРАСТРОЙВАННЕ2 с. (муз., радіо) перестрбювання, перелаштбвування. — Пор. пера
стрбйваць2.

ПЕРАСТРОЙВАЦЬ1 недок., ПЕРАСТРОІЦЬ1
док. (ряди, шеренги, колони тощо) перешико
вувати, перешикувати.
ПЕРАСТРОЙВАЦЬ2 недок., ПЕРАСТРОІЦЬ2
док. муз. радіо перестроювати, перестрбїти,
перелаштовувати, перелаштувати.
ПЕРАСТРОЙКА1ж . (шеренг, колон і т . ін.) пе
решикування с., перешиковування с.
ПЕРАСТРОЙКА2 ж. муз., радіо перелаштбвування с., перестроювання с.
ПЕРАСТРУГАНЫ 1. переструганий; постру
ганий; 2. обл. перечйщений; почйщений. —
Див. ще перастругваць.

ПЕРАСГРУГВАЦЬ недок., ПЕРАСГРУГАЦЬ док.
1. перестругувати, перестругати, (багато, усе
— ще) постругати; 2. обл. (картоплю й т. ін.)
перечищати, перечйстити, (багато, усе) по
перечищати; (вичистити багато що, усе —
ще) повичищати; (вичистити від лушпиння,
шкаралупи — ще) почйстити.
ПЕРАСТР&ПЬВАЦЬ недок., ПЕРАСТРАЛЙЦЬ
док. перестрілювати, перестріляти; (застре

ПЕРАСЦІХАЦЬ

лити багатьох, усіх; витратити патрони то
що — ще) постріляти.
ПЕРАСТУК, -ку ч. перестук; (незак. д. — зви
чайно) перестукування с.
ПЕРАСТУКВАЦЬ недок., ПЕРАСТУКАЦЬ док.
розм. перестукувати, перестукати.
ПЕРАСТУПАЦЬ1недок., ПЕРАСТУПЇЦЬ1док.
1. у різн. знач, переступати, переступйти;

~пщь цёраз парбг переступйти через поріг;
~пщь з нагї на нагу переступйти з ногй на

ногу; 2. перен. порушувати, порушити, зла
мати, поламати; ~піць закбн порушити (зла
мати, переступйти) закон; -піць мяжу перей
тй (переступйти) межу.
ПЕРАСТУПАЦЬ2недок., ПЕРАСТУПЇЦЬ2док.
поступатися, поступйтися; я ~піу яму сваю
чаргу я поступйвся йому своєю чергою; старбму чалавёку трЗба -піць старій людйні тре
ба поступйтися; я лепш сваё ~плю я ліпше
своїм поступлюся.
ПЕРАСТЫВАЦЬ недок., ПЕРАСТЬІЦЬ док.
розм. перестигати, перестйгнути, (док.) пере
холонути.
ПЕРАСУД, -ду ч. повторний суд.
ПЕРАСУДЖВАЦЬ недок., ПЕРАСУДЗІЦЬ док.
розм. (заново) судйти, пересуджувати, пере
судйти.
ПЕРАСУКАНЫ і ПЕРАСУКАНЬІ пересуканий;
посуканий. — Див. ще перасукваць.
ПЕРАСУКВАЦЬ недок., ПЕРАСУКАЦЬ док.
пересукувати, пересукати; (багато, усе — ще)
посукати.
ПЕРАСЦЕРАГАЛЬНА прислівн. остерігаюче,
перестережливо, застережливо.
ПЕРАСЦЕРАГАЛЬНЬІ прикм. остережний, пере
стережливий, застережливий; застережний.
ПЕРАСЦЕРАГАЦЦА недок. пас. остерігатися,
застерігатися.
ПЕРАСЦЕРАГАЦЬ недок., ПЕРАСЦЕРАГЧЬІ
док. остерігати, остерегтй, перестерігати, перестерегтй, застерігати, застерегтй.
ПЕРАСЦЕРАЖдННЕ див. перасцярбга.
ПЕРАСЦЁБАНЫ і ПЕРАСЦЯБАНЫ (розм.)
перешмаганий, перехльостаний, перестьоба
ний. — Див. ще перасцёбаць.
ПЕРАСЦЁБАЦЬ (розм.) і (рідше) ПЕРАСЦЯБАЦЬ док. перешмагати, перехльостати, пе
рестьобати.
ПЕРАСЦІЛАЦЬ недок., ПЕРАСЛАЦЬ док.
1. (заново, по-іншому) перестилати, пересте
ляти, перестелйти, (багато, усе) поперести
лати, поперестеляти; 2. (розміщувати між пред
метами шар чого-небудь) перекладати, пере
класти, (багато, усе) поперекладати.
ПЕРАСЦІЛКА ж. (дія) перестилання с., пере
стеляння с., перестелення с.
ПЕРАСЦІХАНАК, -нку ч. розм. перерва ж.
ПЕРАСЦІХАЦЬ недок., ПЕРАСЦЇХНУЦЬ док.
затихати, затйхнути, (про багатьох, про бага
то що, про всіх, про все) позатихати; стихати,
стйхнути, (про багатьох, про багато що, про
всіх, про все) постихати; утихати, утйхнути,
(про багатьох, про багато що, про всіх, про
все) повтихати; стйшуватися, стйшитися, (не
док.) тихішати, тйхнути; (про бурю, вітер і пе-
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рен. — ще) ущухати, ущухнути; угамовувати
ся, угамуватися, (недок.) угавати; (заспокоюва
тися — ще) улягатися, улягтйся, злягати, злягтй; (замовкати) нйшкнути, занйшкнути.
ПЕРАСЦЯБАНЬІ див. перасцебаньї.
ПЕРАСЦЯБАЦЬ див. перасцебаць.
ПЕРАСЦЯРОГА ж . і ПЕРАСЦЕРАЖЙННЕ с.
(те, що остерігає) осторога ж., пересторога
ж., перестереження с., застереження с.

ПЕРАСЦЯР^ЖАНЬІ остережений, перестере
жений, застережений. — Див. ще перасцераг&ць.

ПЕРАСЬІЛАЦЬ недок., ПЕРАСЛАЦЬ док. пе
ресилати, переслати, (багато що, усе) попе
ресилати.
ПЕРАСЬІПАЦЬ1 недок., ПЕРАСЙПАЦЬ док.
1. пересипати, пересйпати; -смпаць зббжжа
у мяшкі пересйпати збіжжя в мішкй; -смпаць
цукру у чай пересйпати цукру в чай; -смпаць
гутарку жартамі пересйпати розмову жарта
ми; 2. розм. (для ремонту) перебирати, пере
брати; (підлогу, піч) перекладати, переклас
ти; (будівлю, піч розм. — ще) пересипати, пе
ресйпати, перекидати, перекйдати, (багато,
усе) поперекидати.
ПЕРАСЬІПАЦЬ2недок., ПЕРАСПАЦЬ док. пересипляти, (рідко) пересипати; переспати.
ПЕРАСЙПКА ж. 1. пересипання с.; 2. розм.
(ремонт) перебирання с.; перекладання с.;
пересипання с. — Пор. перасмпаць1.
ПЕРАСЙПШЧЬІК ч. пересйпник.
ПЕРАСЙПШЧЬІЦА ж. пересйпниця.
ПЕРАСЙЦЬ ж . пересйчення с., (незак. д. —
ще) пересйчування с.
ПЕРАСЯДАЦЬ недок., ПЕРАСЕСЦІ док.
1. пересідати, пересісти, (про багатьох, про
всіх) попересідати; -сбсці на другбе крЗсла
пересісти на інший стілець; -сесці на парахбд пересісти на пароплав; 2. застрягати, за
стрягти, застрягнути, (багато, усе) позастря
гати; застрявати, застряти; бульба у гбрле
-сбла картопля в горлі застрягла (застряла).
ПЕРАСЯДЛАНЬІ пересідланий. — Див. ще перасядлбуваць.
ПЕРАСЯДЛОУВАЦЦА недок. пас. пересідлу
ватися.
ПЕРАСЯДЛОУВАЦЬ недок., ПЕРАСЯДЛАЦЬ
док. пересідлувати, пересідлати.
ПЕРАСЯКАННЕ с . перерубування.
ПЕРАСЯКАЦДА недок., ПЕРАСЕКЧЬІСЯ і
ПЕРАСЯЧЬІСЯ док. 1. пересікатися, пере
сіктися, перетинатися, перетятися, перетну
тися; (про дороги й т. ін. — ще) перехрещу
ватися, перехрестйтися; 2. мат. перетинати
ся, перетятися, перетнутися; 3. недок. пас.
пересікатися, перетинатися; перерізуватися;
перехрещуватися; перекреслюватися; пере
рубуватися.
ПЕРАСЯКАЦЬ недок., ПЕРАСЕКЧЬІ і ПЕРАСЙЧ, ПЕРАСЯЧЙ док. 1. пересікати, пере
сікти, (багато, усе) попересікати; перетина
ти, перетяти, перетнути, (багато, усе) попе
ретинати; перерізувати, (рідше) перерізати, пе
рерізати, (багато, усе) поперерізувати, (рідше)
поперерізати; (про дорогу й т. ін. рідше — ще)

перехрещувати, перехрестйти; (проходити по
поверхні від одного краю до другого — ще) пе

рекреслювати, перекреслити; рака -секла гбрад річка перетнула (перетяла, перерізала)
місто; -секчн дарбгу (ком у) перетяти (пере
різати) дорогу (шлях) (кому)', 2. мат. пере
тинати, перетяти, перетнути; (площини, тіла)
перерізати, перерізати; 3. (надвоє) перерубу
вати, перерубати, (багато, усе) поперерубу
вати; порубати.
ПЕРАСЯЛЕННЕ с. переселення.
ПЕРАСЯЛЁНЧЫ переселенський.
ПЕРАСЯЛЯЦЬ недок., ПЕРАСЯЛІЦЬ док. пе
реселяти, переселйти, (багатьох, усіх) попе
реселяти.
ПЕРАСЯЧЙННЕ с. (місце, де перетинаються
лінії) перетин ч.; (місце, де перетинаються
площини, тіла та в теорії чисел) переріз ч.;
(доріг) схрещення, перехрещення; пункт -ння
ліній мат. точка перетину ліній.
ПЕРАТАРМАСЇЦЬ док. переторсати, перетермосити, перетермошйти.
ПЕРАТАРМОШАНЫ переторсаний, перетормосений, перетормошений. — Див. ще ператармасщь.

п е р а т а У ч й док. у різн. знач, перетовктй; (ба
гато що, усе — ще) потовктй; (картоплю —
ще) перем’яти; п. увесь пёрац перетовктй весь
перець; п. яшчЗ раз перетовктй ще раз; п. усё
прбса перетовктй все просо; п. увесь пбсуд
перетовктй (перебйти) весь посуд.
ПЕРАТВАРАЛЬНІК ч. (прилад) перетворювач;
п. тбка перетворювач струму.
ПЕРАТВАРАЦЬ недок., ПЕРАТВАРЙЦЬ док.
1. у різн. знач, перетворювати, перетворити
(на кого-що, в кого-що), обертати, обернути,
(багато що, багатьох, усе, усіх) пообертати
(на кого-що, в кого-що, ким-чим); фольк. пе
рекидати, перекйнути, (багато що, багатьох ,
усе, усіх) поперекидати; перевертати, пере
вернути, (багато що, багатьох, усе, усіх) по
перевертати; -рмць країну у квітнеючьі сад
перетворйти країну на квітучий сад; вёску
-рьілі у вузел абарбны село перетворйли на
вузол оборони; -рыць у жарт обернути на
жарт; чарауніца -рыла чалавёка у дрЗва чарівнйця перетворйла (обернула, переверну
ла, перекинула) людйну на дерево; 2. (у жит
тя) запроваджувати, запровадити; здійсню
вати, здійснйти; (недок. і док.) реалізувати;
утілювати, утілити; -рыць мары у жыццё
здійснйти мрії; -рыць на сапрауднасць зробйти реальним (реальністю).
ПЕРАТКАНЫ перетканий. — Див. ще ператкаць.

ПЕРАТКАЦЬ док. у різн. знач, переткати.
ПЕРАТЛУМАЧВАЦЬ недок., ПЕРАТЛУМАЧЬІЦЬ док. розм. перетлумачувати, перетлу
мачити; (спотворено — звичайно) перекручу
вати, перекрутйти.
ПЕРАТЛУМАЧЗННЕ с. розм. перетлумачу
вання; перекручування.
ПЕРАТНУТЫ обл. пересічений; перерубаний;
перерізаний, (про багато що, про все) попе
рерізуваний; перетятий; перекраяний; пере-
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чикрйжений; перекушений. — Див. ще ператнуць.

ПЕРАТНУЦЬ док. обл. пересікти; (багато що,
усе) попересікати; перерубати; (багато що,
усе) поперерубувати; перерізати, (багато що,
усе) поперерізувати, поперерізати; перетяти,
перетнути, (багато що, усе) поперетинати;
(розм.) перекраяти; (розм.; різкіш рухом) пе
реч икрйжити; (зубами) перекусити.
ПЕРАТОРКАНЬІ перетиканий. — Див. ще ператбркаць.

ПЕРАТОРКАЦЬ док. перетйкати.
ПЕРАТРАПАНЫ розм. перетіпаний; зношений;
(про багато що, про все) позношуваний; по
дертий, подраний; перетрушений, перетрі
паний. — Пор. ператрап&ць.
ПЕРАТРАПАЦЬ док. розм. 1. (льон, коноплі то
що) перетіпати; 2. (одяг, взуття) зносйти,
(багато, усе) позношувати; (порвати) подер
ти, подрати; 3. (ще раз, наново) перетрусйти,
перетріпати.
ПЕРАТРАСАННЕ / ПЕРАТР&СВАННЕ с. пере
трушування, перетрясання; перетріпування.
ПЕРАТРАСАЦЦА і ПЕРАТРЙСВАЦЦА недок.
пас. перетріпуватися, перетріпатися.
ПЕРАТРАСАЦЬ і ПЕРАТР&СВАЦЬ недок., ПЕРАТРФСЦІ док. перетрушувати, перетрусйти, (багато, усе) поперетрушувати; перетря
сати, перетрястй; (від пилу тощо — ще) пе
ретріпувати, перетріпати; -рісці салбму пе
ретрусйти (перетрястй) солому; ~р$сці пярыну
перетрусйти (перетрястй) перйну; за дарбгу
мянё ~сла за дорогу мене перетрусйло (пере
трясло); палщыя ~сла усіх жыхарбу вёсю по
ліція перетрусйла (перетрясла) всіх мешкан
ців села.
ПЕРАТРАЧАНЬІ 1. перевйтрачений; 2. вйтрачений. — Див. ще ператрачваць.
ПЕРАТРАЧВАЦЦА недок. пас. 1. перевитрача
тися; 2. витрачатися.
ПЕРАТРАЧВАЦЬ недок., ПЕРАТРАЦІЦЬ док.
1. перевитрачати, перевйтратити; ~ціу дзесяць
тысяч рублёу перевйтратив десять тйсяч руб
лів; 2. витрачати, вйтратити, (усе) повитрачати; усё грбшы ~ціу усі гроші повитрачав.
ПЕРАТРУХЛЁЦЬ і ПЕРАТРУХЛЙВЕЦЬ док.
перетрухнути, перетрухлявіти.
ПЕРАТРУЧАНЬІ перетруєний, потруєний. —
Див. ще ператручваць.

ПЕРАТРУЧВАЦЬ недок., ПЕРАТРУЦЇЦЬ док.
(знищувати отрутою — усе, удіх) перетру
ювати, перетруїти, (док.) потруїти.
ПЕРАТРЫВАЦЬ док. перетерпіти.
ПЕРАТРЙМАНЫ / ПЕРАТРЫМАНЫ перетрйманий, передержаний. — Див. ще ператрймліваць.

ПЕРАТРЙМЛІВАЦЬ недок., ПЕРАТРЫМАЦЬ
док. 1. у різн. знач, перетрймувати, перетрймати, (рідше) передержувати, передержати;
2. фото передержувати, передержати.
ПЕРАТРЭН1РАВАНЫ спорт, перетренований.
— Див. ще ператрзнірав&ць.
ПЕРАТРЭН1РАВАЦЦА док. спорт, перетрену
ватися.

ПЕРАТРЗНІРАВАЦЬ док. спорт, перетрену
вати.
ПЕРАТРЗНІРОУКА ж. спорт, перетренуван
ня с.
ПЕРАТРФПВАЦЬ недок. (заново) перетрушу
вати, перетріпувати.
ПЕРАТР&СВАННЕ див. ператрасанне.
ПЕРАТР^СВАЦЦА див. ператрасацца.
ПЕРАТРФСВАЦЬ див. ператрасаць.
ПЕРАТРЙСЕНЬІ перетрушений; перетріпаний.
— Див. ще ператрас&ць.
ПЕРАТРФСЦІ див. ператрасаць.
ПЕРАТРФСЦІСЯ док. 1. трястйся [цілий день
і т. ін.], протрястйся; п. усю дарбіу на калесах трястйся [протрястйся] всю дорогу на возі;
2. (від холоду) перемерзнути; пастух -рбсся
за дзень на хбладзе пастух перемерзнув за
день на холоді; 3. (зі страху, з хвилювання)
перетрусйтися, перетрястйся.
ПЕРАТУЗАЦЬ док. 1. (довести до хворобливого,
збуджено-нервового стану) засмйкати; 2. розм.
(багатьох, усіх) переторсати, перетермбсити,
перетормошйти.
ПЕРАТУШАНЬІ1 перегашений. — Див. ще ператушйць1.

ПЕРАТУШАНЬІ2 кул. перетушкбваний. — Див.
ще ператушйць2.

ПЕРАТУШЬІЦЬ1док. перегасйти; п. усе свечкі
перегасйти всі свічкй.
ПЕРАТУШЬІЦЬ2 док. кул. перетушкувати.
ПЕРАТЬІНКАВАНЬІ / ПЕРАТЬІНКОВАНЬІ перетинькбваний, перештукатурений; потинь
кований, поштукатурений. — Див. ще ператьінкбуваць.

ПЕРАТЬІНКОУВАЦЬ недок., ПЕРАТЬІНКАВАЦЬ док. перетиньковувати, перетинькувати,
перештукатурювати, перештукатурити; (багатог усе) потинькувати, поштукатурити.
ПЕРАУВАСАБЛбННЕ с . перевтілення; (незак.
д. — звичайно) перевтілювання.
п е р а У в а с а б л й л ь н а с ц ь ж. перевтілюва
ність.
ПЕРДУВАСАБЛЙЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАУВАСОБІЦЦА док. перевтілюватися, пе
ревтілитися.
ПЕРАУВАСАБЛЙЦЬ недок., ПЕРАУВАСОБІЦЬ
док. перевтілювати, перевтілити.
ПЕРАУВАСОБЛЕНЬІ перевтілений. — Див. ще
пера^васабляць.

ПЕРАУВІЛЬГАТНбННЕ с . перезволожування,
перезволоження.
ПЕРДУВІЛЬГАТНІІЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАУВІЛЬГАТНЇЦЦА док. перезволожувати
ся, перезволожитися.
ПЕРАУВІЛЬГАТНЙЦЬ недок., ПЕРАУВІЛЬГАТНІЦЬ док. перезволожувати, перезволожити.
ПЕРАУВІЛЬГОТНЕНЬІ перезволожений. —
Див. ще пераувільгатнйць.

ПЕРАУЗБРАбННЕ с. переозброєння, (незак.
д. — ще) переозброювання.
ПЕРАУЗБРОЕНАСЦЬ ж. прям., перен. пере
озброєність.
ПЕРАУЗБРОЕНЬІ т 7ям., перен. переозброєний.
— Див. ще пераузорбйваць.
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ПЕРДУЗБРОЙВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАУЗБРОіЦЦА док. прям., перен. переозброюватися, переозброїтися.
ПЕРАУЗБРОЙВАЦЬ недок., ПЕРАУЗБРОЩЬ
док. прям., перен. переозброювати, переоз
броїти.
ПЕРАУЗБУДЖЇШНЕ с. мед., ел. перезбудження.
ПЕРАУЛАДКАВАННЕ с. перевлаштування,
(незак. д. — ще) перевлаштовування.
ПЕРА&ЛАДКАВАНЫ / ПЕРАУЛАДКОВАНЫ
перевлаштований. — Див. щ е перауладкав&ць.
ПЕРАУЛАДКАВАЦЬ док. перевлаштувати.
ПЕРАУТВАРАЛЬНІК ч . перетворювач; рефор
матор; п. прырбды перетворювач природи.
ПЕРАУТВАРАЛЬНІЦА ж . перетворювачка; ре
форматорка.
ПЕРАУТВАРАЛЬНІЦКІ реформаторський.
ПЕРАУТВАРАЛЬНЬІ перетворювальний; рефор
маторський.
ПЕРАУТВАРАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАУТВАРЙЦЦА док. перетворюватися, перетворйтися; перебудовуватися, перебудувати
ся; реформуватися, зреформуватися.
ПЕРАУТВАРАЦЬ недок., ПЕРАУТВАРЙЦЬ док.
перетворювати, перетворити; перебудовува
ти, перебудувати; (недок. і док.) реформува
ти, зреформувати; -рыць жыццё перетворйти
(змінйти) життя; -рыць перамённы ток у пастаянны перетворйти змінний струм на по
стійний.
ПЕРАУТВАРФННЕ с. 1. (дія) перетворення,
(незак. д. — ще) перетворювання; перебудова
ж., перебудування, (незак. д. — ще) перебу
довування; реформування; 2. (докорінна зм і
на) перетворення; реформа ж.
ПЕРАУТВОРАНЬІ перетворений; перебудова
ний; реформований, зреформований. — Див.
ще пераугвар&ць.

ПЕРАФАРМІРАВАННЕ с. переформування.
ПЕРАФАРМ1РАВАНЫ переформований. —Див.
ще перафармірбуваць.

ПЕРАФАРМІРОУВАННЕ с. переформовуван
ня, переформування.
ПЕРАФАРМІРОУВАЦЦА недок. звор., пас.,
ПЕРАФАРМІРАВАЦЦА док. переформову
ватися, переформуватися.
ПЕРАФАРМІРОуВАЦЬ недок., ПЕРАФАРМІРАВАЦЬ док. переформовувати, пере
формувати.
ПЕРАФАРМІРОУКА ж. переформування С.,
(незак. д. — ще) переформовування с.
ПЕРАФАСТРЬІГАВАНЬІ крав. 1. перемета
ний; обкйданий заново (наново); 2. (про ба
гато, про все) переметаний; обкйданий. —
Див. ще перафастоыгбуваць.

ПЕРАФАСТРЫГОуВАННЕ с. крав. 1. переме
тування; обкидання з&ново (наново); 2. (ба
гато чого, усього) перемётування; обкидання.
ПЕРАФАСТРЫГОУВАЦЦА недок. пас. крав.
1. переметуватися; обкидатися заново (на
ново); 2. (багато чого, усе) переметуватися;
обкидатися.
ПЕРАФАСТРЫГОУВАЦЬ недок., ПЕРАФАСТРЬІГАВАЦЬ док. крав. 1. (заново) перемету

вати, переметати; (петельки — звичайно) об
кидати заново (наново), обкидати заново (на
ново); 2. (усе, багато що) переметувати, пере
метати; (петельки — звичайно) пообкидати.
ПЕРАФРАЗОУВАЦЬ недок., ПЕРАФРАЗАВАЦЬ
док. перебазовувати, перефразувати.
ПЕРАФРАЗОУКА ж. 1. (дія) перефразовуван
ня с., перефразування с.; 2. (перефразовані
слова) перефразування с.
ПЕРАХАВАНЫ1 і ПЕРАХОВАНЬІ 1. перехо
ваний; 2. позаховуваний. — Див. ще перахб
уваць1.

ПЕРАХАВАНЫ2 перепохований; перехоронений. — Див. ще перахбуваць2.
ПЕРАХАВАЦЬ1. див. перахбуваць1.
ПЕРАХАВАЦЬ2 див. перахбуваць2.
ПЕРАХАПАНЬІ і ПЕРАХВАТАНЫ перехапа
ний; похапаний. — Див. ще перахбпліваць 1.
ПЕРАХАПІЦЬ див. перахбпліваць.
ПЕРАХВАРЙЦЬ док. 1. (на што і чым) пере
хворіти (на що, чим)\ (розм.) перехорувати,
переслабувати (на що, чим)', за зіму дзеці
лі мнбгімі хварббамі за зиму діти перехворіли
на багато хворбб (багатьма хворббами); ён
~р$у на малярыю він перехворів на малярію;
2. перен. (зазнати страждань) переболіти; п.
за сына переболіти за сйна.
ПЕРАХВАСТАНЫ і ПЕРАХВОСТАНЬІ розм.
1. перешмаганий, перехльостаний, перестьо
баний; 2. побйтий, перебйтий, поперебйваний; потрощений, перетрощений; потовче
ний. — Див. ще перахваст&ць.
ПЕРАХВАСТАЦЬ док. розм. 1. (вибити бага
тьох, усіх) перешмагати, перехльостати, пе
рестьобати; 2. (розбити) побйти, перебйти,
поперебивати; (розм.) потрощйти, витрощи
ти, перетрощйти, поперетрощувати; (посуд
і т. ін. розм. — ще) перетовктй, потовктй.
ПЕРАХВАТАНЫ див. перахап&нм.
ПЕРАХВАТВАННЕ див. перахбпліванне.
ПЕРАХВАТВАЦЬ див. перахбпліваць.
ПЕРАХВАТЧЬІК ч . ав., радіо перехоплювач.
ПЕРАХВАЧАНЬІ див. перахбплены.
ПЕРАХВАЦЇЦЬ див. перахбпліваць.
ПЕРАХВОСТАНЬІ див. перахвастаны.
ПЕРАХ1ТРАВАНЫ і ПЕРАХЇТРАНЬІ перехит
рований, перехйтрений; (розм.) перемудрований.
ПЕРАХІТРАВАЦЬ і ПЕРАХГГРЙЦЬ док. пе
рехитрувати, перехитрйти; (розм.) перемуд
рувати.
ПЕРАМЙБІНА ж. розм. (неглибоке заглиблен
ня між двома стовщеннями) западина; (між
височинами) сідловйна.
ПЕРАХЛЙБ1СТЫ розм. сідлуватий.
ПЕРАХОВАНЬІ див. перахав&ны1.
ПЕРАХОДЗІЦЬ недок., ПЕРАЙСЦІ док. перехо
дити, перейти, (про багатьох, про всіх) попере
ходити; 0 -хбдзіць мяжу переходити межу.
ПЕРАХОДНЬІ у різн. знач, перехіднйй; ~ныя
гавбркі перехідні говіркй; п. экзамен перехід
нйй іспит; п. дзеяслбу грам, перехідне дієсло
во; ~ныя сумы бухг. перехідні суми.
ПЕРАХОПЛЕНЫ і ПЕРАХВАЧАНЬІ у різн. знач.
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перехоплений; перейнятий. — Див. ще перахбпліваць 1.
ПЕРАХОПЛІВАННЕ і ПЕРАХВАТВАННЕ с.
1. перехоплювання, переймання; 2. (позичан
ня) перехоплювання; 3. (швидка їжа) пере
хоплювання; 4. переборщування. — Пор. перахбпліваць 1 — 4.

ПЕРАХОПЛІВАЦЦА недок. пас. перехоплюва
тися, перейматися. — Пор. перахбпліваць 1.
ПЕРАХОПЛІВАЦЬ і ПЕРАХВАТВАЦЬ недок.,
ПЕРАХАПЇЦЬ і ПЕРАХВАДІЦЬ док. 1. у різн.
знач, перехоплювати, перехопйти, перейма
ти, перейняти; (дух, голос розм. — ще) пере
тяти, перетнути; ~цщь шсьмб перехопйти
листа (лист); -ці'ць ганцбу перехопйти (пе
рейняти) гінців; -іЦць т&лію пбясам перехо
пйти талію поясом; ~цщь камунікацьіі пращуніка військ, перехопйти комунікації ворога
(протйвника); 2. (позичити на короткий час
— розм.) перехоплювати, перехопйти; 3. (нашвидкоруч з їдат и) перехоплювати, перехо
пйти; перекушувати, перекусйти; 4. розм. (ви
являти надмірність) перебирати міру (мірку,
через край); перебрати міру (мірку, через
край); (розм.) переборщувати, переборщйти;
0 дьіханне -гала дух (дйхання) перехопйло
(перетнуло, затамувало).
ПЕРАХОУВАЦЬ1 недок., ПЕРАХАВАЦЬ1 док.
1. (заново в інше місце) переховувати, пере
ховати, ховати в іншому місці (деінде), схо
вати в іншому місці (деінде); 2. (багато що,
усе) ховати, поховати, (док.) позаховувати;
3. зберігати, зберегтй; -ваць бульбу у склепе
зберегтй картоплю в погребі.
ПЕРАХОУВАЦЬ2 недок., ПЕРАХАВАЦЬ2 док.
перехоронювати, перехоронйти; (багатьох,
усіх) поховати, похоронйти.
ПЕРАХУТАНЬІ перекутаний. — Див. ще перахутваць.

ПЕРАХУТВАЦЦА недок. пас. перекутуватися.
ПЕРАХУТВАЦЬ недок., ПЕРАХУТАЦЬ док. пе
рекутувати, перекутати; (закутати все, усіх
— звичайно) позакутувати.
ПЕРАЦ, -рцу ч. перець; чьірвбньї п. стручковйй
(червоний) перець, паприка ж.; (розм.) перчйця ж., 0 усьіпаць (даць) пбрцу усйпати (да
ти, завдати, задати) перцю.
ПЕРАЦАЛАВАНЬІ перецілований. — Див. ще
перацалаваць.

ПЕРАЦАЛАВАЦЬ док. перецілувати, попереціловувати.
ПЕРАЦІНАЦЬ недок., ПЕРАЦЙЦЬ док. пере
сікати, пересіктй, (багато, усе) попересіка
ти; перерубувати, перерубати, (багато, усе)
поперерубувати; перерізувати, перерізати, (ба
гато, усе) поперерізувати, поперерізати; пе
ретинати, перетяти, перетнути, (багато, усе)
поперетинати; (розм.) перекраювати, пере
краяти, (різким рухом, розм. — ще) перечикрйжити; (зубами) перекушувати, перекусйти.
ПЕРАЦІРАЦЬ недок., ПЕРАДЕРЦІ док. 1. у
різн. знач, перетирати, перетерти, (багато, усе)
поперетирати; 2. (льон, коноплі) переминати,
перем’яти.
ПЕРАЦЇРКА ж. перетирання с.

ПЕРАЦІХАЦЬ недок., ПЕРАЦІХНУЦЬ док. сти
хати, стйхнути, (про багато що, про все) по
стихати; затихати, затйхнути, (про багато
що, про все) позатихати; (про стихійні явища,
біль і т. ін. — ще) ущухати, ущухнути; вецер
~ щ х вітер ущух (стих, стйхнув).
ПЕРАЦЬІРАВАНЬІ перештопаний; поштопа
ний. — Див. ще перацьірбуваць.
п е р а ц ь ір О у в а н н е с. перештопування.
ПЕРАЦЬІРОУЦЦА недок пас. перештопуватися.
ПЕРАЦЬІРОУВАЦЬ недок., ПЕРАЦЬІРАВАЦЬ
док. 1. (наново, інакше) перештопувати, пе
рештопати; 2. (багато, усе) перештопувати,
перештопати; поперештопувати; поштопати.
ПЕРАЦЙГВАЦЬ недок., ПЕРАЦЯГНУЦЬ док.
у різн. знач, перетягувати, перетягати, перетягтй, перетягнути, (багато, усе) поперетя
гати, поперетягувати; -нуць струну перетягтй
(перетягнути) струну; адна шаля вагі -нула
одна шалька вагй перетяглі (перетягнула);
-нуць на свой бок перетягтй (перетягнути) на
свій бік.
ПЕРАЦЙЖКА ж. перетягання с., перетягуван
ня с.
ПЕРАЦЯКАЦЬ недок., ПЕРАЦЯЧЬІ док. пе
ретікати, перете ктй.
ПЕРАЦЙТЬІ пересічений, перерубаний; пере
різаний; перетятий; перекраяний; перечикрйжений; перекушений. — Див. ще перацінаць.

ПЕРАЦЙЦЬ див. перацін&ць.
ПЕРАЧАКАНЕНЬІ у різн. знач, перекарбова
ний. — Див. ще перачак&ньваць.
ПЕРАЧАКАНКА ж. перекарбування с., (незак.
д. — ще) перекарбовування с.
ПЕРАЧАКАНЬВАННЕ с . перекарбовування.
ПЕРАЧАКАНЬВАЦЦА недок. пас . перекарбо
вуватися.
ПЕРАЧАКАНЬВАЦЬ недок., ПЕРАЧАКАНІЦЬ
док. перекарбовувати, перекарбувати.
ПЕРАЧАПІЦЬ див. перачЗпліваць.
ПЕРАЧАРЦЇЦЬ див. перачЗрчваць.
ПЕРАЧАСАНЬІ1 / ПЕРАЧАСАНЬІ1 перечеса
ний. — Див. ще перачісваць1.
ПЕРАЧАСАНЬІ2і ПЕРАЧАСАНЬІ2 тесл. пере
тесаний. — Див. ще перачЗсваць2.
ПЕРАЧАСАЦЦА див. перачісваца1.
ПЕРАЧАСАЦЬ1. див. перачЗсваць1.
ПЕРАЧАСАЦЬ2 див. перачЗсваць2.
п Е р а ч н іц а ж. перечниця; 0 чбртава п. лайл.
клята (бісова) баба, відьма.
ПЕРАЧУЦЬ док. начутися; наслухатися, (про
багато що, про все) понаслухуватися.
ПЕРАЧЙСТКА ж. перечйщення с., (незак. д.
— звичайно) перечищання с.
ПЕРАЧЬІШЧАЦЬ недок., ПЕРАЧЬІСЦІЦЬ док.
перечищати, перечйстити, (багато, усе) по
перечищати; (вичистити багато що, усе —
ще) повичищати; (вичистити від лушпиння,
шкаралупи — ще) почйстити.
п е р а ч ь іш ч З н н е с . п е р е ч й щ е н н я , (незак. д.
— звичайно) перечищання с.
ПЕРАЧФПКА ж. спец, перечеплення с., (незак.
д. — ще) перечіплювання с.
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ПЕРАЧЗПЛІВАЦЬ н е д о к ПЕРАЧАПІЦЬ док.
перечіплювати, перечепйти, (багато що, усе)
поперечіплювати.
ПЕРАЧФРЧАНЬІ 1. перекреслений; 2. накрес
лений повторно (удруге, заново, наново). —
Див. ще перачЗрчваць.
ПЕРАЧЙРЧВАННЕ с. 1. перекреслювання;
2. повторне креслення.
ПЕРАЧФРЧВАЦЦА недок. пас. 1. перекреслю
ватися; 2. креслитися повторно (вдруге, за
ново, наново.
ПЕРАЧФРЧВАЦЬ недок., ПЕРАЧАРЦЇЦЬ док.
1. (робити копію) перекреслювати, пере
креслити; 2. (креслити знову) креслити по
вторно (вдруге, заново, наново), накреслити
повторно (вдруге, заново, наново).
ПЕРАЧФСАНЬІ1 див. перачасаньї1.
ПЕРАЧФСАНЬІ2 див. перачасаньї2.
ПЕРАЧФСВАННЕ1 с. перечісування.
ПЕРАЧ&СВАННЕ2 с. тесл. перетісування.
ПЕРАЧ^СВАЦЦА1 недок. звор., пас., ПЕРАЧАСАЦЦА док. (зачісуватися заново) перечісуватися, перечесатися.
ПЕРАЧ^СВАЦЦА2 недок. пас. тесл. перетісу
ватися.
ПЕРАЧФСВАЦЬ1 недок., ПЕРАЧАСАЦЬ1 док.
(заново) перечісувати, перечесати.
ПЕРАЧФСВАЦЬ2 недок., ПЕРАЧАСАЦЬ2 док.
тесл. 1. (заново) перетісувати, перетесати;
2. (багато, усе) поперетісувати, перетесати;
потесати.
ПЕРАШАЛбЦЬ док. розм. 1. (заспокоїтися піс
ля бурхливого, розгульного життя) переказйтися, передуріти; 2. (ошаліти — про багатьох,
усіх) переказйтися, показйтися, передуріти,
подуріти.
ПЕРАШАРАВАНЬІ 1. перетертий; повитйраний; перешарований; 2. (поділений на части
ни тертям) перетертий. — Див. ще перашарбуваць
ПЕРАШАРОУВАЦЬ недок., ПЕРАШАРАВАЦЬ
док. 1. перетирати, перетерти, (багато, усе)
поперетирати; (витерти все, багато що —
ще) повитирати; (терти мочалкою, піском
і т. ін. розм. — ще) перешаровувати, переша
рувати; 2. (тертям розділити на дві частини)
перетирати, перетерти, (багато , усе) попере
тирати.
ПЕРАШХСТАНЬІ розм. порізаний; пошмато
ваний; покраяний; почикрижений. — Див.
ще перашастаць.
ПЕРАШАСТАЦЬ док. розм. порізати; (на шмат
ки — ще) пошматувати; (на частини — ще)
покраяти; (різким рухом — ще) почикрйжити.
ПЕРАШКЛЕНЬІ посклений. — Див. ще перашкліць.
ПЕРАШКЛІЦЬ док. пересклити; (засклити все,
багато що — ще) посклйти.
ПЕРАШКОДА ж. перешкода; перепона; зава
да; прьірбдньїя ~дьі природні перешкоди; пераадольваць ~дьі долати перешкоди (перепо
ни).
ПЕРАШКОДАУСТОЙЛІВАСЦЬ ж. радіо перешкодостій КІСТЬ.

ПЕРАШТУРХВАЦЬ

ПЕРАШКОДАУСТОЙЛІВЬІ перешкодостійкий.
ПЕРАШЛІФАВАНЬІ і ПЕРАШЛІФОВАНЬІ
перешліфований. —Див. ще перашліфбуваць.
ПЕРАШЛІФОУВАЦЬ недок., ПЕРАШЛІФАВАЦЬ док. перешліфовувати, перешліфувати.
ПЕРАШЛІФОУКА ж . перешліфовування с.
ПЕРАШЛІХТАВАНЬІ спец, у різн. знач, перешліхтований. — Див. ще перашліхтав&ць.
ПЕРАШЛГХТОУВАЦЬ недок., ПЕРАШЛІХТАВАЦЬ док. спец, у різн. знач, перешліхтовувати, перешліхтувати.
ПЕРАШЛІХТОУКА ж. спец, у різн. знач, перешліхтування с.
ПЕРАШМАРГНУТЬІ пересмйкнутий. — Див.
ще перашмаргнуць.
ПЕРАШМАРГНУЦЬ док. (про фіранку й т. ін.)
пересмикнути.
ПЕРАШМУЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., ПЕРАШМУЛЯЦЦА док. розм. перетиратися,
перетертися; вярбука -мулялася мотузок пе
ретерся (мотузка перетерлася).
ПЕРАШМУЛЬВАЦЬ недок., ПЕРАШМУЛЯЦЬ
док. перетирати, перетерти; -ляць вярбуку
перетерти мотузок (мотузку).
ПЕРАШМУЛЯНЬІ розм. перетертий. — Див.
ще перашмульваць.
ПЕРАШНАРАНЬІ розм. перешуканий; пере
трушений. — Див. ще перашнарьїць.
ПЕРАШНАРЬЇЦЬ / ПЕРАШНЬІРЬІЦЬ, ПЕРАШНЬІПАРЬІЦЬ док. розм. перешукати;
перетрусйти; (розм.) перенйшпорити, вйни шпорити.
ПЕРАШНУРАВАНЬІ перешнурований. — Див.
ще перашнурбуваць.
ПЕРАШНУРОУВАЦЬ недок., ПЕРАШНУРАВАЦЬ док. перешнуровувати, перешнурува
ти; (зашнурувати багато що, усе — ще) поза
шнуровувати.
ПЕРАІііНУРОУКА ж . перешнурування с.,
(незак. д. — ще) перешнуровування с.
ПЕРАШНЬІПАРЬІЦЬ див. перашнарьїць.
ПЕРАШНЬІРЬІЦЬ див. перашнарьїць.
ПЕРАШПУРЛЙНЬІ перекйданий. — Див. ще
перашпурляць.
ПЕРАШПУРЛЙЦЬ док. розм. перешпурляти,
пережбурляти; перекйдати.
ПЕРАШПУРНУТЬІ перешпурений; перекинений, перекйнутий. — Див. ще перашпурнуць.
ПЕРАШПУРНУЦЬ док. однор. розм. перешпурнути; перекйнути, (багато, усе) поперекидати.
ПЕРАШРУБАВАНЬІ перегвинчений, (про ба
гато що, про все) поперегвйнчуваний; пере
кручений, (про багато що, про все) попере
кручуваний. — Див. ще перашруббуваць.
ПЕРАШРУБОУВАННЕ с. перегвйнчування,
перекручування.
ПЕРАШРУБОУВАЦЦА недок. пас. перегвйнчуватися; перекручуватися.
ПЕРАШРУБОУВАЦЬ недок., ПЕРАШРУБАВАЦЬ док. перегвинчувати, перегвинтити,
(багато, усе) поперегвйнчувати; (псувати, за
гвинчуючи) перекручувати, перекрутити, (ба
гато, усе) поперекручувати.
ПЕРАШТУРХВАЦЬ недок., ПЕРАШТУРХАЦЬ
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док. розм. (багато, усіх) перештовхувати, пере

штовхати, перепихати, перепхати, перепхнути.
ПЕРАШТУРХНУЦЬ (каго-ш то) док. розм. пе
рештовхати, перепхати, перепхнути.
ПЕРАШУКАНЫ розм. перешуканий. — Див.
ще перашукваць.
ПЕРАШУКВАЦЬ недок., ПЕРАШУКАЦЬ док.
розм. перешукувати, перешукати, (багато що,
усе) поперешукувати.
ПЕРАШУФЛЁВАНЫ див. перашуфляваны.
ПЕРАШУФЛЁУВАЦЦА недок. пас. розм. пере
лопачуватися.
ПЕРАШУФЛЁУВАЦЬ недок., ПЕРАШУФЛЯВАЦЬ док. розм. перелопачувати, перелопатити.
ПЕРАШУФЛЯВАНЫ і ПЕРАШУФЛЁВАНЫ
розм. перелопачений. — Див.
перашуфлёуваць.
ПЕРАШЧЬІКВАЦЬ недок., ПЕРАШЧЫКНУЦЬ
док. (розділяти щипком) перещйпувати, перещипнути.
ПЕРАЙРАК ч. с.-г. обл. (тварина минулорічного
приплоду — переважно про овець, вовків) одно
літній (однорічний) баран, однолітня (одно
річна) вівця; ярка, ярочка; (вовк) переярок.
ПЕРАЙРКА ж. с.-г. обл. переярка.
ПЕРЛ, род. пёрла ч. прям., перен. перлйна ж.;
~лы мн. пёрли.
ПЁРЛАВЫ перловий, перлйнний; (схожий на
перли) перлйстий.
ПЁРЛАУКА ж . бот. перлівка.
ПЁРН1К ч. пряник, пірник; (медовий) медянйк, медівнйк; (маковий) маківнйк.
ПЁРН1КАВЫ пряниковий, пряничний, пірниковий.
ПЁРС1 тільки мн. розм. груди (в коня).
ПЕРУНОВЫ прям., перен. громовйй; п. удар
фомовйй удар; п. выбух громовйй вйбух.
ПЕРФАРАВАЦЬ і ПЕРФАРЬІРАВАЦЬ недок.
і док. спец, перфорувати.
ПЕРФАРАТАР ч. спец, перфоратор.
ПЕРФАРАТАРШЧЫК ч. перфораторник.
ПЕРФАРАТАРШЧЬІЦА ж . перфораторниця.
ПЕРФАРАЦЫЯ ж . спец, перфорація.
ПЕРФАСТУЖКА ж. перфострічка.
ПЁРХАЦЬ1 імен. ж. лупа.
ПЁРХАЦЬ2 / ПЯРХАЦЬ недок., ПЁРХНУЦЬ
док.розм. пирхати, пйрхнути; кашляти, каш
лянути.
ПЁРЦАс. 1. зменш.-пестл. пірце, пір’їнка, (рід
ше) пірйнка; 2. (листок цибулі) перо.
ПЁРЦАВЫ перцевий.
ПЁРЦАВЫЯ імен. мн. бот. перцеві.
ПЁРЦ1 недок. розм. 1. у різн. знач, перти; п. па
сярЗдзіне дарбгі перти по середині дороги (шля
ху); цёста прэ з дзяжьі тісто пре з діжі; п. бервянб перти колоду; 2. перен. вульг. жёрти.
ПЕРЦЬІПЇРАВАНЬІ психол. перципований. —
Див. ще перцышраваць.
ПЕРЦЬІПЇРАВАЦЦА недок. пас. психол. пер
ципуватися.
ПЕРЦЬІПІРАВАЦЬ недок. і док. психол. пер
ципувати.
ПЕРШААДКРЬІВАЛЬНІК ч. першовідкривач.

ПЁРШЫ

ПЕРШААДКРЬІВАЛЬНІЦА ж. першовідкривачка.
ПЕРШААДКРЬІВАЛЬНІЦТВА с. першовідкриття.
ПЕРШАБЫТНААБШЧЫННЫ істор. первіснообщйнний, первіснофомадський.
ПЕРШАБЙТНАСЦЬ ж. у різн. знач, первіс
ність, предковічність; некультурність, від
сталість, примітйвність.
ПЕРШАБЫТНЫ у різн. знач, первісний, доісторйчний; некультурний, дйкий; відсталий;
примітйвний; ~нае грамадства первісне су
спільство; ~ныя нбравы дйкі звйчаї.
ПЕРШАГАТУНКОВЫ першосортний.
ПЕРШАГОДАК, -дка, ПЕРШАГОДНІК ч. розм.
1. перволіток; (грудна дитина — звичайно)
немовля с.; 2. (на службі) першорічник ч.,
першорічниця ж.
ПЕРШАДРУКАВАНЬІ першодрукований, пер
ший друкований.
ПЕРШАЖЫХАР, ра ч. першожйтель.
ПЕРШАЗІМАК, -мка ч. первопуток, (рідше)
первопуття с.; па ~мку по первопутку, з пер
шим снігом.
ПЕРШАКРЬІНІЦА ж. першоджерело с.; даслёдаванне па ~цах дослідження за першодже
релами.
ПЕРШАМАЙ ч . Першофавень.
ПЕРШАМАЙСКІ першофавнёвий.
ПЕРШАНАСТАУНІК ч. першовчйтель, пёрший
учйтель.
ПЕРШАПАЧАТКОВА прислівн. 1. спочатку, з
самого початку, на самому початку; 2. (пе
редусім) насамперед, спершу, сперш.
ПЕРШАПАЧАТКОВАСЦЬ лс. 1. первісність;
2. початковість.
ПЕРШАПАЧАТКОВЫ 1. (який передує всьому;
найперший) первісний; (який був раніше —
звичайно про почуття) колйшній; ~вая функ
ция мат. первісна функція; -выя накаплёнш
екон. первісні нафомадження; 2. (елемен
тарний) початковий; -выя навьікі чытання
початкові навички читання.
ПЕРШАРОДЗЯЧАЯ мед. 1. прикм. яка (що)
одить уперше; (книжн. рідко) первородяща;
. у знач. імен, першороділля; та, що родить
уперше, (розм.) первістка.
ПЁРШАСНАСЦЬ ж. філос. 1. первйнність;
2. первісність.
ПЁРШАСНЫ 1. первйнний; ~ная абмбтка трансфарм&тара первйнна обмотка фансформатора; 2. (найперший) первісний; ~нае значение
слбва первісне значення слова.
ПЕРШАСТВАРАЛЬНІК ч . першотворёць.
ПЕРШАСТУПЁННЫ першорядний.
ПЕРШАУЗОР, -ру ч. прототйп.
ПЕРШАЦЁЛКА ж. с.-г. (корова з першим те
лям) первістка.
ПЁРШЫ 1. у різн. знач, перший; п. том пер
ший том; ён п. пачуу аб гётым він перший
почув про це; ~шае уражанне перше вражен
ня; п. раз у жьїціц уперше (перший раз) у
житті; п. снег перший сніг; ~шая скрьіпка
перша скрйпка; палбва на ~шую пів на пёр-
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шу; 2. первйнний; п. слой первинний шар;
0 -шьім чинам насамперед, передусім, най
перше, щонайперше, поперед усього, (рідше)
передовсім; не -шай маладбсці уже не моло
дий; (розм.) підтоптаний; не перволіток; ~шая
ластаука перша ластівка; на п. абьіхбдак на
перший час; для початку; прьі -шай магчммасці за першої можливості (змоги); (мах
ляр) ~шай гільдьіі шахрай першої гільдії; п.
блш камякбм присл. перша каша грудкою; пер
ший млинець немов камінець; перші коти за
плотй; перша чарка колом.
ПЕРШЬІНЕЦ, -нца ч. 1. прям. первісток;
(зменш.-пестл.) первісточок; (жіночої статі
— ще) первістка, (зменш.-пестл.) первісточ
ка; 2. перен. первісток; (зменш.-пестл.) пер
вісточок.
ПЕРШЬІНСТВАВХЦЬ / ПЯРШЬІНСГВАВАЦЬ
недок. вести перед, бути першим.
ПЕРШЬІНСТВО і ПЯРШЬІНСТВА с. першість;
заваяваць п. завоювати першість; 0 пальма
-в& пальма першості.
ПЕРШЬІНСТВУЮЧЬІ прикм. провіднйй, най
перший; головнйй; найголовніший; найваж
ливіший, якнайважливіший.
ПЕРШЬІНЙ ж. розм. першина, первина, первйнка; 0 яму не п. йому не першина, йому
не вперше.
ПЕСЕННАСЦЬ ж . пісенність.
ПЕСЕННІК ч. 1. (виконавець пісень) співак,
(рідко) пісельник; 2. (автор пісень) пісняр.
ПЕСЕННІЦА ж . 1. (виконавиця пісень) співач
ка; 2. (ж інка-автор пісень) піснярка.
ПЕСЕННЬІ пісенний; -нная твбрчасць пісен
на творчість; п. край пісенний край.
ПЕСКАЖЬІЛ ч. зоол. пісковйця ж.
ПЕСКА^МАЦАВАЛЬНЬІ спец, піскозакріплю
вальний.
п е с н а п Е н н е с . церк. спів ч., співи мн.; піс
ня ж.; хорал ч.
ПЕСНЯ ж. пісня; 0 лебадзіная п. лебедйна піс
ня; ягб (ягбная) п. спета він уже своє відспівав,
його пісня скінчена; егйрая п. стара пісня, це
ми вже чули; цягнуць (спяваць) адну і тую ж
(усе тую ж) ~ню усе тієї [та своєї] співати; з
-ні слбва не вмкінеш прик. із пісні слова не
вйкинеш; як&я п., такія і скбкі присл. як ви
до нас, так ми й до вас; яке помагайбі, таке
й бувай здоров; який здоров, такйй і пома
гайбі; яке частування, таке й дякування.
ПЕСНЯПЕВЕЦ, -пбуца ч. заст. співець.
ПЕСТА ч. і ж. розм. 1. (про чоловіка) пестун ч.,
пестій ч.у плеканець ч., мазій ч., мазун ч.\
2. (про жінку) пестуха ж ., мазуха ж.
ПЕСТАВАЦЦА див. песціцца.
ПЕСТАВАЦЬ див. п&сціць.
ПЕСТЬІ, -тау тільки мн. пестощі, ніжність ж.
ПЕСЦІК ж. бот. маточка.
ПЕСЦІКАВЬІ бот. маточковий.
ПЕСЦІЦЦА / ПЕСТАВАЦЦА недок. 1. пестйтися, ніжитися, виніжуватися; 2. обл. (гово
рити кривляючись, навмисно гаркавлячи) ма
затися, пестйтися; 3. вередувати, (розм.) ко
верзувати; (розм.: з примхами) комйзитися,

химерувати; стары -ціцца старйй вередує;
4. пас. пестуватися; плекатися.
ПЕСЦІЦЬ / ПЕСТАВАЦЬ недок. 1. (дбати) пес
тувати, пестити, ніжити, викохувати, плека
ти; -ціць дзяцёй пёстйти (викохувати, плека
ти) дітей; 2. (виявляти ніжність, ласку) пёс
тйти, пестувати, голубити, приголублювати;
-ціць дзіця пёстйти (голубити) дитйну (ди
тя); 3. перен. плекати; -ціць надзёю плекати
надію; 0 -ціць вбчы тішити (милувати) око.
ПЁТРАЦЬ док. розм. 1. сохнути; (про мокру
землю, грязь — ще) протряхати, притряхати,
тряхнути; (про рослину — ще) усихати; 2. пе
рен. сохнути, марніти, худнути, (розм.) мізер
ніти.
ПЕУНЕВЬІ півнячий; (обл.) когутячий; -выя
баі бої півнів, півнячі бої.
ПЁУН1К ч. 1. зменш.-пестл. півник, півничок;
(обл.) когутик; 2. перен. квола (немічна, мйршава) людйна.
ПЕХАТОЙ і ПЕХАТОЮ прислівн. пішки.
ПЁЦЦА недок. 1. безос. співатися; мне сёння не
пяёцца пас. мені сьогодні не співається;
2. пас. співатися; виспівуватися.
ПЕЦЬ недок. співати (кого-що, про кого-що);
виспівувати (що, про кого-що); п. рам&нс спі
вати романс; п. у бперы співати в опері; за
акнбм пяё салавёй за вікном співає (виспівує)
соловёй; 0 п. дьіфір&мбьі прославляти (кого),
співати хвалу (дифірамби) (кому); п. лазара
співати лазаря; бідкатися; п. у вушы доноси
ти (вносити, вкладати, плескати) у вуха.
ПЁЧАНЬ ж . (орган людини і тварин) печінка;
0 сядзёць у печанях (у каго) сидіти в печінках
(у кого, кому); у печінкй в’іОюся (кому).
ПЕШАЧНЫ шахи пішаковий.
ПЁШКА ж. шах., перен. пішак ч.
ПЁШКАМ прислівн. розм. пішки.
ПЁШНЯ ж. плішня; лом ч.
ПЁРКА1 с. техн. перко.
ПЁРКА2 с. 1. зменш, у різн. знач. пірце, пір’їнка
ж ., (рідше) пірйна ж. ; 2. (довгий вузький лис
ток якої-небудь рослини) перо.
ПІГАЛІЦА ж. розм. (про маленьку миршаву лю
дину, переважно жінку) мйршавка, плюгавка;
(про чоловіка) миршавець ч., плюгавець ч.
ПІЖМА ж. бот. пйжмо с., райцвіт **., криво
рот ч., дйка (польова) горобйна.
ПІКА1 ж. (зброя) спис «*., (рідше) піка ж.
ПЇКА2 див. пікі.
ПІКАВЫ виновий; (розм.) піковий; 0 -вае станбвішча скрутнйй стан, скрутнё становище;
тісна діра, тіснйй кут.
П1КАПАДОБНЫ шпилястий.
ПІКІ і ПІКА (одн.) ж. карт, вино с., (розм.)
винівка ж., піки.
ПІКІРАВАЦЦА недок. [обмінюватися ущипли
вими

(колючими)

словами

(зауваженнями)]

шпиняти (шпигати) один одного (одна одну).
ПІКІРАВАЦЦА недок. пас. с.-г. пікіруватися.
ПІКІРАВАЦЬ недок. і док. ав. пікірувати.
ПІКІРАВАЦЬ недок. і док. с.-г. пікірувати.
ПІКІРОУКА1ж . [обмін ущипливими (колючими)
словами)] [взаємне] шпигання с.

ПІКІРОВКА
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ПІКІРОВКА2 ж. с.-г. пікірування с.
ШКОВЫ карт, виновий; (розм.) піковий; ~ая
дама винова (пікова) дама (краля).
ПІКОУКА ж. карт. розм. винівка.
ПІКША ж. іхт. пікша, вахня.
ПІЛА ж. 1. пйлка; (велика — ще) пила; 2. пе
рем. розм. (про сварливу людину, звичайно жін
ку) гарйкало с.

ПІЛАВАННЕ с. пиляння; різання.
ПІЛАВАНЬІ 1. дієприкм. пйляний; різаний;
2. прикм. пйляний, попйляний; різаний, по
різаний. — Див. ще ігілав&ць.
ПІЛАВАТЬІ пилкоподібний.
ПІЛАВАЦЦА недок. пас. пилятися; різатися.
ПІЛАВАЦЬ недок. 1. пиляти; (дрова, дерево —
ще) різати; п. дрбвы різати дрова; 2. перен.
розм. гризти (кого), гризти голову (кому).
ПІЛАВЇННЕ с. зб. тйрса ж .; (металеві) ошур
ки; драунйнае п. [деревні] тйрса; металічнае
п. ошурки.
ПІЛАПАДОБНЬІ пилкоподібний.
ПІЛАРАМА ж . пилорама; (рідше) тартак ч.
ПІЛАРАМШЧЬІК ч . пилорамник.
ПІЛКА ж. 1. (дія) пиляння с.\ 2. (інструмент)
пйлка.
ПІЛОУКА ж . 1. (дія) пиляння с.; 2. зб. розм.
пиломатеріали.
ШЛЬНАВАЦЦА (каго-чаго) недок. 1. не відхо
дити; п. х к ш не відходити від х£ти (від до
му); 2. (не спускати з очей) триматися, (розм.)
держатися; ітй; пильнувати; п. дарбгі трима
тися дороги (шляху); п. б&цькі ітй за батьком;
3. дотримувати, дотрймуватися, (рідше) до
держувати, додержуватися, пильнувати (чо
го)', 4. дбати, піклуватися, пильнувати; п. гаспадаркі дб£ти (піклуватися) про господарство,
пильнувати господарство; 5. (і без до д ) берегтйся, стерегтйся, пильнуватися; каб -віуся, то
не захварЗу бы якбй берігся (пильнувався), то
не захворів би; 6. пас. пильнуватися.
ПІЛЬНАВАЦЬ недок. у різн. знач, пильнувати;
п. сад пильнувати сад (садок); п. на вуліцьі
кагб-нёбудзь пильнувати на вулиці кого-небудь; 0 чужую хату п. (витрачати час у сусіда)
по сусідах ходити, сусідів глядіти.
ПІЛЬСЦЬ ж. 1. підшерстя с.; 2. обл. дуже тон
ка повсть.
ПІЛЬЧАК, -ка ч. розм. піджак.
ПІЛЬШЧЬІК ч. 1. (робітник) пиляр, (рідше)
пильщик; (обл.) трач; 2. ентом. пильщик,
(рідко) трач.
ПІНГВІН ч. орн. пінгвін.
ПІНГВШЯНЕ і ПІНГВІНЯНЙ с. пінгвіненя.
ПІНЖАК, -ка ч. піджак.
ПІНЖАЧНІК ч. крав, піджачник.
ПІНЖАЧОК, -чка ч. 1. зменш, піджачок; 2. знев.
піджачйна ж.
ПІПКА ж. обл. (для куріння) люлька; (обл.)
файка.
ПІРОГ, род. ігірага ч. пиріг.
ПІРОЖНАЕ імен. с. тістечко.
ПІСАГ ч. і ПІСАГА ж . рубець ч., шрам ч., пруг
ч., (рідко) карб ч.

ПЛАДУХА

ПІСКЛЙ ч. і ж. розм. (про чоловіка) пискун ч.\
(про жінку) пискуха ж.
ПІСКЛЙК, -кк ч. розм. слинько.
ПІСКЛЯНЙ / П1СКЛЯНЁ с. обл. курча; (обл.)
куря.
ПЇСНУЦЬ див. пішчаць.
ПІСГАНОУКА ж. розм. (пістонова рушниця) пістонка.
ПІСЬМАВОД ч. заст. справочйнець, (рідше)
письмоводйтель.
ПІСЬМАВОДСТВА с. заст. справочйнство,
(рідше) письмоводство.
ПІСЬМАНОСЕЦ, -нбсца ч. листоноша.
ПІСЬМАНОСКА ж. розм. листоноша.
ПІСЬМО с. 1. письмо; (зовнішній вигляд напи
саного) писання с.\ гістбрьія ~м& історія
письма; арабскае п. арабське письмо; крывбе
п. криве письмо (писання); вузлавбе п. вуз
лове письмо; іератйчнае п. ієратичне пись
мо; 2. (повідомлення на папері, цифрових но
сіях) лист ч.\ гарантыйнае п. гарантійний
лист; заказнбе п. рекомендований лист; адкрьітае п. відкрйтий лист.
ПІСЯМКО с. пестл. розм. лйстик.
ПІТКЇ (про напій) розм. який приємно пйти.
ПІТОК, -ткк ч. розм. аматор вйпити; п’янйця
ч. і ж ., (розм.) пияк, пияка ж.
ПІННАЯ імен, пивнйця, (обл.) пиварня, (рідко)
пивна.
ПІУНУШКА ж. розм. пивнйчка.
ПІХТА ж. бот. ялйця.
ПІХТАВЬІ ялицевий; п. лес ялицевий ліс;
п. алей ялицева олія.
ПІХТАВЬІЯ імен. мн. бот. ялицеві.
ПІХТОУНІК, -ку ч. ялицевий ліс.
ПІШЧАЦЬ недок., ПЇСНУЦЬ (однокр.) док.
1. пищати, пйскнути; (перев. про пташенят
розм. — ще) цяпати, цяпнути, (недок.) цігікати; 2. перен. док. розм. пікнути, писнути; 0 і
не пісне і не пікне (пйсне); хто парасй укр&у,
таму у вушах -шчьіць присл. на злодії шапка
горить; хто порося вкрав, у того у вухах пищйть.
ПІШЧОМ прислівн. розм. настйрно, настйрливо; п. лезці настйрно (настйрливо) лізти.
ПІШЧУХАлс. 1. орн. пищуха, підкорйшник ч.\
2. зоол. піскуха.
П1ЯНЁР ч. у різн. знач, піонер.
ПІЯНЕРАТРАД ч . (піянерскі атр&д) піонерзагін
(піонерський загін).
ПІЯНЕРЛАГЕР ч. (піянерскі л&гер) піонертабір
(піонерський табір).
ПЛАВОК, род. плаук& ч. 1. риб., техн. попла
вець, поплавок, (обл.) ґалаґан; 2. ав. попла
вок.
ПЛАДАВОД ч. с.-г. плодівнйк.
ПЛАДАВОДСТВА с. с.-г. плодівництво.
ПЛАДАВОДЧЬІ с.-г. плодівницький.
ПЛАДАЖЬІЛ ч. ент. свинка ж., слоник.
ПЛАДАЗМЁН, -ну ч. с.-г. плодозміна ж.
ПЛАДОВА-АГАРОДШННЬІ плодово-овочевий.
ПЛАДУХА ж. бот. родюча гілка, плодушка.

ПЛАЗАВАТА

ПЛАЦЦЕ
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ПЛАЗАВАТА прислівн. розм. плоско, пласко,
плескато.
ПЛАЗАВАТАСЦЬ ж . розм. плоскість, пласкість.
ПЛАЗАВАТЬІ розм. плоский, пласкйй; (про
предмети, дах, обличчя, я/с —
плескатий,
(рідше) плискатий.
ПЛАЗАМ прислівн. плиском, плазом; уд&рьіць
п. шаблі ударити плазом шаблі; ляжаць п.
лежати крйжем.
ПЛАКАЛЬШЧЬІК ч. заст. плакальник; 2. розм.
(той, хто постійно плаче, скаржиться на свою
долю) скиглій, плакальник.
ПЛАКАЛЬШЧЬІЦА ж. 1. заст. плакальниця,
(рідко) плачниця; 2. (та, що постійно плаче,
скаржиться на свою долю) скиглячка, пла

кальниця.
ПЛАКАЦЬ недок. плакати; (голосно, протяжно
— ще) заводити; (жалібно стогнучи) квилити,
проквилити; (примовляючи — ще) голосйти;
плача як бабер гірко плаче; чьім бьі дзіця не
цешьілася, абьі не -кала прик. нехай рйба буде
рак; чим би дитйна не бавилась, абй не пла
кала; нехай буде гречка, абй не суперечка.
ПЛАКІРАВАЛЬНЯ ж. спец, плакувальня.
ПЛАКІРАВАЛЬШЧЬІК / ПЛАКІРО^ШЧЬІК
ч. спец, плакувальник.
ПЛАКІРАВАЛЬШЧЬІЦА і ПЛАКІРОУШЧЬІЦА ж. спец, плакувальниця.
ПЛАКІРАВАННЕ с. і ПЛАКІРОУКА ж . спец.
плакування с.
ПЛАКІРАВАНЬІ спец, плакований, (док.) опла
кований. — Див. ще плакіраваць.
ПЛАКІРАВАЦЬ недок. і док. спец, плакувати,
оплакувати.
ПЛАКІРОВАЧНЬІ спец, плакувальний.
ПЛАКІРОУКА див. плакіраванне.
ПЛАКІРОУШЧЬІК див. плакіравальшчьїк.
ПЛАКІРОУШЧЬІЦА див. плакіравальшчьіца.
ПЛАМБАВАЛЬНЬІ і ПЛАМБІРАВАЛЬНЬІ
пломбувальний.
ПЛАМБАВАННЕ і ПЛАМБІРАВАННЕ с. плом
бування.
ПЛАМБАВАНЬІ і п л а м б ір а в а н ь і, п л а м БІРОВАНЬІ, ПЛАМБОВАНЬІ пломбований,
(док.) запломбований.— Див. ще пламбав&ць.
ПЛАМБАВАЦЦА і ПЛАМБІРАВАЦЦА недок.
пас. пломбуватися.
ПЛАМБАВАЦЬ і п л а м б ір а в а ц ь недок. плом
бувати.
ПЛАМБІРАВАЛЬНЬІ див. пламбав&льньї.
ПЛАМБІРАВАННЕ див. пламбаванне.
ПЛАМБІРАВАНЬІ див. пламбаваньї.
ПЛАМБІРАВАЦЦА див. пламбавацца.
ПЛАМБІРАВАЦЬ див. пламбаваць.
ПЛАМБІРОВАНЬІ див. пламбаваньї.
ПЛАМБІРОУКА див. пламббука.
ПЛАМБІРОУШЧЬІК див. пламббушчьїк.
ПЛАМБІРОУШЧЬІЦА див. пламббушчьіца.
ПЛАМБОВАНЬІ див. пламбаваньї.
ПЛАМБОУКА / ПЛАМБІРОУКА ж. пломбу
вання с.
ПЛАМБОУШЧЬІК і ПЛАМБІРОУШЧЬІК ч.
пломбувальник.

ПЛАМБОУШЧЬІЦА і ПЛАМІРБОУШЧЬІЦА
ж. пломбувальниця.

ПЛАН ч .ур ізн . знач, план; п. гбрада план міста;
п. урбка план уроку; вьітвбрчм п. виробнйчий
план; на п&ршьім плйне на першому плані;
адмсці на з ^ і і п. відійтй на задній план;
буйним -нам (паказ&ць, зрабіць і г. д.) велйким планом (показати, зробйти й т. ін.).

ПЛАНАВА-ВЬІТВОРЧЬІ планово-виробничий.
ПЛАНАВАНЬІ у різн. знач, планований. — Див.
ще планаваць.
ПЛАНАВАЦЬ недок. у різн. знач, планувати; п.
гбрад планувати місто; п. вьітвбрчасць плану
вати виробнйцтво.

ПЛАНЇРАВАННЕ1с. ав. планерування. — Пор.
планюаваць1.
ПЛАНЇРАВАННЕ2 с. (розподіл на місцевості)
планування.

ПЛАНЇРАВАЦЬ1 недок. ав. планерувати.
ПЛАНІРАВАЦЬ2 недок. (розподіляти, розміну
вати на місцевості) планувати; (геод. — ще)

розбивати.

ПЛАНІРОВАЧНЬІ планувальний.
п л а н ір О у к а ж. планування с.; розбиття,
(незак. д. — звичайно) розбивання с. — Пор.

планіраваць2.
п л а н ір О у ш ч ь ік ч. спец, планувальник.
ПЛАНІРОУШЧЬІЦА ж . спец, планувальниця.
ПЛАСКАТВАРЬІ плосколйций, пласколйций.
ПЛАСТ, -та ч. шар, верства ж ., (рідше) пласт;
(землі під час оранки) скйба ж.\ верхнія -тьі
глебьі верхні шарй (верстви, пластй) грунту;
лексічния -ти лексйчні шарй; 0 ляж&ць як п.
(-тбм) лежати крйжем.
ПЛАСЦЇНА ж. спец, пластйна.
ПЛАСЦІНІСТАДЗЮБЬІ орн. пластинчатодзьобий.

п л а с ц ін іс т а д з Ю б ь ія імен. мн. орн. плас
тинчатодзьобі.

ПЛАСЦІНІСТАЖАБРАВЬІ зоол. пластинчатозябровий.

ПЛАСЦІНІСТАЖАБРАВЬІЯ імен. мн. зоол.
пластинчатозяброві.

ПЛАСЦЇНІСТЬІ пластйнчастий, пластйнчатий;
-тьія грьібьі пластйнчасті (пластинчаті) грибй.
ПЛАЦЕЖ, -цяжу ч. платіж; плата ж.
ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. платоспромож
ність.

ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНЬІ платоспроможний.
ПЛАЦЕЖНЬІ платіжний, виплатнйй; -ная ведамасць платіжна (виплатна) відомість.
ПЛАЦЕЙКА с. зменш.-пестл. сукенка ж., су
кеночка ж ., платтячко.

ПЛАЦЕЛЬШЧЬІК ч. платнйк.
ПЛАЦЕЛЬШЧЬІЦА ж . платнйця.
ПЛАЦЇНА ж. ф ебля, загата, гатка.
ПЛАЦІЦЬ недок. платйти; сплачувати; п. за
кватЗру платйти (сплачувати) за квартйру; п.
падаткі сплачувати податки; 0 п. той жа манетай платйти тією самою монетою; віддя
чувати тим самим; п. дабрбм за дабрб платй
ти добром за добро.

ПЛАЦЦЕ с. 1. сукня ж плаття; шаукбвае п.

ПЛАЦЦЕВЫ
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шовкова сукня, шовкове плаття; 2. зб. розм.
білйзна ж.
ПЛАЦЦЕВЬІ розм., спец, платтянйй.
ПЛАШЧХК, -ка ч. 1. (половина розколотої нав
піл колоди) плашка ж.\ 2. плаский бік чогонебудь.
ПЛЕВАЧНБІ плівковий; плівчастий.
ПЛЕСНЕЦЬ недок ., СПЛЕСНЕЦЬ док. ПЛІС
НЯВІТИ, запліснявіти; цвістй, поцвістй, зацві
тати, зацвістй.

ПЛЕСНЯ ж. прям., перен. пліснява, пліснявка,
плісень; цвіль; пакрьітьі ~няю укрйтий (покрйтий) плісенню (пліснявою, пліснявкою,
цвіллю).
п л е с н я в Ш а ж. мед. пліснявка.
ПЛЕСЦІ недок. 1. плестй; (вінок — ще) звива
ти; п. сетку плестй сітку; п. вянкі плестй (зви
вати) вінкй; 2. перен. (вигадувати, брехати)
плестй, торочити; што тм там пляцеш? що ти
там плетеш (торочиш)?; 0 п. лухту верзтй
(плестй) нісенітницю (нісенітниці), верзтй
дурнйці (харкй-макогоники); п. з дуба вецце;
п. смалянбга дуба; п. кашалі з лапцямі верзтй
нісенітниці (нісенітницю, дурнйці), плестй
плетеники, теревені правити (розводити, точйти й т. /«.), гнати химери, правити (плес
тй) смаленого дуба.
ПЛЕСЦІСЯ недок. 1. розм. (повільно йти)
плентатися, плентати, тягтйся, тягнутися, (рід
ко) плестйся, (повільно рухатися, кволо розм. —
ще) сунутися, посуватися; (розм.) човптй, тьопатися, тарабанитися, телепатися; п. у хвасце
плентатися (бути, ітй, плестйся) у хвості, пасти
задніх; 2. пас. плестйся; звиватися.
ПЛЕУКА ж. 1. (на рідині) пінка; (під час варін
ня варення — ще) шумовйння с., шумовйна;
(на молоці, сиропі) плівка, шкурка, кожушок
ч.\ 2. (тонка шкірка) плівка.
ПЛЕХ і ПЛЕШ ч. 1. (місце на голові, де не ви
росло або повилазило волосся; місце, де пови
лазила вовна, хутро) плішйна ж ., лйсина ж .;
2. (голе місце серед поля, лісу) лйсина ж ., плі
шйна ж.
ПЛЕЦЬ ж. (у рослини) батіг ч.\ (зб.: в огірків,
гарбузів і т. ін.) огудиння с., гудиння с., огу

дина, гудина.
ПЛЕЧКІ, -чак тільки мн. (вішак) плічка.

ПЛЕЧЬІ, род. плячЗй, мн., одн. плячб 1. див.
плячб; 2. тільки мн. крав, спйнка ж .; 3. тіль
ки мн. спйна ж ., плечі; штурхануць у п.
штовхнути в спйну (в плечі); 4. род. плеч
карт, сорочка ж.; 0 як гар& з плячЗй як гора
з плечей (з пліч), як камінь з душі; мець за
плячамі мати за плечйма; паціскаць плячамі
знйзувати плечйма; узваліць на п. узяти на
плечі; з плеч далбй та й край [мороці]; як у
Ббга за пляч&мі як у Бога (у батька) за пазу
хою, як у Бога за дверйма; вьівезці (вьшесці)
на сваіх пляч&х вйвезти (вйнести) на своїх
плечах; з чужих плячЗй (про одяг) з чужого
плеча; мець галаву на плячах мати голову на
плечах (на в’язах); кбсьі сажань у плячах ши

рокоплечий (кремезний, дужий) (хто); [з]
сажень [косовйй (добрий)] у плечах.

ПЛЕШ див. плех.

ПЛОСКІ

ПЛЕШАЧНЬІ г о л о в к о в и й . — Пор. плешка 1.
ПЛЁШКА ж. 1. (цвяха, стрижня тощо) голов
ка; 2. верхній кінець коренеплоду.
ПЛЕН, род. плёну ч. 1. плід; урожай; чакаць
~ну чекати плоду (врожаю); (про фрукти —
ще) овоч, (зб.) садовина ж.\ 2. перен. плід;
(результат — ще) наслідок; (досягнення —
ще) здобуток; п. маёй працы плодй моєї пра
ці; даваць п. приносити плодй, давати плодй
(наслідки).
ПЛЁНАЧНЫ плівковий.
ПЛЁНКА ж*. 1. плівка; 2. перен. (наліт) серпа
нок */.; 3. фото, кіно плівка.
ПЛЁННА прислівн. плідно, продуктйвно, пло
дотворно, життєдайно.
ПЛЁННАСЦБ ж. плідність, продуктйвність,
плодотворність, життєдайність.
ПЛЁННЫ плідний, продуктйвний, плодотвор
ний, життєдайний.
ПЛЁС ч. плесо с.
ПЛЁСКАЦЦЦА недок. (про хвилі) плёскатися,
хліопатися, (підсил.) плюскотітися, хлюпотітися, хлюпотатися.
ПЛЁСКАЦЬ недок., ПЛЁСНУЦБ док. (про р і
дину, в рідині) плескати, плеснути, хлюпати,
хлюпнути, плюскати, плюснути, (недок. під
сил.) плескотіти, плескотати, хлюпотіти, хлю
потати, плюскотіти, плюскотати.
ПЛЁТКА1 ж. батіг ч., канчук ч., пуга.
ПЛЁТКА2 ж., мн. плётш (неправдива або брех
лива чутка) плітка, сплітка; (пересуди) пого
вір ч.
ПЛІЦА ж. спец. 1. (для вичерпування води з чов
на) коряк ч.\ 2. (пароплавного колеса) лопать.
ПЛЇШЧЬІЦЦА недок. пробиратися, продира
тися, протйскуватися.
ПЛІШЧЬІЦЬ недок. розм. (нести що-небудь з
великим зусиллям) перти, тягтй, тягнути.
ПЛОДААГАРОДНІНА ж. плодоовочі.
п л о д а а г а р О д н ін н ь і плодоовочевий.
п л о д а а г а р О д н іц т в а С. ПЛОДООВОЧІВНЙЦТВО.
ПЛОДАВЬІГНАННЕ с . мед. плодозгін ч.
ПЛОДАГАДАВАЛЬНІК ч. с.-г. плодорозсадник.
ПЛОДАЗНІМХЛЬНІК ч. с.-г. плодознімач.
ПЛОДАНАСЇЦЬ недок. плодоносити, прино
сити плодй, давати плодй, род йти.
п л о д а н а ш А н н е с. плодоносіння, плодо
ношення.
ПЛОДАПЕРАМЁННЫ с.-г. плодозмінний.
ПЛОДАПЕРАПРАЦОУКА ж . плодопереробка.
ПЛОДАПЕРАПРАЦОУЧЬІ плодопереробний.
ПЛОДАСУШЬІЛКА ж. с.-г. плодосушарка.
ПЛОДАСУШБІЛЬНЯ ж. с.-г. плодосушарня.
ПЛОДАУТВАРФННЕ с. плодотворення.
ПЛОЙМА ж. розм. (велика кількість) безліч,
сйла, сйла-силённа, тьма-тьмуща, тьматьмённа.
ПЛОСКАСТУПНЁВАСЦБ ж. мед. плоскосто
пість.
ПЛОСКАСТУПНЁВЫ мед. плоскостопий.
ПЛОСКІ 1. плоский, пласкйй; (про предмети,
дах, обличчя, ніс — ще) плескатий; ~кая паверхня плоска (пласка) поверхня; п. друк плос-
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кий друк; 2. перен. (неоригінальний) заяложе
ний, утертий; банальний; (книжн.) тривіаль
ний; ~кія жйрты банальні (заяложені) жарти.
ПЛОТ ч. огорожа ж.; (з дощок — звичайно)
паркан, тин; (плетений) пліт, ліса ж.\ жывы
п. живопліт.
ПЛОЦЕВЫ книжн. заст. плотський, тілбсний.
ПЛ0ЦІК ч. зменш. парк£нчик, тинок; плотик.
— Пор. плот.
плоць ж. плоть; KpâüiuM п. анат. крайня
плоть; 0 п. ад плбці плоть від плоті; п. і кроу
плоть і кров.
ПЛУГ ч. плуг.
ПЛУЖНЫ плуговйй; ~нае землорббства плуговё хліборобство (рільнйцтво).
ПЛЫВЁЦ, род. пльцОД ч. плавець.
ПЛЫВУНЁЦ ч. 1. род. -нцу бот. пухйрник ч.\
2. род. -miâ ент. плавунёць, пливёць.
ПЛЫВУШКА ж. (тонкий порошок зі спор
п ’я дича) лікоподій ч., п’ядич «/., плаун ч.
плынь ж. 1. течія; потік ч.\ рачтая п. річкова
течія; павётоаная п. повітрйна течія; повітря
ний потік; 1. перен. (рухлива маса людей) по
тік ч.\ людскйя п. людськйй потік; 3. перен.
(напрям у політиці, науці, мистецтві тощо)

течія; літаратУрньїя пльигі літературні тбчії;
палітйчная п. політйчна течія; 0 падвбдныя
плині підводні тбчії.
ПЛЙСЦІ і ПЛЫЦЬ недок. 1. плйстй, пливти,
(перен. — ще) плйнути; (про хмари, думки й
т. ін. — ще) тектй; п. на лбдцы пливтй чов
ном (на човні); на нёбе плывуць чбрныя XMâры на нббі пливуть (течуть) чорні хмари; néрад вачыма пльїлі зялёныя круп перед очйма
пливли зелбні кола; у цішьіт пльїлі далёшя,
глухія гукі у ТЙШІ пливли (плйнули, теклй)
далёю, глухі звуки; у галавё пльїлі' рбзныя
думкі у голові пливли (теклй, роїлися) різні
думки; парахбд плывё удалячынь пароплав
пливе вдалину (в далечінь); 2. перен. (про час)
спливйти, збігйти, миніти, плйстй, пливтй,
плйнути, сходити; дні пльїлі х^тка дні спли
вали (минали, збігали, пливлй, плйнули,
сходили) швидко; 3. перен. танути, розтавйти; грбшы плывУць грбші тануть (розтають);
0 п. па цячЗнню плйстй (пливтй) за течією (за
водою); п.,с^праць цячіння плйстй (пливтй)
проти течії (проти водй).
ПЛЫТ, род. iuibrrà ч. (для сплаву, переправи)
пліт; (обл.) дараба ж.
ПЛЫТАГ0Н ч. плoтâp, сплавнйк.
ПЛЫТКА прислівн. мілко.
ПЛЬІТКАСЦЬ ж. мілковбдість, мілководність.
ПЛЙТКІ мілкйй; (про річку — ще) мілководий,
мілководний; п. ручаёк мілкйй струмок; ~кая
талёрка мілка тарілка; (про посуд і т. ін.) міл
кодонний; ~кая лбдка мілкйй (мілкодонний)
човен.
ПЛЙТНІК ч. плотар, сплавнйк.
ПЛЙТНІЦКІ плотарський, сплавницький.
ПЛЫТ0К, TKÂ ч. зменш, плотик.
ПЛйУКАСЦЬ ж. спец, та ін. пливучість; п.
грунту пливучість ґрунту.
ПЛЙУКІ спец, та ін. пливучий.

ПЛЯБАНІЯ

п л ь іУ ч ь іх а ж. плавчйха.
ПЛЬІЦЬ див. пльїсці.
ПЛЮС1 ч. мат., перен. плюс.
ПЛЮС2, род. плібсу ч. текст, плюс, кум£ч.
ПЛіОСКА ж. бот. мйсочка, гніздбчко с., пліска.
ПЛЮСКАННЕ с. розм. ірон. цмокання, чмо
кання; цмакання; цьомкання. — Пор. плюскаць 3.
ПЛЮСКАНОСНЬІЯ імен. мн. бот. мисочконосні, плісконосні.
ПЛЮСКАЦЬ недок., ПЛЮСНУЦЬ док. рож
1. (очима) кліпати, кліпнути; 2. (про воду)
хлюпати, (підсил.) хлюпотати, хлюпотіти,
хлюпнути; (битися з плескотом — ще) плес
кати, (підсил.) плескотати, плескотіти; плес
нути, плюскати, (підсил.) плюскотіти, плюс
котати, плюснути; 3. ірон. (цілувати) цмо
кати, цмокнути, чмокати, чмокнути; (рож.)
цм&кати, цмакнути, цьомкати, цьомкнути.
ПЛЮСНА ж. анат. плесно с., плюсно с.
п л ю с О у к а ж. текст, плюсування с.
ПЛЮСОУіПЧЬІК ч. текст, плюсувальник.
ПЛЮСО^ШЧЬІЦА ж. текст, плюсувальниця.
ПЛЮСЬ виг. розм. цмок, чмок; (розм.) цьом.
— Пор. плюскаць 3.
ПЛЮХ виг. у знач. прис. розм. 1. хлюп; 2. хлюп,
бурх; 3. шубовсть, шубовсь, плюсь, бульк,
бовть. — Пор. шпбхаць.
ПЛЮХАЦЬ недок., ПЛЮХНУЦЬ док. 1. (про
рідину, у рідині) плескати, плеснути, хлюпа
ти, хлюпнути, плюскати, плюснути, (недок.
підсил.) плескотіти, плескотати, хлюпотіти,
хлюпотати, плюскотіти, плюскотати; 2. (ли
ти, наливати) плескати, плеснути, хлюпати,
хлюпнути, плюскати, плюснути; (док.) лину
ти; (док.: велику кількість розм. — ще) бурх
нути; 3. лйтися, полйтися; (недок.: про силь
ний дощ) періщити, сікти; 4. розм. (падати в
болото, у воду тощо) плюхати, плюхнути, ге
пати, гепнути, шубовстати, шубовснути;
5. (бити) як скати, ляснути; виляскувати, вйляснути; (розм. ) ляпати, ляпнути, хляпати,
хляпнути; (док. обл.) морснути.
ПЛЮХОТА ж. розм. (погода) сльота, (розм.)
мокротеча; мокреча; (обл.) ляпавйця, хляпавка.
плюхцбць недок. розм. хлюпати, плескоті
ти, хлюпотіти, хлюпотати.
ПЛЮШЧАЙ, -шчаю ч. бот. їжача голівка.
ПЛЮШЧАЙНЬІЯ імен. мн. бот. їжачоголівкові.
ПЛЮШЧЬІЦЦА1 недок. (про очі) заплющува
тися, (рідше) сплющуватися.
ПЛЮШЧЬІЦЦА2 недок. звор., пас. техн. (під
тиском) плїбщитися.
ПЛЮШЧЬІЦЬ1 недок. (очі) заплющувати,
(рідше) сплющувати, плющити.
ПЛЮШЧЬІЦЬ2недок. техн. (під тиском) плю
щити, сплющувати.
ПЛЯБАН ч. 1 . (у римо-католицькому монасти
рі) абат; 2. (у сільській парафії) ксьондз, парох, (обл.) плебан.
ПЛЯБАНІЯ ж. 1. рймо-католйцький монастйр; 2. ксьондзівський будйнок, (обл.) пле-
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банія; 3. (громада вірян, якою керує плебан)
парафія, (обл.) парохія.
ПЛЯБАНСКІ 1. абатський; 2. ксьондзівський.
ПЛЯБАНСТВА с . 1 . абатський сан; 2. парафія
ж., (обл.) парохія (якою керує плебан) ж.
ПЛЯВУЗГАННЕ с. і ПЛЯВУЗГОТА ж. розм.
(безглузда розмова) нісенітниця ж ., теревені
мн., базікання с., балаканйна ж.
ПЛЯВУЗГАЦЬ недок. розм. (говорити нісеніт
ниці) базікати, теревенити, верзтй (плестй)
нісенітницю (нісенітниці), верзтй дурнйці,
теревені правити.
ПЛЯГА ж. розм. 1. (про погоду) сльота; (розм.)
мокротеча ж ., мокреча ж.\ 2. біда, лихо с.,
напасть; (розм.) халепа.
ПЛЯЖЬІЦЬ недок. розм. 1. рубати; знйщувати, нйщити, винищувати; нівечити; п. лес
рубати (знйщувати, нйщити) ліс; 2. бйти, уда
ряти; 3. перен. сікти; шмагати; лупцювати.
ПЛЙМА ж. пляма; (розм.) цятка, (заст.) цята;
чарнільная п. чорнйльна пляма; ганёбная п.
ганебна пляма; жбугая п. анат. жовта пляма;
сляп&я п. анат. сліпа пляма; сбнечныя -мы
сонячні плями.
ПЛЙМІНА ж. розм. прям, пляма.
ПЛЯМІСТАСЦЬ ж. плямйстість.
ПЛЙМ1СТЫ плямйстий; п. алёнь плямйстий
олень;
ПЛЯМІЦЦА недок. 1. бруднйтися, плямувати
ся, плямйтися; 2. пас. бруднйтися, плямува
тися, плямйтися.
ПЛЙМІЦЬ недок., СПЛЯМІЦЬ док. прям., пе
рен. бруднйти, забруднювати, забруднйти;
плямувати, заплямувати; плямйти, заплями
ти; пляміць дббрае імй плямувати (плямйти)
добре ім’я (ймення).
ПЛЙМКАСЦЬ ж. розм. мазкість.
ПЛЙМКІ мазкий.
ГиїЙСКАЦЦА недок., ПЛЯСНУЦЦА док. однокр. розм. 1. (падати) гепати, гепнути, гепатися, гепнутися, (док.) бебехнути, бебёхнутася, брязнути, брьохнути, брьбхнугися,
плюснути, плюснутися; 2. док. (ударитися)
гепнутися, бебехнутися, г&хнутися.
ПЛЯСКАЦЦА недок. розм. звор., пас. плющи
тися.
ПЛЙСКАЦЬ недок., ПЛЙСНУЦЬ док. однокр.
1. у різн. знач, плескати, плеснути, ляпати,
ляпнути; рыба ~кае хвастбм рйба плёще
хвостом; -нуць у далбні плеснути в долоні;
-нуць рукамі плеснути руками; 2. док. розм.
(упасти) плюхнути, гепнути; (перев. у рідке
розм. — ще) шубовснути.
ПЛЯСКАЦЬ1 недок. плескати; (про рідину —
ще) хлюпати, плюскати, (підсил.) плескотіти,
плескотати, хлюпотіти, хлюпотати, плюско
тіти; вада плёшча у бёраг вода плёще (хлю
пає, плюскає й т. ін.) в берег; п. пранікам
плескати прачем; 0 п. языкбм плескати [язи
ком], молоти [язиком], теліпати [язикбм].
ПЛЯСКАЦЬ2 недок. плющити, сплющувати.
ПЛЯСКАЧ, род. плескача ч.розм. 1. (сплюснута
річ) плескач, плескате; 2. (удар) ляпанець,
(обл.) плескач.
ПЛЯТКАР, плеткара ч. пліткар, (розм.) плетун.
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ПЛЯТКАРАННЕ с. розпускання пліток, (розм.)
плескання язикбм.
ПЛЯТКАРКА ж. пліткарка, (розм.) плетуха.
ПЛЯТКАРСТВА с. (поширення чуток) пліткй
мн., пересуди мн.
ПЛЯТКАРЬЩЬ недок. розпускати пліткй, (розм.)
плестй [язикбм], плескати [язикбм], слебе
зувати, слебізувати.
ПЛЯТНЁВЫ плотовйй. — Пор. пляцёнь.
ПЛЯЦ ч. 1. (земля під хатою та городом) садйба ж.; 2. (площа для забудови) ділянка ж.,
майданчик; 3. (у місті, селі) майдан, площа
ж.\ 4. військ, плац.
ПЛЯЦЁЛЫНЧЫК ч. спец, плетільник.
ПЛЯЦЁЛЫПЧЫЦА ж. спец, плетільниця.
ПЛЯЦЁНЬ, род. плятня ч. (огорожа з тонких
переплетених гілок) пліт, [плетений] тин. ліса
ж.\ 0 навбдзіць цень на п. наводити (напус
кати) туману (туман).
ПЛЯЦЁНКА ж. 1. (що-небудь плетене) плетенйця, плетінка; 2. кошик ч., (розм.) сапёт ч.,
сапетка; (з лубу) козуб ч., козубень ч.\ 3. (ви
тий хліб) плетёник ч., плетінка; 4. (виготов
лене за допомогою плетіння) плетенйця.
ПЛЯЦОУКА ж. 1. у різн. знач, майданчик ч.;
лёсв{чная п. сходовий майданчик; будаунічая
п. будівельний майданчик; гарм&тная п. військ.
гарматний майданчик; 2. розм. платформа;
цягшк вёз тры ~кі потяг віз три платформи.
ПЛЯЧО с. плече; (поез., заст.) рамено, рам’я;
лйпаць па ~чьі ляпати (плескати) по плечу
(по плечі); пералбм ~ча перелом плеча; 0 п.
у п. пліч-б-пліч, плече в плече, плече до пле
ча; плечем до плеча, плече з плечем, раме
ном до рамена (поез.), опліч, попліч; сячы
з-за ~чк рубати з плеча.
ПЛЯЧУК, род. плечука ч. 1. розм. плече с.; падпёрщ плечукбм підперти плечем; 2. (підклад
ка під плече в одязі) плічко с., плечико с.
ПНЁВ1ШЧА с. місце, укрйте пнями.
ПНЁУЕ зб. с. пні, пеньки.
ПНІСТАСЦЬ ж. пенькуватість.
ПНЇСТЬІ пенькуватий.
п О б а к у прислівн. у знач. прис. розм. геть, на
бік, геть набік, (діал.) пріч.
ПОБАЧ 1. прислівн. поряд (кого-чого, з кимчим), поруч (кого-чого, з ким-чим), (розм.) ря
дом (з ким-чим); (біля) обіч, (розм.) обік, по
біч, побік (з ким-чим кого-чого)\ мужчыны ішлі п. чоловікй йшли поряд (поруч) стайць п.
стояти поряд (поруч); 2. прийм. з ор. поряд,
поруч (кого-чого, з ким-чим), коло, біля (ко
го-чого), побіля, край (кого-чого)\ ісці п. з
вбзам ітй поряд з возом [коло (біля) воза,
побіля (край) воза]; стайць п. з маткай стояти
поряд з матір’ю (поруч матері, поруч з ма
тір’ю, коло матері й т. ін.).
ПОБЛІЗ і ПОБЛІЗУ прислівн., прийм. поблизу,
блйзько; (прислівн. — ще) недалеко, непода
лік, неподалеку, неподалечку; річка працякала п. річка протікала поблизу (блйзько, не
далеко, неподалік і т. ін.)’, жыць п. гбрада
жйти поблизу (блйзько) міста (від міста).
ПОБЬІТ, -ту побут.
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ПОВІДНУ прислівн. 1. завйдна, завйдка, за
світла; 2. удень.
ПОГАЛАСКА ж. чутка, поголоска, поголос ч.
ПОД, род. пбду ч. (горизонтальна поверхня все

редині печі, на яку кладуть паливо) під; (у
варистій печі) черінь ч. і ж.; (обл.) печище
с., ватра ж.

ПОДАВЬІ череневий; п. хлеб спечений на че
рені хліб.
ПОДАТНА прислівн. 1. дуже (досить) давно,
давнйм-давно; 2. поготів; (розм., рідше) і по
тому, і потім; тим більше, (розм.) тим паче;
учбра у магазіне был6 шмат людзёй, а сёння і
п. учора в магазйні було багато людей, а сьо

годні й поготів (тим більше).
ПОДБЕГАМ прислівн. підтюпцем, (розм.) тюп
цем, підтюпки, тюпки.
ПОДБіУКА ж. (в одязі) підкладка, підбйвка,
підбійка, підбій ч.
ПОДКАЛАТКА ж. (приправа до страви) заправа.
ПОДЛЕТАК, -тка ч. мисл. підліток.
ПОДМАЗКА ж. 1. (шматочок сала й т. ін. для
змащування сковороди) підмазка; 2. перен.
розм. хабар ч., (заст.) піднос ч.
ПОДМЕШКА ж. домішка; (для худоби) при
мастка.
ПОДПЛЕТКА ж. обл. спйця, дротик ч. (для
підплітання личаків).

ПОДСКАКАМ прислівн. розм. вйстрибом, вйскоком, вйстрибцем, підстрибом, підстриб
цем, прйстрибом, підскоком, з прискоком.
ПОДСЛУХ, -ху ч. обл. підслухування с., (рідко)
підслухи.
ПОДСЦІЛ, -лу ч. 1. (дія) підстилання с., під
стеляння с., підстелення с.\ 2. (те, що під
стелене) підстйлка ж ., підстілка ж.
ПОДУСТ ч. іхт. підуст.
ПОЖАГ ч. обл. рожен.
ПОЖНЕВЬІ обл. с.-г. стерньовйй, післяжнйвний, пожнйвний.
ПОЖНЯ ж. обл. с.-г. 1. стерня ж ., стернйсько
с., стернйще с., стернйна; 2. сіножать, покіс
ч., (рідко) сіножатка, сіножаття с.
ПОЗВА ж. повістка; (розм.) оповістка; п. у суд
повістка до суду.
ПОЗНАСПЁЛАСЦБ ж. с.-г. пізньостиглість.
ПОЗНАСПЁЛЫ с.-г. пізньостйглий.
ПОЗНЕНЬКА прислівн. розм. пізненько.
ПОЗНІ / ПОЗНЫ пізній; (який запізнів — ще)
запізнений, запізнілий, спізнений, спізні
лий; да -няй нбчы до пізньої ночі, допізна;
-няе раскаяние пізнє каяття (розкаяння).
ПОЗЫУ, -зыву ч. позйв; п. на рвбту позйв до
блювоти.
ПОЙМА ж. заплава, заплавина.
ПОЙМЕННЫ заплавнйй.
ПОКАРМ, -му ч. обл. корм; їжа ж .; для рыбы
тут ніякага -му няма для рйби тут ніякого
корму (ніякої їжі) немає.
ПОКАУКА ж. бот. брунька, брость, забрость.
ПОКАЦЦА недок. лопати, лопатися, лускати,
лускатися; (про бруньки, пуп'янки й т. ін. —
ще) розпукуватися.
ПОКАЦЬ недок., п О к н у ц ь док. розм. 1. ло

пати, лопнути, лопатися, (про багато що, про
все) полопатися; (про посуд, струну тощо —
ще) лускати, луснути, (про багато що, про
все) полускати; лускатися, (про багато що,
про все) полускатися; (про бруньки, п уп ’янки
й т. ін. — ще) розпукуватися, розпукатися,
розпукнутися; 1. (утворювати звук під час
падіння) лускати, луснути, лускатися, бахка
ти, бахнути.
ПОКРЬІВА с. тільки одн. 1. покрив ч.\ скурнае
п. шкірний покрив; травянбе п. трав’яний

покрив; 2. (те, що затуляє, огортає що-небудь) покров ч.\ прикриття, покриття; пелена
ж ., заволока ж.\ (поез., перен. — ще) запина
ло, застил «/., полог ч.\ (те, що покриває поез.
— ще) габа ж ., ковдра ж ., покривало; 0 пад

-вам нбчы під покровом (прикриттям, по
криттям) ночі; сарваць п. зняти (зірвати) по
кривало.
ПОКРЫВАЧНЫ покрйшковий; покриттєвий;
п. матэрыйл покриттєвий матеріал.
ПОКРЫШКА ж. 1. (тканина) покривало; 2. (ав
томобіля, велосипеда) покрйшка, покриття
[шйни]; 3. накривка, покришка.
ПОКРЬІ^НЬІ покривнйй; накривнйй; -ная
тканка біол. анат. покривна тканйна; -нае
шкло мікраскбпа спец, накривне скло мікро
скопа.
ПОКУЛЬ спал., прислівн. обл. поки; (нині) поки що.
ПОЛ1, род. пблу ч. біол. стать ж.; мужчьінскі п.
чоловіча стать; жанбчы п. жіноча стать; прыгбжы п. жарт, прекрасна стать; жіноцтво с.,
жінкй мн.; дужы п. жарт, сйльна стать; чоловікй мн.
ПОЛ2 ч. (у хаті) піл, нари мн.
ПОЛАСЦЕВЬІ анат. порожнйнний; -вая вадкасць порожнйнна рідина.
ПОЛАСЦЬ ж. анат. та ін. порожнйна; брушная п. черевна порожнйна; п. сцябла порож
нйна стебла.
ПОЛАУЗР0СТАВЫ статевовіковйй.
ПОЛЕ с. 1. поле; (велика оброблювана ділянка
— ще) лан ч.\ жьггняе п. житнє поле, (більше)
жйтній лан; 2. (простір, у межах якого щонебудь здійснюється; перен.) поле; спартыунае
п. спортйвне поле; сілавбе п. фіз. силове по
ле; п. дзёяння перен. поле діяльності; 3. (у
книжці, у рукопису) берег ч., поле; 4. мн. паля
(у капелюсі) крйси, поля; 0 у пблі зрбку у полі
зору; п. ббю поле бою; аднагб пбля ягады
одного тіста книш, одного (нашого, свого й
т. ін.) поля ягода; однйм мйром мазані; обоє
рябоє; благую траву з пбля вон присл. бур’ян
із поля [вйполім] геть.
ПОЛЕАХОУНЬІ полезахиснйй; -ная лясная
паласа полезахисна лісова смуга.
ПОЛІВА с. с.-г. поління, полоття, (незак. д. —
звичайно) прополювання, сапування.
ПОЛІУКА ж. 1. (суп) юшка, (з риби — ще) щерба; 2. (рідка частина страви) юшка, (пестл.)
юшечка.
ПОЛІУНЬІ с.-г. прополювальний, просапувальний.
ПОЛКА ж. 1. (шматок тканини) полотнище с.\
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(в одязі — ще) пілка, (рідше) пола; 2. обл. пе
люшка.
ПОЛУДЗЕНЬ, -дня ч. 1. південь, полудень;
2. (легка їда між обідом і вечерею) підвечірок;
3. обл. обід.
ПОЛЬІ порожнистий; ~лае сцяблб порожнйсте
стебло; ~лия вени анат. порожнйсті вени.
ПОЛЬІМНЬІ полум’йний; (перен. — ще) палкйй; (схожий на вогонь) огнйстий; ~ная печ
техн. полуменева піч.
ПОЛЬІМЯ с. полум’я; (поез.) пломінь */., полумінь ч.; з агню дм у п. прик. з дощу та під
рйнву; з вогню та в полум’я (пблумінь); тікав
від дйму, та впав у вогонь; з калюжі та в
болото; утікав перед вовком, та впав на вед
медя; берігся кия, та дістав нагая.
ПОМАРАКА ж. божевілля с.; запаморочення
с., (розм.) очманіння с.
ПОМЕЖ 1. прислівн. поряд (кого-чого, з кимчим), поруч (кого-чого, з ким-чим); 2. (з кім чим) у знач, прийм. з ор. коло, біля, побіля,
поряд, поруч (з ким-чим, кого-чого); п. з хатай коло (біля, побіля) хати, поряд (поруч)
з хатою.
ПОМНІК ч. 1. пам’ятник; п. Купалу пам’ят
ник Купалі; 2. літ., археол. пам’ятка; ~кі
пісьменнасці пам’яткй писемності.
ПОМНІЦЬ недок. пам’ятати; 0 не п. сябб (ад
чаго) не тямити себе (не тямитися) (від чого);
п. сябе пам’ятати себе; п. да нбвьіх венікау
прик. пам’ятати до новйх (зелених, третіх,
сьомих) віників.
ПОМНІЦЦА недок. 1. (зберігатися в пам'яті)
пам’ятатися; мне -няцца гітьія дні я пам’
ятаю (пригадую) ці дні, мені пригадуються
ці дні; 2. безос. вст. сл. пам’ятаю, пригадую;
вьі, п., прьіхбдзілі да мянб ви, пам’ятаю (при
гадую), приходили до мене.
ПОМСЛІВА прислівн. мстйво.
ПОМСЛІВАСЦЬ Ж . МСТЙВІСТЬ.
ПОМСЛІВЬІ мстйвий.
ПОМСТА ж. помста, (поез.) мста.
ПОМСЦІЦЦА і ПОМСЦІЦЬ (кам у-чам у) не
док. мстйти (кому-чому) мстйтися, помщати
ся (на кому-чому, над ким-чим).
ПОНАЖ ж. (у ткацькому верстаті) педаль,
(заст: мн ) поножі.
ПОПАУЗЕНЬ, -зня ч. орн. повзик.
ПОПАУЗКАМ прислівн. обл. поповзом, поповза, плазом.
ПОПЕЛ, -лу ч. попіл; зола ж.; п. ад папярбсьі
попіл від цигарки; ператварьіцца у п. перетворйтися на попіл; вьіграбаць п. з печи ви
грібати попіл з печі.
п о п е л а у л О у л ів а н н е с. спец, золоуловлю
вання.
п о п е л а у л О у н ік ч. спец, золоуловлювач.
ПОПЕЛЬНІЦА ж. попільнйця, попільнйчка.
ПОПЕЛЬНЬІ 1. (який стосується попелу) по
пільний; 2. (про колір) попелястий, попелйстий, попельнастий, попільний; (про волосся
— ще) мишастий.
ПОПЛАУ, -лаву ч. заплава ж ., заплавина ж.;
лука ж ., луг (узагалі).

ПОПЛЕЧ прислівн. (тільки про людей) поряд
(кого, з ким), поруч (кого, з ким); (у безпосе
редній близькості) опліч, попліч (з ким); янй
сядзелі п. вонй сиділи поряд (поруч); стаяць
п. з братам стояти поряд (поруч, опліч, по
пліч) з братом.
ПОПЛІСКА ж. розм. ціпок ч., кий ч.; (велика
— звичайно) палиця; (невелика) кийок ч.;
(гілка, очищена від паростків) ломака, дрю
чок ч., патйк ч.
ПОПРАДКІ тільки мн. розм. вечорнйці, досвіт
ки, (розм.) посиденьки, посидінки, посідки.
ПОПРАВКА ж . вйдужання с., одужання с.,
(незак. д. — ще) видужування с., одужування
с.; хвбрьі пайшбу на ~ку хворий став (почав)
видужувати [одужувати, (рідше) поправляти
ся].
ПОРАННІ прислівн. обл. (у безпосередній близь
кості) поряд (кого-чого, з ким-чим), поруч
(кого-чого, з ким-чим); поблизу, блйзько (ко
го-чого).

ПОРКАННЕ с . 1. тйкання; тйцяння; штрйкання; штурхання; штовхання; 2. риття; пор
пання. — Пор. пбркаць, пбркацца.
ПОРКАЦЦА недок. розм. 1. (у чому-небудь) рйтися, порпатися, (рідше) копатися; п. у чу
жих річах рйтися (порпатися) в чужйх ре
чах; 2. (повільно що-небудь робити) длубати
ся, довбатися, бабратися, куйовдитися.
ПОРКАЦЬ недок. розм. тйкати; (розм.) тйцяти;
(палицею й т. ін.; чимось гострим — ще) штри
кати; (палицею й т. ін.; пхати розм. — ще)
штурхати; штовхати; п. пальцам у што-небудзь
тйкати (тйцяти) пальцем у що-небудь.
ПОРСК, -ку ч. мисл. порськання с.
ПОРСКАЦЬ недок. мисл. порськати.
ПОРСТКА прислівн. розм. прудко, швйдко,
бйстро, шпарко; баско, порско.
ПОРСТКАСЦЬ ж . 1. прудкість, швйдкість,
бистрота; баскість; 2. запальність, гарячість.
ПОРСТКІ 1. прудкйй, швидкйй, (рідше) бйстрий, шпаркйй* (про коня — звичайно) баскйй, порскйй; 1. запальнйй, гарячий.
ПОРТ1 ч. порт; марскі п. морськйй порт.
ПОРТ2, род. пбрту ч. лляна або бавовняна тканйна.
ПОРТАЧКІ, -чак тільки мн. розм. зменш.-пестл.
штанці, штаненята, штанчата, штанята.
ПОРТКІ, -так тільки мн. розм. штанй; (обл.)
гачі.
ПОСКУДЗЬ ж. розм. знев. погань.
ПОСНІК ч. рел. пісник, постувальник; (ірон.)
безскоромник.
ПОСНІЦА ж. 1. рел. пісниця, постувальниця;
(рідше) постниця, посниця; (ірон.) безскоромниця, піснйха; 2. розм. несхв. (пісна страва)
пісне, піснйна; (усе пісне) піснбта.
ПОСНІЦКІ пісниковий, постувальний, як у
пісника.
ПОСНЬІ 1. піснйй; п. аббд піснйй обід; 2. нежйрний; -ная свініна нежйрна свинйна;
3. перен. піснйй; похмурий; [удаваний, нещи
рий, як у святенника (святенниці)] святен
ницький, святенський.
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ПОСТ1, род. паст& н. пост; баявы п. бойовйй
пост; заняць п. дырЗктара обійняти (зайняти)
посйду (пост) директора; 0 на пасту на посту,

на стійці.

ПОСТ2 церк., перен. піст.

ПОСТРАХ, -ху ч. розм. острашка ж., прйстрашка ж.
ПОСТУП, -пу ч. 1. (манера ступати під час
ходіння) хода ж ., ступа ж., (рідше) поступ;
2. перен. (прогрес) поступ.
ПОСУЛ ч. розм. обіцянка ж.
ПОСУХУ прислівн. по сухому, суходолом.
ПОСЦІЛКА ж. покривало с.; (те, чим укрива
ють що-небудъ, перен. — ще) запинало с.,
(рідко) покрйвка.
ПОТ, род. пбту ч. піт; 0 пбтам і крывёю (крбую)
потом і кров’ю; сышлб сем патбу (з кого)
нагрів чуба (чупрйну) (хто), сім потів зійшло
(вййшло) (з кого); увагнаць (кінуць) у п. при
мусити попріти, увігнати в піт; цьігансш п.
жарт, циганський піт.
ПОТААДЦЗЯЛЁННЕ див. потавыдзялённе.

ПОТАВЫ потовйй.
ПОТАВЫДЗЯЛЁННЕ і ПОТААДЦЗЯЛЁННЕ

с. фізіол. потовйділення.
ПОТАЙКАМ прислівн. потай, потайки, тайком,
тайкома, (рідше) потайці, потайно, потайком.
ПОТАРЧ і ПОТЬІРЧ прислівн. 1. (стояти у вер
тикальному положенні) навсторч, сторч,
сторчки, сторчма, сторчака; 2. (падати об
личчям униз) сторчак£, сторч, сторчки, сторч
ма, стовбула.
ПОТНЫ 1. (укритий потом) спітнілий, пітнйй;
упрілий; 2. (який запітнів) запітнілий.
ПОУЦА&ШДЗЕ с. і ПОУНА^ЛАДНАСЦЬ ж.,
ПОуНАуЛАДСТВА с. повновладдя.
ПОУНІК ч. розм. повний місяць, повня ж .,
місяць у повні.
ПОУНІЦЦА недок. наповнюватися, наповня
тися, сповнюватися, сповнятися; 0 ч^ткамі
зямля п. присл. чутка йде (поголос іде) по
всьому світу; вісті не лежать на місці; на
воротях слава не висйть.
п О у н іц ь недок. наповнювати, наповняти,
сповнювати, сповняти.
п О У н ы 1 . урізн . знач, повний; (наповнений до
самого верху, рідше — ще) повен; -нае вядрб
повне відро; -ная перамбга повна перемога;
п. збор творау повне зібрання творів; ям^ няма -ни х трьщцаці год йому немає повних (не
сповнилося) тридцятй років; -н й я прымётнікі повні прикмётники; у -най мёры пбвною
мірою, (рідше) у повній мірі; у -ним сЗнсе
слбва у повному розумінні (значенні) слова;
у -ним рбзуме при повному рбзумі; не у -ным
рбзуме несповна розуму, не при повному ро
зумі; -ним хбдам повним хбдом, на повний
хід; п. мёсяц повний місяць, повня, місяць у
повні; 2. (товстий) повний; (про людину —
ще) огрядний; (про тіло — ще) тілйстий; -ная
жанчйна повна (офядна) жінка; п. твар пов
не облйччя (лице), повний вид.
п о ^ н я ж. 1. (фаза Місяця) повний місяць,
повня, місяць у повні; 2. (повнота) розквіт
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ч.\ вясн& била у -ні весна була в розквіті (в
рбзповні).
ПОУХА ж. розм. ляпас ч., (розм.) лящ ч., помордас ч.\ 0 даць пбуху дати ляпаса (ляпанця,
шльопанця, помордаса).
ПОХВАж. 1. анат., бот. піхва; 2. (для холодної
зброї) піхви мн.\ (заст.) піхва.
ПОХВАВЬІ і ПОХВЕННЬІ анат., бот. піхво
вий.
ПОЦЕМАК, -мку ч., мн. пбцемкі пбтемки; (мо
рок — ще) пітьма ж ., темрява ж.\ прйсмерки,
прйсмерк.
ПОЦЕМКАМ прислівн. поночі, пбтемки, при
смерком, смерком, у прйсмерках, у прйсмерку, у смерку.
ПОЦЯГАМ прислівн. розм. волоком.
ПОЧКА ж. бот. брунька, брость.
ПОЧУТ: і -ту ням& ні сл^ху ні духу; ні чутки
ні вісті.
ПОШАПАК, -пку ч. розм. шепіт, (рідше) по
шепт.
ПОіИАПКАМ прислівн. розм. пошепки; (розм.)
пошептом.
ПОШВЬІРАК, -рка ч. 1. розм. кидок; 2. спорт.
кидок.
ПОШВЬІРКАМ прислівн. розм. швиргома.
ПОШЛА прислівн. вульгарно; низькопробно;
непристойно.
ПОШЛАСЦЬ ж. (властивість) вульгарність,
паскудство с.; низькопробність; неприс
тойність.
ПОШЛІНА ж. екон. мйто с.\ (грошовий збір)
збір ч.; гавдлевая п. торговельне (торгове) мйто.
ПОШЛІННЬІ митний.
ПОїШІЬІ (низький у моральному розумінні)
вульгарний, паскудний; низькопробний; не
пристойний.
ПОШУК, -ку 4 .1.пошук, шукання с.; (злочин
ця, зниклої речі тощо) розшук ч. \ 2. гірн. та ін.
розвідування с.
ПОШУКАВА-ВЬІРАТАВАЛЬНЬІ пошуково-ря
тувальний.
п Ош у ка ва - ра зв £ д в а л ь н ь і пошуково-роз
відувальний.
ПОШУКАВЕЦ ч. спец, розвідувач.
ПОШУКАВЬІ гірн. та ін. розвідувальний, (рід
ше) розшукбвий; -в и я раббтьі розвідувальні
роботи.
ПОШЧАК, -ку ч. 1. (у пташиному співі) тьох
кання,с., щебетання с., щебет; салауінм п.
солов’їне тьохкання (щебетання), солов’ї
ний щебет; 2. (часті переривчасті звуки) дріб,
дріботіння с.; бараб&нньї п. барабанний дріб;
3. відзвук, відгомін, відголос, луна ж.
ПОЯС ч. 1. пояс; (чоловічий — ще) пасок, пас;
(шкіряний з кишенями) черес; (смуга з ткани
ни, розм.) окр&йка ж ., кр&йка ж .; 2. пояс,
талія ж.; 3. геогр. пбяс; гар&чьі п. жаркий по
яс; гадзінни п. часовйй пояс; 0 заткнуць за п.
(кого) заткнути за пбяс, м£ти на увазі, пере
вершити (кого), узяти гору (над ким).
ПРААРФАВАНЬІ с.-г. провіяний. — Див. ще

праарфбуваць.
ПРААРФОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПРААР-
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ФАВАЦЦА док. с.-г. провіюватися, прові
ятися
ПРААРФйУВАЦЬ недок., ПРААРФАВАЦЬ док.
с.-г. (віялкою) провіювати, провіяти.
ПРАБАВАННЕ с . 1. пробування, випробову
вання; 2. куштування; 3. намагання, пори
вання.
ПРАБАВАЦЦА і ПРбБАВАЦЦА недок. пас.
1. випробуватися, випробовуватися; пробу
ватися; 2. куштуватися; 3. намагатися, по
риватися, братися.
ПРАБАВАЦЬ / ПРОБАВАЦЬ недок. 1. (пере
віряти стан) випробувати, випробовувати;
2. (страву й т. ін.) пробувати, куштувати;
3. (щось робити) робити спробу, зробйти
спробу; намагатися, пориватися; братися.
ПРАБАВІЦЦА див. праба^ляцца.
ПРАБАВІЦЬ див. прабауляць.
ПРАБАДАЦЬ / ПРАБАСЦЇ док. (рогами) пробйти [рогами], проколоти [рогами], простромйти [рогами].
ПРАБАДЗЙННЕ с. мед. 1. (результат) прорйв
4.; 2. (дія) проколення, (незак. д. — ще) про
колювання.
ПРАБАДЗЙЦЦА док. розм. пробродйти, про
блукати, протинятися.
ПРАБАДНЬІ мед. 1. (унаслідок хворобливого
процесу) проривний; 2. (унаслідок лікарськоко втручання) прокольний.
ПРАБАЛБАТАЦЦА док. розм. (проговоритися)
пробовкнутися, прохопйтися [словом].
ПРАБАЛБАТАЦЬ док. 1. (говорити впродовж
певного часу) пробазікати, пробалакати; яна
-тала цілую гадзіну вона пробазікала (про
балакала) цілу годину; 2. (виказати таємни
цю) вйбовкати, вйказати; 3. (незрозуміло ска
зати) пробелькотати, пробелькотіти.
ПРАБАЛЯВАЦЬ док. пробенкетувати.
ПРАБАСАВАЦЬ і ПРАБАСІЦЬ док. розм. пробасйти; сказати басом (розм. бас£).
ПРАБАСТАВАЦЬ ж. прострайкувати.
ПРАБАСЦІ див. прабад§ць.
ПРАБАТРАЧЬІЦЬ док. пронаймитувати.
ПРАБА^ЛЕНБІ проведений, перебутий. —
Див. ще прабауляць.
ПРАБАУЛЯЦЦА недок., ПРАБАВІЦЦА док.
розм. 1. (здобувати засоби на прожиття) пе
ребиватися, перебйтися; (розм.) перебуватися, перебутися, перемагатися, перемогтйся;
2. док. (побути десь довго) пробути, перебу
ти; забарйтися, загаятися, затрйматися.
п р аб аУ л й ц ь недок., ПРАБАВІЦЬ док. розм.
(час) проводити, провестй, перебувати, пе
ребути; витрачати, вйтратити.
ПРАБАЧАЛЬНЬІ прощений, пробачений, простймий.
ПРАБАЧАЦЬ недок., ПРАБАЧЬІЦЬ док. (к о 
му) вибачати, вйбачити, пробачати, проба
чити, дарувати, подарувати (кому); праб&чце
яму вйбачте (пробачте, даруйте) йому.
ПРАБАЧФННЕ с. вйбачення, пробачення, да
рування; прашу ~ння пробач (пробачте, вйбач, вйбачте, даруй, даруйте).
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ПРАБЁГЛЫ розм. (досвідчений) бувалий; (розм.)
тертий.
ПРАБЁГЧЫ див. прабягаць.
ПРАБІВАЦЬ недок., ПРАБІЦЬ док. 1. проби
вати, пробйти, (багато, усе) попробивати; (до
рогу, стежку й т. ін. — ще) прокладати, про
класти, торувати, проторувати; (стіну, мур
і т. ін. — ще) проломлювати, проламувати,
пролом йти; (важким ударом — ще) провалю
вати, провалйти; 2. (ушкоджувати уколом)
пробивати, пробйти, проколювати, проколо
ти; -біць ивгу пробйти ногу; 3. (про биття
годинника, док.) пробйти, вйбити, ударити; гадзіннік ~біу палбву пёршай годйнник пробйв
(вйбив) пів на першу; 0 ілббм сцян^ не -б ’ёш
присл. головою (лобом) муру (стінй) не про
б’єш; проти горй піском не сйпати; проти сйли піском не зсйплеш.
ПРАБЇВАЧНЬІ спец, пробивальний.
ПРАБІТНЙ розм. (енергійний) пробивний.
ПРАБГРКА ж. пробиття с., (незак. д. — ще)
пробивання. — Пор. прабів&ць 1.
ПРАБЛІСКВАЦЬ недок., ПРАБЛІСНУЦЬ док.
прям., перен. проблйскувати, проблйснути;
праз хм&ры -нула сбнца крізь хмйри проблйснуло сонце; радасць ~н£ла у вач&х радість
проблйснула в оч£х.
ПРАБЛЙТАЦЦА док. розм. проблукати; про
бродйти, (розм.) протинятися, провештати
ся, провіятися.
ПРАБЛЯЙЦЬ док. 1. (обізватися — про вівцю,
козу) промёкати, пробёкати; (розм.) проме
кекати; 2. (якийсь час) промекати, пробекати
[цілйй день і т. ін.].
ПРАБОЙКА ж . (ручний інструмент) пробивач
ч., пробійник ч., (розм.) пробоєць ч.
ПРАБОР ч. (на голові) проділ; (розм.) проділь;
прамьі п. прямйй проділ.
ПРАБОРКА ж . розм. (догана) прочухан ч., про
чуханка, нігінка, натруска.
ПРАБРАЗГАТАЦЬ і ПРАБРАЗГАЦЁЦЬ док.
розм. пробряжчати, пробрязкати, продзень
кати, продзеленчати.
ПРАБРАЗГАЦЬ док. пробряжчати, пробрязка
ти, продзенькати, продзеленчати.
ПРАБРАХАЦЦА док. розм. (проговоритися) пробовкнутися.
ПРАБРАХАЦЬ док. 1. (про собаку) прогавкати;
(розм.) пробрехати, провалувйти; (упродовж
певного часу) прогавкати [цілу ніч і т. ін.].
2. перен. груб, (говорити впродовж певного ча
су) пробазікати, пробалакати.
ПРАБРУКАВАЦЬ док. 1. промостйти; п. в£ліцу
промостйти вулицю; 2. (якийсь час) мостити
[цілий день і т. ін.], промостйти.
ПРАБУБНЇЦЬ док. розм. 1. (заграти на бубоні)
пробубнйти; 2. перен. пробубніти, пробубо
ніти, промймрити, промурмотати, промур
мотіти, пробурмотіти; 3. перен. (якийсь час)
пробубоніти [цілий день і т. ін.].
ПРАБУДЖАЦЦА і ПРАБУДЖВАЦЦА недок.
звор., пас., ПРАБУДЗЙЩА док. 1. (припиня
ти спати) пробуджуватися, пробудйтися,
(про багатьох, про всіх) попробуджуватися;
(док. рідше) збудйтися; прокидатися, прокй-
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нутися, (про багатьох , про всіх) попрокида
тися; 2. перен. пробуджуватися, пробудйтися, (про багатьох, про багато що, про всіх, про
все) попробуджуватися; збуджуватися, збудйтися; -дзіліся надзеі пробудйлися надії;
3. недок. пас. пробуджуватися, розбуджува
тися: збуджуватися.
ПРАБУДЖВАЦЬ і ПРАБУДЖАЦЬ недок., ПРАБУДЗІЦЬ док. 1. (будити) будйти, збудйти,
розбуджувати, розбудйти, (багатьох, усіх) поозбуджувати; (док.) побудйти, пробудйти;
. перен. пробуджувати, пробудйти, (бага
тьох, усіх) попробуджувати; (рідше) розбу
джувати, розбудйти; збуджувати, збудйти,
(багатьох, усіх) позбуджувати; -дзіць пачуцці
пробудйти почуття.
п р а б у д ж А н н е с . 1 . (дія) пробудження; збу
дження; 2. (стан) пробудження; прокидан
ня, прокйнення. — Пор. прабуджацца 1, прабуджваць 2.
ПРАБУРКАВАЦЬ док. прям., перен. проворку
вати, проворкотати, проворкотіти, (прям. —
ще) протуркотати, протуркотіти.
ПРАБУРЧАЦЬ док. 1. (про собаку) прогарчати;
2. перен. розм. (сердито невиразно сказати)
пробурчати, пробуркотати, пробуркотіти, про
гарчати; 3. (упродовж певного часу) пробур
чати [цілу годину й т. ін].
ПРАБУЦВЁЦЬ док. протліти, прогнйти.
ПРАБЯГАЦЬ недок., ПРАБЁГЧЫ док. 1. про
бігати, пробігти; (через що-небудь — звичай
но) перебігати, перебігти; -бёгчы сто мётрау
пробігти сто метрів; -бёгчы цёраз пбле пере
бігти поле (через поле); 2. (швидко проходи
ти; швидко, похапцем прочитувати, прогля
дати) перебігати, перебігти; (про час — ще)

збігати, збігти; час хутка ~бёг час швйдко
збіг; -бёгчы вачамі перебігти [очйма]; 0 чбрная кбшка -бёгла паміж (мі чорний кіт пере
біг (пробіг) між нйми; марбз па спіне ~бег
мороз пройняв, мороз по спйні перебіг, мо
розом по спйні сипонуло.
ПРАВА с. право; -вы чалавёка людські права,
(рідше) права людйни; мець п. мати право;
усеагульнае выбарчае п. загальне вйборче пра
во; аутарскае п. авторське право; прыгбннае п.
кріпосне право; рымскае п. рймське право;
магдэбургскае права магдебурзьке право;
Осваё п. правіць гнути свою лінію, робити все
по-своєму; (рідко) виводити (прясти) свою
нйтку; на птушыных ~вах на пташйних пра
вах; правіць п. керувати, розпоряджатися,
(розм.) правувати.
ПРАВАВЁД ч. правознавець.
ПРАВАГАЦЦА док. 1. прогойдатися, прохитатися; 2. перен. вагатися, (якусь хвилину й т. ін.)
провагатися.
ПРАВАДЗЁЙНЫ: п. член (чаго) дійсний член
(чого)', п. член Нацыянальнай акадіміі навук
Беларусі дійсний член Національної академії
наук Білорусі.
ПРАВАДЬІР, -ра ч. 1. (керівник суспільного р у 
ху, партії) вождь, проводйр, керманич;
2. (керівник групи або племені, війська, загону)
ватажок, ватаг; проводйр, (розм.) привідець.
ПРАВАДЬІРСТВА с. керівнйцтво, провід ч.
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ПРАВАДЬІРСТВАВАЦЬ (у кого) недок. (рідко)
бути на чолі, стояти на чолі (кого), вестй
перед (у чому, де)', (бути вожаком; керувати)
верховодити (ким), ватажкувати (над ким).
ПРАВАЖДАЦЦА док. розм. провозйтися, про
вовтузитися, проморочитися, промарудити
ся, проволоводитися.
ПРАВАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. юр. правоздатність.
ПРАВАЗДОЛЬНЬІ юр. правоздатний.
ПРАВАЛАКАЦЦА / ДРАВАЛАКВАЦЦА недок.
пас., ПРАВАЛАЧЬІСЯ док. розм. 1. протягу
ватися, протягліся, протягатися, протягну
тися, проволікатися, проволоктйся, проволочйтися; 2. недок. пас. протягуватися, про
тягатися, просовуватися, просуватися.
ПРАВАЛАКАЦЬ і п р а в а л а к в а ц ь недок.,
ПРАВАЛАЧЬІ док. розм. 1. протягувати,
протягтй, протягати, протягнути, проволіка
ти, проволоктй; 2. (крізь що-небудь) протягу
вати, протягтй, протягати, протягнути, про
сувати, просовувати, просунути.
ПРАВАЛІЦЬ1 див. правальваць.
ПРАВАЛЇЦЬ2 док. (упродовж певного часу —
вовну, повсть) проваляти [цілий день і т. ін].
ПРАВАЛТУЗІЦЦА док. розм. провозйтися, про
вовтузитися, пропоратися, протовктйся, про
длубатися, промарудитися, проволоводитися.
ПРАВАЛЬВАЦЬ недок., ПРАВАЛЇЦЬ док. І. у
різн. знач, провалювати, провалйти, (багато,
усе) попровалювати; (рідше) завалювати, зава
лити, (багато, усе) позавалювати; -ліць падлбгу
провал йти підлогу; -ліць зкзамен па матзматьіцьі провалйти (завалйти) іспит з математики;
-ліць прапанбву провалйти пропозйцію; 2. док.
розм. (пройти, переміститися масою, у великій
кількості) просунути, прорйнути.
п р а в а л А н д а ц ц а док. розм. 1. промаруди
тися, проволоводитися; (згаяти час — ще)

промарнувати час, проморочитися; 2. про
вештатися, протинятися, прошвендяти, прошвендятися.
п р а в а л А н д а ц ь док. розм. провештатися,
протинятися, прошвендяти, прошвендятися.
ПРАВАМОЦНАСЦЬ ж. і ПРАВАМОЦТВА с
юр. правочйнність, (рідко) правосйльність.
ПРАВАМОЦНЬІ юр. правочйнний, правосйльний, правоможний, (рідко) правомочний.
ПРАВАМОЦТВА див. правамбцнасць.
ПРАВАНДРАВАЦЬ док. 1. (упродовж певного
часу) промандрувати; 2. (провести якийсь час,
блукаючи) пробродйти, проблукати, протиня
тися.
ПРАВАПАРУШАЛЬНІК ч.юр. правопорушник.
п р а в а п а р у ш А н н е с. юр. правопорушення.
ПРАВАПІС, -су ч. правопис.
ПРАВАРОНЕНЬІ розм. проґавлений. — Див.
ще праварбньваць.
ПРАВАРОНЬВАЦЬ недок., ПРАВАРОНІЦЬ
док. розм. ґавити, прогавити.
ПРАВАРОЧАЦЦА док. розм. (певний час) про
вертітися, покрутитися, (рідко) проворочатися.
ПРАВАРОЧВАЦЦА недок. пас. розм. прокру
чуватися, провертатися.
ПРАВАРОЧВАЦЬ недок., ПРАВАРОЧАЦЬ док.
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розм. 1. прокручувати, прокрутйти; поверта
ти, повернути; 2. перен. (швидко що-небудь
робити) облагоджувати, облагодити, (про ба
гато що) пооблагоджувати.

ПРАВАРТАВАНЫ 1. провартований; 2. проґав
лений. — Див. ще правартаваць.
ПРАВАРТАВАЦЬ док. розм. 1. (упродовж пев
ного часу) провартувати; простерегтй; п. усю
ноч провартувати цілу ніч; 2. (не встерегти)
прогавити; п. злбдзея прогавити злодія.
ПРАВАРЬІНА ж. обл. стійло с.
ПРАВАРЫННЫ обл. стійловий.
ПРАВАСКАВАНЫ провощений, провоскова
ний. — Див. ще праваскбуваць.
ПРАВАСКОУВАЦЬ недок., ПРАВАСКАВАЦЬ
док. провощувати, провощйти, навощувати,
навощити, провосковувати, провоскувати.
ПРАВАСТРЬІЦЬ док. (упродовж певного часу)
проточити, прогострити.
ПРАВАШЧЬІЦЦА див. правбшчвацца.
ПРАВАШЧЬІЦЬ див. правбшчваць.

ПРАВАЯВАНЬІ розм. провойований. — Див.
ще праваяваць.

ПРАВАЯВАЦЬ док. 1. (упродовж певного часу)
провоювати; п. тры гады провоювати три роки;
2. розм. (витратити на військові потреби) про
воювати; п. усе грбшы провоювати всі гроші.
ПРАВЁЗЦ1 див. правбзіць.

ПРАВЁЙ прислівн. правіше.
ПРАВЕНТЫЛ1РАВАНЫ провентильований. —
Див. ще правентьіліраваць.

ПРАВЕНТЬІЛЇРАВАЦЬ док. провентилювати.
ПРАВЁРАНЫ перевірений; звірений. — Див.
ще правяраць.

ПРАВЕРАЧНЫ перевірнйй.
ПРАВЁРКА ж. перевірка, перевірення с., (незак. д. — звичайно) перевіряння с.
ПРАВЁРНУТЫ (швидко зроблений) облагодже
ний. — Див. ще правярнуць.
ПРАВЁРШЧЫК ч. розм. перевірник.
ПРАВЁРШЧЫЦА ж. розм. перевірниця.
ПРАВЁРЫЦЬ див. правяр&ць.
ПРАВЁСЦ1 див. правбдзіць2.

ПРАВІЛА с. у різн. знач, правило; граматычнае
п. граматйчне правило; -лы для вучняу пра
вила для учнів; мудрае п. мудре правило; адступіць ад -л відступйти (відійтй) від правил;
0 па усіх -лах майстерства за всіма правила
ми майстерності; як п. як правило, зазвйчай;
захбуваць -лы прьістбйнасці додержувати
(дотрймувати) правил пристойності, додер
жувати звйчаю.
ПРАВШЬНЕЙ і ПРАВШЬНЁЙ 1. прислівн. вищ.
ст. правильніше; 2. вст. сл. розм. радше,
радніш.
ПРАВШЬНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. правиль
ніший.
ПРАВІЛЬНЬІ правильний; (який має під собою
підстави, обгрунтований — ще) слушний;
(який відповідає дійсності — ще) правдйвий;
(такий, як треба — ще) справедлйвий; (який
не відступає від норм — ще, рідко) поправ
ний; ~нае вымаулённе правильна вимова; п.
дзеяслбу правильне дієслово; п. дроб мат.

правильний дріб; ~нае разумение правильне
(слушне, правдйве) розуміння; -ныя рысы
твару правильні рйси облйччя; 0 стаяць на
~ным шляху (на -най дарбзе) стояти на пра
вильному шляху; збіцца з -най дарбгі збйтися
на манівці, збйтися з пуття.
ПРАВІНАВАЧВАЦЦА недок., ПРАВІНАВАЦІЦЦА док. (робити якусь провину) (док.) прови
нитися (перед ким-чим, рідше — проти кого,
у чому, чим), завинйти (перед ким-чим, рідко
— проти кого, кому, чим, у чому, що); (розм.)

провинйти (кому, проти кого, що, у чому, чим).
ПРАВІНКА і ПРАВЇННАСЦЬ ж. провйна,
провинність.
ПРАВОДЖВАЦЬ / ПРАВОДЗІЦЬ недок. (ко
ня) водйти [на прохідку], проводити, прово
джувати.
ПРАВОДЗІНЬІ, -дзін тільки мн. проводи, (обл.)
вихідчини; п. у армію проводи в армію.
ПРАВОДЗІЦЬ1 див. правбджваць.
ПРАВОДЗІЦЬ2 недок., ПРАВЁСЦ1 док. 1. про
водити, провестй, (через що-небудь — ще) пе
реводити, перевестй; (доправляти — ще)
перепроваджувати, перепровадити; (недок.:
здійснювати — ще) провадити; -вёсщ у жыццё запровадити (провестй) в життя; здійсню
вати, здійснйти; -вёсщ сход провестй збори;
-вёсщ загадам провестй наказом; -вёсщ вялікую раббту здійснйти (провести) велйку
роботу; -вёсщ граніцу провестй кордон;
-вёсщ кан&л провести (прокласти) канал;
-вёсщ рукбй па валас&х провестй рукою по
волоссю; 2. (час) проводити, провестй, пе
ребувати, перебути; дббра -вёсщ вёчар добре
провестй (перебути) вечір; 3. (прощатися;
відправляти куди-небудь) проводжати, про
водити, провестй, випроводжати, (заст.) ви
проваджувати, вйпровадити; -вёсщ на вакзал
привестй на вокзал; -вёсщ сына у армію про
вестй (вйпровадити) сйна до армії; -вёсщ вбкам (вач&мі) постежити (простежити) очйма.
ПРАВОЗ, -зу ч. провёзення с., провіз ч.
ПРАВОЗАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. залізн. провозо
спроможність.
ПРАВОЗІЦЬ недок., ПРАВЁЗЦ1 док. провози
ти, провезтй; (через що-небудь — ще) перево
зити, перевезти; -вёзщ два шламётры про
везтй два кілометри; -вёзщ пасажыра без білёта провезти пасажйра без квитка; -вязі мянё на машыне! провези (прокатай) мене
машйною (на машйні)!
ПРАВОЙКАЦЬ док. 1. проойкати; 2. (упро
довж певного часу) проойкати [цілу годину
й т. ін.\.

ПРАВОРВАННЕ с. проорювання.
ПРАВОРВАЦЦА недок. пас. проорюватися.
ПРАВОРВАЦЬ недок., ПРААРАЦЬ док. 1. про
орювати, проорати; (багато що, усе) попро
орювати; 2. док. (упродовж певного часу)
проорати [цілий день і т. ін.].
ПРАВОХКАЦЬ док. 1. проохати, (розм.) проохкати; 2. (упродовж певного часу) проохати,
(розм.) проохкати [цілу годину й т. ін.].
ПРАВОШЧВАЦЦА недок. пас., ПРАВАШ-
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ЧЬІЦЦА док. провощуватися, провощйтися,
провосковуватися, провоскуватися.
ПРАВОШЧВАЦЬ недок., ПРАВАШЧЫЦЬ док.
провощувати, провощити, навощувати, навощйти, провосковувати, провоскувати.
ПРАВЫ1 1. прикм. у різн. знач. правий; ~вая
наг& права ног&; п. оёраг правий берег; ~вая
п&ртыя права партія; п. бок матЗрьгі правий
бік тканйни; 2. у знач. імен, (член правої пар
тії, організації) правий; 0 ~вая рука (чыя)
права рука (чия).
ПРАВЫ2 пр&вий; справедлйвий; правильний;
ён п. (частіше коротк. ф. прау> він м&є рацію;
його правда, (розм. рідко) він правий; загінуць у ~вым баї загинути у справедлйвому
(рідше — правому) бою; 0 і крау і прау вййшов сухим з водй; дешево відбувся.
ПРАВЫ3 спец, прямошаровйй, прямошарува
тий.
ПРАВІЛІ, -вбу мн. права; вадзіцельскія п. права
водія.
ПРАВдНДЖАНЫ прокопчений. — Див. ще
правінджваць.

ПРАВЙНДЖВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАВАНДЗЩЦА док. прокопчуватися, прокоптйтися.
ПРАВЙНДЖВАЦЬ недок., ПРАВЗНДЗІЦЬ док.
1. прокопчувати, прокоптйти; -дзіць мяса
прокоптйти м’ясо; 2. (упродовж певного часу)
коптйти [цілий день і т. ін.], прокоптйти.
ПРАВЯДЗЕННЕ с. проведення, (незак. д. — ще)
проводження; провадження; здійснення (чо
го)', п. пастанбвы у жыццё запровадження
(проведення) ухвали в життя; п. дарбг прове
дення доріг; п. выбарау проведення вйборів.
ПРАВЙНУЦЬ док. (злегка в'янути) прив’янути.
ПРАВЯРАЛЬШЧЬІК ч. розм. перевірник.
ПРАВЯРАЛЬШЧЬІЦА ж . розм. перевірниця.
ПРАВЯРАННЕ с . перевірка ж., перевірення,
(незак. д. — звичайно) перевіряння.
ПРАВЯРАЦЦА недок., ПРАВЁРЫЦЦА док.
1. перевірятися, перевіритися; 2. недок. пас.
перевірятися.
ПРАВЯРАЦЬ недок., ПРАВЁРЫЦЬ док. пере
віряти, перевірити; (установлювати наяв
ність, придатність, якість і т. ін. — ще) зві
ряти, звірювати, звірити, вивіряти, вйвірити;
випробовувати, випробувати; -рыць справаздачу перевірити звіт; п. дэталь на трываласць
вйпробувати деталь на міцність.
ПРАВЯРНУЦЬ док. розм. (швидко зробити щонебудь) облагодити, (про багато що, про все)
пообл агоджувати.
ПРАГА ж. 1.(потреба пити) спрага, жага, згага; 2. перен. (сильне бажання) жадоба, жадан
ня с., жага, спрага; прагнення с.; п. да вёдау
жадбба (жаг£) знань.
ПРАГАБЛЕВАНЫ див. прагабляваны.
ПРАГАБЛЁУВАННЕ с. простругування.
ПРАГАБЛЁУВАЦЦА недок. пас. простругува
тися.
ПРАГАБЛЁУВАЦЬ недок., ПРАГАБЛЯВАЦЬ
док. 1.простругувати, простругати; 2. док.
(упродовж певного часу) простругати; -ваць
цЗлы дзень простругати цілий день.

ПРАГАБЛЯВАНЫ і ПРАГАБЛЁВАНЫ про
струганий. — Див. ще прагаблёуваць.
ПРАГАВІТА прислівн. прям., перен. жадібно,
пожадливо; ненасйтно; невситймо.
ПРАГАВЇТАСЦЬ ж. прям., перен. жадібність,
жадбба, пожадливість, жадлйвість; ненасит
ність, (поез.) ненасйть; невситймість, нена
жерливість, ненажерність; зажерливість.
ПРАГАВЇТЬІ ж. прям., перен. жадібний, по
жадливий, жадливий; ненаситний; (який не
задовольняється наявним) невситймий; нена
жерливий, ненажерний; зажерливий; п. чалавёк жадібна (пожадлива, жадлйва) людйна; ~тае жаданне вёдау ненасйтна (невситйма) жадбба знань.
ПРАГАДВАЦЬ недок., ПРАГАДАЦЬ док. по
милятися [в розрахунках], помилйтися [в
розрахунках]; програвати, програти; (розм.)
прогадувати, прогадати; я нічбга не ~дау, калі
адмбвіуся ад вашай прапанбвы я нічого не
програв (не втратив), колй відмовився від
вашої пропозйції.
ПРАГАЙСАЦЬ див. прагбйсаць.
ПРАГАЛ, -лу і ПРАГАЛАК, -лку ч. 1. (незаросле деревами місце в лісі) галява ж., галявина
ж.', (розм.) прогалина ж., 2. (проміжок між
чим-небудь) прогалина ж.
ПРАГАНДЛЯВАНЫ проторгований. — Див. ще
прагандляваць.

ПРАГАНДЛЯВАЦЦА док. (зазнати збитків) про
торгуватися.
ПРАГАНДЛЯВАЦЬ док. 1. (зазнати втрат, тор
гуючи) проторгувати; п. сто рублёу проторгу
вати сто рублів; 2. (упродовж певного часу)
проторгувати; п. да самай вбсені проторгува
ти (аж) до самої осені.
ПРАГАНЙЦЬ недок., ПРАГНАЦЬ док. 1. про
ганяти, прогонити, прогнати, (багато кого,
багато що, усіх, усе) попроганяти, попрогонити; -наць сабаку прогнати собаку; -наць
са службы прогнати зі служби; -наць па шашы два шламётры прогнати по шосе (розм.
сошёю^ два кілометри; -наць праз строй істор. прогнати крізь стрій; 2. розм. запивати,
запйти; -наць бульбу малаком запйти кар
топлю молоком; 3. док. (спрагу) угамувати,
утйшити, заспокоїти.
ПРАГАРБЁЦЬ док. (певний час —розм.) прокорпіти; п. ц&лы дзень прокорпіти цілий день.
ПРАГАРЛАНІЦЬ / ПРАГАРЛАПАНІЦЬ док.
розм. прогорлати.
ПРАГАРНУЦЬ див. прагбртваць.
ПРАГАСЦЇЦЬ і ПРАГАСЦЯВАЦЬ док. про
гостювати.
ПРАГЇБ, -бу ч. прогин, (незак. д. — ще) уги
нання с ., прогинання с.
ПРАГІБАННЕ с . угинання, прогинання.
ПРАГІБАЦЦА недок. звор., пас., ПРАГНУЦЦА
док. угинатися, угнутися, увігнутися, проги
натися, прогнутися.
ПРАГІБАЦЬ недок., ПРАГНУЦЬ док. угинати,
угнути, увігнати, прогинати, прогнути.
ПРАГЛЁДОКАНЫ 1. переглянутий, проглянутий; 2. недоглянутий, недобачений; пропу
щений. — Див. ще праглядзёць, праглёдзець 1.
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ПРАГЛЁДЗЕЦЬ док. 1. (не помітити) недо
глянути, недоглядіти (ного, що), недобачити
(ного)\ пропустйти, проминути (що)', п. памылку недоглянути (недоглядіти) помилки;
2. розм. переглянути, проглянути, передиви
тися, продивйтися; (упродовж певного насу)
дивйтися [цілу годйну й т. /'«.], продивйтися;
О вбчы п. вйдивитися очі.
ПРАГЛЫНАЦЬ недок., ПРАГЛЫНАЦЬ док.
прям., перен. проковтувати, проковтнути, (розм.)
проглинати, проглинути; -нуць кбстачку
проковтнути кісточку; -н^ць юшу проковт
нути кнйжку; 0 -н^ць язык проковтнути язи
ка (язйк); жыуцбм бы ~нуу живцем би з’їв
(ковтнув); ні выплюнуць ні -н^ць і важко нестй, і кйнути шкода; і гйдко з’їсти, і шкода
вйкинути.
ПРАГЛЫНУТЫ проковтнутий; (перен.) проглйнутий. — Див. ще прагльїнаць.
ПРАГЛЙД, -ду ч. 1. (дія) перегляд, (незак. д. —
ще) переглядання с., проглядання с.; п. спек
такля перегляд вистави; 2. (помилка) недо
гляд; грубы п. грубий недогляд.
ПРАГЛЯДАЛЬНЬІ переглядовий.
ПРАГЛЯДАННЕ с. і ПРАГЛЙДВАННЕ с. пере
глядання, проглядання. — Пор. праглад&ць 1.
ПРАГЛЯДАЦЦА / ПРАГЛЙДВАЦЦА недок.
1. (бути видним) проглядатися; 2. пас. пере
глядатися, проглядатися, передивлятися.
ПРАГЛЯДАЦЬ / ПРАГЛЙДВАЦЬ недок., ПРАГЛЯНУЦЬ док. 1. недок. переглядати, про
глядати, передивлятися, продивлятися; п. газе
ты переглядати (проглядати, передивлятися,
продивлятися) газети; 2. (ставати видним)
проглядати, проглянути, прозирати, прозир
нути; сбнца -нула праз хмары сонце прогля
нуло крізь хмари.
ПРАГЛЯДЗЁЦЬ док. 1. переглянути, (розм.)
переглядіти, (багато що, усе) попереглядати;
проглянути, передивйтися, (багато що, усе)
попередивлятися, продивйтися; п. рукапіс пе
реглянути (проглянути, передивйтися, проди
вйтися) рукопис; 2. (упродовж певного насу)
продивйтися [цілу годйну й т. /«.]; п. усіб ноч
на збры продивйтися всю ніч на зорі.
ПРАГНА прислівн. прям., перен. жадібно, по
жадливо; хижо.
ПРАГНАЗІРАВАННЕ с. прогнозування.
ПАРГНАЗЇРАВАЦЦА недок. пас. прогнозува
тися.
ПРАГНАЗЇРАВАЦЬ недок. прогнозувати.
ПРАГНАНЫ 1. прогнаний; 2. заспокоєний,
угамований, утйшений. — Див. ще праганйць.
ПРХГНАСЦЬ ж . прям., перен. жадібність, по
жадливість, жадлйвість; хйжість; нен£сйтність, невситймість; зажерливість, ненажер
ливість, ненажерність.
ПРАГНАЦЬ див. праганяць.
ПРАГНУЦЦА див. прагібацца.
ПРАГНУЦЬ недок. 1. (дуже хотіти) жадати;
прагнути; 2. розм. хотіти пйти, відчувати спрагу
(жагу, згагу), (заст.) прагнути.
ПРАГНУЦЬ див. прагібаць.
ПРАГНЫ прям., перен. жадібний, пожадливий,
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жадлйвий; хйжий; нен&ейтний; невситймий;
зажерливий, ненажерливий, ненажерний.
ПРАГОЙДАЦЦА док. прогойдатися.
ПРАГОЙДАЦЬ док. прогойдати.
ПРАГОЙСАЦЬ і ПРАГАЙСАЦЬ док. розм.
(протягом певного часу) проганяти, прогасати, прошастати; ~с£у пауднй проганйв (про
гаяв) півдня.
ПРАГОРТВАЦЬ недок., ПРАГАРНУЦЬ док.
1. (сторінки) перегортати, перегорнути, (ба
гато, усе) поперегортати; 2. (прочищати,
розгрібаючи) прогортати, прогорнути, (бага
то, усе) попрогортати.
ПРАГРАБАЦЬ недок., ПРАГР&БЦІ док. 1. про
грібати, прогребтй; (граблями — ще) прогромаджувати, прогромадити; (лопатою й т. ін.
— звичайно) прогортати, прогорнути; проки
дати, прокйнути; 2. док. (упродовж певного
часу) прогребтй, прогром£дити.
ПРАГРАМА ж . у різн. знач, програма; п. раббтьі схбду проф£ма роботи зббрів; п. сярздняй
шкбльї профама середньої школи; п. канцЗрта проф£ма концерту.
ПРАГРАМЇРАВАННЕ с. профамування.
ПРАГРАМІРАВАЦЬ недок. профамувбти.
ПРАГРАМНЬІ (який містить у собі програму,
визначає основу діяльності) профамний; (який
є в навчальній програмі) профамбвий.
ПРАГР&БЦІ див. праграб&ць.
ПРАГРФС, -су ч. профес, поступ.
ПРАГРЗСІРАВАЦЬ недок. у різн. знач, професувати.
ПРАГРЗСЇРУЮЧЬІ 1. дієприкм., прикм. якйй
(що) професує; (мед.) професований; п.
склербз професований склероз; 2. дієприслівн. прогресуючи.
ПРАГУЛАЧНЬІ прогулянковий.
ПРАГУЛКА ж. прогулянка; (розм.) прогуляння с.
ПРАГУЛЬВАЦЦА недок., ПРАГУЛЙЦЦА док.
1. прогулюватися, прогулятися; проходжу
ватися, прохбдитися, (розм.) проходж&тися,
пройтйся, (розм.) проходйтися, (недок.) по
ходжати; 2. недок. пас. прогулюватися; профаватися.
ПРАГУЛЬВАЦЬ недок., ПРАГУЛЙЦЬ док.
1. прогулювати, прогуляти; -лйць аббд про
гуляти обід; ~лйць грбшьі прогуляти фбші;
2. (зазнавати поразки в грі) профавати, про
фіти, (багато, усе) попрофавати; -ляць шахматную партьно профати партію в шахи;
3. (проводити певний час у грі) програвати;
п. дзве гадзіньї у валейббл профіти дві годйни у волейббл.
ПРАГУЛЬТАЙНГЧАЦЬ док. розм. пробайдикувати.
ПРАГУЛЬШЧЬІК ч. розм. прогульник.
ПРАГУЛЬШЧЬІЦА ж. розм. прогульниця.
ПРАГУЛЙНЬІ 1. прогуляний; 2. прбфаний. —
Див. ще прафіьваць 1, 2.
ПРАГУМАВАНЬІ прогумований. — Див . ще
прагумбуваць.
ПРАГУМОУВАЦЬ недок., ПРАГУМАВАЦЬ док.
прогумовувати, прогумувати.
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п р а г у т а р ь іц ь док. розм. проговорйти; (розм.)
пробалакати, прогомоніти.
ПРАГУЧАЦЬ / ПРАГУЧЙЦЬ док. 1. прозвуча
ти; пролунати; (про звуки струн і т. ін. —
звичайно) пробриніти; ~ч&у стрзл прозвучав
(пролунів) постріл; 2. перен. прозвучати; у
ягб слбвах ~ч£ла нездавбленасць у його сло
вах прозвучало незадоволення; гіга гістбрьія
—чала на усю країну ця історія прозвучала
на всю країну.
ПРАГУШКАЦЦА док. (на гойдалці —упродовж
певного часу) прогойдатися.
ПРАГУШКАЦЬ док. (упродовж певного часу)
прогойдати; п. цілую гадзіну прогойдати цілу
годйну.
ПРАГЙРКАЦЬ док. (про собаку) прогарчати.
ПРАДАВАЦЬ недок., ПРАДАЦЬ док. продавати,
продати, (про багато що, про все) попродава
ти, попродати; спродувати, спродати, спрода
вати, спродати, (про багато що, про все) по
спродувати; (розм.) запродувати, запродати,
(про багато що, про все) позапродувати; (роз
продувати) випродувати, вйпродати; 0 дрйжьікі ~в&ць а) підгинати хвоста, удаватися в
переполох; б) хапати дрижаки; як пшаніцу
прад&ушьі (спаць) (спати) без [задніх] ніг.
ПРАДАДЗЕНЬІ проданий, спроданий; (розм.)
запроданий. — Див. ще прадав&ць.
ПРАДАЖНІК ч. зрйдник, (рідко) зрадлйвець;
(продажна людина) запроданець.
ПРАДАЖНІЦА ж . зрадниця, (рідко) зрадлйвиця; запроданка.
ПРАДАЖНІЦЮ прям., перен. зрадницький, (рід
ко) зрадний; (оманливий, підступний і т. ін. —
ще) зрадливий; (продажний) запроданський.
ПРАДАЖНІЦТВА с. зрада ж.; (віроломство)
зрадництво; (продажність) запроданство.
ПРАДАЖНЬІ у різн. знач, продажний; ~ная цана продажна ціна; ~ная душа продажна душа.
п р а д а ^ г а в а т а с ц ь ж. довгастість.
п р а д а ^ г а в а т ь і довгастий; п. твар довгасте
облйччя (лице).
ПРАДАУжАЛЬНІК ч продовжувач.
ПРАДАУЖАЛЬНІЦА ж. продовжувачка.
ПРАДАУжАЦЬ і ПРАДОУЖВАЦЬ недок.,
п р а д О у ж ь іц ь док. продбвжувати, про
довжити; -дбужьщь лінію продовжити лінію;
-дбужьіць адпачйнак продовжити відпочйнок; -дбужмць размбву продовжити розмову;
-дауж&ць гаварьщь говорйти (вестй, прова
дити) далі.
ПРАДАУЖЙННЕ с . продбвження.
ПРАДАУШЧЙК, -кк ч. продавець.
ПРАДАУШЧЬІЦА ж. продавець ч., продавщйця.
ПРАДБАЧАННЕ с . передбачення.
ПРАДБАЧАНЬІ передбачений, (рідко) завба
чений.
ПРАДБАЧВАЦЬ недок., п р а д б а ч ь іц ь док.
(угадувати наперед) передбачати, передбачи
ти, (рідко) завбачати, завбачити; усягб не -чьші
усього не передбачиш.
ПРАДБАЧЬІЦЦА недок. передбачитися; пераменьї надвбр’я не п. зміни погоди не перед
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бачають; -чацца вялікія затрати передбача
ють велйкі вйтрати.
ПРАДБАЧЬІЦЬ1 недок. (вивчаючи, аналізуючи
факти, робити правильні висновки про май
бутній розвиток чого-небудь) передбачати; п.

будучьіню передбачати майбутнє; я ~чу вялі
кія непрьібмнасці я передбачаю велйкі непри
ємності.
ПРАДБАЧЬІЦЬ2 див. прадбачваць.
ПРАДВЕСНЕ с. (пора напередодні весни) про
весна ж., провесінь ж.
ПРАДВЕСНІК ч. провісник, передвісник, ві
щун.
ПАРДВЕСНІЦА ж. провісниця, передвісниця,
віщунка.
ПРАДВЕСЦЕ с. передвістя, передвістка ж.,
прйзвістка ж., (поез.) провість ж., передчуття.
ПРАДВЬІЗНАЧАНАСЦЬ ж. вйзначеність [на
перед]; зумовленість; приреченість.
ПРАДВЙЗНАЧАНЬІ визначений [наперед];
зумовлений; приречений. — Див. ще. прадвьізначаць.
ПРАДВЬІЗНАЧАЦЦА недок., ПРАДВЬІЗНАЧЬІЦЦА док. визначатися, (рідше) визначу
ватися [наперед], визначитися [наперед];
зумовлюватися, зумовитися; прирікатися,
приректйся.
ПРАДВЬІЗНАЧАЦЬ недок., ПРАДВЬІЗНАЧЬІЦЬ док. визначати, (рідше) визначувати
[наперед], визначити [наперед]; зумовлюва
ти, зумовити; прирікати, приректй; -вмзначьіць шляхі развіцця вйзначити [наперед] (зу
мовити) шляхй розвитку.
ПРАДВЬІЗНАЧЙННЕ с . 1. (дія) визначення
[наперед]; приречення; 2. (те, що визначене)
доля ж.; призначення; п. лесу присуд долі.
ПРАДВЯШЧАННЕ с . 1. (дія) пророкування,
пророчення, передрікання, передречення;
(заст.) прорікання, проречення; провіщен
ня, (незак. о. — ще) провіщання, віщування;
2. (те, що напророковане) пророцтво, віщу
вання, передречення.
ПРАДВЯШЧАЦЦА недок. пас. передвіщатися;
заповідатися.
ПРАДВЯШЧАЦЬ недок., ПРАДВЯСЦЇЦЬ док.
пророкувати, пророчити, напророчити; пе
редрікати, передректй; прорікати, проректй,
прирікати, приректй; провіщати, провісти
ти, передвіщати, передвістйти, (недок.) віщу
вати, (обл.) вістувати, заповідати; -вясцщь будучьіню напророчити (передректй) майбутнє.
ПРАДЖГАЦЬ док. розм. (швидко пройти, про
їхати) промчати; (розм.) прогнати, прогна
тися; пронестися; пролетіти; (поез.) пролйнути, промайнути; п. пяць кіламетрау пром
чати (прогнати, прогнатися, пронестйся,
пролетіти) п’ять кілометрів.
ПРАДЗЕУБАНЬІ див. прадзяубанм.
п р а д з Е у б в а ц ц а недок., п р а д зя У б ц їс я
док. 1. (про пташенят) прокльовуватися, про
клюнутися, викльовуватися, вйклюнутися.
ПРАДЗЕ^БВАІІЬ недок., ПРАДЗЯУВАЦЬ і
п р а д з я у б ц і док. 1. (про пташенят) про
кльовувати, проклювати, проклюнути, про
дзьобувати, продзьобати; І. (робити дірку,
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1. наказувати, наказати; пропонувати, за
стукаючи чим-небудь) продовбувати, продов
пропонувати; (перен.) диктувати, продикту
бати; 3. (док. (упродовж певного часу) про
вати; 2. (робити об о в’я зковим відповідно до
клювати, продовбати.
правил, звичаїв і т. ін.) припйсувати, припи
ПРАДЗІВА с. 1. прядіння; ручнбе п. ручне пря
сати, (багато що, усе) поприпйсувати.
діння; 2. прядиво.
п р а д п р ь іЕ м е ц і п р ад п р ь іЕ м ц а* ПРАДПРАДЗЇЛЬНЬІ прядильний, прядивний.
ПРЬІМАЛЬНІК ч. підприємець.
ПРАДЗЇЛЬШЧЬІК ч. прядйльник.
ПРАДПРЬіЕМНІЦТВА с . підприємництво.
ПРАДЗІЛЬШЧЬІЦА ж. прядйльниця.
ПРАДЗІМАЛЬНЬІ техн. продувальний, про ПРАДПРЬіЄМСТВА с. підприємство.
дувний.
ПРАДПРЬІМАЛЬНАСЦЬ ж. заповзятливість;
підприємливість, діловйтість.
ПРАДЗІМАННЕ с . продування.
ПРАДЗІМАЦЦА недок. пас. продуватися; про ПРАДПРЬІМАЛЬНІЦА ж . підприємниця.
дмухуватися.
ПРАДПРЬІМАЛЬНЬІ заповзятливий; (книжн.)
ПРАДЗІМАЦЬ недок., ПРАДЗЬМУЦЬ док.
підприємливий; діловйтий.
продувати, продимати, продути, (багато що, ПРАДРАКАЛЬНІК ч. віщун.
усе) попродувати; (розм.) продмухувати, про
ПРАДРАКАЛЬНІЦА ж. віщунка.
дмухати, продмухнути.
ПРАДРАКАННЕ
с . 1. (дія) прорікання; віщу
ПРАДЗІМНЬІ техн. продувальний, продувнйй.
вання; пророкування; 2. (те, що прорікають)
ПРАДЗЬМУТЬІ продутий; (розм.) продмуха
проречення; пророцтво.
ний. — Див. ще прадзімаць.
ПРАДРАКАЦЦА недок. пас. прорікатися; віщуПР^ЗІРАЦЬ недок., ПРАДРАЦЬ док. проди
ватися; пророкуватися.
рати, продерти, продрати, (багато що, усе) ПРАДРАКАЦЬ недок., ПРАДРАЧЬІ док. пропопродирати; -раць вбчьі продерти (продра
рікати, проректй; пророкувати, напророку
ти, вульг. пролупйти) очі.
вати, пророчити, напророчити; віщувати, на
ПРАДЗЯУБАНЬІ і ПРДДЗЕУБАНЬІ1. прокльовіщувати.
ваний, продзьобаний; 2. продовбаний. —
ПРАДРАНЬІ продертий, продраний. —Див. ще
Див. ^е прадзеубваць.
прадзіраць.
ПРАДЗЯУБАЦЬ див. прадзеубваць.
ПРАДРАЦЬ див. прадзір&ць.
ПРАДЗЯУБЦІ див. прадзеубваць.
ПРАДРАЧОНЬІ напророчений, передречений;
ПРАДЗЯУБЦЇСЯ див. прадзеубвацца.
проречений, приречений; провіщений, пе
ПРАДКАЗАЛЬНІК ч . віщун, провісник.
редвіщений. — Див. ще прадракаць.
ПРАДКАЗАЛЬНІЦА ж . віщунка, провісниця.
ПРАДРАЧЬІ див. прадракаць.
ПРАДКАЗАЛЬНЬІ передбачуваний.
недок. пас. вирішуватися на
ПРАДКАЗАННЕ с. 1. (дія) пророкування, про ПРАДРАШАЦЦА
перед, (рідше) вирішитися наперед.
рочення, передрікання, передречення; (заст.)
прорікання, проречення; провіщення, (не- ПРАДРАШАЦЬ недок., ПРАДРАШЙЦЬ док.
вирішувати, (рідше) вирішати напербд, вйрізак. д. — ще) провіщання, віщування; 2. (те,
шити наперед.
що напророковане) пророцтво, віщування,
ПРАДРАИіОНЬІ вйрішений [наперед]. — Див.
передречення.
ще прадрашаць.
ПРАДКАЗАНЬІ напророчений, передречений;
проречений, приречений; провіщений, пе ПРАДРЬІЛЯВАЦЬ док. (дрилем) просвердлйти, (багато що, усе) попросвердлювати.
редвіщений. — Див. ще прадк&зваць.
ПРАДКАЗВАЦЦА недок. пас. 1. передвіщати ПРАДРЬІХНУЦЬ док. розм. груб, прохроптй.
ся; заповідатися; 2. передбачатися.
п р а д с т а У л й ц ц а недок., ПРАДСТАВІЦЦА
ПРАДКАЗВАЦЬ недок., ПРАДКАЗАЦЬ док.
док. 1. (під час знайомства) рекомендувати
1. пророкувати, напророкувати, пророчити,
ся, відрекомендовуватися, відрекомендува
напророчити, передрікати, передректй; протися, (рідше) представлятися, представитися;
рікати, проректи, прирікати, приректй; про
2. недок. пас. рекомендуватися, представля
віщати, провістйти, передвіщати, передвістися. — Пор. прадстаулйць 3.
тйти, (недок.) віщувати; (обл.) вістувати, за ПРАДСТАйЛЙЦЬ недок., ПРАДСТАВІЦЬ док.
повідати; 2. передбачати, передбачити.
1. (до нагороди) представляти, представити;
ПРАДОННЕ с. безодня ж., прірва ж., провал
2. подавати, подати; -віць дакументьі подати
ля, провалина ж.
документи; 3. (під час знайомства) рекомен
дувати, відрекомендовувати, відрекомендувати;
ПРАДОУЖВАЦЬ див. прада}Ькаць.
(рідко) представляти, представити; 4. недок.
ПРАДПАСЬІЛКА ж. передумова.
(бути представником) представляти, (книжн.)
ПРАЦПІСАННЕ с. 1. заст. наказ ч.; розпоря
репрезентувати; -ляць інтарЗсн (чьіе) пред
дження; 2. (пропозиція дотримуватися чогоставляти (репрезентувати) інтереси (чиї).
небудь) прйпис ч., (рідше) приписання, припйсування; п. урача прйпис лікаря, лікар ПРАДСТАУНЇЧЬІ політ., юр. представницький;
~чмя устанбвьі представнйцькі установи.
ський прйпис.
ПРАДПЇСАНЬІ 1. запропонований; продик ПРАДУГАДАНЬІ угаданий [наперед]; передба
чений. — Див. ще прадуг&дваць.
тований; 2. припйсаний; прописаний. —
Див. ще прадпісваць.
ПРАДУГАДВАННЕ с. угадування [наперед];
передбачення.
ПРАДПЇСВАЦЬ недок., ПРАДПІСАЦЬ док.
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ПРАДУГАДВАЦЦА недок. пас. угйдуватися [на
перёд]; передбачатися.
ПРАДУГАДВАЦЬ недок., ПРАДУГАДАЦЬ док.
угадувати [наперёд]; угадати [наперёд]; пе
редбачати, передбачити.
ПРАДУГЛЁДЖАНЫ передбачений, (рідше)
завбачений. — Див. ще прадуглёджваць.
ПРАДУГЛЁДЖВАЦЦА недок. пас. передбача
тися.
ПРДДУГЛЇДЖВАЦЬ недок., ПРАДУГЛЇДЗЕЦЬ
док. передбачати, передбйчити, (рідше) за
вбачати. завбачити.
ПРАДУЗЯТА прислівн. уперёджено.
ПРАДУЗЙТАСЦЬ ж. 1. (властивість) уперёдженість; 2. (почуття) упередження с.
ПРАДУЗЙТЫ уперёджений.
ПРАДУКТ, -ту ч. у різн. знач, продукт; сыры п.
сирйй продукт; п. згар&ння продукт згоран
ня; -ты (мн.: харчі) продукти.
ПРАДУКТААБМЁН, -ну ч. екон. продуктообмін.
ПРАДУКЦЙЙНА прислівн. продуктивно.
ПРАДУКЦЬІЙНАСЦЬ ж. у різн. знач, продук
тивність.
ПРАДУКЦЙЙНЫ у різн. знач, продуктивний.
ПРАДУКЦЫЯ ж. продукція; валавія п. валова
продукція; прамыслбвая п. промислова про
дукція.
ПРАДУРЬІЦЦА док. (упродовж певного часу)
пропустувати, (розм.) прожирувати.
ПРАДУХА ж. розм. 1. (отвір) душнйк ч., від
душина, продуха; 2. перен. продуховина, від
душина, (рідко) продухвина.
ПРАДУХІЛЕННЕ с. запобігання, запобіження
(чому), відвертання, вщвёрнення (чого).
ПРАДУХІЛЕНЬІ вщвёрнений, вщвёрнутий. —
Див. ще прадухілйць.
ПРАДУХІЛЯЦЦА недок. пас. відвертатися.
ПРАДУХІЛЙЦЬ недок., ПРАДУХІЛІЦЬ док.
запобігати, запобігти (чому), відвертати, від
вернути (що)\ -ліць няшчасце запобігти ли
хові (лиху), відвернути лйхо.
ПРАДУШАНЫ1 продавлений, продушений;
проламаний, проломлений. — Див. ще пра
душваць.
ПРАДУШАНЫ2 розм. (парфумами) пропаха
ний. — Див. ще прадушыць*.
ПРАДУШВАІЩА недок. пас., ПРАДУШЙЦЦА
док. продавлюватися, продавйтися, (розм.) продушуватися, продушйтися; проломлюватися,
проламуватися, проломитися; чамад&н -шыуся
валіза продавилася (продушилася).
ПРАДУШВАЦЬ недок., ПРАДУШЙЦЬ док.
продавлювати, продавйти; (розм.) продушувати, продушйти; проломлювати, проламу
вати, проломйти; -шыць дно чайніка прода
вйти (продушйти) дно чайника.
ПРАДУШЙЦЦА1 див. прадушвацца.
ПРАДУШЙЦЦА2 док. розм. (просякнути пар
фумами) пропахатися.
ПРАДУШЙЦЬ1 див. прадушваць.
ПРАДУШЙЦЬ2 док. розм. (просякнути парфу
мами) пропахати.
ПРАДЧУВАННЕ с. передчуття.
ПРАДЧУВАЦЦА недок. пас. передчуватися.

ПРАДЧУВАЦЬ недок. передчувати.
ПРАДЫРЫЖЙРАВАЦЬ док. продиригувати.
ПРАДЭ31НФ1ЦЫРАВАНЫ продезинфікований.
— Див. ще прадззінфіцйраваць.
ПРАДЗЗІНФІЦЙРАВАЦЬ док. продезинфі
кувати.
ПРАД’ЯУЛЁННЕ с. 1. подання, (незак. д. ще) подавання; пред’явлення, (незак. д. —
ще) пред’явлйння; 2. вйсунення, (незак. д. —
ще) висування.
ПРДЦ’ЯУЛЕНЫ 1. показаний, пбданий; пред’яв
лений; 2. вйсунутий, вйсунений. — Див. ще
прад’яуляць.

ПРАД’Я^ЛЙЦЦА недок. пас. 1. показуватися;
подаватися; пред’являтися; 2. висуватися.
ПРАД’ЯУЛЙЦЬ недок., ПРАД’ЯВІЦЬ док.
1. (про документ, квиток і т. ін.) показувати,
показати; подавати, подати; (рідко книжн.)
пред’являти, пред’явйти; ён -віу дакумёнты
він показав докумёнти; 2. (заявляти про пре
тензії щодо кого-, чого-небудь) висовувати,
висувати, вйсунути; -віць абвінавачанне (ко
м у) обвинуватити (кого), вйсунути звинува
чення (ком у)’, -віць прзтЗнзію (на што) заявйти ^вйсунути) претёнзш (на що).
ПРАД’ЯУНЇК, -ка ч. подавёць, (рідко) пред’явнйк.
ПРАД’ЯУНЇЦА ж. подавець ч., (рідко) пред’явнйця.
ПРДД’ЯУНЇЧЬІ подавця (род. в.), подавців,
(рідко) пред’явнйцький.
ПРАЁКТ ч. у різн. знач. проёкт; п. дагавбра проёкт договору; п. злектрастанцьіі проёкт елек
тростанції.
ПРАЁКТНА-ПОШУКАВЫ проектно-пошуко
вий.
ПРАЕКЦ1Р0ВАЧНЫ проектувальний.
ПРАЕКЦІРОУКА ж. проектування с.
ПРАЕКЦ1Р0УШЧЫК ч. проектувільник.
ПРАЕКЦІРОУШЧЬІЦА ж . проектувальниця.
ПРАЁНЧЫЦЬ док. у різн. знач, простогнати;
(жалібно — ще) проквилйти.
ПРАЕЦЙРАВАННЕ с. техн. проектування.
ПРАЖАВАНЬІ прожований. —Див. ще пражбуваць.

ПРАЖАВАЦЬ див. пражбуваць.
ПРАЖАНІЦА ж. обл. печёня, (розм.) печёне с.,
смаженйна.
ПРАЕЦЙРАВАЦЬ недок. проектувати.
ПРАЁМ ч. буд. проріз; прбйма ж., отвір; акбнНЫ п. віконний отвір.
ПРАЁМНЫ буд. прорізовий.
ПРАЖАНЫ у різн. знач, смажений, пряжений,
(рідше) жарений. — Див. ще пр&жыць.
ПРАЖОНКА ж. обл. кул. верещака.
ПРАЖОУВАЦЬ недок., ПРАЖАВАЦЬ док. прожбвувати, прожувати.
ПРАЖРАЦЬ див. пражЗрці.
ПРАЖЬІВІЦЬ: душу п. (рідко) прохарчуватися,
прожйти.
ПРАЖЬІЛКА ж. прожйлок ч., прожйлка.
ПРАЖЫЦЬ недок. 1. смажити, пряжити, (розм.)
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жарити; 2. розм. (бити з азартом) жарити,
гатйти.
ПРАЖФРНАСЦЬ і ПРАЖ&РЛІВАСЦЬ ж. ненажерли вість, прожерливість, ненажерність.
ПРАЖЙРНЫ і ПРАЖдРЛІВЬІ ненажерливий,
прожерливий, ненажерний; (розм.) пажерли
вий.
ПРАЖФРЦІ / ПРАЖРАЦЬ док. розм. прожерти.
ПРАЗ прийм. зі знах. в. 1. крізь; через; (розм.)
проз; прайсці п. натбуп пройтй крізь натовп;
праняць п. кашулю пройнйти крізь сорочку;
свіціцца праз дзіркі світитися іфізь дірки; гля
дзёць п. акуляры дивйтися крізь (через) оку
ляри; ісці п. лес ітй через ліс; выскачыць п.
акнб вйскочити через (крізь) вікно; усміх&цца п. слёзы усміхатися крізь сльози; 2. через;
данясённе прыйшло п. дзвё гадзіньї донёсення
прийшло чёрез дві години; спагнаць п. суд
стягнути чёрез суд; я п. гётага чалавёка мнбгае страціу я чёрез цю людйну багато втра
тив; разьшш'ся п. дрббязь розійшлйся чёрез
дрібницю; п. недахоп чксу чёрез брак часу;
3. (протягом ного) перекладають безприймен
никовими конструкціями ён гаварыу сам з саббю п. усю дароіу він говорив сам із собою
всю дорогу; 4. (зі словами «мера», «сіла» та
ін.) над, понад; п. мёру понад міру; п. сілу
над сйлу, чёрез сйлу; 0 глядзёць п. п&льцы
дивйтися крізь пальці; сказ&ць п. зубы ска
зати крізь зуби; глядзёць п. ружбвыя акуляры
дивйтися крізь рожёв1 окуляри; сам (самб) п.
сябё (без видимої припини) самё (само) по со
бі; як п. сон як крізь сон.

ПРАЗАНДЗЇРАВАЦЬ док. прозондувати.
ПРАЗЗЙЦЬ док. (якийсь нас) просяяти; проблищати; п. ц5лы дзень просяяти цілий день.
ПРА31ХАЦЁЦБ док. (якийсь нас) просяяти;
проблйскати, проблищати.
ПРАЗМЁРНА прислівн. надмірно, надміру, по
надміру, чёрез міру, (рідко) надмір.
ПРАЗМЁРНАСЦБ ж. надмірність; надмір н.\
0 ад -ці пачуццяу чёрез надмір почуттів.
ПРАЗМЁРНЫ надмірний.
ПРАЗОРЛІВА прислівн. прозорливо, прозірливо.
ПРАЗОРЛІВЕЦ, -ліуца н. прозорлйвець.
ПРАЗОРЛІВІЦА ж. прозорлйвиця.
ПРА30РЛ1ВЫ прозорливий, прозірливий;
(поез.) винозорий.
ПРАЗОРЦА н. і ж. (про чоловіка) ясновидець н.,
прозорлйвець; (про жінку) ясновидиця ж .,
прозорлйвиця ж.
ПРАЗРЙСТА прислівн. прям., перен. прозоро,
(рідко) прозірно, прозористо, прозірчасто,
прозорчасто.
ПРАЗРЙСТАСЦЬ ж. прям., перен. прозорість,
(рідше) прозірність.
ПРАЗРЙСТЫ 1. прям., перен. прозорий, (рід
ше) прозірний, прозористий, прозірчастий,
прозорчастий, просвітчастий; ~тае шкло
прозоре скло; п. намёк прозорий натяк;
2. (про погляд) пронйкливий, гострий.
ПРАЗЙБІЦЦА док. обл. застудйтися, (про ба
гатьох, про всіх) позастуджуватися; простудйтися; (обл.) перестудйтися.

ПРАЗЙБІЦЬ док. обл. застудйти, простудйти,
(розм.) захолодйти; (обл.) перестудйти.
ПРАЗЙБЛЫ який (що) змерз (замёрз), змёрзлий, якйй (що) промёрз (перемёрз), промер
злий, перемёрзлий.
ПРАЗЙБНУЦЬ док. змёрзнути, змёрзти, перемёрзнути.
ПРАЗЯВАНЫ розм. проґавлений. — Див. ще
празяв&ць.

ПРАЗЯВХЦЬ док. розм. (пропустити що-небудь) проґавити.
ПРАІНТЗРВ’ЮЇРАВАЦЬ док. проінтерв’юва
ти.
ПРАЙГРАВАЛЬНІК н . профавйч.
ПРАЙ ГРАВАННЕ с. профавання.
ПРАЙГРАВАЦЬ недок ., ПРАЙГРАЦЬ док.
1. профавати, профіти, (багато, усе) попрофавати; (зазнаваити збитків — ще) утра
чати, утратити; ~гр&ць шмат грбшай профати
багато фошей; ~гр&ць матч профіти матч;
~гр£ць вальс профати вальс; ~гр&ць пёршы
акт п’ёсы профати пёрший акт п єси; 2. док.
(упродовж певного насу) профати; ~гр&ць нёкалькі год на сцЗне профати декілька років
на сцёш.
ПРАЙГРХНЫ у різн. знан. профаний. — Див.
ще прайграваць.

ПРАЙД31СВЁТ н. розм. пройдйсвіт, пройда.
ПРАЙД31СВЁТКА ж. розм. пройдйсвітка,
пройда.
ПРАЙДОХА ч. і ж. розм. знев. пройдйсвіт **.,
пройдйсвітка ж., пройда н. і ж.
ПРАКАВЁТНЫ < ПРАКАВЁЧНЫ віковічний,
одвічний, відвічний, предковічний, віковйй.
ПРАКАЛАЦІЦЦА док. протремтіти, продрижати; протрусйтися.
ПРАКАЛАЦҐЦЬ док. (про лихоманку) протрястй, протрусйти.
ПРАКАЛОЦЬ1 див. пракблваць.
ПРАКАЛОЦЬ2 док. проколоти [цілий день
і т. ін .], прорубати; увёсь дзень -лбу дрбвы
увёсь день проколов (колов) дрова.
ПРАКАЛУПХНЬІ проколупаний; (розм.) прокопйрсаний. — Див. ще пракалупваць.
ПРАКАЛУПВАЦЬ і ПРАКАЛУПЛІВАЦЬ не
док ., ПРАКАЛУПАЦЬ док. і ПРАКАЛУПНУЦЬ
док. однокр. 1. проколупувати, проколупати,
проколупнути; (док. розм.) прокопирсати, про
копирснути; 2. док. (упродовж певного насу)
проколупати, прокопирсати [цілу годйну,
цілий день і т. ін.].
ПРАКАЛЫВАДЦА док. (упродовж певного на
су) прогойдатися, прохит&тися.
ПРАКАЛЬІВАЦЬ док. (упродовж певного насу)
прогойдати, прохитати.
ПРАКАМЕНЦІРАВАНЬІ прокоментований. —
Див. ще пракаменщраваць.

ПРАКАМЕНЦЇРАВАЦЬ док. прокоментувати.
ПРАКАМПАСЦЇРАВАНЬІ залізн. та ін. про
компостований. —Див. ще пракампасціраваць.
ПРАКАМПАСЦІРАВАЦЬ док. залізн. та ін.
прокомпостувати.
ПРАКАНТРАЛЯВАНЫ проконтрольований. —
Див. ще пракантраляв&ць.
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ПРАКАНТРАЛЯВАЦЬ док. проконтролювати.
ПРАКАНЬКАЦЬ док. розм. про канючити.
ПРАКАПАНЬІ і ПРАКОПАНЬІ прокопаний.
— Див. ще пракбпваць.
ПРАКАПАЦЬ див. пракбпваць.
ПРАКАРМЇЦЦА див. пракбрмлівацца.
ПРАКАРМЇЦЬ див. пракбрмліваць.
ПРАКАРМЛбННЕ с. годівля ж ., годування,
прогодування, прокормлення; харчуван
ня, прохарчування.
ПРАКАРПАЦЦА див. пракбрпацца.
ПРАКАТАВАНЬІ промучений; промордова
ний; прокатований. — Див. ще пракатаваць.
ПРАКАТАВАЦЬ док. промучити; (розм.) про
мордувати, прокатувати.
ПРАКАТВАЦЬ1недок., ПРАКАТАЦЬ1док. техн.
прокатувати, прокатати; -таць лістьі жалбза
прокатати листй заліза.
ПРАКАТВАЦЬ2 недок., ПРАКАТАЦЬ2 і ПРАКАЦІЦЬ док. 1. (катати , возити) прокату
вати, прокатати; 2. недок. перен. розм. (відхи
ляти, не вибирати куди-небудь) провалювати;
-ціць на вмбарах провалйти на вйборах, не
обрати; 0 -ціць на вараньїх забалотувати, прокотйти на воронйх.
ПРАКАТКА ч . техн. прокатування с.
ПРАКАТЧЬІК ч . техн. прокатник.
ПРАКАТЧЬІЦА ж . техн. прокатниця.
ПРАКЙШКАЦЦА док. розм. (протягом певного
часу) провозитися, промарудитися, продлу
батися, прошпортатися; п. цЗльї дзень провозйтися (промарудитися) цілий день.
ПРАКЇДАЦЦА див. пракідвацца.
ПРАКЇДАЦЦА недок., ПРАКЇНУЦЦА док.
1. пробиватися, пробйтися, (про багато що,
про все) попробиватися; у валас&х -нулася
авізна у волоссі пробйлася (з’явйлася) сиви
на; 2. (на короткий час або де-не-де) з’явля
тися, з’явйтися, (рідше) появлятися, появйтися; 3. (про висип) проступати, проступйти,
виступати, вйступити, (про багато) повисту
пати; 4. траплятися, трапитися; паміж суніц
-даліся чарніцьі поміж сунйць траплялися
чорнйці; 5. перен. розм. (про почуття, пере
живання) виявлятися, вйявитися. проявля
тися, проявйтися; 6. док. обл. (від сну) прокйнутися, проснутися, пробудйтися; 7. недок.
пас. у різн. знач, прокидатися. — Пор. пракідващА
ПРАКІДВАЦЦА недок., ПРАКЇДАЦЦА док.
1. (протягом певного часу) прокидатися,
прометатися, проборсатися; усю ноч -дауся
у лбжку усіо ніч прокидався в ліжку; 2. розм.
(тяжко, як-небудь проживати) перебивати
ся, перебйтися; (розм.) перебуватися, перебутися, перемагатися, перемогтйся; сяк-так
-дацца да вясньї сяк-так перебйтися (перебутися, перемогтйся) до веснй; 3. недок. пас.
у різн. знач, прокидатися.
ПРАКІДВАЦЬ1 недок., ПРАКІДАЦЬ док. 1. у
різн. знач, прокидати, прокйдати; -даць
сц&жку у снезе прокйдати стежку в снігу;
2. (упродовж певного часу) прокйдати;
3. розм. док. прогодувати, (розм.) згодувати.
ПРАКІДВАЦЬ2 і ПРАКІДАЦЬ недок., ПРАКЇ-

НУЦЬ док. 1. (крізь що-небудь) прокидати,
прокйдати, прокйнути; -кінуць вярбуку паміж сукбу прокйнути мотузка (мотузок, мо
тузку) між сучків; 2. (на рахівниці, карт,
та ін.) прокидати, прокйнути; -кінуць на
лічьільніках прокйнути на рахівнйці; -кінуць
мяч спорт, прокйнути м’яча (м’яч); -кінуць
карту прокйнути карту.
ПРАКІДКЇ розм. спритний, меткйй; виверткий;
пронозливий, пронозуватий; пролазливий.
ПРАКЛАДАЦЬ і ПРАКЛАДВАЦЬ недок., ПРАКЛАСЦІ і ПРАЛАЖЬІЦЬ док. 1. проклала
ти, прокласти; (дорогу — ще) торувати, про
торувати; -класці дарбгу праз лес прокласти
(проторувати) дорогу (шлях) через ліс; -класці
сцёжку проторувати стежку; 2. док. (упро
довж певного часу) прокласти; паудня -клау
дрбвы півдня клав (проклав) дрова; 3. (чимнебудь) перекладати, перекласти, (багато, усе)
поперекладати.
ПРАКЛАДАЧНЫ прокладний.
ПРАКЛАДКА ж . 1. (дія) прокладання с., пере
кладання с., перекладення с.\ п. чьігункі про
кладання залізнйці; п. курсу мор. прокладан
ня курсу; 2. (проміжний шар, предмет) про
кладка.
ПРАКЛАДНЙ прокладнйй.
ПРАКЛАДЧЫК ч . прокладач.
ПРАКЛАДЧЬІЦА ж . прокладачка.
ПРАКЛЁЙВАЦЬ недок., ПРАКЛЙІЦЬ док.
1. проклеювати, проклеїти; 2. док. (упродовж
певного часу) проклеїти; -леіць цільї дзень канвёрты проклеїти цілий день конверти.
ПРАКЛЁЙКА ж. (дія) проклеювання с.
ПРАКЛЁЙШЧЫК ч. проклеювач.
ПРАКЛЁЙШЧЫЦА ч. проклеювачка.
ПРАКОЛВАЦЬ недок., ПРАКАЛОЦЬ док. 1. про
колювати, проколоти; протикати, проткнути,
простромлювати, простром йти; (розм.) проса
джувати, просадйти, проштрйкувати, про
штрикнути; пробивати, проб йти; -калбць
ігблкай папёру проколоти голкою папір; -ка
лбць штыкбм проколоти (проткнути, простромйти) багнетом; 2. розм. док. (рогами) пробйти
рогами], проколоти [рогами], простромити
рогами].
ПРАКОЛКА ж. (дія) проколювання. — Пор.
пракблваць 1.

ПРАКОПВАЦЬ недок., ПРАКАПАЦЬ док.
1. прокопувати, прокопати, (багато, усе)
попрокопувати; 2. док. (упродовж певного ча
су) прокопати; -пау увесь дзень прокопав ці
лий день.
ПРАКОПКА ж. прокоп ч., прокопання с., (незак. д. — звичайно) прокопування с.
ПРАКОРМЛІВАЦА недок. звор., пас., ПРАКАРМІЦЦА док. 1. прогодовуватися, поргодуватися, прохарчовуватися, прохарчуватися;
2. недок. пас. прогодовуватися; прохарчову
ватися.
ПРАКОРМЛІВАЦЬ недок., ПРАКАРМЇЦЬ док.
1. прогодовувати, прогодувати, (розм.) зго
дувати; (надаючи харчі — ще) прохарчовува
ти, прохарчувати; 2. (док.: годувати упродовж
певного часу) прогодувати, прохарчувати.
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ПРАКОРПАЦЦА / ПРАКАРПАЦЦА док. розм.
(упродовж певного часу) прокопатися; (розм.)
промарудитися, продлубатися, про шпортати ся.
ПРАКРАКТАЦЬ / ПРАКРАХТАЦЬ док. про
кректати.
ПРАКРОЧЬІЦЬ док. 1. прокрокувати; 2. (упро
довж певного часу) проходйти, прокрокувати.
ПРАКРУЖЙЦЦА док. 1. прокружляти, прокрутйтися; птушкі -жмліся над хатай пташки
прокружляли (прокрутилися) над хатою;
2. (упродовж певного часу) прокружляти,
прокрутйтися.
ПРАКРУЖЙЦЬ док. 1. прокружляти, прокру
тйтися; над вескай -жьіу самалет над селом
прокружляв (прокрутився) літак; п. усю ноч
па лесе прокружляти (прокрутйтися) цілу ніч
по лісу; 2. (упродовж певного часу) прокруж
ляти, прокрутйти.
ПРАКТИКА ж. практика; вьівучаць што-небудзь
на -тьїцьі вивчати що-небудь на практиці;
прьімяніць ведьі на -тьїцьі застосувати знання
на практиці; чалав&к має ~ку людйна має
практику (досвід).
ПРАКТЬІКАВАННЕ с. 1. (дія) вправляння;
2. (заняття; завдання) вправа; ~нні па
стральбе вправи зі стрільбй; гімнастмчньїя
~нні гімнастйчні вправи; ~нні па беларускай
мбве вправи з білоруської мови.
ПРАКТЬІКАВАНЬІ практикований.
ПРАКТЬІКАВАЦЦА недок. 1. (застосовувати
ся на практиці) практикуватися; 2. (набува
ти досвіду) практикуватися, вправлятися;
3. пас. практикуватися.
ПРАКТЬІКАВАЦЬ недок. 1. (застосовувати на
практиці) практикувати; п. стварЗнне нбвьіх
аутббусньїх маршрутау практикувати ство
рення новйх автобусних маршрутів; студен
ти -куюць у клініцьі студенти практикують у
клініці; 2. (прищеплювати певні навички) на
вчати (чого); вправляти; старьія шпак! -валі
маладьіх у лятанні старі шпакй навчали молодйх літати; старі шпакй вправляли моло
дих у літанні.
ПРАКУДА. ч. і ж. розм (про чоловіка) пустун ч.,
бешкетник ч., (розм.) шкода ч., шибеник ч.;
(про жінку) пустунка ж., (розм.) бешкетни
ця ж., шкода ж.
ПРАКУДЗІЦЬ недок. розм. пустувати, бешке
тувати, (розм.) колобродити, броїти, робйти
шкоду.
ПРАКУДЛІВАСЦЬ ж. пустотлйвість; шкодлйвість.
ПРАКУДЛІВЬІ розм. пустотлйвий; (який зав
дає збитків, шкоди кому-, чому-небудь) шкодлйвий.
ПРАКУДНІК ч. розм. пустун, бешкетник; (розм.)
шкода, шйбеник.
ПРАКУДНІЦА ж. розм. пустунка, бешкетни
ця; (розм.) шкода.
ПРАКУКАВАЦЬ док. у різн. знач, прокувати,
прокукати, прокукукати.
ПРАКУРАЦЬ док. прокоптйтися, продимйтися, прокурйтися, прокоптіти.
ПРАКУРВАЦЦА недок., ПРАКУРЙЦЦА док.
1. (забруднитися кіптявою) прокопчуватися,
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прокоптйтися, продймлюватися, продимйтися, (док.) прокурйтися, прокоптіти; 2. не
док. пас. прокурюватися; прокопчуватися,
продймлюватися.
ПРАКУРВАЦЬ недок., ПРАКУРЬІЦЬ док.
1. прокурювати, прокурйти; -рмць пакбй
тьітунем прокурйти кімнату тютюном; -рмць
мнбга грбшай прокурйти багато фошей;
-рьіць усіб ноч прокурйти всю ніч; 2. (забруд
нити кіптявою) прокопчувати, прокоптйти,
продймлювати, продимйти, (док.) прочадйти, прокурйти.
ПРАКУРОДЬІМЕЦЬ док. (насититися димом,
кіптявою) прокоптйтися, продимйтися, про
курйтися.
ПРАКУРОДЬІМІЦЦА див. пракурбдьімлівацца.
ПРАКУРОДЬІМІЦЬ див. пракурбдммліваць.
ПРАКУРОДЬІМЛЕНЬІ прокопчений, продймлений, прокурений.
ПРАКУРОДЬІМЛІВАЦЦА недок. щПРАКУРОДЬІМІЦЦА док. прокопчуватися, прокоптй
тися; (насичуючись димом, забруднюючись кіп
тявою — ще) продймлюватися, продимйти ся, (док.) прокурйтися.
ПРАКУРОДЬІМЛІВАЦЬ недок., ПРАКУРОДЬІМ ІЦЬ док. прокопчувати, прокоптйти;
(насичуючи димом, забруднюючи кіптявою —
ще) продймлювати, продимйти, (док.) прочадйти, прокурйти.
ПРАКУРЙЦЦА див. прак^рвацца.
ПРАКУРЬІЦЬ див. пракурваць.
ПРАКУР^ЛЬІ прокоптілий; (забруднений кіп
тявою — ще) задймлений, закурений, про
курений.
ПРАКУРАЦЬ док. 1. прокоптйтися, продимйтися, прокурйтися, прокоптіти; 2. (якийсь час)
прокоптйти, прокоптіти, продиміти.
ПРАКУСВАЦЦА недок. пас. прокушуватися.
ПРАКУСВАЦЬ недок., ПРАКУСЇЦЬ док. про
кушувати, прокусйти, (багато, усе) попроку
шувати.
ПРАЛАГАРЬІФМАВАЦЬ і п р а л а г а р ь і ф МІРАВАЦЬ док. злогарифмувати.
ПРАЛАЖЙЦЬ див. пракладаць.
ПРАЛАЙДАЧЬІЦЬ док. розм. 1. (провести без
пуття час) проледарювати, пробайдикувати;
2. (розтратити) промарнотратити, прогайну
вати, згайнувати, розтринькати, протрйнькати.
ПРАЛАМАНЬІ / ПРАЛОМАНЬІ 1. проламаний,
проломлений; 2. астр., фіз. заломлений. —
Див. ще пралбмліваць, праламлйць.
ПРАЛАМАЦЦА див. пралбмвацца.
ПРАЛАМАЦЬ1 див. пралбмліваць.
ПРАЛАМАЦЬ2 див. праламлйць.
ПРАЛАМЛСННЕ с. астр., фіз. заломлення,
(незак. д. — ще) заломлювання.
ПРАЛАМЛЙЛЬНАСЦЬ ж. фіз. заломлюваність.
ПРАЛАМЛЙЛЬНЬІ астр., фіз. заломний, за
ломлювальний.
ПРАЛАМЛЙЦЦА недок. астр., фіз. звор., пас.
заломлюватися.
ПРАЛАМЛЙЦЬ недок., ПРАЛАМАЦЬ док. астр.,
фіз. заломлювати, заломйти.
ПРАЛГАЦЦА док. розм. пробрехатися.
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ПРАЛбГЧЬІ док. пролягти.
ПРАЛЕЖВАЦЬ недок., ПРАЛЯЖАЦЬ і ПРАЛбЖАЦЬ док. 1. (пробути якийсь час лежа
чи) пролежувати, пролежати; ~ляж&ць (~лежаць) увбсь дзень у лбжку пролежати увесь
(цілий) день у ліжку; -ляж&ць (-лбжаць) дбуга у бальніцьі пролежати довго в лікарні;
2. тільки в З ос. (пробути в тому самому ста
ні, без руху, без використання) пролежувати,
пролежати; р^капіс ~ляж&у (-лбжау) паугбда
у вьідавбцтве рукопис пролежав півроку у видавнйцтві; 3. розм. (діставати пролежні від
довгого лежання) пролежувати, пролежати,
відлежувати, відлбжати; -ляжаць (-лбжаць)
бакі перележати (відлбжати) бокй.
ПРАЛЙСКА ж. бот. пролісок ч., проліска.
ПРАЛЕТ1, род. пралету ч. проліт; п. самалета
проліт літака.
ПРАЛЕТ2, род. пралета ч. 1. (відкритий простір
між чим-небудь) просвіт; (вікна тощо) проіз; отвір; 2. (моста, арки й т. ін.) прогін;
. (залізничної колії) перегін.
ПРАЛЕТАЦЬ див. пралят&ць2.
ПРАЛЕТНЬІ1 перелітний; ~ная пташка пере
літна пт&шка.
ПРАЛЕТНЬІ2 (який стосується прогону мосту,
арки тощо) прогоновий.
ПРАЛІВАЦЦА недок., ПРАЛЇЦЦА док. 1. роз
ливатися, розлйтися; 2. (текти, литися) про
ливатися, пролйтися; 3. недок. пас. пролива
тися; розливатися.
ПРАЛІВАЦЬ недок., ПРАЛІЦЬ док. 1. проли
вати, пролйти, (рідко) пролляти; -ваць слезьі
проливати (лйти, виливати) сльози; -ліць
святлб пролйти (кйнути) світло; ~в&ць кроу
проливати кров; 2. розливати, розл йти, (рід
ко) розілляти, (багато, усе) порозливати;
-ліць ваду на падпбгу розлйти воду на підлогу.
ПРАЛІК, -ку ч. (помилка, невдача) прорахунок.
ПРАЛІНЕЕНЬІ прографлений. — Див. ще пралінбіць.
ПРАЛІНЇЛЦЬ док. у різн. знач, прографйти.
ПРАЛІПЕЦЬ док. розм. (якось) протрйматися.
ПРАЛЇУ, -ліва ч. протока ж.
ПРАЛІ^НЙ: п. дождж заливний дощ; злйва ж.
ПРАЛЇЦЦА див. пралів&цца.
ПРАЛІЦЦЕ с . пролиття; п. крьті пролиття крові.
ПРАЛЇЦЬ див. пралів&ць.
ПРАЛЇЧВАЦЦА недок., ПРАЛІЧЬІЦЦА док.
(помилятися в розрахунках) прораховуватися,
прорахуватися.
ПРАЛЛЯ ж . пряля, пряха.
ПРАЛОДЬІРНІЧАЦЬ док. пробайдикувати.
ПРАЛОЖАНЬІ прокладений, проторований.
— Див. ще праклад&ць.
ПРАЛОМ, -му ч. 1. (дія) проломлювання с.,
проламування с.; 2. (отвір) пролом, прол&м,
вйлом, (розм.) проломина ж.
ПРАЛОМАНЬІ див. пралам&ни.
ПРАЛОМВАЦЦА і ПРАЛОМЛІВАЦЦА недок.,
ПРАЛАМАЦЦА док. проломлюватися, про
ламуватися, проломйтися, проламатися.
ПРАЛОМВАЦЬ див. пралбмліваць.
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ПРАЛОМЛЕНЫ астр., фіз. заломлений. —
Див. ще пралбмліваць.
ПРАЛОМЛІВАЦЦА див. пралбмвацца.
ПРАЛОМЛІВАЦЬ / ПРАЛОМВАЦЬ недок.,
ПРАЛАМАЦЬ док. проломлювати, проламу
вати, пролом йти, проламати.
ПРАЛОПАЦЬ док. (крильми) пролопотіти.
ПРАЛУНАЦЬ док. (упродовж певного часу)
1. проширйти; 2. (про прапор, вимпел і т. ін.)
промайоріти [цілий день і т. ін.].
ПРАЛУПЇЦЦА див. прал^плівацца.
ПРАЛУПЇЦЬ див. пралупліваць.
ПРАЛУПЛЕНЬІ продертий, прорваний.
ПРАЛУПЛІВАЦЦА недок., ПРАЛУПЇЦЦА док.
розм. 1. прориватися, прорватися, (про бага
тьох, про всіх) попрориватися; продиратися,
продертися, (про багатьох, про всіх) попро
диратися; 2. (вилазити зі шкаралупи) про
кльовуватися, проклюнутися, викльовувати
ся, вйклюнутися, вилуплюватися, вилупити
ся; 3. недок. пас. прориватися, продиратися,
прокльовуватися, продзьобуватися.
ПРАЛУПЛІВАЦЬ недок., ПРАЛУПЇЦЬ док.
проривати, прорвати, продирати, продерти;
-піць лбкці прорвати (продерти) лікті; 0 -піць
вбчы продерти (пролупйти) очі.
ПРАЛЙГАНЫ і ПРАЛЫГАНЫ пронизаний;
просунутий, просунений. — Див. ще пралыгваць.
ПРАЛЫГАЦЬ див. пралйгваць.
ПРАЛЙГВАННЕ с. пронйзування, просуван
ня, просовування.
ПРАЛЙГВАЦЦА недок. пас. пронйзуватися,
просуватися.
ПРАЛЫГВАЦЬ недок., ПРАЛЫГАЦЬ док. 1. док.
(упродовж певного часу) пронизати [цілий
день і т. ін.]; 2. (крізь що-небудь) пронйзувати, пронизати, просовувати, просувати, про
сунути.
ПРАЛЙСІНА ж. невелика лисина.
ПРАЛЮЛЯЦЬ док. (дитину) проколисати, про
кол ихати, пролюляти.
ПРАЛЯЖАНЫ пролёжаний; перелёжаний, відлежаний. — Див. ще пралёжваць.
ПРАЛЯЖАЦЬ див. пралёжваць.
ПРАЛЯСКАЦЬ док. 1. проляскати; 2. (зубами)
проклацати.
ПРАЛЯТАННЕ с. проліт ч.; п. штучнага спадарбжніка проліт штучного супутника.
ПРАЛЯТАЦЬ1 недок., ПРАЛЯЦЁЦЬ док. 1. у
різн. знач, пролітати, пролетіти; промайнути;
-цёць у павбірьі пролетіти в повітрі; маланкай -цёла думка блйскавкою промайнула
думка; -цёу кур’брскі пбезд пролетів кур’єр
ський поїзд; 2. (про час) пролітати, пролеті
ти, збігати, збігти; гады -целі рокй пролетіли
(збігли); 0 чув&ць, як муха -ціць тйхо, що й
муху чути, як летйть; тйхо, що чути, як і муха
летйть; тйхо як у вусі.
ПРАЛЯТАЦЬ2 і ПРАЛЁТАЦЬ (розм.) док. (про
тягом певного часу) пролітати; п. дзве гадзіньї
пролітати дві годйни.
ПРАЛЯЧЙЦЦА док. розм. (упродовж певного
часу) пролікуватися [місяць, рік і т. ін.].
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ПРАЛЯЧЬІЦЬ док. (певний час) пролікувати
[цілий рік і т. ін.].
ПРАМАВУГОЛЬНІК ч. мат. прямокутник.
ПРАМАВУГОЛЬНЬІ прямокутний; п. трохвугбльнік прямокутний трикутник.
ПРАМАДЗЛЇРАВАЦЬ док. промоделювати.
ПРАМАЕЗДЖЬІ фольк. прямйй.
ПРАМХЗВАЦЬ недок., ПРАМАЗАЦЬ док.
1. промазувати, промазати, промащувати,
промастйти; -мазаць усб ч&сткі машьпш про
мазати (промастйти) всі частйни машйни;
2. розм. (не влучати) промазувати, промаза
ти; -мазаць па зайцу промазати по зайцю.
ПРАМАЗВАННЕ с. промазування, промащу
вання.
ПРАМАКАТКА ж . розм. промокйшка, вймочка.
ПРАМАКАЦЬ1недок., ПРАМОКНУЦЬ док. про
мокати, промокнути; (наскрізь — ще) змока
ти, змокнути.
ПРАМАКАЦЬ2 недок., ПРАМАКНУЦЬ док.
(висушити) промокати, промокнути; -нуць
напісанае промокнути напйсане.
п р а м а л Е У в а н н е С. жив. пропис Ч.
ПРАМАЛЕУВАЦЦА недок. пас. жив. пропйсуватися, промальовуватися.
ПРАМАЛЕУВАЦЬ недок., ПРАМАЛЯВАЦЬ док.
жив. пропйсувати, прописати, промальову
вати, промалювати; 2. док. (малювати впро
довж якогось часу) промалювати [цілий день
і т. ін.].
ПРАМАЛЕУКА ж . жив. пропис ч.
ПРАМАЛІНЕЙНА і ПРОСТАЛІНЕЙНА прислівн. прямолінійно, простолінійно.
ПРАМАЛІНЕЙНАСЦЬ і ПРОСТАЛІНЕЙНАСЦЬ ж. прямолінійність, простолінійність; п. вйвадау прямолінійність (простолінійність) вйсновків.
ПРАМАЛІНЕЙНЬІ і ПРОСГАЛІНЕЙНЬІ прямолінійний, простолінійний; п. чалав&к пря
молінійна людйна; п. адк&з прямолінійна
(простолінійна) відповідь.
ПРАМАНТАЧАНЬІ розм. прогайнований, згай
нований, розтрйньканий.
ПРАМАНТАЧВАННЕ с. розм. гайнування,
розтрй нькування.
ПРАМАНТАЧВАЦЦА недок. пас. розм. гайну
ватися, розтрй н ьку ватися.
ПРАМАНТАЧВАЦЬ недок., ПРАМАНТАЧЬІЦЬ
док. розм. гайнувати, прогайнувати, згайну
вати, розтрй н ьку вати, розтрй нькати, (док.)
промайнувати, промантачити, процйндрити.
ПРАМАРГАЦЬ і п р а м і р г а ц ь док. розм.
1. (якийсь час) прокліпати, проморгати, промигати, проблймати [цілу годйну тощо]; (розм.)
пролупати [цілу годйну тощо]; 1. перен.
проґавити.
ПРАМАРКОЦІЦЦА док. розм. просумувати,
прожурйтися.
ПРАМАРМЬІТАЦЬ док. промймрити, про
мурмотати, промурмотіти, пробурмотати, про
бурмотіти, пробубоніти.
ПРАМАРНАТРАВІЦЬ док. промарнотратити,
(час — ще) промарнувати, зг&яти; (гроші —
ще) розтрйнькати, процйндрити.

ПРАМЄЖАК

ПРАМАРНАТРАУЛЕНЬІ промарнотр&чений.
ПРАМАРУДЖАННЕ с. гаяння ч£су, прогаяння, загаяння; без -нняу не г£ючи ч&су, не
гаючись; не зволікаючи; негайно.
ПРАМАРУДЖВАННЕ с . (дія) гаяння часу,
прогаяння, загаяння.
ПРАМАРУДЗІЦЬ док. забарйтися, загаятися;
п. з адпр&укай будаунічих матзрьійла^ заба
рйтися (загаятися) з відправленням будівель
них матеріалів.
ПРАМАРЬІЦЬ док. промріяти, промарити.
ПРАМАРІІЦЬ док. проморйти; п. гбладам проморйти голодом.
ПРАМАСЛОЙНАСЦЬ ж. спец, прямошаровість, прямошаруватість.
ПРАМАСЛОЙНЬІ спец, прямошаровйй, пря
мошаруватий.
ПРАМАСЦІЦЬ див. прамбшчваць.
ПРАМАТАНЬІ прогайнований, згайнований,
розтрйньканий.
ПРАМАТАЦЦА1 1* (перебуваючи у висячому
стані якийсь час) прогойдатися, протеліпатися; 2. розм. (заклопотано) протинйтися,
провештатися, провіятися.
ПРАМАТАЦЦА2 див. прамбтвацца.
ПРАМАТАЦЬ1 док. (певний час) промотати;
увбсь в&чар ~т£ла шткі увбсь вбчір промотала
нитки.
ПРАМАТАЦЬ2 див. прамбтваць.
ПРАМАТЬІЧАНЬІ просипаний, прошарований.
ПРАМАТЙЧЬІЦЬ док. с.-г. просапйти, про
шарувати.
ПРАМАУЧАЦЬ док. промовчати, перемовчати;
дьтламатйчна п. дипломатично промовчати
(перемовчати); п. хвигіну мовчати хвилйну,
промовчати хвилйну, вймовчати хвилйну.
ПРАМАХАЦЦА док. (перебуваючи у висячому
стані якийсь час) протеліпатися.
ПРАМАХАЦЬ док. (провести якийсь час маха
ючи, теліпаючи чим-небудь) промахати, протеліпйти; (ногою — ще) прогойдати.
ПРАМАХВАЦЦА недок., ПРАМАХНУЦЦА док.
1. (не влучати в ціль) хйбити, схйбити, схиб
нути; (розм.) промахуватися, промахнутися,
давати м£ху (хук£), дати маху (хука); 2. перен.
(робити промах, помилку) хйбити, схибити,
схибнути; помилятися, помилйтися, (розм.)
давати маху (хука), дати маху (хука).
ПРАМАХНУЦЬ док. розм. (швидко пройти,
проїхати, пролетіти) промайнути.
ПРАМАЦВАННЕ с. промацування.
ПРАМАЦВАЦЦА недок. звор., пас. промацува
тися.
ПРАМАЦВАЦЬ недок., ПРАМАЦАЦЬ док.
1. (перевіряти, обстежувати мацанням) про
мацувати, промацати; ~цаць пухліну прома
цати пухлйну; 2. перен. (вивчаючи, складати
уявлення, довідуватися про кого-, що-небудь)
промацувати, промацати; -цаць нбвага работніка промацати нового працівник^.
ПРАМАЦІ ж . уроч. прамати.
ПРАМАЧЬІЦЦА див. прамбчвацца.
ПРАМАЧЬІЦЬ див. прамбчваць.
ПРАМЕЖАК, -жку ч. у різн. знач, проміжок.
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ПРАМЁЖКАВЫ і ПРАМЁЖНЫ у різн. знач.
проміжний; ~вая адлёгласць проміжна від
стань; -выя вщы біол. проміжні вйди; -выя
(-ныя) гаворкі проміжні говірки; -выя (~ныя)
звёны проміжні ланки; -вая тканка проміжна
тканйна.
ПРАМЁЖНАСНЫ анат. промёжинний.
ПРАМЁЖНАСЦЬ ж. анат. промёжина.
ПРАМЁЖНЫ див. прамёжкавы.
ПРАМЕНЕПРАЛАМЛЁННЕ с. фіз. променезаломлення, (незак. д. — ще) променезаломлювання.
ПРАМЕНЕПРАЛАМЛИЛЬНАСЦЬ ж . фіз. променезал омл юван ість.
ПРАМЁН1СТЫ див. прамяні'стьі.
ПРАМЁН1ЦЦА див. прамянщца.
ПРАМЁНЩЬ див. прамянщь.
ПРАМЁННАСЦЬ ж. променистість.
ПРАМЁННЕ зб. с. проміння одн.
ПРАМЁННЫ променйстий, (розм.) променяс
тий; -иная анергія фіз. променйста енёрпя.
ПРАМЁНЬ / ПРОМ ЕНЬ ч у різн. знач. про
мінь; сбнечны п. сонячний промінь; рэнтгёнаускія прамяш рентгенівське проміння; п.
надзбі промінь надії; шфрачырвбныя -мяні
інфрачервоне проміння.
ПРАМЁНЬВАННЕ с. промінювання.
ПРАМЁНЬВАЦЦА недок. пас. промінюватися.
ПРАМЁНЬВАЦЬ недок., ПРАМЯНЯЦЬ док.
промінювати, проміняти, (багато, усе) по
промінювати; -мяняць быка на індьїка про
міняти ремшёць на лйчко; проміняти шйло
на швайку; вйміняти пасок на поясок; промінйти бик£ на індйка; вйміняти шйло на
мйло (мотовйло).
ПРАМЁРВАННЕ с. промірювання.
ПРАМЁРВАЦЦА / ПРАМЯРАЦЦА недок. пас.
промірюватися.
ПРАМЁРВАЦЬ і ПРАМЯРАЦЬ недок., ПРАМЁРАЦЬ док. у різн. знач, промірювати, проміряти, проміряти.
ПРАМЁСЦ1 див. прамятаць.
ПРАМЁТАЦЦА див. прамятацца.
ПРАМЁТАЦЬ див. прамят&ць.
ПРАМЁЦЕНЫ промётений. — Див. ще прамя
таць.
ПРАМЁШВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАМЯШАЦЦА док. розмішуватися, розмісйтися,
перемішуватися, перемісйтися; перегортати
ся, перегорнутися.
ПРАМЁШВАЦЬ недок., ПРАМЯШАЦЬ док.
1. розмішувати, розмішати, (багато, усе) по
розмішувати; перемішувати, перемішати, (ба
гато, усе) поперемішувати; (жар у печі) пе
регортати, перегорнути, (багато, усе) попе
регортати; 2. док. (мішати впродовж якогось
часу) промішати [цілу годйну тощо].
ПРАМІГАЦЬ док. 1. (очима якийсь час) прокліпати, проморгати, промигати, проблймати [цілу годйну тощо]; (розм.) пролупати [ці
лу годйну тощо]; 2. промерехтіти.
ПРАМЇЖ прийм. з род., рідше з ор. розм. між,
поміж, межй, (рідше) помежй, (розм.) про
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між, (заст.) промежи; знахбдзіцца п. нас пе
ребувати між (поміж) нами.
ПРАМІЛЬГАЦбЦЬ док. 1. (перед очима) про
майнути, промигнути; 2. (про предмет, який
світиться) промигтіти, промиготіти.
ПРАМІЛЬГНУЦЬ док. у різн. знач, промайну
ти, промигнути промаяти; (з'явитися й зник
нути — ще) промигтіти, промиготіти; п. перад вачйма промайнути (промигнути, про
мигтіти, промиготіти) перед очйма; у ягб слбвах ~н£ла ірбнія у його словах промайнула
іронія; п. маланкай промайнути (промигну
ти, промаяти, промигтіти, промиготіти) блйскавкою.
ПРАМІРГАЦЬ див. прамаргаць.
ПРАМІТУСЇЦЦА док. (якийсь час) прометушйтися.
ПРАМОТВАННЕ с. гайнування, розтрйнькування.
ПРАМОТВАЦЦА недок., ПРАМАТАЦЦА док.
1. (розорятися — рідко) промотуватися, про
мотатися; 2. недок. пас. марнотратитися, гай
нуватися, розтрйнькуватися; промотуватися.
ПРАМОТВАЦЬ недок., ПРАМАТАЦЬ док. розм.
(неекономно витратити) марнотратити, промарнотратити, (розм.) гайнувати, прогайну
вати, згайнувати, розтрйнькувати, (багато,
усе) порозтрйнькувати; протрйнькати; процйндрювати, процйндрити; (рідко) промоту
вати, промотати.
п р а м О у ц а ч. промовець, оратор.
ПРАМОЧВАННЕ с. промочування.
ПРАМОЧВАЦЦА недок. пас., ПРАМАЧЙЦЦА док. промочуватися, промочйтися.
ПРАМбЧВАЦЬ недок., ПРАМАЧЬІЦЬ док. про
мочувати, промочйти; -мачйць ан^чу маслам
промочйти ганчірку мастйлом (маслом);
0 -мачйць гбрла промочйти горлянку (гор
ло); прополоскати горло (душу); зволожити
душу (горло).
ПРАМОШЧВАЦЬ недок., ПРАМАСЦЇЦЬ док.
промощувати, промостйти.
ПРАМУРКАЦЬ док. (якийсь час) промуркота
ти, промуркотіти [цілу годйну тощо].
ПРАМУРЛЙКАЦЬ док. 1. (тихо вуркотіти,
утворюючи звуки «мур-мур») промуркотати,
промуркотіти, проворкотати, проворкотіти;
2. (тихо м \яким голосом наспівати) промугйкати, прокурнйкати.
ПРАМЬІВАЦЬ недок., ПРАМ ЙЦЬ док. 1. у
різн. знач, промивати, промйти, (багато, усе)
попромивати; -мйць зблата промйти золото;
-мйць вбчьі промйти очі; -мйць страунік
промйти шлунок; 2. док. (мити впродовж
певного часу) промйти; (білизну, одяг і т. ін.)
пропрати [цілий день тощо].
ПРАМЙВАЧНЬІ техн. промивальний.
ПРАМЙКАЦЬ док. 1. (про худобу) промукати;
карбва прамйкала корова промукала; 2. (ска
зати, вимовити незрозуміло, нерозбірливо) промугйкати, промймрити.
ПРАМЬІСЛОВА-ВЬПВОРЧЬІ промислово-виробнйчий.
ПРАМЬІСЛОВАСЦЬ ж. промисловість; машьінабудаунічая п. машинобудівна промис-
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ловість; металаапрацбучая п. металообробна
промисловість; лясная п. лісова промисло
вість; харчбвая п. харчова промисловість;
сельскагаспадарчая п. сільськогосподарська
промисловість; аснбуньїя галіньї -ці основні
галузі промисловості; цяжкая п. важка про
мисловість; легкая п. легка промисловість.
ПРАМЬІСЛОВЕЦ, -лбуца і ПРАМЬІСЛОУЦА
ч. промисловець.
ПРАМЬІСЛОВЬІ у різн. знач, промисловий; п.
ток ел. промисловий струм; п. крмзіс про
мислова крйза; -вая кааперацьія промислова
кооперація.
ПРАМЬІСЛОУЦА див. прамьіслбвец.
ПРАМЙМЛЕНЬІ розм. промймрений.
ПРАМЙМЛІЦЬ док. розм. промймрити.
ПРАМЯНЕЦЬ недок. (сяяти) променіти, променітися, променйтися; світйтися; п. ад радасці променіти (світйтися) з радості.
ПРАМЯНЕВЬІ променевий; -вая косць анат.
променева кістка; -вая хварбба променева
хвороба.
ПРАМЯНІСТЬІ / ПРАМЕНІСТЬІ променйстий; -тая знергія фіз. променйста енергія.
ПРАМЯНЇЦЦА і ПРАМЕНІЦЦА недок. про
меніти, променітися, променйтися; світйти
ся; -меняцца вбчьі променіють (світяться) очі.
ПРАМЯНЇЦЬ і ПРАМЕНІЦЬ недок. випромі
нювати.
ПРАМЯНЙНЬІ проміняний.
ПРАМЯНЙЦЬ див. праменьваць.
ПРАМЯРАЦЦА див. прамервацца.
ПРАМЯ РАДЬ див. прамерваць.
ПРАМЯТАЦЦА і ПРАМЕТАЦЦА недок. пас.
промітатися.
ПРАМЯТАЦЬ і ПРАМЕТАЦЬ недок., ПРАМЕСЦІ док. промітати, проместй, (багато,
усе) попромітати.
ПРАМЙУКАЦЬ док. у різн. знач, пронявкати,
пронявчати.
ПРАМЯШАНЬІ розмішаний, перемішаний;
перегорнений, перегорнутий. — Див. и<£Прамешваць.
ПРАМЯШАЦЦА див. прамбшвацца.
ПРАМЯШАЦЬ див. прам&шваць.
ПРАНАСЇЦЦА див. пранбшвацца.
ПРАНАСІЦЬ див. пранбшваць.
ПРАНЕСЦІ див. пранбсіць.
ПРАНЕСЦІСЯ див. пранбсіцца.
ПРАНІВЕЛЇРАВАНЬІ пронівельований. — Див.
ще пранівеліраваць.
ПРАНІВЕЛІРАВАЦЬ док. спец, пронівелювати.
ПРАШЗАНЬІ / ПРАНІЗАНЬІ у різн. знач, пронйзаний.
ПРАНІЗВАННЕ с. пронйзування.
ПРАНІЗВАЦЦА недок. пас. пронйзуватися.
ПРАНІЗВАЦЬ недок., ПРАНІЗАЦЬ док. у різн.
знач, пронйзувати, пронизати; страх -за^ ягб
страх пронизав його; хблад -зау усе цела хо
лод пронизав усе тіло; прамяні сбнца -з&лі
галіньї дрзу промені сонця пронизали гілкй
дерев; цільї вечар -зала каралі цілий вечір
пронизала коралі.
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ПРАНЇЗЛІВА і ПРАНОЗЛІВА прислівн. пронйзливо.
ПРАНЇЗЛІВАСЦЬ і ПРАНОЗЛІВАСЦЬ ж. пронйзливість.
ПРАНЇЗЛІВЬІ і ПРАН03Л1ВЫ пронйзливий;
п. свіст пронйзливий свист; п. вёцер пронй
зливий вітер; п. боль пронйзливий біль; п.
пбзірк пронйзливий погляд.
ПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж . пронйкність; магніт
ная п. магнітна пронйкність.
ПРАНІКАЛЬНЬІ проникнйй; п. для электрычнасці проникнйй для електрики.
ПРАНІКАННЕ с . проникання.
ПРАНІКАЦЬ недок., ПРАНЇКНУЦЬ док. у різн.
знач, проникати, пронйкнути.
ПРАН1КНЁННЕ с. проникнення.
ПРАН1КНЁНА прислівн. пронйкливо.
ПРАШКНЁНАСЦЬ ж. пронйкливість.
ПРАН1КНЁНЫ пронйкливий.
ПРАНОЗЛІВА див. пранізліва.
ПРАНОЗЛІВАСЦЬ див. пранізлівасць.
ПРАН03Л1ВЫ див. пранізлівьі.
ПРАНОСІЦЦА недок. звор., пас., ПРАНбСЦІ
СЯ док. проноситися, пронестйся; (швидко
пробігати й т. ін. — ще) пролітати, пролетіти;
пбезд -нёсся потяг (поїзд) пролетів (промчав).
ПРАНОСІЦЬ недок., ПРАНЁСЦ1 док. у різн.
знач, проносити, пронестй; -сці чамадан да
вакзала пронестй валізу до вокзйлу; хм&ру
-сла безос. хмару пронесло; ад рЗвеню ягб
-сла безос. від ревеню його пронесло; ура!
-сла безос. ура! пронесло.
ПРАНОШВАЦЦА недок., ПРАНАСЇЦЦА док.
проношуватися, проносйтися; -сіліся ббты
проносйлися чоботи; -сіцца з праёктам ц$лы
месяц проносйтися з проектом цілий місяць.
ПРАНОШВАЦЬ недок., ПРАНАСІЦЬ док.
1. проношувати, проносйти; цільї дзень -сіу
кнігу цілий день проносйв кнйжку; пяць гадбу —сіу палітб п’ять років проносйв пальто.
ПРАНУМАРАВАНЬІ пронумерований. — Див.
ще пранумарбуваць.
ПРАНУМАРОУВАЦЦА недок. пас. пронуме
ровуватися.
ПРАНУМАРОУВАЦЬ недок., ПРАНУМАРАВАЦЬ док. пронумеровувати, пронумерувати.
ПРАНЙРА ч. і ж. розм. несхв. (про спритну
людину) проноза, пролаза.
ПРАНЙРЛІВАСЦЬ ж. несхв. пронозливість,
пролазливість.
ПРАНЙРЛ1ВЫ несхв. пронозливий, пролаз
ливий.
ПРАНЙРСТВА с. несхв. пронозливість ж., про
лазливість ж.
ПРАНЮХВАЦЬ недок., ПРАНІОХАЦЬ док.
розм. проніохувати, пронюхати.
ПРАНЙТЫ 1. пронйзаний, пробйтий; 2. прой
нятий. — Див. ще праняць.
ПРАНЙЦЦА док. 1. просякнути, просяктй,
наситйтися; сцены -шигіся вільгаццю стіни
просякнули (просяклй) вологою; 2. пройня
тися; п. павагай да кагб-нёбудзь пройнятися
повагою до кого-нёбудь.
ПРАНЙЦЬ док. 1. (пройти наскрізь) прониза-
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ти, пробйти; штык ~нйу лёггая наскрбзь баг
нет пронизав легені наскрізь; 2. пройняти,
пробр&ти; вёцер ~нім&у наскрбзь вітер прой
мав (пробирав) наскрізь; 3. (сильно подіяти)
пройняти, дошкулити; нічйм ягб не прбймеш
нічйм його не діймеш (йому не дошкулиш);
0 п. пбзіркам пронизати (пройняти, проши
ти) поглядом (оком).
п р а п а д О б н а с ц ь ж. церк. преподобіє с.;
(титул — ще) велббність, превелебність.
ПРАПАДОБНЬІ церк. преподобний; (титул —
ще) велёбний, превелебний.
ПРАПАКОСЦІЦЬ див. прапакбшчваць.
ПРАПАКОШЧАНЫ спец, прооліфений, про
оліфлений.
ПРАПАКОШЧВАЦЦА недок. пас. прооліфлюватися.
ПРАПАКОПІЧВАЦЬ недок., ПРАПАКОСЦІЦЬ
док. спец, прооліфлювати, прооліфити.
ПРАПАКУТАВАЦЬ док. промучитися, простражд&ти; п. мёсяц ад хварббы промучитися
(простражд£ти) місяць чёрез хворобу.
ПРАПАЛАСКАНЫ прополосканий.
ПРАПАЛОСКВАННЕ с. прополіскування.
ПРАПАЛОСКВАЦЦА недок. пас., ПРАПАЛАСКАЦЦА док. прополіскуватися, прополоскатися.
ПРАПАЛОСКВАЦЬ недок., ПРАПАЛАСКАЦЬ
док. 1. прополіскувати, прополоскати; 2. док.
(полоскати впродовж певного часу) прополос
кати ]цілу годйну тощо].
ПРАПАЛЬВАННЕ с. 1. пропалювання, пропі
кання; 2. пропалювання, протоплювання.
ПРАПАЛЬВАЦЦА недок., ПРАПАЛІЦЦА док.
1. пропалюватися, пропалйтися, пропікати
ся, пропектйся; 2. пропалюватися, пропалй
тися, протбплюватися, протопйтися.
ПРАПАЛЬВАЦЬ недок., ПРАПАЛЇЦЬ док.
1. пропалювати, пропал йти, пропікати, пропектй; п. ігінжак пропал йти піджак; 2. (на
грівати за допомогою паління якесь приміщен
ня тощо) пропалювати, пропал йти, протоп
лювати, протопйти; -ліць у пёчы пропалйти
(протопйти) в печі; 3. (деякий час) пропа
лювати, пропалйти; ц&лы мёсяц ~лїу вугаль
цілий місяць пропалйв вугілля; ~ліу лймпу
усіб ноч пропалйв л£мпу цілу ніч.
ПРАПАЛЬНЬІ прополювальний; ~нае шкло
прополювальне скло.
ПРАПАНАВАННЕ с. у різн. знач, пропонуван
ня, пропозйція ж., пбпыт і п. попит і про
понування (пропозиція).
ПРАПАНАВАНЬІ запропонований.
ПРАПАНОВА ж. пропозйція; рацьіяналіз&тарская п. раціоналізаторська пропозйція; унёсці ~ву унести пропозйцію.
ПРАПАНОУВАЦЦА недок. пас. пропонуватися.
ПРАПАНОУВАЦЬ недок., ПРАПАНАВАЦЬ не
док. і док. пропонувати, запропонувати; ~нав&ць нбвы праёкт пропонувати (запропонува
ти) новйй проект; ~нав&ць нбвую задачу про
понувати (запропонувати) нові завдання
(матем. задачу); -наваць пайсці у адпачынак
запропонувати пітй у відпустку; -наваць руку
(і сэрца) освідчитися.
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ПРАПАРАЧНЬІ спец, пропарювальний.
ПРАПАРВАННЕ с . пропарювання.
ПРАПАРВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАПАРЫЦЦА док. 1. пропарюватися, пропарити
ся; 2. док. (паритися впродовж певного часу)
пропаритися, попаритися [цілий день і т. ін].
ПРАПАРВАЦЬ недок., ПРАПАРЫЦЬ док.
1. пропарювати, пропарити; 2. док. (парити
впродовж певного часу) пропарити [цілий
день і т. ін.].
ПРАПАРОЦЦА див. прапбрвацца.
ПРАПАРОЦЬ див. прапбрваць.
ПРАПАСВІЦЦА док. пропастися [цілий день
і т. ін.].
ПРАПАСВІЦЬ док. пропасти; п. карбу да вёчара пропусти корів до вечора.
ПРАПАШНІК ч . с.-г. просапник.
ПРАПАШНЙ с.-г. просапнйй; ~ныя культуры
просапні культури.
ПРАПЁРЦ1 док. прост. 1. (пронести, протяг
нути щось важке, велике на значну віддаль) про
перти; п. мех бульбы два кіламеїрьі проперти
мішок картоплі два кілометри; 2. (швидко про
їхати, пройти значну відстань) проперти; п.
пёшю дзесяць галамётрау проперти пішки де
сять кілометрів; 3. груб, (вигнати) вйперти; п. з
раббты вйперти з роботи.
ПРАПЁТЫ проспіваний, вйспіваний.
ПРАПЁЦЬ док. у різн. знач, проспівати, вйспівати.
ПРАПЁРТЫ прост. 1. (пронесений, протягну
тий) пропертий; 2. груб, вйпертий. — Див.
ще прапёрщ.
ПРАПІЛАВАНЬІ пропйляний. — Див. ще прапілбуваць.
ПРАПІЛАВАЦЬ див. прапілбуваць.
ПРАПІЛОУВАННЕ с . спец, пропйл ч., (незак.
д. — звичайно) пропйлювання.
ПРАПІЛОУВАЦЦА недок. пас. пропйлюватися.
ПРАПІЛОУВАЦЬ недок., ПРАПІЛАВАЦЬ док.
1. пропйлювати, пропиляти; -лаваць дзірку
пропиляти отвір; 2. док. (пиляти впродовж
певного часу) пропиляти; ~лав&ць дзвё гадзіны пропиляти дві годйни.
ПРАПІЛОУКА ж. спец, пропйлювання с.
ПРАПІРАЦЬ недок. прост, груб, (вигонити) ви
пирати. — Пор. прапёрщ з.
ПРАПІСВАННЕ с. 1. пропйсування; 2. (ліків
і т. ін.) припйсування, пропйсування.
ПРАПЇСВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАПІСАЦЦА док. 1. прописуватися, прописатися;
2. недок. пас. пропйсуватися; припйсуватися.
ПРАПЇСВАЦЬ недок., ПРАГПСАЦЬ док. 1. пропйсувати, прописати, (багато) попропйсувати; 2. (ліки і т. ін.) припйсувати, приписати;
~с£ць ляк&рства приписати ліки; -саць пасцёльны рэжым хвбраму приписати постіль
ний режйм хворому; 3. док. (писати впро
довж певного часу) прописати [цілий день і
т. ін.]; 0 -саць іжьіцу дати (завдати) хлосту
(хлости); прописати іжицю.
ПРАПІХАННЕ і ПРАПЇХВАННЕ с . пропихан
ня, проштовхування.
ПРАПІХАЦЬ і ПРАПЇХВАЦЬ недок., ПРА-
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ПІХНУЦЬ док. пропихати, пропхнути, про
пхати; проштовхувати, проштовхнути, про
штовхати.
ПРАП1ЦЦЁ с. розм. пропиття.
ПРАПЛАСТАВАНЫ прошарований. — Див. ще
прапластбуваць.
ПРАПЛАСТОУВАННЕ с. прошаровування.
ПРАПЛАСТОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАПЛАСТАВАЦЦА док. прошаровуватися,
прошаруватися.
ПРАПЛАСГО^ВАЦЬ недок., ПРАПЛАСТАВАЦЬ
док. прошаровувати, прошарувати.
ПРАПЛЁСНЕЦЬ док. пропліснявіти.
ПРАПЛЇШЧВАЦЦА недок., ПРАПЛІШ ЧЬІЦЦА док. пробиратися, пробратися; (з труд
нощами проходити розм. — звичайно) проди
ратися, продертися, (про багатьох) попроди
ратися; (крізь натовп розм. — ще) протов
плюватися, протовпитися, протйскуватися,
протйснутися.
ПРАПЛЫВАЦЬ недок., ПРАПЛЙСЦІ док.
1. пропливати, проплистй, пропливти, (поез.)
проплйнути; ~сці сто юламётрау проплистй
(пропливтй) сто кілометрів; побач -лыла нёйкая пбстаць поруч пропливла (проплила)
якась постать; пёрад вачыма -льигі малюнкі
дзящнства перед очйма пропливлй (проплилй) малюнки (картйни) [з] дитйнства; 2. док.
(пливти впродовж певного часу) проплистй,
пропливтй [цілий день і т. ін.]; 3. перен. (ми
нати) проминати, проминути, минути, мину
ти, проходити, пройтй, (багато, усе) попроходити; сходити, зіходити, зійтй; переходити,
перейтй, спливати, сплистй, спливтй, збігати,
збігти, тектй, протектй; -льілі гады минули
(проминули, спливлй, збігли) роки.
ПРАПОЙЦА ч. розм. пияк, пияка, п ’янйця.
ПРАПОЛАЧНЬІ с.-г. прополювальний.
ПРАПОЛВАННЕ с. поління, полоття, (незак.
д. — звичайно) прополювання.
ПРАПОЛВАЦІІД недок. пас. с.-г. прополюва
тися.
ПРАПОЛВАЦЬ недок., ПРАПАЛОЦЬ док. с.-г.
1. прополювати, прополоти, (багато, усе)
попрополювати; -палбць грады прополоти
грядкй; 2. док. (полоти впродовж певного ча
су) прополоти [цілий день і т. ін.].
ПРАПОЛКА ж. поління с., полоття с., (незак.
д. — звичайно) прополювання.
ПРАПОРВАННЕ с. пропорювання.
ПРАПОРВАЦЦА недок., ПРАПАРОЦЦА док.
1. проколюватися, проколотися; пропорюва
тися, пропоротися; (розм.) простромлювати
ся, простромйтися; шына -рблася шйна про
кололася (пропоролася); 2. док. (упродовж
певного часу) прокопирсатися, продлубатися;
3. недок. пас. проколюватися, простромлю
ватися, пропорюватися.
ПРАПОРВАЦЬ недок., ПРАПАРОЦЬ док.
1. пропорювати, пропороти, проколювати,
проколоти, (розм.) простромлювати, простромйти; 2. док. (пороти впродовж певного
часу) пропороти [цілий день і т. ін.]; 3. док.
(рогами) пробйти [рогами], проколоти [рога
ми], простромйти [рогами].

ПРАПОРКАЦЦА док. прост. пропорпатися.
ПРАПРАЖАНЬІ прожарений, просмажений,
пропечений.
ПРАПРАЖЬІЦЦА док. тільки в 3 ос. пропектйся, прожаритися; (про їжу — ще) просма
житися.
ПРАПРАЖЬІЦЬ і ПРАПРЙГЧЬІ док. просма
жити, прожарити, пропектй; п. боб просма
жити (прожарити) біб; увесь вбчар -жьіла гарбх увесь вечір просмажила (прожарила) го
рох.
ПРАПРАСАВАНЬІ пропрасований. — Див. ще
прапрасбуваць.
ПРАПРАСАВАЦЬ див. прапрасбуваць.
ПРАПРАСОУВАЦЬ недок., ПРАПРАСАВАЦЬ
док. пропрасовувати, пропрасувати.
ПРАПРАЦАВАНЬІ пророблений. — Див. ще
прапрацбуваць.
ПРАПРАЦОУВАННЕ с. пророблення, (незак.
д. — ще) проробляння, (рідше) пророблювання.

ПРАПРАЦОУВАЦЦА недок. пас. проробляти
ся, пророблюватися.
ПРАПРАЦО^ВАЦЬ недок., ПРАПРАЦАВАЦЬ
док. 1. проробляти, пророблювати, проробйти; -цаваць дзт&лі кампазщьіі проробйти де
талі композйції; 2. док. (працювати впро
довж певного часу) пропрацювати [цілий
день і т. ін.]; ~цав&ць шмат год на аднйм
прадпрьіемстве пропрацювати багато років
на одному підприємстві.
ПРАПРАЦО’^КА ж. пророблення с. проробка,
(незак. д. — ще) проробляння с., пророблю
вання с.
ПРАПРЙГЧЬІ див. прапражьїць.
ПРАПСТРЙКАЦЬ док. розм. проклацати, проляскати, проляскотіти.
ПРАПУСКАЦЦА недок. пас. пропускатися,
проминатися.
ПРАПУСКАЦЬ недок., ПРАПУСЦЇЦЬ док. 1. у
різн. знач, пропускати, пропустйти, (багато,
усе) попропускати; папбра ~ц£іа чарніла па
пір пропустйв чорнйло; -ціць стужку праз
кальцб пропустйти стрічку через кільце;
~цщь дзяцей уперад пропустйти дітей уперед;
-ці'ць урбк пропустйти урок; -ціць падрабйзнасці пропустйти подробиці; ~ц(ць зручньї
мбмант пропустйти зручний момент; (за
лишати без уваги, опускати під час розмови
й т. ін. — ще) минати, минути; проминати,
проминути; 2. (пити спиртне) розм. хилйти,
вйхилити, перехилйти; перепускати, перепустйти; -ціць ч&рку вйхилити (перехилйти, перепустйти) чарку; 0 -ціць міма вушЗй пустйти
(пропустйти) повз вуха, мов недочути (чого).
ПРАПУШЧАЛЬНАСЦЬ ж . пронйкність.
ПРАПУШЧАЛЬНЬІ проникнйй; -ная парбда
проникна порода.
ПРАПЬІТАНЬІ розпйтаний. — Див. ще праіштваць.
ПРАПЙТВАННЕ с. розпити мн., (незак. д. —
звичайно) розпйтування; (розм.) розпитки
мн., розпиток ч., вйпит ч., допитки мн.
ПРАПЙТВАЦЬ недок., ПРАПЬГГАЦЬ док. роз-
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пйтувати, розпитати, (багато, усе) порозпйтувати.
ПРАПЯКАЦЦА недок., ПРАПЯЧЬІСЯ док. 1. про
пікатися, пропектйся; 2. недок. пас. пропіка
тися.
ПРАПЯКАЦЬ недок., ПРАПЯЧЙ док. пропі
кати, пропектй; -чм мяса пропектй (просма
жити) м’ясо; -чм дзірку у дбшцьі пропектй
(пропалйти) отвір (дірку) в дошці.
ПРАП’ЙНСТВАВАЦЬ док. пропиячити [цілий
тйждень і т. ін.].
ПРАПЯСОЧВАЦЬ недок., ПРАПЯСОЧЬІЦЬ
док. розм. (лаяти) вичйтувати, вйчитати,
шпетити, пошпетити.
ПРАРАБ н. виконроб.
ПРАРАБЇЦЬ док. 1. у різн. знач, проробйти; п.
дзірку проробйти дірку; п. вялікую раббту
проробйти велйку роботу; 2. пропрацювати;
п. на завбдзе трьі гадм пропрацювати на за
воді три роки.
ПРАРАБСКАЯ імен, виконробівська.
ПРАРАБСКІ виконробівський.
ПРАРАДЗЇМА ж. прабатьківщйна.
ПРАРАЗАННЕ і ПРАРЗЗВАННЕ с . прорізу
вання.
ПРАРАЗАЦЦА і ПРАР^ЗВАЦЦА недок., ПРАРФЗіЩЦА док. 1. у різн. знач, прорізуватися,
прорізатися, (про багато, про все) попрорізу
ватися; 2. недок. пас. прорізуватися.
ПРАРАЗАЦЬ і ПРАР^ЗВАЦЬ недок., ПРАР$ЗАЦЬ док. 1. прорізувати, прорізати, (бага
то, усе) попрорізувати; маршчйньї -залі твар
зморшки прорізали обличчя; маланка -зала
нбба блйскавка прорізала небо; 2. док. (різа
ти впродовж певного часу) прорізати [цілий
день і т. ін.].
ПРАРАКАЛЬНІК ч . книжн. віщун.
ПРАРАКАННЕ с . проречення, пророцтво.
ПРАРАКАЦЬ док. пророкувати, пророчити.
ПРАРАСЦІЦЬ див. прарбшчваць.
ПРАРАИіАЦЬ док. розм. (про задачу) пророзв’язувати [цілий день і т. ін.].
ПРАРВАНЬІ прорваний. —Див. ще прарьівацца.
ПРАРЖАЦЬ док. (певний час) проіржати; конь
-жау кінь проіржав.
п р а р О ш ч в а н н е пророщування.
ПРАРОШЧВАЦЦА недок. пас. пророщуватися.
п р а р О ш ч в а ц ь недок., ПРАРАСЦЇЦЬ док.
пророщувати, проростйти, (багато, усе) по
пророщувати.
ПРАРУБЛІВАННЕ с . гірн. прорубування.
ПРАРУБЛІВАЦЦА недок. пас. гірн. прорубува
тися.
ПРАРУБЛІВАЦБ недок., ПРАРУБЇЦЬ док. гірн.
прорубувати, прорубати, (багато, усе) по
прорубувати.
ПРАРУМЗАЦЬ док. розм. проплакати, проре
віти.
ПРАРЬІВАННЕ с . с.-г. проріджування.
ПРАРЬІВАЦЦА1 недок., ПРАРВАЦЦА док.
прориватися, прорватися, (про багато, про
все, про всіх) попрориватися; (лускатися; про
нарив і т. ін. — ще) проривати, прорвати,
(про багато) попроривати; мяшбк -вауся мі
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шок прорвався; нарму -вауся нарив прорвав;
-вацца з варбжага акружЗння прорватися з
ворожого оточення; 2. недок. пас. прорива
тися, проріджуватися. — Див. ще прармв&ць1.
ПРАРЬІВАЦЦА2 недок. звор., ПРАРЬІЦЦА док.
(рилом) 1. прориватися, прорйтися, (про ба
гато) попрориватися; 2. док. (ритися впро
довж певного часу) прорйтися [цілу годину
й т. ін.]; 3. недок. пас. прориватися.
ПРАРЬІВАЦЬ1 недок., ПРАРВАЦЬ док. 1. у
різн. знач, проривати, прорвати, (багато, усе)
попроривати; -рваць панчбху прорвати пан
чоху; вада -в&ла плаціну вода прорвала греб
лю; -рваць блакаду прорвати блокаду; 2. с.-г.
проріджувати, прорідйти; -рваць буракі прорідйти бурякй; 3. безос. розм. проривати,
прорвати; єн дбуга маучау, алб тут і ягб -рва
ла він довго мовчав, але тут і його прорвало;
4. док. (рвати впродовж певного часу) про
рвати [цілу годйну тощо].
ПРАРЬІВАЦЬ2 недок., ПРАРЬІЦЬ док. (рилом
— про тварин) проривати, прорйти.
ПРАРЬІЗЇНЕНЬІ прогумований.
ПРАРЬІЗШЬВАЦЦА недок. звор., ПРАРЬІЗІНІЦЦА док. 1. прогумовуватися, прогумува
тися; 2. недок. пас. прогумовуватися.
ПРАРЬІЗІНЬВАЦЬ недок., ПРАРЬІЗІНІЦЬ док.
прогумовувати, прогумувати.
ПРАРЬІКАЦЬ док. 1. (про велику рогату худо
бу) проревіти, проревтй; (про звірів) прорйкати, проричати; 2. (ревіти впродовж певного
часу) проревіти, проревтй, прорйкати, про
ричати [цілий день і т. ін.].
П РА РІЇ^КА ж. с.-г. проривання с.
ПРАРЬІХЛЕНЬІ розпушений. — Див. ще прарьіхляць.
ПРАРЬІХЛЙЦЦА недок. пас. розпушуватися.
ПРАРЬІХЛЙЦЬ недок., ПРАРЬІХЛЇЦЬ док.
розпушувати, розпушйти.
ПРАРЗДЖАНЬІ с.-г проріджений. — Див. ще
прарЗджваць.
ПРАРФДЖВАННЕ с. с.-г. проріджування.
ПРАРЗДЖВАЦЦА недок. пас. проріджуватися.
ПРАРдДЖВАЦЬ недок., п р а р З д з і ц ь док.
с.-г. проріджувати, прорідйти; -рідзіць цукрбвьія буракі прорідйти цукрові бурякй.
ПРАР§3, -зу ч. 1. (дія) прорізування с.; 2. (от
вір) проріз.
ПРАРдЗВАННЕ див. праразанне.
ПРАР^ЗВАЦЦА див. праразацца.
ПРАРФЗВАЦЬ див. праразаць.
ПРАР^ЗЛІВА прислівн. пронйзливо; різко,
гостро; пронйкливо; дошкульно; п. крмкнуць
пронйзливо (різко) крйкнути.
ПРАРЙЗЛІВАСЦЬ ж. пронйзливість; різкість,
гострість; пронйкливість; дошкульність.
ПРАРФЗЛІВЬІ пронйзливий; різкйй, гострий;
(про погляд, звук, вітер і т. ін. — ще) про
никливий; дошкульний; п. гблас пронйзли
вий (різкий) голос; п. пбгляд пронйкливий
погляд; п. гук пронйзливий (різкйй) звук.
ПРАРЙХ ч. і ПРАРФХА ж. 1. (діра) дірка ж.;
мяшбк з -хам мішок з діркою; 2. (розріз,
зроблений під час кроєння) розпірка ж.; 3. пе-
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рен. (вада, недогляд) хйба ж., огріх ч., прога
лина ж.
ПРАРФШАК, -шка ч. зменш. 1. дірочка; 2. розпірочка; 3. (для ґудзика) петелька ж., петля ж.
ПРАС ч. праска ж.
ПРАСАВАЛЬНЬІ1 прасувальний; ~ная дбшка
прасувальна дошка.
ПРАСАВАЛЬНЬІ2 спец, пресувальний; п. цзх
пресувальний цех.
ПРАСАВАЛЬШЧЬІК ч . прасувальник.
ПРАСАВАЛЬШЧЬІЦА ж . прасувальниця.
ПРАСАВАННЕ1 с. прасування.
ПРАСАВАННЕ2 с . пресування.
ПРАСАВАНЬІ1 / ПРАСОВАНЬІ1 прасований,
вйпрасуваний. — Див. ще прасаваць1.
ПРАСАВАНЬІ2 і ПРАСОВАНЬІ2 1. дієприкм.
пресований; 2. прикм. пресований; п. кардбн
пресований картон. — Див. ще прасаваць2.
ПРАСАВАЦЦА1 недок. пас. прасуватися.
ПРАСАВАЦЦА2 недок. пас. пресуватися.
ПРАСАВАЦЬ1 недок. (праскою) прасувати.
ПРАСАВАЦЬ2 недок. (за допомогою преса) пре
сувати.
ПРАСАДЖАНЬІ 1. просаджений; 2. протрйньканий.
ПРАСАДЖАЦЬ див. прасадзіць2.
ПРАСАДЖВАЦЦА недок. пас. прост. 1. проса
джуватися; 2. протрйнькуватися.
ПРАСДДЖВАЦЬ недок., ПРАСАДЗІЦЬ док.
1. прост. (пробивати, проколювати) просаджу
вати, просадйти; -дзіць наїу пробйти (проко
лоти) ногу; 2. (безтямно витрачати) протрйнькувати, протрйнькати; -дзіць грбшьі
протрйнькати (профати) гроші; 3. просову
вати, просунути (що-небудь крізь що-небудь);
-дзіць руку паміж дбшкамі просунути руку
між дошками.
п р а с а д з Е р к а ж. просорушка.
ПРАСАДЗІЦЬ1 див. прасаджваць.
ПРАСАДЗІЦЬ2 і ПРАСАДЖАЦЬ док. розм. (са
джати протягом певного часу) просаджати
[цілий день і т. ін.].
ПРАСАДКА ж . буд., залізн. осідання с.; п. чьігуначнага палатна осідання залізнйчного по
лотна
ПРАСАУШЧЬІК, -ка ч. пресувальник.
ПРАСАУШЧЬІЦА ж. пресувальниця.
ПРАСАЧЙЦЦА див. прасбчвацца1.
ПРАСАЧЬІЦЬ див. прасбчваць.
ПРАСВЕТ, -ту ч. 1. (проміжок між предмета
ми; світла смуга; пляма від проміння і т. ін.)
просвіт; п. паміж дрЗвамі просвіт між дере
вами; 2. перен. (тимчасова відрада, коротко
часне або тимчасове полегшення) просвіток;
0 не бачьщь -ту не знати (не бачити) просвітку.
ПРАСВЕТЛАСЦЬ ж . 1. (здатність ясно, пра
вильно мислити; тимчасова чіткість усвідом
лення) просвітлення с., просвітління с, прояс
нення с.; 2. (радість) просвіт ч.; просвіток ч.
ПРАСВЕТЛЕНЬІ 1. дієприкм. прояснений, про
світлений; 2. прикм. (радісний) світлий. — Див.
ще прасвятляць.
п р а с в Е т л ін а ж. просвіт ч.; спераду забліскалі -ньі спереду заблйскали просвіти.
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ПРАСВЕТЛЬІ розм. світлий; ~лая часіна світла
(радісна) мить.
ПРАСВІДРАВАНЬІ 1. просвердлений; 2. геол.
пробурений. — Див. ще прасвідрбуваць.
п р а с в і д р О у в а н н е с. 1. просвердлювання;
2. геол. буріння.
ПРАСВІДРОУВАЦЦА недок. пас. просвердлю
ватися; бурйтися.
ПРАСВІДРОУВАЦЬ недок., ПРАСВІДРАВАЦЬ
док. 1. просвердлювати, просвердлити, (ба
гато, усе) попросвердлювати; 2. геол. бурйти, пробурйти.
ПРАСВІРА і п р О с в ір а ж. церк. проскура.
ПРАСВЇРКА ж. церк. розм. зменш.-пестл. про
скурка.
ПРАСВЇРНЯ і ПРОСВІРНЯ ж . церк. проскур
ниця.
ПРАСВ1СТАНЫ у різн. знач, просвйстаний. —
Див. ще прасвістваць.
ПРАСВІСТВАЦЦА недок. пас. просвистуватися.
ПРАСВІСТВАЦЬ недок., ПРАСВІСТАЦЬ док.
1. просвйстувати, просвистати, просвистіти;
2. перен. прост. (марно витрачати) просвйс
тувати, просвистати, просвистіти.
ПРАСВЯТЛЙЦЬ недок., ПРАСВЯТЛІЦЬ док.
прям., перен. просвітлювати, просвітлйти.
ПРАСВЯТЙ рел. пресвятйй.
ПРАСВЯЦІЦЦА док. розм. (бути просвіченим)
просвітйтися; п. на рэнтгёне просвітйтися
рентгеном.
ПРАСВЯЦЇЦЬ док. 1. (пропустити світло крізь
що-небудь) просвітйти; п. лёгшя просвітйти ле
гені; 2. (світити деякий час) просвітйти; ліх
тар ~ціу тры тыдш ліхтар просвітйв три тйжні.
ПРАСЁДЖАНЫ просйджений; засйджений.
ПРАСЁДЖВАННЕ с. розм. просйджування.
ПРАСЁДЖВАЦЦА недок. пас. розм. засйджуватися.
ПРАСЁДЖВАЦЬ недок., ПРАСЁДЗЕЦЬ док.
просиджувати, просйдіти; (протирати, продушувати довгим сидінням розм. — ще) засйджувати, засйдіти.
ПРАСЁЙВАННЕ і ПРАСЯВАННЕ с. просівайня, просіювання.
ПРАСЁЙВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАСЁЯЦЦА док. просіватися, просіюватися, просі
ятися.
ПРАСЁЙВАЦЬ / ПРАСЯВАЦЬ недок., ПРАСЁЯЦЬ док. (крізь сито, решето) просівати,
просіювати, просіяти; пересівати, пересію
вати, пересіяти.
ПРАСЁКЧЫ див. прасякаць1.
ПРАСЁКЧЫСЯ див. прасякацца1.
ПРАСЁСЦ1 див. прасядаць.
ПРАСЁЧ див. прасякаць1.
ПРАСЁЧАНЫ просічений. — Див. ще прася
каць1.
ПРАСЁЧКА ж. 1. (дія) прорубування с., просічення с.; 2. (гірн.) просік ч.
ПРАСЁЧСЯ див. прасякацца1.
ПРАСЁЛАК, -лка ч. путівець, польова (степо
ва) дорога ж.
ПРАСЁЛАЧНЫ і ПРАСЁЛКАВЫ, ПРАСЯЛ-

ПРАСІЦЕЛЬ

436

КОВЫ: ~ая дарбга путівець ч., польові (сте
пова) дорога ж.
ПРАСІЦЕЛЬ ч. прохач.
ПРАСЇЦЕЛЬКА ж. прохачка.
ПРАСІЦЕЛЬНЬІ прохальний.
ПРАСЇЦЕЛЬСКІ прохацький.
ПРАСІЦЬ недок. у різн. знач, просйти, прохати;
п. літасці просйти пощади; п. дазвблу увайсці
просйти дозволу ввійтй; 0 п. прабачЗння (выбачення) просйти пробачення (вйбачення);
прбсам п. слізно просйти.
ПРАСКАВЫТАЦЬ док. у різн. знач, провища
ти, проскйглити.
ПРАСКАКАНЫ протанцьований. — Див. ще
праскакваць 3.
ПРАСКАКАЦЬ див. праск&кваць1.
ПРАСКАКВАННЕ с. у різн. знач, проскакування.
ПРАСКАКВАЦЬ1 недок., ПРАСКАКАЦЬ док.
1. проскакувати, проскакати; (док.: просуну
тися швидкими стрибками) проплигати, простриб£ти; -какалі кбннікі проскакали верш
ники; ~к&ць на аднбй назб проскакати (прострибати) на одній нозі; 2. (док.: скакати
впродовж певного часу) проскакати, пропли
гати, прострибати; дзбці ~как&лі >таесь дзень
діти проскакали (прострибіли, проплигали)
увёсь (цілий) день; 3. док. станцювати, про
танцювати.
ПРАСКАКВАЦЬ2 і ПРАСКОКВАЦЬ недок.,
ПРАСКОЧЬІЦЬ док. проскакувати, проско
чити; каля нас -кбчьілі дзеці коло нас про
скочили діти; -кбчыць у дзвёры проскочити
у двері; манёта -кбчыла у шчьіліну монета
проскочила в щілйну (шпарйну).
ПРАСКАНДЗЇРАВАЦЬ і ПРАСКАНДАВАЦЬ
док. проскандувати.
ПРАСКАРОДЖАНЬІ проволочений, проборо
нований. — Див. ще праскарбджваць.
ПРАСКАРОДЖВАЦЦА недок. пас. волочйтися, боронуватися.
ПРАСКАРОДЖВАЦЬ недок., ПРАСКАРОДЗІЦЬ
док. 1. волочйти, проволочйти, боронувати,
проборонувати; 2. док. (волочити впродовж
певного часу) проволочйти, проборонувати
[цілий день і т. ін.].
ПРАСКВАРАНЫ прошкварений, вйшкварений.
— Див. ще праскв&рваць.
ПРАСКВАРВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАСКВАРЫЦЦА док. прошкварюватися, прошкваритися, вишкварюватися, вй шкваритися.
ПРАСКВАРВАЦЬ недок., ПРАСКВАРЫЦЬ док.
прошкварювати, прошкв£рити, вишкварю
вати, вй шкварити.
ПРАСКЛАНЙЦЬ док. грам, провідмінювати,
провідміняти.
ПРАСКОК, -ку ч. у різн. знач, проскакування с.
ПРАСКОКВАЦЬ див. праскакваць2.
ПРАСКОЧЬІЦЬ див. праскакваць2.
п р а с к р а б а н н е і п р а с к р З б в а н н е С.
проскрібання, прошкрябування.
ПРАСКРАБАЦЦА і ПРАСКРдБВАЦЦА недок.,
ПРАСКР&БЦІСЯ док. 1. проскрібатися, проскребтйся, прошкрябуватися, прошкрябати
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ся; 2. недок. пас. проскрібатися, прошкрябу
ватися.
ПРАСКРАБАЦЬ / ПРАСКРЙБВАЦЬ недок.,
ПРАСКРФБЦІ док. 1. проскрібати, проскребтй, прошкрябувати, прошкрябати; 2. док.
(шкрябати впродовж певного часу) проскребтй [цілу годйну тощо].
ПРАСКРЫГАЦЬ / ПРАСКРЫГАТАЦЬ док. у
різн. знач, проскриготати.
ПРАСКРЬІГГГАЦЬ обл. проскриготати.
ПРАСКРЙПАЦЬ док. (певний час) проскрипі
ти, прорипіти.
ПРАСКРдБВАННЕ див. праскрабанне.
ПРАСКР&БВАЦЦА див. праскраб&цца.
ПРАСКР&БВАЦЬ див. праскраб&ць.
ПРАСКРФБЕНЫ прошкрябаний. — Див. ще
праскраб&ць.
ПРАСКР&БЦІ див. праскраб&ць.
ПРАСКР&БЦІСЯ див. праскраб&цца.
ПРАСКУГОЛІЦЬ док. прям., перен. проскиг
лити.
ПРАСЛА с. розм. (жердини огорожі між стов
пами) діал. планйця ж., прясло.
ПРАСЛАБІЦЬ док. безос. пронестй; хвбрага
-біла хворого пронесло.
ПРАСЛАВУГЬІ ірон. горезвісний.
ПРАСЛАІЦЦА див. праслбйвацца.
ПРАСЛАІЦЬ див. праслбйваць.
ПРАСЛАНЙЦЦА док. розм. тинятися [цілий
день і т. ін.], протинятися.
ПРАСЛАУЛЁННЕ с. прославлення.
ПРАСЛАУЛЕНЬІ прославлений.
ПРАСЛАУЛЙЦЦА недок. звор., пас., ПРАСЛАВІЦЦА док. прославлятися, прославитися.
ПРАСЛАУЛЙЦЬ недок., ПРАСЛАВІЦЬ док. прославляти, прославити; па§т ~віу у вёршах свой
нарбд поёт прославив у віршах свій народ.
ПРАСЛЁДАВАННЕ с. переслідування.
ПРАСЛЁДАВАЦЕЛЬ ч. переслідувач; гонйтель;
гнобйтель.
ПРАСЛЁДАВАЦЕЛЬНЩА ж. переслідувачка;
гонйтелька; гнобйтелька.
ПРАСЛЁДАВАЦЦА недок. пас. переслідуватися.
ПРАСЛЁДАВАЦЬ недок. у різн. знач, переслі
дувати.
ПРАСЛІБІЗАВАЦЬ док. розм. прочитати по
складах; (розм.) прослебезувати.
ПРАСЛІЗГВАННЕ с. 1. прослизання; 2. про
скакування.
ПРАСЛІЗГВАЦЬ недок., ПРАСЛІЗНУЦЬ док.
1. прям, прослизати, прослизнути; 2. перен.
(непомітно пройти) проскакувати, проско
чити, прослизати, прослизнути; -нуць у дзверы проскочити (прослизнути) у двёрь
ПРАСЛОЕК, -лбйка і ПРАСЛОЙ ч. геол. про
шарок.
ПРАСЛОЕНЫ прошарований. — Див. ще
праслбйваць.
ПРАСЛОЙВАННЕ с. прошаровування.
ПРАСЛОЙВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАСЛАІЦЦА док. прошаровуватися, прошару
ватися.
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ПРАСЛОЙВАЦЬ недок., ПРАСЛАІЦЬ док. прошаровувати, прошарувати.
ПРАСЛОЙКАяс. 1. (дія) прошарування с., (незак. д. — звичайно) прошаровування с.; 2. прям.,
перен. прошарок ч.; вяндліна з -камі мяса і
сала шйнка з прошарками м’яса й сапа; грамадская п. суспільний прошарок.
ПРАСМАКТАНЫ і ПРАСМОКТАНЬІ просмок
таний.
ПРАСМЁЙВАЦЬ недок., ПРАСМЯЙЦЬ док.
осміювати, осміяти, обсміювати, обсміяти.
ПРАСМЁРДЛЫ прост, просмерділий, засмёрджений, сморідний.
ПРАСМЁРДНУЦЬ док. прост, просмердіти,
засмердіти.
ПРАСМОКТАНЬІ див. прасмактаны.
ПРАСМОКТВАЦЬ недок., ПРАСМАКТАЦЬ док.
просмоктувати, просмоктати; п. наскрбзь про
смоктати наскрізь.
ПРАСМУРОДЗІЦЬ док. розм. просмердіти, за
смердіти; п. хату дымам просмердіти (за
смердіти) хату димом.
ПРАСМУТКАВАЦЬ док. просумувати, пересу
мувати, прожурйтися.
ПРАСМЯЙЦЬ див. прасмёйваць.
ПРАСНАК, -ка ч. корж, опріснок, опрісник.
ПРАСНІЦА ж . (пристосування, на яке підвішує
ться мичка для прядіння) гребінь ч. і днйще с.
ПРАСНОУДАЦЦА док. розм. несхв. протиня
тися [цілий день і т. ін.].
ПРАСОВАНЫ1 див. прасаваны1.
ПРАСОВАНЫ2 див. прасаваны2.
ПРАСОУКА1 ж . прасування с.
ПРАСОУКА2 ж . пресування с.
ПРАСОЧАНЫ Vрізн. знач. простёжений.
ПРАСОЧВАННЕ' с. прям., перен. просочуван
ня, проникання.
ПРАСОЧВАННЕ2 с. простежування.
ПРАСОЧВАЦЦА1 недок., ПРАСАЧЬІЦЦА док.
прям., перен. просочуватися, просочйтися;
проникати, пронйкнути, кроу -чылася праз
бінт кров просочйлася крізь бинт; развёдчыю
-чьіліся у тыл вбрага розвідники пронйкли в
тил ворога.
ПРАСОЧВАЦЦА2 недок. пас. простежуватися.
ПРАСОЧВАЦЬ недок., ПРАСАЧЬІЦЬ док. про
стежувати, простежити; п. за парушальнікам
гранщы простежити за порушником кордону.
ПРАСПРАГАЦЬ док. грам, провідмінювати
дієслово, провідміняти дієслово, продієвід
мінювати.
ПРАСПРАЧАЦЦА док. (якийсь час) проспере
чатися; студенты -ліся да пбуначы студенти
просперечалися до півночі.
ПРАСПЯВАНЬІ проспіваний, вйспіваний. —
Див. ще праспяваць.
ПРАСПЯВАЦЬ док. 1. у різн. знач, проспівати,
виспівати; п. калых&нку проспівати колиско
ву; нёдзе у двары ~в£у пёвень десь у дворі
проспівав півень; 2. (співати протягом пев
ного часу) проспівати; -вау увёсь вёчар про
співав увесь (цілий) вечір.
ПРАСТАВАТАСЦЬ ж. простацтво, простаку
ватість; обмеженість.

ПРАСТАВАТЬІ простацький, простакуватий;
обмежений; недалекий; наївний.
ПРАСТАКВАіИА і СЬІРАКВАіПА ж . кйсле
молоко, кисляк ч.
ПРАСТАКРЙЛЬІ прямокрйлий; -лає насякбмае прямокрйла комаха.
ПРАСТАКРЬІЛЬІЯ імен. мн. зоол. прямокрйлі.
ПРАСТАКУТНІК ч. заст. прямокутник.
ПРАСТАЮіТНЬІ заст. прямокутний.
ПРАСТАМО^Е с. лінгв. просторіччя.
ПРАСТАМОУНЬІ лінгв. просторічний.
ПРАСТАРНЕЙ прислівн. вищ. ст. просторіше,
вільніше.
ПРАСТАРНЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. просторі
ший, вільніший.
ПРАСТАРНбЦЬ недок. безос. просторішати.
ПРАСТАЦЬ недок. розм. випрямляти, випрям
лювати; п. цвіїгї випрямляти (випрямлювати,
вирівнювати) цвяхи.
ПРАСТАЙЦЬ док. у різн. знач, простояти; дббрае надвбр’е -таяла два тмдні добра погода
простояла два тйжні.
ПРАСТОР, -ру ч. 1. (вільне, велике місце) прос
тір, обшир; (вільний простір) просторінь ж.;
(степів, полів і т. ін.) розлоги; стЗпавм п.
степовий простір (обшир), степові розлоги;
на ~рьі на просторі; 2. перен. (воля) простір,
обшир, роздолля с.; п. для твбрчасці простір
(обшир) для творчості; дзбцям тут п. дітям
тут роздолля (простір).
ПРАСТОРА ж. 1. (одна з форм існування мате
рії) простір ч.\ час і п. час і простір; 2. (про
тяжність, місце, необмежене помітними роз
мірами) простір ч., обшир ч., просторінь; ня-

бесная п. небесний простір (обшир), небесна
просторінь; 3. (вільний проміжок між чимнебудь, місце, де щось розміщується) простір;
сваббдная п. паміж сцянбй і сталбм вільний
простір між стіною й столом; 4. перен. (воля)
простір ч., обшир ч., роздолля с.; п. для мар
простір (обшир, роздолля) ДЛЯ мрій.
ПРАСТОРАВА прислівн. просторово.
п р а с т О р а в ь і просторовий.
п р а с т О р н а приспів, просторо, вільно.
ПРАСТОРНАСЦЬ ж. просторість.
ПРАСТОРНЬІ просторий; (про одяг — ще) віль
ний; ~ная хата простора хата; ~ная сукенка
простора (вільна) сукня.
ПРАСТРУГАНЬІ проструганий. — Див. ще прастругваць.
ПРАСТРУГВАЦЦА недок. пас. простругувати
ся.
ПРАСТРУГВАЦЬ недок., ПРАСТРУГАЦЬ док.
1. (інструментом) простругувати, проструга
ти; 2. док. (стругати впродовж певного часу)
простругати [цілий день і т. ін.]; 3. док. обл.
(якийсь час — картоплю тощо) прочистити.
ПРАСТРЬІГАЦЬ недок., ПРАСТРЬІГЧЬІ док.
1. простригати, прострйгги; ~чьі праббр про
стригти проділ (проділь); 2. док. (стригти
впродовж певного часу) прострйгги [цілий день
і т. ін.].

ПРАСТУПАК, -пку ч. учйнок, проступок.
ПРАСТЬІВАЦЬ недок., ПРАСТЬІЦЬ док.
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1. простигати, простйгнути, простйгти; ви
стигати, вйстигнути, вйстигти, холонути, охо
лонути, (док.) прохолонути, схолонути; чай
-т а у чай простйг (вйстиг, охолов, охоло
нув); 2. застуджуватися, застудйтися, (про ба
гатьох, про всіх) позастуджуватися; просту
джуватися, простудйтися; -тнць на марбзе
застудйтися на морозі; 0 (і) след ~тму (і) слід
загув; (і) сліду немає (нема, не стало); (і)
сліду не кйнув (хто); і слід запав; (і) місце
холодне (після кого).
ПРАСТЬІЛЬІ 1. якйй (що) простйг (вйстиг),
простйглий, якйй (що) охолов (прохолов, схо
лов), охололий, прохололий, схололий; 2. за
студжений, простуджений.
ПРАСТЙЧА ж. розм. простота, (розм.) проста
цтво с.
ПРАСЦЕЙ прислівн. вищ. ст. простіше; п.
прбстага (як прикм.) якнайпростіший, що
найпростіший; (як прислівн.) якнайпростіше,
щонайпростіше.
ПРАСЦЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. простіший.
п р а с ц Е й ш ь і я імен. мн. зоол. найпростіші.
ПРАСЦЕРАГЧЙ док. простерегтй [цілий день
і т. ін.].
ПРАСЦЕЦКІ розм. простацький.
ПРАСЦІНА ж. і ПРАСЦІРАДЛА с. простирало
с., простирадло с.
ПРАСЦЇНКА ж. зменш, простиральце с.
ПРАСЦЮСЕНЬКІ / ПРАСЦЮТКІ розм. пря
місінький, прямесенький.
ПРАСЦЮТКА прислівн. розм. прямісінько,
прямесенько.
ПРАСЦЙГ, -гу ч. широчінь ж., широчина ж.,
простір.
ПРАСЦЙК, -ка ч. розм. простак.
ПРАСЦЯКОМ прислівн. навпростець, напрямкй; (розм.) навпрошкй, навпрямкй, напря
мець, навпрост, навпрямці; прямо, просто.
ПРАСЦЙЧКА ж. простачка.
ПРАСЙКАЦЬ док. прошипіти.
ПРАСЯВАННЕ див. прасбйванне.
ПРАСЯВАЦЬ див. прасбйваць.
ПРАСЯДАЦЬ недок., ПРАСЕСЦІ док. геол., техн.
просідати, просісти; прогинатися, прогнутися.
ПРАСЯКАЦЦА1 недок., ПРАСЯЧЙСЯ / ПРАСЕКЧЬІСЯ, ПРАСЕЧСЯ док. 1. прорубува
тися, прорубатися; 2. недок. пас. прорубува
тися.
ПРАСЯКАЦЦА2 недок., ПРАСЙКНУЦЦА док.
(чим) перейматися, перейнятися; проймати
ся, пройнятися; -нуцца адказнасцю перейня
тися (пройнятися) відповідальністю; -нуцца
усведамлбннем абавязку перейнятися (прой
нятися) усвідомленням обов’язку.
ПРАСЯКАЦЬ1 недок., ПРАСЯЧЙ і ПРАСЕКЧЬІ, ПРАСЕЧ док. 1. прорубувати, проруба
ти, (багато, усе) попрорубувати; ~чьі (~с£ч)
сцян^ прорубати стіну; ~чм (~с6ч) прасеку
прорубати просіку; 2. просікати, просікти;
~чьі (~с£ч) пугай скуру просікти батогом (пу
гою) шкіру.
ПРАСЯКАЦЬ2 недок., ПРАСЙКНУЦЬ док.
1. (чим) просякати, просякнути, просякти,
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насйчуватися, насйтитися; 2. перен. (звичай
но, у формі дієприкм.) пройматися, пройня
тися, перейматися, перейнятися, просякати,
просякнути.
ПРАСЯКНЕННЕс. 1. просякання; 2. пройман
ня, охоплення. — Див. ще прасякаць .
ПРАСЙКНУТЬІ 1. просякнутий, просяклий;
2. перейнятий, просякнутий (чим), сповне
ний (чим, чого); прасякнутьі ідЗяй пройнятий
(сповнений, охоплений) ідеєю.
ПРАСЯЛКОВЬІ див. праселачньї.
ПРАСЙНІШЧА с. (місце, на якому росло просо)
просйще, прісисько, прісище, пріснище.
ПРАСЯЧФННЕ с. прорубування.
ПРАТАВАЦЬ недок., ПРАТАЦЬ док. протава
ти, протанути; снег -тау да зямлі сніг прота
нув до землі.
ПРАТАЗОРКА ж. астр. протозоря, протозірка.
ПРАТАЗОРКАВЬІ протозоряний.
ПРАТАКАЛЇРАВАННЕ с. протоколювання.
ПРАТАКАЛЇРАВАНЬІ протокольований, (док.)
запротокольований.
ПРАТАКАЛЇРАВАЦЦА недок. пас. протоколю
ватися.
ПРАТАКАЛІРАВАЦЬ недок. і док. протоколю
вати, (док.) запротоколювати.
ПРАТАННЕ с. чйщення, чйстка ж.; прибирання.
ПРАТАПТАНЬІ і ПРАТОПТАНЬІ протопта
ний; утоптаний, уторований, торований; 0 па
-най дарбжцьі уторованою (протоптаною)
стежкою. — Див. ще пратбптваць.
ПРАТАПТАЦЦА див. пратбптвацца.
ПРАТАПТАЦЬ див. пратбптваць.
ПРАТАРЧАЦЬ і ПРАТЬІРЧАЦЬ док. простовбйчити.
ПРАТАУХАЦЦА док. розм. 1. проштовхнутися,
проштовхатися, пропхатися, пропхнутися;
(крізь натовп розм. — ще) протовпитися;
2. (штовхатися впродовж певного часу) протовктйся; гадзіньї дзве ~х£уся у чарзе годйни
дві (зо дві годйни) товкся (протовкся) в черзі.
ПРАТАУЧЙ док. 1. (якийсь час) протовктй;
2. розм. пробйти, проламати.
ПРАТАУЧЬІСЯ док. прост. (якийсь час) протовктйся.
ПРАТАЦЦА недок. пас. чйститися; прибиратися.
ПРАТАЦЬ недок. чйстити; прибирати.
ПРАТАЦЬ див. пратав&ць.
ПРАТКАНЬІ протканий. — Див. ще праткаць.
ПРАТКАЦЬ док. у різн. знач. 1. проткати;
2. (ткати впродовж певного часу) проткати
[цілий день і т. ін.].
ПРАТЛУСЦІЦЦА див. пратлушчвацца.
ПРАТЛУСЦІЦЬ див. пратлушчваць.
ПРАТЛУШЧАНЬІ спец, прожирений. — Див.
ще пратлушчваць.
ПРАТЛУШЧВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАТЛУСЦІЦЦА док. спец, прожйрюватися,
прожиритися.
ПРАТЛУШЧВАЦЬ недок., ПРАТЛУСЦІЦЬ док.
прожйрювати, прожйрити.
ПРАТОПТАНЬІ див. пратаптаньї.
ПРАТОПТВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАТАП-
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ТАЦЦА док. 1. протоптуватися, протоптати
ся; (про стежку — ще) утоптуватися, утоп
татися; падЗшва -талася підошва протопта
лася; 2. док. (топтатися впродовж певного
часу) протоптатися [цілу годйну тощо.];
3. недок. пас. протоптуватися; утоптуватися,
уторовуватися.
ПРАТОПТВАЦЬ недок., ПРАТАПТАЦЬ док.
протоптувати, протоптати, (багато, усе) по
протоптувати; (стежку й т. ін. — ще) утоп
тувати, утоптати, уторовувати, уторувати, то
рувати, проторувати, (док. розм.) витупати;
-таць паднбскі протоптати підметки.
ПРАТРАВА ж . спец, протрава.
ПРАТРАВАЧНЬІ спец, протравлювальний.
ПРАТРАВЇЦЬ док. пратраулйць.
ПРАТРАНЖЬІРАНЬІ розм. промарнотрачений,
розтрйньканий.
ПРАТРАНЖЬІРЬІЦЬ док. розм. промарнотратити, протрйнькати.
ПРАТРАУЛЕНЬІ спец, протравлений. — Див.
ще пратрауляць.
ПРАТРАУЛІВАЦЦА і ПРАТРАУЛЙЦЦА недок. пас. протравлятися, протравлюватися.
ПРАТРАУЛЯЦЬ і ПРАТРАУЛІВАЦЬ недок.,
ПРАТРАВЇЦЬ док. 1. спец, протравляти, про
травлювати, протравйти; -віць тканіну протравйти тканйну; 2. с.-г. (отруйною речови
ною) протруювати, протруїти; -віць насенне
протруїти насіння.
ПРАТРАУШЧЬІК ч. спец, протравлювач.
ПРАТРАУШЧЬІЦА ж. спец, протравлювачка.
ПРАТРАЧВАЦЬ недок., ПРАТРАЦІЦЬ док.
1. утрачати, утратити; (продавати занадто
дешево — ще) продешевлювати, продешевйти; 2. витрачати, вйтратити; -ціць грбшьі вйтратити фоші.
ПРАТРУТАлс. с.-г. протруювач ч., протруйник ч.
ПРАТРУТНЬІ с.-г. протруювальний.
ПРАТРУТЧЬІК ч. с.-г. протруювач.
ПРАТРУТЧЬІЦА ж. с.-г. протруювачка.
ПРАТРУЦЇЦЬ див. пратручваць.
ПРАТРУЧАЛЬНІК ч . с.-г. (машина) протру
ювач, протруйник.
ПРАТРУЧАНЬІ протруєний.
ПРАТРУЧВАННЕ с. протруювання. — Див. ще
пратручваць.
ПРАТРУЧВАЦЦА недок. пас. протруюватися.
ПРАТРУЧВАЦЬ недок., ПРАТРУЦЇЦЬ док. с.-г.
протруювати, протруїти; -ціць зббжжа фармалінам протруїти зерно (збіжжя) формалі
ном.
ПРАТРЬІВАЦЬ док. 1. протерпіти, перетерпі
ти, вйтримати; 2. протривати, потривати;
халадй -ваюць да красавіка холодй протри
вають до квітня; 3. прослужйти, протрйматися; пад напбрам такбй вади г§тьі н&сьіп дбуга не -вае під натиском такої водй цей насип
довго не протрймається.
ПРАТРЬІЗНІЦЬ док. промарити.
ПРАТРЬІМАНЬІ і ПРАТРЬІМАНЬІ у різн. знач.
протрйманий, (розм.) продержаний.
ПРАТРЬІМАЦЦА док. протрйматися, (розм.)
продержатися; п. за пбручні протрйматися за
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пбручні; вьісбкая цана -малася нядбуга висо
ка ціна протрймалася недовго; цеплае надвбр’е ужо не дбуга -маецца тепла погода вже
не довго протрймається.
ПРАТРЬІМАЦЬ док. у різн. знач, протрймати,
(розм.) продержати; п. на руках хлбпчьїка про
трймати (продержати) на руках хлопчика; п.
на раббце протрймати на роботі; марбз -мау
два тьідні мороз протрй мався два тижні.
ПРАТРФСЕНЬІ у різн. знач, протрушений. —
Див. ще пратрЗсці.
ПРАТРЗСЦІ доку різн. знач, протрусйти, протрястй; за дарбгу мяне дббра -сла дорогою
(за дорогу) мене добре протрусило (протряс
ло, попотрусйло).
ПРАТРФСЦІСЯ протрястйся, протрусйтися; усю
ноч -трбсся у дарбзе усю ніч протрясся (протрусйвся) в дорозі; гадзіну -трбсся на марбзе
годйну протрясся (протрусйвся) на морозі.
ПРАТУЗАЦЬ док. (якийсь час) просмйкати,
прошарпати [цілий день і т. ін.\.
ПРАТУРЬІЦЬ док. розм. вйтурити, протурити,
потурйти.
ПРАТУШЬІЦЦА док. кул. протушкуватися.
ПРАТУШЬІЦЬ док. кул. протушкувати.
ПРАТЬІРЧАЦЬ див. пратарчаць.
ПРАТЬІЧКАВАНЬІ геол. вйвішений, провіше
ний, вйтичкуваний.
ПРАТЬІЧКАВАЦЬ див. пратьічкбуваць.
ПРАТЬІЧКОУВАННЕ с. вивішування, прові
шування, тичкування.
ПРАТЬІЧКО^ВАЦЦА геод. вивішуватися, про
вішуватися, тичкуватися.
ПРАТЬІЧКОУВАЦЬ недок., ПРАТЬІЧКАВАЦЬ
док. геод. вивішувати, вйвішити, провішува
ти, провішйти, тичкувати, вйтичкувати.
ПРАТЗЖЙРАВАННЕ с. книжн. протегування.
ПРАТЗЖЬІРАВАЦЬ недок. книжн. протегувати.
ПРАТЗЛЕФАНЇРАВАЦЬ док. протелефонува
ти, зателефонувати.
ПРАТЗЛЕФОНІЦЬ док. розм. протелефонува
ти, зателефонувати.
ПРАТЗРМІНАВАННЕ с . прострочення.
ПРАТЗРМІНАВАНЬІ і ПРАТЗРМІНОВАНЬІ
прострочений.
ПРАТЗРМІНОУВАННЕ с. прострочування.
ПРАТЗРМІНОУВАЦЦА недок. пас. простро
чуватися.
ПРАТЗРМІНОУВАЦЬ недок., ПРАТЗРМІНАВАЦЬ док. прострочувати, прострочити.
ПРАТЗРМІНОУКА ж. прострочення с., про
строчування с.
ПРАТ§СА ж. церк. корогва, (рідше) хоругва.
ПРАУДА
тільки одн. 1. у різн. знач, правда;
сказаць -ду сказати правду; ваша п. ваша
правда; г$та п. це правда; 2. у знач, прислівн.
і вст. сл. справді, правда; і п., дождж ідзе [і]
справді (правда), дощ іде; 3. у знач, допусто
вого спол. «хоч» щоправда, правда; п., палітб
п§та дарагаватае, але дббрае щоправда (прав
да), пальто це дорогувате, але гарне (добре);
0 глядзець -дзе у вбчьі дивйтися правді в очі
(у вічі); і то п. та й справді; па -дзе кажучи
(сказаць), -ду кажучьі (сказаць) правду (по
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правді, по щйрості, щйро) кажучи (сказав
ши), сказати правду (щйро), як правду ска
зати (казати); п. вбчы кбле приел, правда очі
коле, сові сонце очі коле; дайсці ~ды добйтися правди; п.-м&тка щйра правда; ~ду
(~ду-матку) рЗзаць [у вбчы] говорйти (каза
ти, розм. чесати, тяти, різати) щйру правду;
правду казати (експрес. брйзкати) у [живі] очі
(у вічі); служыць вёрай і -дай віддано служи
ти, служйти вірою і правдою; (угімі) -дамі і
няпр&удамі [усіма] правдами й неправдами;
усіма [можлйвими] засобами (способами); у
наг&х п. ням& прик. у ногах правди немає
(нема); што п., то не грэх присл. що правда,
то не гріх; хлеб-соль еш, а ~ду рэж присл. хліб
(хліб-сіль) їж, а правду ріж; правда крйвду
переважить.
ПРАУДАПАДАБЁНСТВА с. правдоподібність ж.
ПРАУДАШУКАЛЬНІК ч . шукач правди.
ПРАУДАШУКАЛЬНІЦТВА с . шукання правди.
ПРАУДЗІВА прислівн. правдйво.
ПРАУДЗЇВАСЦЬ ж . правдйвість.
ПРАУДЗІВЕЙ 1. прислівн. вищ. ст. певніше,
точніше, щиріше; 2. вст. сл. певніше, точні
ше; 0 п. кажучы щйро (певніше) кажучи,
певніше (певніш).
ПРАУДЗЇВЬІ правдйвий; п. чалавек правдйва
людйна; ~вая албвесць правдйва повість; ~вае
імясправжнє (правдйве) ім’я.
ПРАУДЗІЦЦА док. розм. справджуватися, здій
снюватися.
ПРАУДЗІЦЬ недок. розм. справджувати, здій
снювати; збуватися; мбжа і сапрауды сны
-дзяць? може й справді сни збуваються?
ПРАУЗДЬІХАЦЬ док. прозітхйти [цілий день
і т. ін.].
ПРАЙДОМ прислівн. обл. сторч, сторчки, сторч
ма,сторчака.
ПРАУШЧЬІК ч . спец, правйльник, виправляч.
ПРАУШЧЬІЦА ж. спец, правйльниця, виправлячка.
ПРАФАНАВАНЫ книжн. профанований, (док.)
спрофанований.
ПРАФАНАВАЦЬ недок. і док. книжн. профа
нувати, спрофанувати.
ПРАФАСТРЬІГАВАНЬІ крав, промётаний; об
киданий. — Див. ще фастрыгаваць.
ПРАФАСТРЬІГАВАЦЬ див. фастрыгаваць.
ПРАФЁСАР ч. професор.
ПРАФЁСАРКА ж. прост, (жінка-професор)
профёсорка.
ПРАФЁСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦК1 профёсорсько-викладацький.
ПРАФЕСАРЙХА ж. розм. (професорова дружи
на) профёсорка, (рідко) профёсорша.
ПРАФЕС1Я ж. профёЫя, фах ч.
ПРАФЕСІЯНАЛЬНА і ПРАФЕСІЙНА прислівн.
1. професійно; 2. професіонально, фахово.
ПРАФЕСІЯНАЛЬНАСЦЬ і ПРАФЕСЇИНАСЦЬ
ж. професійність.
ПРАФЕСІЯНАЛЬНА-ТЗХНЇЧНЬІ / ПРАФЕСЇЙНА-ТЗХНЇЧНЬІ професійно-технічний.
ПРАФЕСІЯНАЛЬНЬІ / ПРАФЕСЇЙНЬІ 1. (по
в'язаний з професією) професійний; ~нае за-
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хвбрванне професійне захворювання; п. саюз
професійна спілка; 2. (який стосується про
фесіонала) професіональний, фаховйй; п. прамбуца професіональний промовець (оратор).
ПРАФІЛЕВАЧНЬІ спец, профілювальний.
ПРАФ1ЛЁУКА ж . спец, профілювання с.
ПРАФІЛЯВАНЬІ техн. профільований.
ПРАФІЛЯВАЦЬ недок. і док. техн. профілю
вати.
ПРАФІНЦЇЦЬ док. прост, процйндрити, процвйндрити.
ПРАФСХОД, -ду ч. (прафсаюзны сход) проф
збори (профспілкові збори).
ПРАФТЗХАДУКАЦЬІЯ ж . профтехосвіта.
ПРАХАДНЙ і ПРАХОДНЬІ у різн. знач, прохіднйй; п. пакбй прохідна кімната; п. бал
прохіднйй бал; ~ная пешка прохіднйй пішак;
0 п. двор прохіднйй (крізнйй) двір, прохідне
(кр1знё) подвір’я.
ПРАХАЛАДЖАЛЬНАЕ імен, прохолоднё.
ПРАХАЛАДЖАЛЬНЬІ прохолоднйй; ~ныя наттк і прохолодні напої.
ПРАХАЛОДЖВАЦЬ недок., ПРАХАЛАДЗІЦЬ
док. прохолоджувати, прохолодити.
ПРАХАШ1ЙЦЦА і ПРАХВАТВАЦЦА, ПРАХОПЛІВАЦЦА недок., ПРАХАШЦЦА док. (рап
тово прокинутися) прохоплюватися, прохо
питися, схоплюватися, схопйтися.
ПРАХАПЛЙЦЬ і ПРАХВАТВАЦЬ, ПРАХОПЛІВАЦЬ недок., ПРАХАПІЦЬ і ПРАХВАцЩь док. (про холод, вологу тощо) пройма
ти, пройняти, (розм.) прохоплювати, прохопйти.
ПРАХВОСТ ч. розм. лайл. пройдйсвіт, негід
ник, мерзотник.
ПРАХІСТАЦЦА док. розм. прогойдатися [ці
лий день і т. ін.].
ПРАХНЬІКАЦЬ док. (проплакати) пропхйкати.
ПРАХОДЗІЦЬ недок., ПРАЙСЦҐ док. 1. (у різн.
знач.) проходити, пройтй; (залишаючи за со
бою що-небудь — ще) проминати, проминути;
пбезд -ішібу па мбеце поїзд (потяг) пройшов
мостом (по мосту); спектакль -йшбу з пбспехам вистава пройшла з успіхом; хварбба
~ішіл& хвороба минула (пройшл&); 2. (про час,
події) минати, минути, проминати, промину
ти; проходити, пройтй; спливати, сплистй,
спливтй; збігати, збігти; -йшла цілая гадзіна
минула (проминула, пройшла, сплила, сплив
ла, збігла) ціла годйна; 0 гіга так (дарм&, да
ремна) не прбвдзе це так даром не пройде (не
минёться); прайсці агбнь, ваду і мёдныя тр^бы
пройтй вогонь і воду; пройтй Крим і Рим, і
мідні труби; пройтй крізь ейто й решето; прайсщ праз рукі (кого, чые) пройтй чёрез руки.
ПРАХОДНЬІ див. прахадны.
ПРАХОДЧЫ гірн. прохіднгіцький.
ПРАХОДЧЫК ч. гірн. прохідник.
ПРАХОДЧЫЦА ж. гірн. прохіднйця.
ПРАХОЖЫ 1. прикм. прохожий, перехожий;
~жыя людзі прохбжі (перехожі) люди; 2. у
знач. імен, прохожий (перехожий); ~жыя
спьіняліся каля пбмніка прохбжі (перехожі)
зупинялися біля пам’ятника (монумёнта).
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ПРАЦА ж . 1. праця; (здебільшого важка, вели
ка — ще) труд ч.; фізічная п. фізична праця;
разумбвая п. розумова праця; падзбл ~цм по
діл праці; 2. (служба) робота; м&сца ~ци міс
це роботи; звбльніць з ~ци звільнйти з робо
ти; 3. (твір) праця; надрукаваць ~цу надру
кувати працю; 4. тільки мн. (науковий часо
пис, збірник) пр&ці; ~цьі інстьпуга пр&ці
інституту; 0 сізіфава п. сізіфова пр£ця (роббта).
ПРАЦАВАЦЬ недок. у різн. знач, працювати;
0 ~цуе і см&ку не чує прик. [робить] як через
пень колоду тягне; [робйти] абй робйлося;
[робйти] як не своїми; [робйти] на галай-балай; п. не разгін&ючьі спіньї працювати (ро
бйти) не розгинаючи спйни; п. спусщушьі
рукави працювати (робйти) абйяк (недбало,
на галай-балай); п. не складаючьі рук працю
вати (робйти) не складаючи (не покладаючи,
не згортаючи) рук.
ПРАЦАВЇК, -ка ч. розм. трудівнйк, працівнйк,
трудар.
ПРАЦАВЇЧКА ж. розм. трудівнйця, працівнйця, трударка.
ПРАЦАДЗбНЬ, -дня ч. трудодень.
п р а ц а Е м к а с ц ь ж. трудомісткість.
ПРАЦАЙМКІ трудомісткйй.
ПРАЦАЗДОЛЬНАСЦЬ ж. працездатність.
ПРАЦАЗДОЛЬНЬІ працездатний.
ПРАЦАУЛАДКАВАННЕ с. працевлаштування.
ПРАЦВЕРАЖФННЕ с. прям., перен. протвере
ження.
ПРАЦВЯРФЖВАННЕ с. прям., перен. протве
режування.
ПРАЦВЯР^ЖВАЦЦА і ПРАЦВЕРАЖАЦЦА
недок., ПРАЦВЕРАЗЇЦЦА док. протвережу
ватися, протверезйтися, прохмелятися, прохмелйтися.
ПРАЦВЯРдЖВАЦЬ і ПРАЦВЕРАЖАЦЬ не
док., ПРАЦВЕРАЗЇЦЬ док. протвережувати,
протверезйти.
ПРАЦбПЛЕНЬІ протоплений, пропалений.
ПРАЦЙПЛІВАННЕ с. протоплювання, пропа
лювання.
ПРАЦЕПЛІВАЦЦА / ПРАЦЯШ1ЙЦЦА недок.
звор., пас., ПРАЦЯПЛІЦЦА док. протоплю
ватися, протопйтися.
ПРАЦЕПЛІВАЦЬ і п р а ц я п л й ц ь недок.,
ПРАЦЯПЛІЦЬ док. (нагрівати приміщення)
протоплювати, протопити, пропалювати,
пропалйти.
ПРАЦЕРАБІЦЦА див. працярЗблівацца.
ПРАЦЕРАБІЦЬ див. працярібліваць.
ПРАЦЕРУШЙЦЦА док. (крізь що-небудь) про
сипатися, протрусйтися.
ПРАЦЕРУШЙЦЬ док. 1. (якийсь час — про
дощ) мрячйти [цілий день і т. ін.], мжйчити [цілий день і т. ін.], мжити [цілий день
і т. ін.], імжйти [цілий день і т. ін.]; (про сніг)
порошйти [цілий день і т. ін.]; 2. (крізь щонебудь) просйпати, протрусйти.
ПРАЦІВІЦЦА недок. опиратися, чинйти опір
(кому-чому), ставати проти (кого-чого),
(заст.) ставати опір (проти кого-чого).
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ПРАЦІРАЦЬ недок., ПРАЦСРЦІ док. у різн.
знач, протирати, протерти.
ПРАЦЇРШ ЧЬІК ч. спец, протиральник.
ПРАЦІРШЧЬІЦА ж. спец, протирйльниця.
ПРАЦІ^НА прислівн. розм. у знач. прис. огйдно,
гйдко, огйдливо; брйдко, відразливо, відво
ротно, осоружно.
ПРАЦЇУНЬІ 1. розм. огйдний, гидкйй, огйдливий; бридкйй, обридливий, обридлий, від
воротний, відразливий, осоружний; 2. обл.
упертий, норовйстий, непокірний.
ПРАЦОУНЬІ 1. прикм. у різн. знач, трудовйй;
~нае заканадауства трудове законодавство;
~ная дисципліна трудова дисципліна; ~ная
кніжка трудова кнйжка; ~нае сялйнства тру
дове селянство; 2. у знач. імен, трудящий.
ПРАЦЬІРАВАЦЬ док. (якийсь час) проштопати
[цілий день і т. ін.].
ПРАЦЬІТАВАНЬІ процитований. — Див. ще
працьггав&ць.
ПРАЦЬІТАВАЦЬ док. процитувати.
ПРАЦЬ недок. прати пряником (прачем).
ПРАЦЬВА ж. обл. (місце на річці для прання
білизни) прало с.
ПРАЦФНТ ч. у різн. знач, відсоток, процент;
п. прьібйткау відсоток (процент) прибутків;
0 на усе сто -тау на [всі] сто відсотків (про
центів).
ПРАЦФНТНЬІ у різн. знач, відсотковий, про
центний. ~ная пазйка відсоткова (процент
на) позика; ~ния аднбсіньї мат. процентне
відношення.
ПРАЦЗНТШ ЧЬІК ч. розм. лихвар.
ПРАЦЗНТШ ЧЬІЦА ж. розм. лихварка.
ПРАЦЙГ, -ту ч. 1. (дія) продовження с.; п. пачатай раббтьі продовження початої роботи;
п. будзе далі буде; 2. протяг; (прислівн.) упро
довж; на усім ~гу праспекта протягом (уз
довж) усього проспекту; 0 на ~гу (чаго) про
тягом (упродовж) (чого).
ПРАЦЙГВАННЕ с. 1. (переміщування в якомунебудь напрямку) протягання, протягування;
простягання; 2. (додавання) продовження;
3. (критикування) протягання; 4. (примушу
вання схвалити якесь рішення) протягання,
протягування.
ПРАЦЯГВАЦЦА недок., ПРАЦЯГНУЦЦА док.
1. (витягатися в якому-небудь напрямку) про
тягатися, протягуватися, протягтйся, про
тягнутися; да ягб -нуліся рукі до нього простяглйся (простягнулися) руки; 2. (розтяга
тися на велику відстань) простягатися, простягтйся,
простягнутися,
(про
багато)
попростягатися; дарбга -нулася на сбтні кіламетрау дорога простяглася (простягнула
ся) на сотні кілометрів; 3. док. (про час дії)
протягтйся, протривати; дакл&д -н^уся дзве
гадзіни доповідь протяглася (протривала) дві
годйни; 4. (просуватися крізь вузький отвір)
протягатися, протягуватися, протягтйся,
протягнутися; нітка ~н£лася у ігблку нйтка
протяглася (протягнулася) в голку.
ПРАЦЙГВАЦЬ недок., ПРАЦЯГНУЦЬ док.
1. (тягнучи, перемістити в якому-небудь на
прямку або на яку-небудь віддаль) протягати,
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протягувати, протягти, протягнути; (руку, но
гу) простягати, простягтй, простягнути, (ба
гато, усе, усі) попростягати; -нуць телефон
ную лінію протягти (протягнути) телефонну
лінію; -нуць рукі простягтй (простягнути)
руки; 2. продовжувати, продовжити; -нуць
заняткі продовжити заняття; 3. розм. (підда
вати критиці) протягати, протягувати, протягтй, протягнути; 4. розм. (примушувати схва
лити якесь рішення) протягувати, протягтй;
-нудь рэзалюцыю протягнути резолюцію;
0 -нуць руку дапамбгі подати (простягнути,
простягтй) руку допомоги; (дуже близько) як
руку працягнуць рукою подати; 5. (просувати
крізь вузький отвір) протягувати, протягнути;
-н^ць нітку протягнути (протягтй) нйтку;
6. док. (прожити, проіснувати) протягтй; ён
дбуга не -цйгне він довго не протягне.
ПРАЦЙГЛА прислівн. 1. тривало, довгочасно;
2. протяжливо, протяжно, протягло.
ПРАЦЙГЛАСЦЬ ж. 1. (у часі) тривалість, три
вання с., час тривання, довготривалість, дов
гочасність; довгота; п. гуку довгота звука; 2. (у
просторі) довжина; ширина; висота; п. газаправбда довжина газопроводу; 3. (повільність, тя
гучість) протяжність, протяжливість; п. гучання протяжність (протяжливість) звучання.
ПРАЦЯЖНІК ч. (розділовий знак) тире с.
ПРАЦЯКАЦЬ недок., ПРАЦЯЧЬІ док. у різн.
знач, протікати, протектй; каля вёси -кае ра
ка коло села протікає річка; 0 мнбга вадьі
-цяклб багато водй втекло, минув довгий час.
ПРАЦЯ ПЛІЦЦА див. працеплівацца.
ПРАЦЯ ПЛЯЦЦА див. працеплівацца.
ПРАЦЯПЛЯЦЬ недок., ПРАЦЯ ПЛІЦЬ док.
(нагріти приміщення) протоплювати, протопйти, пропалювати, пропал йти.
ПРАЦЯРЭБЛЕНЫ 1. прорубаний; 2. перен.
прокладений. — Див. ще працярЗбліваць.
ПРАЦЯРФБЛІВАННЕ с . 1. прорубування;
2. прокладання; — Див. ще працярЗбліваць.
п р а ц я р А б л і в а ц ц а недок., ПРАЦЕРАБЇЦЦА док. 1. продиратися, продертися; насілу
-біуся праз гушчар насйлу продерся крізь хащі;
2. недок. пас. прорубуватися, прокладатися.
п р а ц я р Ф б л і в а ц ь недок., ПРАЦЕРАБЇЦЬ
док. 1. проруб вати, прорубати; -біць прасёку
прорубати просіку; 2. перен. прокладати,
прокласти, -біць сабё дарогу у жыццё про
класти собі дорогу в життя; 3. док. (упродовж
певного часу) прорубати [цілий день і т. ін.].
ПР>ЩЯУКАЦЬ док. (якийсь час) продзявкати
[цілу годину тощо].
ПРАЦЯЧЬІ див. працякаць.
ПРАЧАКАНЕНЬІ прокарбований.
ПРАЧАКАНЬІ прожданий. — Див. ще прачаканьваць.
ПРАЧАКАНЬВАЦЦА недок. пас. прокарбову
ватися.
ПРАЧАКАНЬВАЦЬ недок., ПРАЧАКАНІЦЬ док.
1. (оброблювати карбуванням; карбуючи, про
бити наскрізь) прокарбовувати, прокарбува
ти; 2. док. (карбувати впродовж певного часу)
карбувати [цілий день і т. ін.], прокарбувати.
ПРАЧАКАЦЦА док. прочекатися, прождатися.
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ПРАЧАКАЦЬ док. прочекати, прождати.
ПРАЧАРЦЇЦЬ див. прачЗрчваць.
ПРАЧАСАНЬІ1 / ПРАЧАСАНЬІ1 у різн. знач.
прочесаний. — Див. ще прачЗсваць1.
ПРАЧАСАНЬІ2 і ПРАЧАСАНЬІ2 тесл. проте
саний. — Див. ще прачЗсваць1.
ПРАЧАСАЦЬ1 див. прачЗсваць1.
ПРАЧАСАЦЬ2 див. прачісваць2.
ПРАЧАХНУЦЬ док. розм. 1. (висохнути на віт
рі) протряхнути; 2. (охолодитися) простйгнути, вйстигнути, охолонути, прохолонути, схо
лонути.
ПРАЧНУЦЦА див. прачмнацца.
ПРАЧОСКА1 див. прачЗска1.
ПРАЧОСКА2 див. прачЗска2.
ПРАЧУВАННЕ с . розм. 1. прочування; 2. пе
редчуття. — Див. ще прачуваць.
ПРАЧУВАЦЬ недок., ПРАЧУЦЬ док. розм.
1. (дізнаватися) прочувати, прочути, дочува
тися, дочутися; 2. відчувати, відчути, перед
чувати, передчути, (обл.) прочувати, прочу
ти; яна -вала бяду вона відчувала (передчу
вала) лйхо.
ПРАЧУЛА прислівн. зворушливо.
ПРАЧУЛЬІ зворушливий; -льія слбвьі зворуш
ливі слова.
ПРАЧУТЬІ почутий.
ПРАЧУХАНЕЦ, -нца ч. і ПРАЧУХАНКА лс
прост. (настанова, повчання з суворим несхва
ленням чиєїсь поведінки) прочухан ч., прочу
ханка ж.; даць -нца (~ку) дати прочухана
(прочуханки).
ПРАЧУХАЦЦА док. прост. (прийти до пам \яті
— розм.) очунятися, очуматися, очуняти,
очутитися, прочутйтися.
ПРАЧУЦЬ див. прачув&ць.
ПРАЧЬІКІЛЬГАЦЬ док. розм. прошкандибати,
прошкутильгати, прокульгати.
ПРАЧЬІНАЦЦА недок., ПРАЧНУЦЦА док.
прям., перен. прокидатися, прокйнутися, (про
багатьох, про всіх) попрокидатися; пробу
джуватися, пробудйтися, (про багатьох, про
всіх) попробуджуватися; будйтися, збудйтися, просипатися, просинатися, проснутися,
(про багатьох, про всіх) попросипатися, по
просинатися.
ПРАЧФРЧАНЬІ прокреслений. — Див. ще прачЗрчваць.
ПРАЧ&РЧВАЦЦА недок. пас. прокреслюватися.
ПРАЧ^РЧВАЦЬ недок., ПРАЧАРЦІЦЬ док.
1. прокреслювати, прокреслити; 2. док. (крес
лити впродовж певного часу) прокреслити
[цілий день і т. ін.].
ПРАЧІ&С1, -су ч. прочіс.
ПРАЧФС2, -су ч. тесл. протіс, протесання с.,
протісування с.
ПРАЧАСАНЬІ1 див. прачасанм1.
ПРАЧАСАНЬІ2 див. прачасаньї2.
ПРАЧ&СВАННЕ1 с. прочісування.
п р а ч А с в а н н е 2 с . тесл. протіс ч.; (незак. д.
— звичайно) протісування.
ПРАЧ&СВАЦЦА' недок. пас. прочісуватися.
ПРАЧ&СВАЦЦА2 недок. пас. тесл. протісуватися.

ПРАЧЗСВАЦЬ

443

ПРАЧЙСВАЦЬ» недок., ПРАЧАСАЦЬ1 док.
1. прочісувати, прочесати; п. лен прочесати
льон; пяхбта -сала лес піхота прочесала ліс;
2. док. (чесати впродовж певного часу) чесати
[цілу годйну тощо], прочесати.
ПРАЧФСВАЦЬ2 недок., ПРАЧАСАЦЬ2 док. тесл.
у різн. знач. 1. протісувати, протесати; ~с£ць
паласу протесати смугу; 2. док. (тесати
впродовж певного часу) протесати [цілий день
і т. ін.].
ПРАЧФСКА1 і ПРАЧОСКА1 ж. прочіс ч., (незак. д. — звичайно) прочісування с.
ПРАЧОСКА2 і ПРАЧОСКА2 ж. тесл. протіс ч.,
протесання с., протісування с.
ПРАШАПТАНЬІ прошептаний.
ПРАШАПТАЦЬ док. прошептати, прошепоті
ти, прошепотати.
ПРАШАРОУВАННЕ с. протирання.
ПРАШАРОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПРАШАРАВАЦЦА док. протиратися, протерти
ся.
ПРАШАРОУВАЦЬ недок., ПРАШАРАВАЦЬ док.
протирати, протерти; -ваць рукау протерти
рукав.
ПРАШАСТАЦЬ док. прошарудіти, прошурхотати, прошурхотіти; качкі -талі крьіламі зусім
нізка качкй прошурхотіли крйльмй (крйлами) зовсім нйзько.
ПРАШЛЙНДАЦЬ док. прост. прошвендяти,
прошвендятися, провештатися, провіятися.
ПРАШЛЙПІЦЬ док. розм. прогавити; (припус
титися помилки) сплохувати.
ПРАШМАРАВАЦЬ док. протерти; п. рукау про
терти рукав.
ПРАШМАРГНУТЬІ просмйкнутий. — Див. ще
прашмбргваць.
ПРАШМАРГНУЦЬ див. прашмбргваць.
ПРАШМОРГВАННЕ с. просмйкування.
ПРАШМОРГВАЦЦА недок. пас. (крізь що-небудь) просмйкуватися.
ПРАШМОРГВАЦЬ недок., ПРАШМАРГНУЦЬ
док. (крізь що-небудь) просмйкувати, про
смикнути.
ПРАШМУЛЯНЬІ розм. протертий. — Див. ще
прашмуляць.
ПРАШМУЛЯЦЦА док. розм. (продірявитися)
протертися.
ПРАШМУЛЯЦЬ док. розм. (продірявити) про
терти; п. пбрткі протерти штанй.
ПРАШНАРЬІЦЬ / ПРАШ НЬІРЬІЦЬ док. розм.
(якийсь час) проганяти [цілий день і т. ін.].
ПРАШНЬІРЬІЦЬ див. прашн&рьїць.
ПРАШПАКЛЕУВАЦЬ недок., ПРАШПАКЛЯВАЦЬ док. 1. прошпакльовувати, прошпак
лювати; 2. док. (шпаклювати впродовж пев
ного часу) шпаклювати [цілий день і т. ін.],
прошпаклювати.
ПРАШПАКЛЯВАНЬІ прошпакльований. — Див.
ще прашпаклеуваць.
ПРАШТАБНОУВАННЕ с . простьобування, про
стьобай ня.
ПРАШТАБНОУВАЦЦА недок. пас. простьобу
ватися.
ПРАШТАБНОУВАЦЬ недок., ПРАШТАБНА-
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ВАЦЬ док. простьобувати, простьобати, (док.)
постьобати.
ПРАШТАБНОУКА ж . простьобування с., про
стьобай ня с.
ПРАШТУРХВАННЕ / ПРАШТУРХОУВАННЕ
с. прям., перен. проштовхування.
ПРАШТУРХВАЦЦА і ПРАШТУРХОУВАЦЦА
недок. звор., пас., ПРАШТУРХАЦЦА док.
1. проштовхуватися, проштовхнутися, про
штовхатися; (розм.) пропихатися, пропхати
ся, пропхнутися; (крізь натовп розм. — ще)
протовплюватися, протовпитися; 2. док.
(штовхатися впродовж певного часу) протовктйся [цілий день і т. ін.].
ПРАШТУРХВАЦЬ / ПРАХТУРХОУВАЦЬ недок., ПРАШТУРХНУЦЬ док. прям., перен. про
штовхувати, проштовхнути, проштовхати.
ПРАШТУРХНУТЬІ і ПРАШТУРХНУТЬІ прям.,
перен. проштовхнутий, проштовханий. —
Див. ще праштурхваць.
ПРАШТУРХОУВАНН Е див. праштурхванне.
ПРАШТУРХОУВАЦЦА див. праштурхвацца.
ПРАШТУРХОУВАЦЬ див. праштурхваць.
ПРАШТЗМПЕЛЕУВАЦЬ недок., ПРАШТЗМП ЕЛЯ ВАЦЬ док. проштемпельовувати, про
штемпелювати.
ПРАШТЗМПЕЛЯВАНЬІ проштемпельований.
— Див. ще праштзмпелеуваць.
ПРАШУГАЦЬ док. пролетіти, гіронестйся (з
шумом).
ПРАШУКАЦЬ док. прошукати [цілу годйну
тощо].
ПРАШЬІБАВАЦЬ док. розм. (швидко пройти)
прочимчикувати.
ПРАШЬІКАЦЦА док. прост. (розоритися) вйтратитися, прогайнуватися.
ПРАШЙННЕ с. І. заст. (дія) прохання; 2. (пись
мове клопотання) прохання.
ПРАЗКЗАМЕНАВАНЬІ проекзаменований, про
іспитований. — Див. ще празкзаменбуваць.
ПРАЗКЗАМЕНОУВАЦЦА недок. звор., пас.,
ПРАЗКЗАМЕНАВАЦЦА док. проекзаменовуватися, проекзаменуватися, (док.) проіс
питуватися.
ПРАЗКЗАМ ЕНО^ВАЦЬ недок., ПРАЗКЗАМЕНАВАЦЬ док. проекзаменовувати, про
екзаменувати, (док.) проіспитувати.
ПРАЙВА ж. 1. надзвичайна пригода; 2. явище
с.; ~вьі жьіцця явища життя.
п р а я с н Е н а с ц ь ж. просвітленість; (стан —
ще) просвітлення с.
ПРАЙУКАЦЬ док. (якийсь час) пронявкати,
пронявчати.
ПРАЯУЛЙЦЦА недок. звор., пас., ПРАЯВЇЦЦА док. 1. виявлйтися, вйявитися, проявля
тися, проявйтися; 2. (фото) проявйтися. —
Див. ще праяуляць.
ПРАЯУЛЙЦЬ недок., ПРАЯВЇЦЬ док. 1. (ви
явити певну властивість, якість) виявляти,
вйявити, (рідше) проявляти, проявйти; -віць
назіральнасць вйявити спостережливість; 2. фо
то проявляти, проявйти; 0 ~вщь сябе про
явйти себе.
ПРОБАВАЦЦА див. прабавацца.
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ПРОБАВАЦЬ див. прабав&ць.
ПРОБАШЧ ч . церк. парафіяльний священик,
парох (римо-католицький).
ПРОЖАР ч. прост, вульг. ненажера ч. і ж .,
прожир ч. і ж.
ПРОЖАУЦЬ ж . прожовть.
ПРОЗВІШЧА с. прізвище.
ПРОЙГРЫШ , -шу ч. урізн. знач, програш; застацца у ~шы залишитися в програші.
ПРОЙГРЫ Ш НЫ прбфашний.
ПРОЙМА1 ж. 1. крав. спец, пройма; 2. обл.
проріз ч.\ отвір ч.
ПРОЙМА2 ж. обл. протяг ч., (розм.) продув ч.,
крізнйй вітер.
ПРОЛАМКА ж. розм. ополонка, полонка.
ПРОМЕНЬ див. прамёнь.
ПРОМЫСЕЛ, -слу ч. у різн. знач, промисел;
паляунГчы п. мислйвський промисел.
ПРОМЫСЛАВЫ (пов ’язаний з промислами) про
мисловий.
ПРОПАДАМ: прападзі ты п. лайл. пропади!
щоб (бодай) ти зслйз! щоб ти пропав! щоб
ти тймився!
ПРОПАЛІС, -су ч. бджільн. прополіс.
ПРОПІСЬ ж. 1. пропис ч.; 2. жив. пропис ч.\
напіс&ць суму ~ссю (замість цифр) написати
літерами (буквами).
ПРОПУСК ч. 1. род. -ку в різн. знач, пропуск;
чыт&ць з -камі читати з пропусками; навёдваць лёкцьп без -кау відвідувати лекції без
пропусків; 2. род. ~ка (документ) перепустка
ж ., (рідше) пропуск; прад явщь п. показати,
подати (рідше) пред’явити перёпустку.
ПРОРВА ж. 1. прям., перен. прірва; сарв&цца у
-ву зірватися в прірву; на краї -вы на краю
прірви; паслй гётай спрЗчкі паміж імі лягл& п.
після цієї суперёчки поміж (між) нйми про
лягла прірва; 2. (дуже велика кількість кого-,
чого-небудь) бёзл1ч, сйла-силённа; п. грбшай
бёзл1ч (сйла-силённа) фбшей; 3. несхв. ненажёра ч. і ж ., прожёра ч. і ж .; прожир ч. і
ж.; 4. (у греблі) прорйв ч.\ 0 гбрла як п. ненасйтна (ненажёрлива, зажёрлива) утроба, ненажёра, ненатля; як у -ву як у прірву (безодню).
ПРОСА с. 1. (рослина) прбсо; 2. (крупа) пшо
но; 0 не сунь нбса у чужбе п. приел, швець
знай своє шёвство, а в кравёцтво не мішай
ся; колй не пиріг, то й не пирожйся [,як не
тямиш, то й не берйся]; знай, свйне, своє
лігво; знай кобйло, де брикати; знай, козо,
своє стійло; не літай, вороно, в чужії хороми;
колй не коваль, то й рук не погань.
ПРОСАМ: п. прасщь (дуже просити) проейти
та перепрошувати, благати.
ПРОСВА ж . обл. (болт для зачиняння віконниць)
прогонич ч.
ПРОСВІРА див. прасвір&.
ПРОСВІРНЯ див. прасвірня.
ПРОСПЛАЧ прислівн. обл. крізь сльози; гаварьіць п. говорити крізь сльози.
ПРОСТАЛІНЕЙНА див. прамалшёйна.
ПРОСТАЛШЁЙНАСЦЬ див. прамалшёйнасць.
ПРОСТАЛ1НЁЙНЫ див. прамалшёйны.
ПРОСТЫ прикм. 1. у різн. знач, простйй; п.
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механізм простйй механізм; ~тае рашінне
простйй розв’язок (рішення); п. чалавек прос
та людйна; -тая бандэрблъ прості бандероль;
п. фасбн простйй фасон; п. сюжЗт простий
сюжёт; 3. (без вигинів) прямйй; дарбга -тая,
як страл& дорога пряма, як стрілі; 4. щйрий,
вщвёртий; п. адказ вщвёрта відповідь; 5. розм.
(про коня) не спутаний; грам, -тая мбва пря
ма мова; 0 -тым вбкам простим (голим, не
озброєним) оком.
ПРОСЦЕНЬКІ розм. 1. (цілком простий, неви
сокої якості) простёнький; 2. (зовсім прямий)
прямісінький, (рідше) прямёсенький.
ПРОСЬБІТ ч . заст. прохач.
ПРОСЬБІТКА ж. заст. прохачка.
ПРОСЬБІТНЬІ заст. прохальний.
ПРОСЬКА ч . і ж. розм. знев. (той, що набридає
проханнями) канюка.
ПРОТАР ч . обл. шматок (уламок, відламок, об
ломок) голки, металёвого стрижня.
ПРОТАРЫ тільки мн. заст. вйтрати.
ПРбХАЛАДЗЬ ж. обл. прохолода, охолода, хо
лодок ч.
ПРОЦІ див. прбціу.
ПРОЦІАБЛЕДЗЯНЙЛЬНІК ч. протиобліднювач.
ПРОЦІАПОУЗНЕВЬІ протизсувнйй.
п р о ц і б О л е в ь і мед. протибольовйй.
ПРОЦІГЛЇСТАВЬІ мед. протиглисний.
ПРОЦІГНІЛАСНЬІ протигнильний.
ПРОЦ1ДЗЁЙН1ЧАЦЬ і СУПРАЦЬДЗЁЙНЬ
ЧАЦЬ недок. протидіяти.
ПРОЦ1ДЗЁЙНЫ і СУПРАЦЬДЗЁЙНЫ який
(що) протидіє.
ПРОЦ1ДЗЁЯННЕ і СУПРАЦЬДЗЁЯННЕ с
протидія ж.; (про вплив — ще) протидіяння.
ПРОЦ13АПАЛЁНЧЫ мед. протизапальнйй.
ПРОЦІЗЗЙННЕ с. астр, протисяяння, проти
сіяння.
ПРОЦ1КАР0СТАВЫ мед. протикоростяниий.
ПРОЦ1ЛЁГЛА прислівн. протилёжно.
ПРОЦ1ЛЁГЛАЕ імен, протилёжне; дбказ ад
-лага доказ від протилёжного.
ПРОЩЛЁГЛАСЦЬ ж. у різн. знач. протилёжність; адзшетва -цей філос. єдність протилёжностей; п. пбглядау протилёжнють поглядів.
ПРОЦ1ЛЁГЛЫ 1. у різн. знач. протилёжний;
п. бок в^ліцьі протилёжний бік вулиці; 2. мат.
протилежний; п. вугал протилёжний кут.
ПРОЦШІХАМАНКАВЬІ мед. протигарячковий.
ПРОЦ1ПАЖАРНЫ протипожёжний.
ПРОЦ1ПРАМЯНЁВЫ протипроменевий.
ПРОЦ1САМАЛЁТНЫ військ, протилітаковий.
ПРОЦ1СЛ13ГАЦЁННЕ с. протиковзання.
ПРОЦ1СЛ13Г0ТНЫ проти КОВЗНИЙ.
ПРОЦІСЛУПНЯКОВЬІ мед. протиправцёвий.
ПРОЦІСУТАРГАВЬІ мед. протисудбмний.
П Р О Ц іУ / ПРОЦІ розм. 1. прийм. з род. в. про
ти (кого-чого)\ навпроти, напроти; хата была
п. вбзера хата була проти (навпроти, напро
ти) озера; праст&віць адзн&кі п. прбзвішчау
поставити оцінки проти (навпроти, напро
ти) прізвищ; плйсці п. цячЗння пливтй (плис-
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ти) проти течії; рбст прадукциі п. мінулага
гбда зростання продукції проти торішніх по
казників (минулого року); лякарства п. каш
лю ліки проти кашлю; 2. прийм. з род. в. про
ти (кого-чого)\ усупереч (кому-чому); (усупе
реч волі, бажанню — ще) мимо; зрабіць п.
сумлення учинйти проти сумління (всупереч
сумлінню); 3. у знач, прислівн. проти; хто п.?
хто проти?; 4. у знач. імен, проти; узважьіць
усе «за» і «п.» зважити всі «за» і «проти»; 5. у
знач. імен, упертий, уперта людйна, (розм.)
упертюх ч.; гзта такі п. це така вперта людй
на, це такйй упертюх.
ПРОЦІУРАДАВЬІ протиурядовий.
ПРОЦІЦЯЧФННЕ с. спец, протитечія ж.
ПРОЦІЙДЦЗЕ с. мед. перен. протиотрута ж.
ПРОЦЬМА ж . 1. (велика кількість) безліч, сйла-силенна; 2. заст. прірва, безодня.
ПРОЧКІ тільки мн. розм. покидання своєї до
мівки (родйни, сім’ї) (через незгоду, конфлік
ти тощо); ісці у прбчкі кйдати домівку
(сім’ю, родйну), ітй з дому (з сім’ї, родйни).
ПРОШЛАСЦЬ ж . минуле с., минувшина.
ПРОШЛЬІ грам, минулий; п. час минулий час.
ПРУГКА прислівн. пружно, пружйсто, пружко.
ПРУГКАСЦЬ ж . пружність.
ПРУГКІ пружнйй, пружйстий, пружкйй.
ПРУГЛО, -ла с. обл. (пристрій для діставання
води з колодязя) журавель ч., звід ч.
ПРУДЗІЦЬ1 недок. обл. пружйнити, напружу
вати.
ПРУДЗІЦЬ2 недок. обл. прожарювати, пропі
кати; п. бялізну прожарювати (пропікати, зо
лити) білйзну.
ПРУЖЬІЦЬ недок. обл. пружити; пружйнити.
ПРУСАК1, -ка і ПРУС, -са (рудий тарган) пру
сак.
ПРУСАК2, -ка ч. (мешканець Пруссії) пруссак.
ПРУТ ч. 1. прут; 2. техн. стрйжень.
ПРУТКА прислівн. пружно, пружйсто, пружко.
ПРУТКАСЦЬ ж . пружність.
ПРУГКІ пружнйй, пружйстий, пружкйй; тугйй.
ПРУТОК, -тка ч. 1. (для плетіння) спйця ж.,
дротик; 2. (зменш, до прут,) прутик.
ПРУТЧ&Й прислівн. вищ. ст. пружніше, пружйстіше. пружкіше.
ПРУТЧФЙШЬІ прикм. вищ. ст. пружніший,
пружйстіший, пружкіший.
ПРУЦЯНбЦЬ недок. дерев’яніти; терпнути,
затерпати, дубіти.
ПРЬІАДЗЙТЬІ одягнений, одягнутий; приче
пурений.
ПРЬІАДЗбЦЦА док. одягтйся, одягнутися, (про
багатьох, про всіх) поодягатися; (придбати
собі одяг розм. — ще) спорядйтися; (одягну
тися по-святковому) причепурйтися.
п р ь іа д з Е ц ь док. одягтй, одягнути, (бага
тьох, усіх) поодягати; (одягнутися по-свят
ковому) причепурйти.
ПРЬІАРАНЬІ с.-г. прибраний.
ПРЬІАРАЦЬ див. прьівбрваць.
ПРЬІАХВОЧАНЬІ (до чого) приохочений, за
охочений.
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ПРЬІАХВОЧВАННЕ с. приохочування, заохо
чування.
ПРЬІАХВОЧВАЦЦА недок. звор., ПРЬІАХВОЦІЦЦА док. 1. (до чого) приохочуватися, при
охотитися; захоплюватися, захопитися; ~ціцца да талевізара приохотитися до телевізора,
захопитися телевізором; 2. недок. пас. при
охочуватися, заохочуватися.
ПРЬІАХВОЧВАЦЬ недок., ПРЬІАХВОЦІЦЬ
док. (до чого) приохочувати, приохотити, за
охочувати, заохотити; -ціць да чьіт&ння при
охотити (заохотити) до читання.
ПРЬІБАВАЧНЬІ екон. додатковий; -ная вартасць додаткова вартість.
ПРЬІБАУКА ж . 1. (дія) додавання с., додання
с., додача; збільшення с., (незак. д. — ще)
збільшування с.\ 2. (те, що додане) додаток
ч.; додача; (понад плату, у ціні — ще) наддаток ч., надбавка; (зарплати) надбавка.
ПРЬІБАУлЕННЕ с. 1. (дія) додавання, додан
ня; збільшення, (незак. д. — ще) збільшуван
ня; 2. (те, що додане) додаток ч.\ п. вагі збіль
шення вагй.
ПРЬІБАУЛЕНЬІ доданий, збільшений.
ПРЬІБАУЛЯЦЦА недок., ПРЬІБАВІЦЦА док.
1. додаватися, додатися; з’являтися, з’явйтися; збільшуватися, збільшитися, більшати,
побільшати; прибувати, прибути; людз&й на
вуліцах -вілася людей на вулицях побільша
ло; вади у раці -вілася безос. водй в річці
побільшало (збільшилося, прибуло); дзень
-віуся день побільшав (збільшився); 2. (про
вагу) збільшуватися, збільшитися; (перен.)
набувати, набути; -віцца у вазб збільшитися
у вазі; (перен.) набути вагй.
ПРЬІБАУЛЯЦЬ недок., ПРЬІБАВЩЬ док. 1. до
давати, додати, (багато) пододавати; -віць
дзвбсце рублеу додати двісті рублів; -віць цукру
у ягадьі додати цукру в ягоди; -віць да сказанага додати до сказаного; -віць грбшай додати
грошей; 2. збільшувати, збільшити; -віць
зарпл&ту збільшити зарплату; -віць крбку при
скорити крок; 3.розм. (перебільшувати) при
більшувати, прибільшити; 0 -віць у вазб збіль
шитися у вазі, набрати вагй, поважчати.
ПРЬІБЕГЧЬІ див. прибяг&ць.
ПРЬІБЙДНІЦЦА див. прибядняцца.
ПРЬІБбЛЕНЬІ розм. забілений. — Див. ще прибельваць.
п р ь і б £ л ь в а ц ц а недок. пас. розм. забілюва
тися.
п р ь і б Е л ь в а ц ь недок., ПРЬІБЯЛІЦЬ док.
розм. (трохи заправити страву молоком або
сметаною) забілювати, забілйти.
ПРЬІБЕРАГАЦЬ недок., ПРЬІБЕРАГЧЙ док.

приберігати, приберегтй; приховувати, при
ховати; (зберігати, економити) заощаджува
ти, заощадити.
ПРЬІБІРАЛЬНЯ ж . убиральня.
ПРЬІБІРАЛЬШ ЧЬІК ч . прибиральник.
ПРЬІБІРАЛЬШЧЬІЦА ж . прибиральниця.
ПРЬІБІРАЦЦА недок., ПРЬІБРАЦЦА док.
1. убиратися, убратися, прибиратися, при
братися; 2. прибиратися, прибратися. —
Див. ще прьібіраць 1, 2.
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ПРЬІБІРАЦЬ недок., ПРЬІБРАЦЬ&ж. 1. (одя
гати) убирати, убрати; прибирати, прибра
ти; -бр&ць прьігбжа убрати г£рно; -браць да
шлюбу убрати (прибрати) до вінця; 2. (дати
лад) прибирати, прибрати; -браць у пакбі
прибрати в кімнаті; -браць са стала прибра
ти зі столу (зі стола); -браць камень з дарбгі
прибрати (забрати, прийняти) камінь з до
роги; 3. (урожай) збирати, зібрати; -браць з
пбля зібрати з поля; 0 прьібраць да рук при
брати до рук, узяти в руки.
ПРЬІБЛІЖАНА прислівн. наблйжено.
ПРЬІБЛІЖАНАСЦЬ ж. мат. наблйженість.
ПРЬІБЛЇЖАНАЯ імен, близька особа; близь
ка; прибічниця.
ПРЬІБЛЇЖАНЬІ1 1. дієприкм. наблйжений;
2. прикм. близькйй; -ньія асббьі близькі осо
би; 3. у знач. імен, близька особа, близькйй.
ПРЬІБЛЇЖАНЬІ2 мат. наблйжений.
ПРЬІБЛІЖАЦЦА недок., ПРЬІБЛІЗІЦЦА док.
наближатися, наблйзитися; пбезд -зіуся по
їзд (потяг) наблйзився; -зіліся халадм наблйзилися холодй.
ПРЬІБЛІЖАЦЬ недок., ПРЬІБЛЇЗІЦЬ док. у
різн. знач, наближати, наблйзити; -зіць книу
да вачій наблйзити кнйжку 40 очей; -зіць свой
прьі&зд наблйзити свій приїзд; -зіць таварьішау да сябе наблйзити товаришів до себе.
ПРЬІБЛІЖ дННЕ с. 1. наблйження, (незак. д.
— ще) наближання; 2. мат. наблйження.
ПРЬІБЛЙТАНЬІ 1. приплутаний; прив’язаний;
2. перен. приплутаний. — Див. ще прьіблмтваць.
ПРЬІБЛЬІТВАЦЦА недок., ПРЬІБЛЬІТАЦЦА
док. 1. приплутуватися, приплутатися; 2. не
док. пас. приплутуватися; прив’язуватися.
ПРЬІБЛЬГГВАЦЬ недок., ПРЬІБЛЬГГАЦЬ док.
1. приплутувати, приплутати, прив’язувати,
прив’язати, (багато, усе) поприв’язувати (якнебудь)', 2. перен. приплутувати, приплутати.
ПРЬІБЛЮЗНІЦЦА док. розм. привйдітися;
(про що-небудь неприємне розм. — звичайно)
приверзтйся.
ПРЬІБОР ч. 1. спец, (пристрій, апарат) прйлад; аптмчньї п. оптйчний прйлад; вьімяр&льньі п. вимірювальний прйлад; 2. (набір пред
метів) набір, (рідше) прибор; (комплект пред
метів) приладдя с.; ормтвенньї п. приладдя
до (для) гоління; пісьмбвьі п. приладдя до
(для) письма; сталбвьі п. столовий прибор,
(заст.) куверт.
ПРЬІБОРАБУДАВАННЕ с . приладобудування.
ПРЬІБОРАБУДАУНІК ч . приладобудівнйк.
ПРЬІБОРАБУДАУНІЧЬІ приладобудівнйй.
ПРЬІБОРКА ж . прибирання с.
ПРЬІБОРНЬІ спец. 1. прйладовий; 2. набірний.
ПРЬІБОРЬІ тільки мн. обл. убрання с., убори,
наряди.

ПРЬІБРАНЬІ убраний, прйбраний; зібраний.
— Див. ще прмбір&ць.
ПРЬІБРУКАВАНЬІ вйбрукуваний. — Див. ще
прьібрукбуваць.
ПРЬІБРУКОУВАЦЦА недок. пас. брукуватися,
вибруковуватися.

ПРЬІВАРВАЦЦА

ПРЬІБРУКОУВАЦЬ недок., ПРЬІБРУКАВАЦЬ
док. (додатково) брукувати, вибруковувати,
вйбрукувати.
ПРЬІБУЦВЕЛЬІ якйй (що) підгнйв, підгнйлий; якйй (що) підтрух, підтрухлий; який
(що) притрух, притрухлий.
ПРЬІБУЦВЕЦЬ док. підгнйти; (про дерево,
кістки й т. ін. — ще) підтрухнути; (трохи —
ще) притрухнути.
ПРЬІБЬІВАННЕ с. 1. (прихід) прибуття, (не
зак. д. — ще) прибування; 2. (збільшення)
прибування; піднімання, підіймання.
ПРЬІБЬІВАЦЬ недок., П РЬІБЙ Ц Ь док. 1. (при
ходити, приїздити) прибувати, прибути; пб
езд -бму своечасбва поїзд (потяг) прибув
вчасно; 2. (збільшуватися) прибувати, при
бути; (про воду — ще) підніматися, підійма
тися, піднятися; (про вагу) збільшуватися,
збільшитися; (безос.) вади у раці -бьілб вода
в річці піднялася.
ПРЬІБЬІЛЬІ 1. дієприкм. я к й й (що) прибув;
2. у знач, прикм. якйй (що) прибув, прибу
лий; 3. у знач. імен, прибулий, прибулець.
П РЬІБЙУШ ЬІ 1. дієприкм. якйй (що) прибув;
2. у знач, прикм. якйй (що) прибув, прибу
лий; 3. у знач. імен, прибулий, прибулець;
4. дієприслівн. прибувши; піднявшись; збіль
шившись.
ПРЬІБЯГАЦЬ недок., ПРЬІБбГЧЬІ (док.) при
бігати, прибігти; (док.) примчати; -гчьі паглядзець на што-небудзь прибігти (примчати)
подивйтися на що-небудь.
ПРЬІБЯДНЙЦЦА недок., п р ь іб Е д н іц ц а док.
розм. прибіднюватися, прибіднятися, прибіднйтися, збіднюватися, збіднитися.
ПРЬІБЯЛІЦЬ див. прьіббльваць.
ПРЬІБЯНТдЖ ЬІЦЦА док. розм. (розгубитися)
трохи збентежитися.
ПРЬІВАГА ж . с.-г. прйріст ч.; сярзднесутачная
п. свіней середньодобовйй прйріст свиней.
ПРЬІВАДНЕННЕ с. приводнення.
ПРЬІВАДНЙЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІВАДНІЦЦА док. приводнюватися, приводнитися.
ПРЬІВАДНЙЦЬ недок., ПРЬІВАДНІЦЬ док.
приводнювати, приводнйти.
ПРЬІВАЖАНЬІ доважений. — Див. ще прьіважваць.
ПРЬІВАЖВАННЕ с. доваження, (незак. д. —
ще) доважування.
ПРЬІВАЖВАЦЦА недок. пас. доважуватися.
ПРЬІВАЖВАЦЬ недок., ПРЬІВАЖЬІЦЬ док.
доважувати, доважити.
ПРЬІВАЛАКАЦЦА недок., ПРЬІВАЛАЧЬІСЯ
док. розм. приволікатися, приволоктйся, (док.)
притягтйся, притягнутися; 2. недок. пас.
притягатися, притягуватися.
ПРЬІВАЛАКАЦЬ недок., ПРЬІВАЛАЧЬІ док.
розм. притягати, притягувати, притягтй, при
тягнути, (багато, усе) попритягати; приволі
кати, приволоктй.
ПРЬІВАНДРАВАЦЬ док. примандрувати.
ПРЬІВАРАК, -рку ч. у різн. знач, прйварок.
ПРЬІВАРАЧНЬІ приварковий.
ПРЬІВАРВАЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІВА-
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РЬІЦЦА док. техн. приварюватися, приварйтися.
ПРЬІВАРВАЦЬ недок., ПРЬІВАРЬІЦЬ док. у
різн. знач, приварювати, приварйти.
ПРЬІВАРНЬІ техн. наварнйй.
ПРЬІВАРОТНІК ч . а н а т . воротар, пілорус.
ПРЬІВАРОЧВАЦЦА недок. пас. привалювати
ся; завертатися; приворожуватися.
ПРЬІВАРОЧВАЦЬ недок., ПРЬІВЯРНУЦЬ док.
1. привалювати, привалйти; -нуць камень да
плбта привалйти камінь до паркану (парка
на); 2. (повернувши, під'їхати) звертати, за
вернути; 3. приворожувати, приворожйти.
ПРЬІВАТНАСЦЬ ж . 1. (властивість) частко
вість; випадковість; поодинокість, окремість;
2. подробиця, деталь; 0 у -ці вст. сл. зокрема.
ПРЬІВ^ДЗЄНЬІ 1. наведений, поданий; 2. при
ведений; 3. доведений; укйнутий. — Див. ще
прьівбдзіць.
ПРЬІВЕЗЦІ див. прьівбзіць.
ПРЬІВбСАК, -ска ч. (доповнення до чого-небудь, звичайно зайве) додаток; п. да артикула
додаток до статті.
ПРЬІВЕСЛАВАЦЬ див. привяслбуваць.
ПРЬІВЙСЦІ див. привбдзіць.
ПРЬІВЕЦІЦЬ док. заст., розм. радо приймати,
радо прийняти, радо вітати, радо привітати.
ПРЬІВЕРСТВАЦЬ недок., ПРЬІВЯРСГАЦЬ док.
друк, приверствувати, приверстати.
ПРЬІВІВАННЕ1с. прищеплювання. — Див. ще
привіваць1.
ПРЬІВІВАННЕ2 с. присукування, приплітан
ня, приплетення, прививання. — Див. ще
привіваць2.
ПРЬІВІВАЦЦА1 недок. звор., пас., ПРЬІВЇЦЦА
док. прищеплюватися, щепитися, прищепити
ся, (про багато, про все) поприщеплюватися.
ПРЬІВІВАЦЦА2 недок. пас. присукуватися,
приплітатися, прививатися.
ПРЬІВІВАЦЬ1 недок., П РЬІВ ІЦ Ь1 док. (при
мусити засвоїти, надати властивості то
що) прищеплювати, прищепйти; -віць люббу да радзіми прищепйти любов до батьківщйни.
ПРЬІВІВАЦЬ2 недок., ПРЬІВІЦЬ2 док. (скру
чуючи, прикріпити) присукувати, присукати;
приплітати, приплестй; прививати, привйти.
ПРЬІВІД ч. прйвид, (рідше) привйддя с.; при
мара ж., мара ж., мана ж.; (міраж) марево с.;
начнйя -д и нічні прйвиди, нічне привйддя,
нічна примара (мара, мана); адц&леньїя ~ди
зарьіва віддалене марево заграви.
ПРІ>ІВІДНАСЦЬ ж. примарність, оманливість;
уявність; облудність. — Див. ще прйвідни.
ПРЬІВІДНЬІ примарний, оманний, примарливий, оманливий; уявний; облудний, облудливий; (міражний) маревний; п. вббраз
примарний (оманний) образ; п. агбнь при
марний вогонь; -н и я надзбі облудні (облудливі) надії (сподіванки); -нае шч&сце при
марне щастя.
ПРЬІВІЛЙЙНАСЦЬ і ПРЬІВІЛЕЯВАНАСЦЬ
ж. привілейованість.

ПРЫВУЧАНЫ

ПРЫВ1ЛЁЙНЫ (який надає привілеї) привіле
йований.
ПРЫВ1ЛЁЯ ж. привілей ч.
ПРЬІВІЛЕЯВАНАСЦЬ див. привілбйнасць.
ПРЫВ1ЛЕЯВАНЫ (який має привілеї) приві
лейований.
ПРЫВГГАНЫ якого (що) привітали, якого (що)
вітали.
ПРЬІВГГАЦЬ док. привітати.
ПРЬІВЇТЬІ1 прищеплений. — Див. ще приві
ваць1.
ПРЬІВЇТЬІ2 присучений, присуканий, припле
тений, привйтий.
ПРЫВЦЦА див. прьівівацца1.
ПРЫВ1ЦЦЁ с. прищеплювання, прищеплен
ня; п. н&выкау прищеплювання (прищеплен
ня) навичок.
ПРЬІВЇЦЬ1 див. привіваць1.
ПРЬІВІЦЬ2 див. привіваць2.
ПРЫВОД1, -ду ч. юр. прйвід, приведення с.
ПРЫВОД2, ч. техн. прйвід; зубч&сти п. зубчас
тий (зубчатий) прйвід.
ПРЬІВОДЗІЦЬ недок., ПРЫВЁСЦ1 док. 1. при
водити, привестй, (багатьох, усіх) поприво
дити; -вёсщ дзяцёй дадбму привестй дітей
додому; -дзіць да присягі приводити до при
сяги; сцёжка -вяла да ракі стежка привела
до річки; 2. (дані, приклади, чужі слова тощо)
наводити, навестй; подавати, подати; -вёсщ
цитату навестй цитату; 3. (у що — про рух,
рівновагу тощо) надавати, надати (чого); -вбсці
у рух надати руху, пустйти в рух; 4. розм. (на
роджувати — перев. про тварин) приводити,
привестй; карбва -вяла бичка корова привела
бичка; 5. (у що — доводити) доводити, довестй (до чого); укидати, укйнути (у що); завда
вати, завдати (чого); п§та вёстка -вяла мянё у
адчай ця звістка довела мене до відчаю (до
розпачу), укйнула у відчай (у розпач); 6. мат.,
перен. зводити, звестй; -вёсщ да аднагб назбуніка звестй до спільного знаменника; 0 -вёсщ
прыгавбр (прысуд) у выкан&нне вйконати ви
рок суду; -вёсщ у выкананне свой намёр здійс
нити свій намір; -вёсщ да прьггбмнасці при
вестй до пам’яті (до притомності), опам’ятати; не -вядзё да дабра не доведе до добра; сава
не -вядзё сакала прик. яблуко від яблуні не
відкотиться (недалеко відкотиться); яке ко
ріння, таке й насіння; який дід, такйй його й
плід; яке дерево — такйй клин, якйй батько
— такйй син; яка хата — такий тин, якйй
батько — такйй син; від доброго кореня добрі
й окоренки.
ПРЫВОДНАСЦЬ ж. мат. звідність.
ПРЫВОДНЫ мат. звідний.
ПРЬІВОЗІЦЬ недок., ПРЫВЁЗЦ1 док. приво
зити, привезтй.
ПРЫ В03КА ж. розм. привіз у., привезення с.
ПРЬІВОРВАННЕ с. с.-г. приорювання, приорання.
ПРЫВОРВАЦЬ недок., ПРЬІАРАЦЬ док. с.-г.
приорювати, приорати, (багато, усе) попри
орювати.
ПРЫВУЧАНЫ 1. прйвчений, призвичаєний;
2. мисл. вймуштруваний.
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ПРЬІВУЧАЦЦА і ПРЬІВУЧВАЦЦА недок. звор.,
пас., ПРЬІВУЧЬІЦЦА док. привчатися, привчйтися, (про багатьох, про всіх) попривча
тися;
призвичаюватися,
призвичаїтися;
(мисл.) вимуштровуватися, вимуштруватися.
ПРЬІВУЧАЦЬ і ПРЬІВУЧВАЦЬ недок., ПРЬІВУЧЬІЦЬ док. 1. привчати, привчйти, (ба
гатьох, усіх) попривчати; призвичаювати, при
звичаїти; 2. мисл. вимуштровувати, вимуштру
вати.
ПРЬІВУЧВАННЕ с. 1. привчання, призвича
ювання; 2. мисл. вимуштровування.
ПРЬІВдНДЖАНЬІ підвуджений, підкопчений.
— Див ще прьівінджваць.
ПРЬІВдНДЖВАЦЦА недок., прьівдндзіцЦА док. підвуджуватися, підвудитися, під
копчуватися, підкоптйтися.
ПРЬІВдНДЖВАЦЬ недок., прьівдндзіць
док. підвуджувати, підвудити, підкопчувати,
підкоптйти.
ПРЬІВЯДЗЕННЕ с. 1. приведення, (незак. д.
— ще) приводження; 2. наведення, (незак. д.
— ще) наводження; подавання, подання;
3. надавання, надання; п. машмньї у рух при
ведення машйни в рух; 4. мат. зведення; п.
падббньїх члбнау зведення подібних членів.
— Див. ще прьівбдзіць 1—3, 6.
ПРЬІВЙЗАНАСЦЬ ж. прихильність, симпатія.
ПРЬІВЙЗАНЬІ 1. прив’язаний, припнутий,
прип’ятий; 2. перен. прихильний; відданий.
— Див. ще прьівязваць.
ПРЬІВЙЗВАЦЦА недок., ПРЬІВЯЗАЦЦА док.
1. прив’язуватися, прив’язатися, припина
тися, припнутися, прип’ястися; ~з4цца пбясам да слупа прив’язатися (припнутися) по
ясом до стовпа; вярбука дббра -залася моту
зок добре прив’язався, мотузка добре при
в’язалася; 2. перен. (відчувати прихильність)
прихилйтися, прихилитися, привертатися,
привернутися; 3. (невідступно йти, чіпляти
ся) причіплюватися, причепйтися, чіпляти
ся, учепитися (до кого-чого), начепитися (на
кого)’, припинатися, припнутися; (з набрид
ливими питаннями тощо) прискіпуватися,
прискіпатися (до кого); да нас -зауся саб&ка
до нас причепйвся (учепйвся) собака; 4. не
док. пас. прив’язуватися, припинатися.
ПРЬІВЙЗВАЦЬ недок., ПРЬІВЯЗАЦЬ док.
1. привязувати, прив’язати, припинати, прип’ястй; припнути, прип’яти, (багатьох, усіх)
поприпинати; ~з4ць каня прив’язати (прип’ястй, припнути, прип’яти) коня; -заць вярбуку прив’язати (припнути) мотузка (мотуз
ку); 2. перен. (прихиляти до себе) прихиляти,
прихилйти, привертати, привернути, при
в’язати; ~з&ць к дбму прив’язати до дому (ха
ти, оселі); -заць да сябб прихилйти (прив’яза
ти) до себе.
ПРЬІВЯРНУЦЬ див. прьіварбчваць.
ПРЬІВЯРСТАНЬІ друк, приверстаний.
ПРЬІВЯРСТАЦЬ див. прьіверстваць.
ПРЬІВЯСЛбУВАННЕ с. пригрібання.
ПРЬІВЯСЛОУВАЦЬ недок., ПРЬІВЕСЛАВАЦЬ
док. (веслами) привесловувати, привеслувати, прифібати, прифебтй.

ПРЬІГАНЙТЬІ

ПРЬІГАБЛЕВАНЬІ див. прьігаблявйньї.
ПРЬІГАБЛЕУВАЦЦА недок. пас. пристругува
тися.
ПРЬІГАБЛЕУВАЦЬ недок., ПРЬІГАБЛЯВАЦЬ
док. присфугувати, присфугати.
ПРЬІГАБЛЯВАНЬІ і ПРЬІГАБЛЕВАНЬІ присфуганий.
ПРЬІГАВАРЬІЦЬ див. прьігавбрваць.
ПРЬІГАВОР, -ру ч. 1. (судовий) вйрок, прйсуд;
(заст.) рішенець; вьінесці п. ухвалйти вйрок;
2. (заст.) ухвала ж., постанова ж.; 3. (дум
ка) вйрок, прйсуд; 4. здебільшого мн. (слова,
що супроводжують дію) прймовка ж.; 5. заст.
чарівнйцтво с., чаклунство с.
ПРЬІГАВОРАНЬІ 1. дієприкм. присуджений; за
суджений, осуджений; приречений; 2. у знач,
імен, засуджений. — Див. ще прьігавбрваць.
ПРЬІГАВОРВАЦЦА недок. пас. 1. присуджу
ватися; засуджуватися, осуджуватися; 2. при
мовлятися; 3. причаровуватися.
ПРЬІГАВОРВАЦЬ недок., ПРЬІГАВАРЬІЦЬ док.
1. (ухвалювати вирок) присуджувати, присудйти, (багатьом, усім) поприсуджувати; за
суджувати, засудйти, осуджувати, осудйти;
-рмць да знявблення засудйти (присудйти) до
ув’язнення; 2. розм. (вирішувати, ухвалюва
ти) прирікати, приректй; 3. недок. (говори
ти, супроводжуючи якусь дію) примовляти,
приказувати, приговорювати; 4. (навіювати
любов, кохання до себе) приворожувати, приворожйти, причаровувати, причарувати.
п р ь іг а в О р к а ж. прймовка, приповідка.
ПРЬІГАВОРНЬІ етногр. чарівнйцький, чак
лунський; -нае зелле чаклунське зілля.
ПРЬІГАДАНЬІ згаданий; пригаданий. — Див.
ще прьіг&дваць.
ПРЬІГАДВАЦЦА недок., ПРЬІГАДАЦЦА док.
1. згадуватися, згадатися; пригадуватися,
пригадатися, (багато, усе) попригадуватися;
2. недок. пас. згадуватися; пригадуватися.
ПРЬІГАДВАЦЬ недок., ПРЬІГАДХЦЬ док. зга
дувати, згадати, (розм.) спогадувати, спога
дати, (док.) здумати, спам’ятати; пригадува
ти, пригадати, (багато, усе) попригадувати.
ПРЬІГАЖОСЦЬ / ПРЬІГОЖАСЦЬ ж. 1. кра
са; (про зовнішність людини — ще) врода;
2. -жосці тільки мн. (гарні місця) красоти;
3. (фальшива зовнішня краса) красйвість.
ПРЬІГАЖУН, -на ч. красень, красунь, вродлйвець.
ПРЬІГАЖУНЯ ж. красуня, вродлйвиця; (розм.)
красуха, краля, (пестл.) красунечка.
ПРЬІГАЖФЙ 1. прикм. вищ. ст. кращий, гар
ніший, вродливіший, красивіший; 2. прислівн. вищ. ст. краще, гарніше, вродливіше,
красивіше.
ПРЬІГАЖдЙШ ЬІ прикм. вищ. ст. кращий,
гарніший, вродливіший, красивіший.
ПРЬІГАЖ&ЦЬ недок. кращати, гарнішати.
ПРЬІГАІЦЦА док. розм. (про рану) підгоїтися.
ПРЬІГХНА ж. обл. недолік ч.
ПРЬІГАНАК, -нка ч. обл. ґанкові сходи.
ПРЬІГАНЙТЬІ імен. 1. заст. (слуга поміщика,

ПРЫГАР

449

який наглядав за працею кріпаків) осавул, оса
вула; 2. розм. наглядач.
ПРЬІГАР, -ру ч. 1. пригар ч. і ж.; 2. спец, при
гар.
ПРЙГАРАД ч. передмістя с.
ПРЬІГАРАДНЬІ 1. приміськйй, (рідше) передміськйй, підміськйй; 2. (про транспорт) при
міськйй.
ПРЬІГАРАЦЬ / ПРЬІГАРВАЦЬ недок., ПРЬІГАРЙЦЬ док. пригоряти, пригорати, приго
ріти, (про багато, про все) попригоряти, по
пригорати.
ПРЬІГАРКА ж . розм. 1 . пригар ч.\ 2. шкірка;
(хліба, пирога тощо) скорйна, скорйнка, шкурйнка, шкорйна, шкорйнка.
ПРЬІГАРШЧЬІ тільки мн. прйгорща ж., прйгорщ ж.
ПРЬІГАТАВАНЬІ / ПРЬІГАТОВАНЬІ приго
тований, приготовлений. — Див. ще прьігатбуваць.
ПРЬІГАТОУВАЦЦА недок. звор., ПРЬІГАТАВАЦЦА док. 1. готуватися, приготуватися,
приготовлятися, приготовитися; ї . недок.
пас. готуватися, приготовлятися.
ПРЬІГАТО^ВАЦЬ недок., ПРЬІГАТАВАЦЬ док.
готувати, приготувати; приготовлйти, приго
товити.
ПРЬІГВАЗДАНЬІ прям., перен. розм. прибйтий
цвяхами (гвіздками), прицвяхбваний. — Див.
ще прьігваздаць.
ПРЬІГВАЗДАЦЬ док. 1. прям. прибйти цвйхами (гвіздками), (рідко) прицвяхувати; 2. пе
рен. пришпилйти.
ПРЬІГІБАННЕ с . пригинання.
ГїРЬІГІБХЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІГНУЦЦА док. пригинатися, пригнутися, (про бага
тьох, про всіх) попригинатися.
ПРЬІГІБАЦЬ недок., ПРЬІГНУЦЬ док. приги
нати, пригнути, (багато, усе) попригинати;
-нуць цвік пригнути цвях; -нуць галаву при
гнути голову; -н^ць галіну дрЗва да зямлі при
гнути гілку дерева до землі.
ПРЬІГІБНЙ: п. крок спорт, пригйнний крок.
ПРЬІГЛЙД, -ду ч. догляд; (розм.) пригляд; на
гляд; 0 на прмгладзе на очах.
ПРЬІГЛЙДВАЦЦА / ПРЬІГЛЯДАЦЦА недок.,
ПРЬІГЛЯДЗЕЦЦА і ПРЬІГЛбДЗЕЦЦА док.
1. придивлятися, придивитися; 2. звикати,
звйкнути, призвичаюватися, призвичаїтися;
3. док. (набриднути) набрйднути, обриднути,
обрйдити, надокучити; усе мне тут -дзблася
усе мені тут набридло (обридло, надокучило).
ПРЬІГЛЙДВАЦЬ і ПРЬІГЛЯДАЦЬ недок., ПРЬІГЛбДЗЕЦЬ і ПРЬІГЛЯДЗЕЦЬ док. 1. догля
дати, доглянути, доглядіти (кого-що, чого)', на
глядати, наглянути (за ким-чим, кого-що), (не
док.) глядіти, (розм.) приглядати, приглянути,
приглядіти, пригледіти; 2. (підшукувати) на
глядати, наглянути, наглядіти, нагледіти.
ПРЬІГНЕСЦІ див. прьігнят&ць.
ПРЬІГНЕТ, -ту ч. тільки одн. гніт, гноблення
с.; утиски, утиск; 0 пад -там під гнітом (тя
гарем).
ПРЬІГНЯТАЛЬНА прислівн. гнітюче.
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ПРЬІГНЯТАЛЬНІК ч. гнобитель, пригноблювач.
ПРЬІГНЯТАЛЬНІЦА ж. гнобителька, пригноб
лювачка.
ПРЬІГНЯТАЛЬНІЦКІ гнобйтельський.
ПРЬІГНЯТАЛЬНЬІ у знач, прикм. гнітібчий.
ПРЬІГНЯТАННЕ с. (дія) гноблення, пригноб
лювання, пригноблення, пригнічування, при
гнічення.
ПРЬІГНЯТАЦЦА недок. пас. 1. гнобитися, при
гноблюватися, утискуватися, утискатися;
2. тйснутися, натискатися, натискуватися.
ПРЬІГНЯТАЦЬ недок., ПРЫГНЁСЦ1 / ПРЬІГНЯСЦІ док. 1. гнобйти, пригноблювати,
пригнобити, утискувати; 2. (спричинювати
гнітючий стан) гнітити, пригнічувати; (рід
ко) пригнітати, пригнітйти; пригноблювати,
пригнобйти; ягб -нялб гбра йогб пригнітило
л йхо; 3. (діяти за допомогою тиску) тйснути,
натискати, натаскувати, натйснути; приду
шувати, придушйти, придавлювати, прида
вити.
ПРЬІГОДНАСЦЬ ж. придатність.
ПРЬІГОДНЬІ придатний.
ПРЬІГОЖА прислівн. г&рно, красйво.
ПРЬІГОЖАЕ імен, прекрасне.
ПРЬІГОЖАНЬКІ гарнёнький, гарнёсенький.
ПРЫГОЖАСЦЬ див. прыгажбсць.
ПРЫГОЖЫ 1. гарний, красйвий; (поез.) крас
ний; (про зовнішність людини — ще) вродли
вий, гарний на вроду; п. пейз&ж гарний (кра
сйвий) пейзаж; ~жыя р^хі г£рні (красиві) ру
хи; ~жая музыка г&рна (красйва) музика;
п. учынак г&рний (красйвий) учинок; ~жая
дзяучына гарна (красйва, вродлива, гарна на
вроду) дівчина; п. касщбм гарний (красйвий,
вйшуканий) костюм; 2. (ефектний) красйвий;
~жыя слбвы красйві слова; 0 ~жае шсьмёнства
красне письмёнство, художня література; п.
пол прекрасна стать; жіноцтво с., жінки мн.
ПРЬІГОН1, -ну ч. 1. пригін; п. жывёлы пригін
худоби; 2. обл. загін; нізкі п. низький загін.
ПРЬІГОН2, -ну ч. 1. істор. кріпацтво с., крі
посне пр£во; 2. прймус, (заст.) принука ж.\
(дія — ще) примушування с.; примушення с.;
змушування с.; змушення с.\ силування с.,
присйлування с., приневблювання с., зневблення с.
ПРЬІГОННАЯ імен, істор. кріпачка.
ПРЬІГОННІК ч. істор. кріпоснйк.
ПРЬІГОННІЦКІ істор. кріпоснйцький.
ПРЬІГОННІЦТВА с. істор. кріпацтво, кріпоснйцтво.
ПРЬІГОННЬІ1 (який приганяють) пригінний.
ПРЫГОННЬР істор. 1. прикм. кріпосний; (той,
що стосується закріпаченого селянина — зви
чайно) кріпацький; п. селянін кріпак; ~нае
пр&ва кріпацтво, кріпосне пр&во; п. стан крі
пацтво, кріпоснйй стан; п. укл&д кріпаччина;
кріпоснйй уклад; ~нная пр&ца кріпацька (крі
посна) праця; 2. у знач. імен, кріпак, панщин
ник.
ПРЬІГОРБІЦЦА док. згорбитися, (про бага
тьох, про всіх) позгорблюватися.
ПРЬІГОРБІЦЬ док. згорбити.
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ПРЬІГОРБЛЕНЬІ згорблений.
ПРЬІГОРКЛЬІ гіркуватий; згірклий, згірчений,
прогірклий; (про масло — ще) їлкйй.
ПРЬІГОРКНУЦЬ док. (трохи) згіркнути, про
гіркнути, перегіркнути, (про багато, про все)
погіркнути.
ПРЬІГОСТВА с. краса ж.; (про людську зовніш
ність — ще) врода ж.
ПРЬІГРАВАЦЬ недок., ПРЬІГРФЦЬ док. прям.,
перен. пригрівати, пригріти; пад паудня ~р$ла
сбнца блйзько полудня (над полудень) при
гріло сонце; 0 ~гр$ць змяю на (сваіх) грудзях
вйфіти (нафіти) гадюку (гадину) в пазусі (за
пазухою).
ПРЬІГРАНЇЧНЬІ прикордонний.
ПРЬІГРАНЇЧЧА с. прикордоння.
ПРЬІГРдБН ІК ч. обл. погріб.
п р ь і г р З б ц і с я док. прост. (прийти з труд
нощами) приволоктися, притаскатися, притйритися, притарабанитися, припхатися, при
плентатися, притьопати, причовгати.
ПРЬІГР^У, -грЗву ч. (місце, яке добре пригріває
сонце) осоння с., прифів ч.
ПРЬІГРЙЦЬ див. прмграв&ць.
ПРЙГУК ч. лінгв. прйзвук.
ПРЬІГУМЕННЕ с. місце біля (коло) току (клу
ні, стодоли, гармана).
ПРЬІГУМбННЬІ який (що) розміщений (лежйть) коло току (клуні, стодоли, гармана).
ПРЬІГУМбНЬ, -ню ч. обл. місце біля (коло)
току (клуні, стодоли, гармана).
ПРЬІДАБЬІВАЦЬ недок., ПРЬІДАБЬІЦЬ док.
1. наживати, нажйти; набувати, набути, (ба
гато чого) понабувати; (док.) надбати; 2. (ди
тину) приживати, прижити; (народжувати поза
шлюбом) груб, нагулювати, нагуляти.
ПРЬІДАБЙТЬІ розм. 1. нажитий; набутий, на
дбаний; 2. прижитий; нагуляний. — Див. ще
прмдабмваць.
ПРЬІДАБЬІЦЬ див. прмдабьіваць.
ПРЬІДАВАЦЦА1 недок., ПРЬІДАЦЦА1 док.
1. ПІДХОДИТИ, ПІДІЙТЙ, годйтися, пригодйтися, здаватися, здатися; придаватися, прида
тися; набьггня в&дм -лі'ся у п§тай справе здо
буті знання пригодилися (придалйся) в цій
справі; 2. випадати, випасти, видаватися,
вйдатися; -уся пагбдлівм дзень вйпав (вйдався) погідливий (погідний, погожий) день.
ПРЬІДАВАЦЦА2 недок., ПРЬІДАЦЦА2 док.
1. додаватися, додатися; да грнпу -далбся запаленне легкіх до фйпу додалося запалення
легень (легенів); -далбся нбвьіх сіл додалося
новйх сил; 2. здаватися, здатися, видавати
ся, вйдатися; мне спачатку -далбся, што єн
намнбга старійшм мені спочатку здалося, що
він набагато старший.
ПРЬІДАВАЦЬ недок., ПРЬІДАЦЬ док. 1. (до
датково давати) додавати, додати; ~д&ць у
дапамбгу брмг&дзе пяць чалавбк додати на до
помогу бригаді п’ятеро чоловік (п’ять осіб);
~д&ць бадзерасці додати бадьорості; 2. (роби
ти яким-небудь на вигляд, характером тощо)
надавати, надати; ~д&ць сур’езньї вираз тв&ру
надати серйозного вйразу облйччю; 3. (ста
витися, усвідомлювати) надавати, надати;
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-даць значніше чмім-небудзь слбвам надати
значення чиїм-небудь словам.
ПРЬІДЛДЗЕНЬІ 1. доданий; 2. наданий. —
Див. ще прьідаваць.
ПРЬЩАТАК ч. 1. род. прьідатка придаток; 2. род.
прьщатку (щось несамостійне) додаток; 3.род.
прьщатку (те, що додане) додача ж., (розм.) при
дача ж.; 4. род. прьщатка грам, прйкладка ж.
ПРЬІДАТАЧНЬІ і п р ь і д а т к а в ь і придатко
вий; -ньія брганм у раслін придаткові органи
в рослин.
ПРЬІДАЦЦА1 див. прьідавацца1.
ПРЬІДАЦЦА2 див. прьідавацца2.
ПРЬІДАЧА ж. (те, що додане) додача, (розм.)
придача; 0 у ~чу а) (додаток) на (в) додачу;
б) (більше того) на (в) додаток, до того, до
того ж.
ПРЬІДАШАК, -шка ч. (край даху, який нависає
над чим-небудь) піддашшя с., піддашок, да
шок.
ПРЬІДБАЛЬІ і ПРЬІДБАНЬІ прйдбаний. Див. ще прьідб&ць.
ПРЬІДБАЦЬ док. придбати, нажйти.
ПРЬІДЖГАЦЬ док. розм. (швидко прийти або
прибігти куди-небудь) примчатися, прилеті
ти, пригнатися, принестйся, (поет.) прилйнути.
ПРЬІДЗЕЛ ч. церк. боковйй вівтар (олтар).
ПРЬІДЗЕЛЬНЬІ церк. боковйй.
ПРЬІДЗІРА ч. і ж. причепа.
ПРЬІДЗІРАЦЦА1 недок., ПРЬІДРАЦЦА док.
чіплятися, причепйтися, (розм.) присікува
тися, сікатися, присікатися; прискіпуватися,
скіпатися, прискіпатися; доскіпуватися, до
скіпатися; прьідрацца з-за дрббязі причепй
тися (присікатися, прискіпатися, доскіпати
ся) через дрібнйцю.
ПРЬІДЗІРАЦЦА2 недок. пас. тесл. припасову
ватися, підганятися. — Див. ще прьідзіраць.
ПРЬІДЗІРАЦЬ недок., ПРЬІДРАЦЬ док. тесі.
припасовувати, припасувати, підганяти, під
гонити, підігнати (шкребком).
ПРЬІДЗЇРКА ж. прйчіпка, зачіпка, чіпляння
с.; п. к слбву прйчіпка (зачіпка, чіпляння) до
слова; 0 дбпьгг з -камі жарт, допит з торту
рами (з пофозами); (перен.) суворий допит.
ПРЬІДЗІРЛІВА прислівн. причепливо; уїдливо.
ПРЬІДЗІРЛІВАСЦЬ ж. причепливість; уїдли
вість.
ПРЬЩЗЇРЛІВЬІ причепливий, учепистий; (рід
ко) ускіпливий; (схильний до чіпляння) уїдливий.
ПРЬІДРАМНУЦЬ док. розм. задрімати.
ПРЬІДРАЦЦА див. прьідзірацца.
ПРЬІДРАЦЬ див. прьідзіраць.
ПРЬІДРУКАВАНЬІ / ПРЬІДРУКОВАНЬІ до
друкований.
ПРЬІДРУКОУВАЦЦА недок. пас. додрукува
тися.
ПРЬІДРУКОУВАЦЬ недок., ПРЬІДРУКАВАЦЬ
док. додруковувати, додрукувати.
ПРЬІДРУКОУКА ж . друк, додруковування с.
ПРЙДУМКА ж. розм. вйгадка, вйдумка.
ПРЬІДУМЛЙЦЬ / ПРЬІДУМВАЦЬ недок.,
ПРЬІДУМАЦЬ док. у різн. знач, придумува-
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ти, придумати, (багато) попридумувати; (фан
тазувати — звичайно) вигадувати, вйгадати,
(багато) навигадувати, повигадувати; виду
мувати, вйдумати, (багато) повидумувати;
(док. розм.) виметикувати, змйслити.
ПРЬЩУМШЧЬІК ч. розм. вигадник, (розм.) ви
гадько.
ПРЬЩУМШЧЬІЦА ж. розм. вигадниця, (розм.)
вигадько.
ПРЬІДЬІБАЦЬ док. розм. пришкутильгати,
пришкандибати, придйбати.
ПРЬІДЬІХАЛЬНЬІ лінгв. придиховий.
ПРЬіЕМ, -му ч. 1. (дія) приймання с.; прий
няття с.\ п. заяу приймання (прийняття) за
яв; п. таварау приймання товарів; п. гасцей
приймання (прийняття) гостей; п. хвбрьіх
приймання (прийняття) хворих; п. ежм при
ймання (прийняття) їжі; 2. (окремий момент
процесу, роботи, діяльності) захід; напісаць ар
тикул у два ~мьі написати статтю за два заходи
(розм. напади, двома нападами); прачьггаць
кніжку у адзш п. прочитати кнйжку за однйм
разом (заходом); прочитати кнйжку однйм за
ходом; 3. в інших знач, прийом; спосіб; бмць
на -ме у кагб-нббудзь бути на прийомі в ко
го-небудь; маст&цкі п. художній прийом; у час
-му ва урача під час приймання (прийому) в
лікаря; гадзіньї -м а приймальні годйни.
п р ь і Е м а а д к а з ч ь і к ч. техн. приймач-відповідач.
ПРЬіЕМАЗДАТЧЬІК ч. спец, прийомоздавальник, прийомоздавач.
ПРЬіЕМАЗДАТЧЬІЦА ж. спец, прийомоздавальниця, прийомоздавачка.
ПРЬіЕМАПЕРАДАТЧЬІК ч . техн. прийомопередавач.
ПРЬІЙМАЧНЬІ приймальний.
п р ь і Е м н а я імен, приймальня.
ПРЬіЕМНІК ч. у різн. знач, приймач.
ПРЬІЕМШ ЧЬІК ч. спец, приймальник.
п р ь і Е м ш ч ь і ц а ж. спец, приймальниця.
п р ь іЕ м ь іш ч. розм. (названий син або дочка)
годованець ч., годованка ж.
ПРЬІЖМУР, -ру ч. розм.: хітраватьі п. хитру
вато прищулені (прищурені, примружені,
прижмурені) очі.
ПРЬІЖМУРВАЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІЖМУРЬІЦЦА док. примружуватися, примру
житися, прижмурюватися, прижмуритися.
ПРЬІЖМУРВАЦЬ недок., ПРЬІЖМУРЬІЦЬ
док. примружувати, примружити, прижму
рювати, прижмурити, приплющувати, приплібщити.
ПРЬІЖЬІВАЛЬНАСЦЬ ж. сад., ліс. прижив
люваність, прижйваність.
ПРЬІЖЬІВАННЕ с. (стан) прижйвлення.
ПРЬІЖЬІВАЦЦА недок., ПРЬІЖЬІЦЦА док. у
різн. знач, приживатися, прижйтися; (закріп
люватися — ще) призвичаюватися, призви
чаїтися.
ПРЬБКЬІВАЦЬ недок., ПРЬІЖЬІЦЬ док. 1. при
живати, прижити; 2. (про рослину) прижива
тися, прижйтися, прийматися, прийнятися;
(приростати) приживлятися, приживйтися.
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ПРЫЗАДУМАЦЦА док. [трохи] задуматися,
[трохи] замйслитися.
ПРЬІЗАПАСІЦЬ див. прызап&шваць.
ПРЫЗАПАШАНЫ припасений, запасений.
ПРЬІЗАПАШВАННЕ с . припасання, запасання.
ПРЬІЗАПАНІВАЦЦА недок. пас. припасатися,
запасатися.
ПРЬІЗАІШІІВАЦЬ недок., ПРЬІЗАПАСІЦЬ док.
припасати, припастй, (багато) поприпасати;
позапасати.
ПРЫЗВАННЕ с. покликання; мастик па -нню
художник за поклйканням.
ПРЫЗВАНЫ 1. дієприкм. приклйканий; поклйканий; заклйканий; прйзваний; п. на ваённую службу прйзваний на військову служ
бу; 2. у знач. прикм. поклйканий; ён п. бьщь
вучбным він поклйканий бути вченим, його
поклйкання бути вченим. — Див. ще прызываць.
ПРЫЗНАВАЦЬ недок., ПРЫЗНАЦЬ док. 1. ви
знавати, визнати; -наць чыё-нёбудзь правы
вйзнати чиї-небудь права; -н&ць сваё памылкі вйзнати свої помилкй; ур£ч -н&у ягб здарбвым лікар вйзнав його здоровим; -наць
факты пр&вільньїмі вйзнати факти правиль
ними; ягб твбрчасць спач&тку не -налі його
творчість спочатку не вйзнали; 2. пізнавати,
пізнати; -наць старбга знаёмага пізнати дав
нього знайомого.
ПРЫЗНАНЫ 1. дієприкм. у різн. знач, вйзнаний; пізнаний; 2. у знач, прикм. вйзнаний;
п. аутарытЗт вйзнаний авторитет. — Див ще
прызнав&ць.
ПРЫЗНАЧАЛЬНЫ призначуваний.
ПРЫЗНАЧАЦЬ недок., ПРЫЗНАЧЫЦЬ док.
1. призначати, призначувати, призн&чйти,
(багато) попризначати; -чыць сустрЗчу при
значйти зустріч; -чыць пёнспо призначйти
пенсію; -чыць лякарства призначйти ліки;
2. (на посаду) призначати, призначйти;
-чыць загадчыкам призначйти завідувачем;
3. (про долю) визначати [наперед], вйзначити [наперёд]; г$та яму -чыу лёс це йому су
дила доля; це йому судилося.
ПРЫЗНАЧЭННЕ с. у різн. знач, призначення.
ПРЫЗЫВАЦЬ недок., ПРЫЗВАЦЬ док. 1. при
кликати, прикликати; клйкати, поклйкати;
2. (звертатися із закликом) закликати, заклйкати; 0 -зваць да парадку закликати до порядку;
3. (на військову службу) призивати, призвати.
ПРЫЗЫУ, -зыву ч. у різн. знач. 1. (дія) кли
кання с.; приклйкання с.; 2. закликання с.,
заклик; 3. призивання с., призов; п. на ваённую службу призов на військову службу.
П РЬІЗЬіУнІК, -ка ч. призбвнйк.
П РЫ ЗЙ У Н Ы заклйчний.
ПРЫЗЫУНЫ військ, призбвнйй; п. узрбст призбвнйй вік.
П РЙ ІС К ч. копальні, копальня ж.
ПРЫ1СКАВЫ копальнёвий.
ПРЫ ЙСЦЕ с. церк. прихід ч., прибуття, пришёстя.
ПРЬІЙСЦЇ див. прьіхбдзіць.
ПРЬІЙСЦЇСЯ див. прьіхбдзіцца.
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ПРЫКАВАНЫ / ПРЫ КбВАНЫ прикований,
прикутий, прип’ятий. — Див. ще прыкбуваць.
ПРЫКАВАЦЬ див. прыкбуваць.
ПРЫКАНДЫБАЦЬ док. обл. пришкандибати,
пришкутильгати.
ПРЫКАПАНЫ / ПРЫКОПАНЫ 1. прикопа
ний; 2. підкопаний. — Див. ще прыкбпваць.
ПРЫКАПАЦЬ див. прыкбпваць.
ПРЬІКАРАСКАЦЦА док. розм. причеп йтися.
ПРЙКАРАТКІ обл. короткуватий.
ПРЫКАРВАЦЬ недок., ПРЫКАРдЦЬ док. при
сихати, присохнути, (про багато, про все) по
присихати; павязка ~р$ла да р&ны пов’язка
присохла до рани; на ббтах ~р£ла саснбвае
шыллё на чоботах (чоббтях) присохла сосно
ва глйця.
ПРЫКАРМЩЦА див. прьікбрмлівацца.
ПРЬІКАРМІЦЬ див. прьпсбрмліваць.
ПРЫКАРХНУЦЬ док. розм. (заснути) здрімну
ти, задрімати.
ПРЫКАР&ЛЫ присохлий.
ПРЫКАЧАНЫ 1. накочений, уторований; 2. за
коткований. — Див. ще прыкдчваць.
ПРЫКАЧВАЦЬ недок., ПРЫКАЧАЦЬ док.
1. (дорогу) накочувати, накотити; уторовува
ти, уторувати; 2. с.-г. коткувати, закоткову
вати, закоткувати, (багато, усе) покоткувати.
ПРЫКВЁТАК, -тка ч. бот. приквіток.
ПРЫКВЁТКАВЫ бот. прйквітковий.
ПРЙКЛАДНА прислівн., у знач. вст. сл. при
близно.
ПРЬІКЛАДНА прислівн. розм. доладно, складно.
ПРЙКЛАДНАСЦЬ ж. 1. зразкбвість, взірце
вість; 2. приблйзність.
ПРЫКЛАДНЫ 1. зразковий, взірцевий; ~ныя
павбдзіньї зразкова (взірцева) поведінка;
2. приблйзний; п. термін приблйзний тер
мін (строк).
ПРЫКЛАДНЫ розм. (про мову) доладний,
складний.
ПРЫКЛАДНЫ у різн. знач. прикладнйй; ~ныя
нав^кі прикладні науки; ~нбе мастацтва
ужиткове мистецтво.
ПРЫКЛЁНЧЫЦЬ док. розм. (стати на коліна)
уклякнути, уклякти.
ПРЙКЛЕП, -пу / ПРЫКЛЁП ч. (те, що не
відповідає своїй справжній сутності; зовніш
ній вигляд, форма) вйдймість ж.; 0 для ~пу
для годиться, про людське око.
ПРЫКЛЁТАК, -тка ч. і ПРЫКЛЁЦЬ ж. обл.
комора ж., комірчйна ж.
ПРЫКЛЁПВАЦЬ недок., ПРЫКЛЯПАЦЬ док.
техн. приклепувати, приклепати.
ПРЫКЛЁПШ ЧЫК ч. спец. приклёпник.
ПРЫКЛЫПАЦЬ док. розм. пришкандибати,
пришкутильгати.
ПРЫКЛЮЧАНЫ 1. ел. прймкнений; 2. техн.
приключений.
ПРЫКЛЮЧАЦЬ недок., ПРЫ КЛЮ ЧЙЦЬ док.
1. ел. примикати, примкнути; 2. (залучати)
підключати, підключйти.
ПРЫКЛЯПАНЫ техн. приклепаний. — Див.
ще прыклёпваць.
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ПРЬІКМЕТА див. прьімета.
ПРЬІКМЕТНА див. прьім&тна.
п р ь і к м Е т н а с ц ь див. прьім&тнасць
п р ь і к м Є т н ь і див. прьім&тньї.
ПРЬІКМбЧАНЬІ помічений, примічений.
ПРЬІКМЯЧАЦЦА недок. пас. помічатися.
ПРЬІКМЯЧАЦЬ недок., ПРЬІКМЕЦІЦЬ док.
помічати, помітити, примічати, примітити.
ПРЬІКОВАНЬІ див. прьїкаваньї.
ПРЬІКОНЧАНЬІ 1. скінчений, покінчений;
2. добйтий. — Див. ще прьікбнчваць.
ПРЬІКОНЧВАЦЦА недок. звор., ПРЬІКОНЧЬІЦЦА док. 1. кінчатися, кінчйтися, скінчйтися; 2. недок. пас. кінчатися; добиватися.
ПРЬІКОНЧВАЦЬ недок., ПРЬІКОНЧЬІЦЬ док.
1. (що) кінчити, кінчйти, (док.) скінчйти, покінчйти (що, з чим)', 2. (убивати — прям., перен.) добивати, добйти; (розм.) прикінчувати,
прикінчйти, (док. — убити прям.) рішйти,
порішйти.
ПРЬІКОПАНЬІ див. прьїкапаньї.
ПРЬІКОПВАЦЦА недок. пас., ПРЬІКАПАЦЦА док. 1. (присипатися землею) прикопува
тися, прикопатися; 2. (копаючи, додавати)
підкопуватися, підкопатися.
ПРЬІКОПВАЦЬ недок., ПРЬІКАПАЦЬ док.
1. (присипати землею) прикопувати, прико
пати; -паць с&джанцьі прикопати саджанці;
2. (копаючи, додавати) підкопувати, підко
пати; ~п&ць бульбьі підкопати картоплі.
ПРЬІКОПКА ж. с.-г. сад. прикопування с.
ПРЬІКОРМ, -му ч. 1. (дія) підгодовування с.;
принадження с., принаджування с .; 2 . (те,
чим підгодовують) прикорм; (риб.) принада.
ПРЬІКОРМЛЕНЬІ 1. підгодований; 2. прина
джений. — Див. ще прмкбрмліваць.
ПРЬІКОРМЛІВАЦЦА недок., ПРЬІКАРМІЦЦА док. 1. підгодовуватися, підгодуватися;
2. недок. пас. підгодовуватися; принаджува
тися.
ПРЬІК0Р1УШВ>ЩЬ недок., ПРЬІКАРМІЦЬ
док. 1. підгодовувати, підгодувати, (бага
тьох, усіх) попідгодовувати; 2. принаджува
ти, принадити.
ПРЬІКОУВАЦЬ недок., ПРЬІКАВАЦЬ і ПРЬІКУЦЬ док. приковувати, прикувати, (рідше)
прикути, (багато, усе, багатьох, усіх) попри
ковувати; (док.) прип’яти; -ваць да саб£
агульную увОгу прикувати (привернути) до
себе загальну увагу; стати в центрі уваги.
ПРЬІКРАНУЦЦА (до чого) док. доторкнутися,
приторкнутися, торкнутися, діткнутися.
ПРЬІКРАСА ж. 1. прикраса; 2. кул. приправа,
присмака.
ПРЬІКРАСІЦЬ док. 1. прикрасйти; 2. кул. при
правити, присмачити.
ПРЬІКРАШ АНЬІ1. прикрашений; 2. приправ
лений, присмачений.
ПРЬІКРОЙВАЦЬ недок., ПРЬІКРОіЦЬ док.
прикроювати, при кроїти.
ПРЬІКРОЙКА ж. прикроювання с.
ПРЬІКРОЧЬЩ Ь док. розм. (прийти) притопа
ти, притупати.
ПРЬІКРЬІВАЦЬ недок., ПРЬІКРЙЦЬ док.
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1. (легко, нещільно накривати, закривати) при
кривати, прикрити, (багато, усе) поприкрива
ти; 2. (затуляти собою або чим-небудь) прикри
вати, прикрити, заступати, заступити, затуляти,
затулйти; 3. (обороняти за допомогою військових
дій) прикривати, прикрити; 4. перен. (ховати,
не виявляти, не давати розпізнати) приховува
ти, приховати; -рыць сваё недахбпы прикрити
свої недоліки; 5. перен. розм. (ліквідовувати) за
кривати, закрити, (багато, усе) позакривати;
ліквідовувати, ліквідувати; -рыць кр&му закри
ти (ліквідувати) крамнйцю.
ПРЫКРЫЦЦЕ с. 1. (дія) прикриття, прихо
вання; закриття; 2. (охорона) прикриттй;
(оборона) захист ч.\ 3. (будівля, місце, що при
криває від чого-небудь) прикриття; (сховище)
схованка ж., захист ч., захисток ч.
ПРЫКРЫЦЦЁ с. (охорона, захист) прикриттй,
захист ч.; пад -цём нбчы під прикриттйм (за
хистом) ночі.
ПРЫКУРВАЦЬ недок., П РЬІКУРЙ Ц Ь док.
прикурювати, прикурйти.
ПРЫКУРЧЫЦЦА док. трохи зіщулитися.
ПРЫКУС, -су ч. прйкус.
ПРЫКУСВАЦЬ недок., ПРЬІКУСЇЦЬ док. при
кушувати, прикусйти; 0 -сіць язык припнути
(прикусйти) язйк (язика), удержати язик& [за
зубами].
ПРЫКУЦЬ див. прыкбуваць.
ПРЫЛАДА ж. 1. (механізм) прйлад ч. аптычная
п. оптйчний прйлад; 2. частіше мн. приладдя
с.; канцьілярскія ~ды канцелйрське прилад
дя; пісьмбвьія -ды приладдя для (до) письма;
3. (інструмент) знаряддя с.; -ды працы зна
ряддя праці; 4. спорт, прйлад ч.
ПРЫЛАДАК ч. розм. (набір предметів) набір;
(комплект) прилйддя с.\ п. для галёння при
ладдя до (для) гоління.
ПРЫЛАДЖВАЦЦА недок., ПРЬЦЩ ЗІЦЦА док.
1. прилаштбвуватися, прилаштуватися, (док.)
притул йтися; -дзіцца на краі л&укі прилаш
туватися (притулйтися) на краіб лавки;
2. влаштовуватися, влаштуватися, прилаш
товуватися, прилаштуватися; -дзіцца на раббту влаштуватися (прилаштуватися) на ро
боту; 3. перен. прилаштбвуватися, прилаш
туватися; 4. (виробити навички) пристосову
ватися, пристосуватися.
ПРЫЛАДЖВАЦЬ недок., ПРЬІЛАДЗІЦЬ док.
1. прироблйти і прироблювати, приробйти;
прилаштовувати, прилаштувати; -дзіць замбк
да дзвярЗй приробити (прилаштувати) замбк
до дверей; 2. (розташовувати що-небудь сто
совно до чого-небудь) приставлйти, пристави
ти; -дзіць лёсвщу да чагб-нёбудзь приставити
драбйну до чого-небудь; 3. (робити відповід
ним за розміром) припасовувати, припасува
ти, приганйти, пригнати, (багато, усе) поприганйти; підганйти і (рідше) підгонити, пі
дігнати, (багато, усе) попідгонити; -дзіць ркму да акн& припасувати (пригнати) раму
(коробку) до вікна.
ПРЬІЛАЖ1>ІЦЦА док. розм. 1. у різн. знач, при
кластися; п. в^хам да сцяны прикласти вухо
(припасти вухом) до стінй; 2. (приготувати
ся до стріляння) націлитися.
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ПРЬІЛАЖ1>ІЦЬ док. розм. 1. прикласти, (розм.)
приложйти; п. руку да сЗрца прикласти руку
до серця; п. кампріс прикласти компрёс;
2. (приєднати) додати, (багато, усе) подода
вати; докласти; п. да зайвы давёдку додати до
заяви довідку; п. яшч£ дзёсяць тысяч рублёу
додати (докласти) ще дёсять тйсяч рублів;
3. (спрямувати на що-небудь) застосувати,
докласти; п. сілу застосувати силу; п. старан
не докласти старанності; 4. (натиснути)
прикласти, надушити, надавйти; п. сыр ка
менем прикласти (надушйти, надавйти) сир
кйменем; 5. додати, прибрехати; недачуе,
дык -лбжыць недочує, так прибреше; 0 п.
руку (до чого) а) (підписати) прикласти руку;
о) (узяти участь) прикласти руку (докласти
рук); в) (до кого: набити) побйти, набйти.
ПРЫЛАЗН1К ч. передбйнник.
ПРЫЛАМАНЫ і ПРЫЛОМАНЫ 1. надлама
ний, надломлений; 2. перен. змінений; прйвчений, призвичаєний. — Див. ще прылбмваць.
ПРЫЛАМАЦЦА див. прылбмвацца.
ПРЫЛАМАЦЬ див. прылбмваць.
ПРЫЛАПЛЕНЫ і ПРЫЛАТАНЫ розм. зала
таний, полатаний, латаний. — Див. ще прыл&ігіць.
ПРЬІЛАПІЦЬ і ПРЫЛАТАЦЬ док. розм. зала
тати, (багато, усе) позалатувати; полатати, на
латати, (багато) поналатувати; -таць на скбрую руку залатати нашвидкуруч (похапцем).
ПРЫЛАШЧАНЫ приголублений, пригорну
тий, пригорнений. —Див. ще прыл&шчваць.
ПРЫЛАШЧВАЦЬ недок., ПРЫЛАШЧЫЦЬ док.
пёстячи, приваблювати (привабити).
ПРЫЛГАНЫ прибрёханий.
ПРЫЛГАЦЬ док. прибрехати, (багато) попри
бріхувати.
ПРЫЛЁГЧЫ (да чаго і без дод.) док. у різн. знач.
прилягти; п. адпачыць прилягти відпочити.
ПРЫЛЁЗЦ1 док. розм. 1. прилізти; 2. (да каго-чаго) перен. розм. пристати, причепйтися
(до кого-чого); чагб ты -лёз да мянё? чого ти
пристав (причепйвся) до мёне?
ПРЫЛЁСНЫ підлісний.
ПРЫЛЁССЕ С. ПІДЛІССЯ.
ПРЫЛЁТНЫ перелітний (про птахів).
ПРЬІЛІВАЦЬ недок., ПРЬІЛІЦЬ док. 1. прям.
доливати, дол йти, (багато) подоливати; під
ливати, підлйти, (багато) попідливати; при
ливати, прилйти; крбу -ліл& да галавы кров
прилила до головй; 2. перен. док. (раптово
виникнути, охопити кого-небудь — про почут
тя) приливати, прилйти; хв&ля сбраму -ліла
да яё блёднага тв&ру хвйля сорому прилила
до її блідого облйччя.
ПРЬІЛІК: для (дзёля) -ку для звйчаю, для годйться, про людськё око.
ПРЬІЛЇСТАК, -тка ч. бот. прилисток.
ПРЫЛГГАВАНЫ див. прыпайны.
ПРЬІЛІТАВАЦЬ див. прып&йваць.
ПРЫЛГГОУВАННЕ див. прып&йванне.
ПРЬІЛІТОУВАЦЦА див. прып&йвацца.
ПРЬІЛІТОУВАЦЬ див. прып&йваць.
ПРЬІЛІТОУКА див. прып&йка.
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ПРЬІЛЇТЬІ долитий, підлитий. — Див. ще прылів&ць.
ПРЬІЛЇУ, -ліву ч. 1. (морський і перен.) приплйв; (перен.) наплйв; (перен. приступ) на
пад; на моры пач&уся п. на морі почався приплйв; у -ліве гнёву у нападі гніву; 2. (крові)
прилйв; 4. мат. прилйвок.
ПРЬШЇУНЬІ мор. припливнйй; -ная хваля при
пливна хвйля; -нае цячЗнне припливна течія.
ПРЬІЛЇЦЦЕ с.: п. крьіві мед. прилиття крові.
ПРЬЦІЇЦЬ див. прьілів&ць.
ПРЬІЛЇЧ>ШЬІ 1. прилічений, прирахований;
2. зарахований. — Див. ще прьигічваць.
ПРЬІЛЇЧВАЦЦА / ПРЫЛ1ЧАЦЦА недок. пас.
прилічуватися, прираховуватися.
ПРЬІЛІЧВАЦЬ / ПРЬІЛІЧАЦЬ недок., ПРЫ ЛІЧЬІЦЬ док. 1. прилічувати, прилічйти,
прираховувати, прирахувати; касір памылкбва -чыу тысячу рублёу касйр помилково (че
рез помилку) прилічйв (прирахував) тйсячу
рублів; 2. зараховувати, зарахувати; -чыцьда
вбінскай ч&сці зарахувати до військової частйни; -чыць апбвесць да дэтэктывау зараху
вати повість до детектйвів.
ПРЫЛ1Ч&ННЕ с. 1. прилічення, прирахуван
ня, (незак. д. — ще) прилічування; прирахо
вування; 2. зарахування (незак. д. — ще) зараховрання.
ПРЫЛОЖАНЫ 1. прикладений; 2. доданий, до
кладений, 3. докладений, застосований;
4. прикладений, надушений, надавлений;
5. доданий, прибрёханий. — Див. ще прылажыць.
ПРЫЛОМАНЫ див. прылам&ны.
ПРЫЛОМВАЦЦА і ПРЫЛ0МЛ1ВАЦЦА не
док. звор., пас., ПРЫЛАМАЦЦА док. надла
муватися, надламатися, надломлюватися, над
ломитися.
ПРЫЛОМВАЦЬ і ПРЬІЛОМЛІВАЦЬ недок.,
ПРЫЛАМАЦЬ док. 1. надламувати, надла
мати, (багато, усе) понадламувати; надло
млювати, надломйти, (багато, усе) понадло
млювати; 2. перен. розм. (змінювати харак
тер, звички тощо) змінюватися, змінитися;
(привчати до чого-небудь) привчати, привчйти; призвичаювати, призвичаїти.
ПРЫЛУНЁННЕ с. спец, примісячення.
ПРЫЛУНЙЦЦА недок. звор., пас., ПРЫЛУНЇЦЦА док. спец, примісячатися, приміся
читися.
ПРЫЛУЧАНЫ (до кого-чого) приєднаний, при
лучений, долучений. — Див. ще прылуч&ць.
ПРЫЛУЧАЦЦА недок., ПРЫЛУЧЫЦЦА док.
1. приєднуватися, приєднатися, прилучати
ся, прилучйтися, долучатися, долучйтися;
2. розм. ставитися, статися; -чылася няшчасце
сталося нещастя (горе, лйхо), сталася біда.
ПРЫЛУЧАЦЬ недок., ПРЫЛУЧЫЦЬ док. при
єднувати, приєднати, прилучати, прилучйти, долучати, долучйти.
ПРЫЛУЧ&ННЕ с. приєднання, (незак. д. —
ще) приєднування, прилучення, (незак. д. —
ще) прилучання.
ПРЫЛЫГАНЫ обл. 1. донйзаний; 2. прив’яза
ний, припнутий, прип’ятий.
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ПРЬІЛЬІГАЦЬ1 див. прьільїгваць.
ПРЬІЛЬІГАЦЬ2 недок. розм. прибріхувати.
ПРЬІЛЬІГВАЦЬ недок., ПРЬІЛЬІГАЦЬ док.
обл. 1. донйзувати, донизати; 2. (мотузком,
шнурком) прив’язувати, прив’язати, припи
нати, припнути, прип’ястй, прип’яти.
ПРЬІЛЯЖАЦЬ док. 1. відлежати; 2. приспати
(дитину); 2. (задушити ненароком під час сну)
розм. приспати.
ПРЬІМАИСТРАВАНЬІ розм. (прироблений, при
будований) примайстрований. — Див. ще
прьімайстрб}пваць.
п р ь і м а й с т р О у в а ц ь недок., ПРЬІМАЙСТРАВАЦЬ док. розм. (прироблювати, прибу
довувати) примайстровувати, примайструвати.
ПРЬІМАК, -ка ч. приймак.
ПРЬІМАЛЕУВАЦЬ недок., ПРЬІМАЛЯВАЦЬ
док. примальовувати, прималювати.
ПРЬІМАЛЬНАСЦЬ ж . прийнятність.
ПРЬІМАЛЬНЬІ прийнятний.
ПРЬІМАЛЯВАНЬІ домальований, примальо
ваний
ПРЬІМАНЬВАЦЬ недок., ПРЬІМАНЇЦЬ док.
прибріхувати, прибрехати.
ПРЬІММІДВАЛЬНЬІ прикріпний; п. талбн
прикріпний талон.
ПРЬІМАЦАВАННЕ і ПРЬІМАЦбУВАННЕ с.
у різн. знач, прикріплення, (незак. д. — ще)
прикріплювання.
п р ь і м а ц а в а н ь і /ПРЬІМАЦОВАНЬІ у різн.
знач, прикріплений.
ПРЬІМАЦАВАЦЦА див. прьімацбувацца.
ПРЬІМАЦКІ приймацький.
ПРЬІМАЦОВАНЬІ див. прьімацаваньі.
ПРЬІМАЦО^ВАННЕ див. прьімацаванне.
ПРЬІМАЦОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІМАЦАВАЦЦА док. у різн. знач, прикріплю
ватися, прикріплятися, прикріпйтися; папе
ра дббра -цавалася папір добре прикріпйвся;
-цавацца да прафсаюзнай арганізацьіі прикрі
пйтися до профспілкової організації.
ПРЬІМАЦОУВАЦЬ недок., ПРЬІМАЦАВАЦЬ
док. у різн. знач, прикріплювати, прикріпля
ти, прикріпйти; -цаваць аб’яву кнбпкамі
прикріпйти оголошення кнопками; -цаваць
да паліклінікі прикріпйти до поліклініки.
ПРЬІМАЦЦА недок., ПРЬІНЙЦЦА док. (про
рослин) прийматися, прийнятися, (про бага
то, про все) поприйматися.
ПРЬІМАЦЬ недок., ПРЬІНЙЦЬ док. приймати,
прийняти; -няць тавар прийняти товар; -няць
у інститут прийняти до інституту (в інститут);
-няць дзлегацьпо прийняти делегацію; -няць
хвбрага прийняти хворого; -няць пастанбву
прийняти (ухвалйти) постанову; -няць мікстуру
прийняти мікстуру; прммем гЗту кблькасць за
адзінку припустімо, що ця кількість — одини
ця; сіудінга -нялі за настауніка [помилково]
подумали, що студент — це вчитель; -няць ме
ри ужйти заходів; -няць душ прийняти душ;
-нйць бой прийняти бій; -няць са стала прий
няти (прибрати) зі столу; 0 -няць блізка да сірца
узяти [блйзько] до серця (до душі); -няць на
вбру прийняти на віру; -няць за чистую манету
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узяти за щйре золото, сприйняти за щйру прав
ду; душа не -має душа не приймає (чого), з душі
верне (що)', -няць да вбдама узяти до відома;
-няць пад увагу узяти до уваги; -няць у разлк
узяти до уваги, урахувати (кого-що)\ зважити
(на кого-що); што хата м&е, хай усім -м&е прик.
що хата має, тим і приймає; чим багаті, тим і
раді; чим хата багата, тим [віт&ти] рада.
ПРЬІМАЧЬІ (який належить приймакові) приймацький.
ПРЬІМГНУЦЬ док. розм. задрімати, подрімати.
ПРЬІМЕЖАК, -жку ч. (неорана смуга землі біля
межі) обніжок.
ПРЬІМЕЖНЬІ прикордонний; -ная паласа
прикордонна смуга.
ПРЬІМбНШАНЬІ зменшений. — Див. ще
прьімяншаць.
ПРЬІМЕНШ ЬІЦЬ див. прьімяншаць.
п р ь ім Е р а ч н а я імен, приміряльна.
ПРЬІМбРАЧНЬІ примірювальний, приміряльний.
ПРЬІМбРВАЦЬ і П РЬІМ ЯРАЦЬ недок.,
ПРЬІМбРАЦЬ док. приміряти, примірюва
ти, приміряти.
ПРЬІМЕРКАВАНЬІ 1. присвячений, присто
сований; 2. прикйнутий. — Див. ще прьімяркбуваць 1, 3.
ПРЬІМЕРКАВАЦЦА див. прьімяркбувацца.
ПРЬІМЕРКАВАЦЬ див. прммяркбуваць.
ПРЬІМбСЦІ див. прьімятаць.
ПРЬІМЕСЬ ж. прям., перен. домішка.
ПРЬІМбТА і ПРЬІКМбТА ж. прикмета; озна
ка; дрЗнная п. погана прикмета; 0 мець на
-меце мати на прикметі; бьіць на ~м£це [бу
ти] на прикметі; не падаваць -мбт жьіцця не
виявляти ознак життя.
ПРЬІМЕТАЦЦА див. прьімятацца.
ПРЬІМЕТАЦЬ див. прьімятаць.
ПРЬІМбТВАЦЦА див. прммятацца.
ПРЬІМбТВАЦЬ див. прьімятаць.
ПРЬІМбТНА і ПРЬІКМбТНА прислівн. помітно.
п р ь ім Е т н а с ц ь / п р ь ік м Є т н а с ц ь ж .
примітність, знаменність; визначність, ви
датність.
ПРЬІМбТНІК ч. грам, прикметник; йкасньїя -кі
якісні прикметники; аднбсньїя -кі відносні
прикметники; прьшалбжньїя -кі присвійні
прикметники; пбуньш -кі повні прикметники;
карбткія -кі короткі прикметники.
ПРЬІМЇТНЬІ / ПРЬІКМ бТНЬІ 1. помітний;
примітний; вартий уваги; -нае паляпшЗнне
помітне поліпшення; 2. визначнйй, видатнйй; -ная асбба визначна (видатна) особйстість.
ПРЬІМЕЦЬ: каб прьімеу якбй міг.
п р ь ім Є ш в а ц ь 1 недок., ПРЬІМ ЯСІЦЬ док.
(про тісто) домішувати, домісйти, примішу
вати, примісйти.
ПРЬІМЕШВАЦЬ2 недок., ПРЬІМЯШАЦЬ док.
1. (змішуючи, приєднувати) домішувати, до
мішати, примішувати, примішати; 2. перен.
(уплутувати) приплутувати, приплутати.
ПРЬІМЕШКА ж. домішка.

ПРЬІМЬІКАЦЬ

ПРЬІМІЛЬГАЦЦА док. стати звйчним, на
бриднути, надокучити.
ПРЬІМІРАЛЬНА див. прммірмцельна.
ПРЬІМІРАЛЬНАСЦЬ див. прммірмцельнасць.
ПРЬІМІРАЛЬНЬІ див. прьімірйцельньї.
ПРЬІМІРАЦЬ недок., П РЬІМ ІРЙ Ц Ь док.
примиряти, примирйти.
ПРЬІМІРЬІЦЕЛЬНА / ПРЬІМІРАЛЬНА при
слівн. примйрливо.
ПРЬІМ ІРЙЦЕЛЬНАСЦЬ і ПРЬІМІРАЛЬНАСЦЬ ж. примйрливість.
ПРЬІМ ІРЙЦЕЛЬНЬІ / ПРЬІМІРАЛЬНЬІ примйрний; (схильний до примирення — звичайно)
примйрливий; п. тон. примйрливий (примйрний, примиренний) тон.
ПРЬІМ ІРЙЦЦ А док. у різн. знач, примирйтися, змирйтися; 0 п. з думкай змирйтися,
(примирйтися) з думкою.
ПРЬІМІРФННЕ с. (дія й стан) примйрення.
ПРЬІМІРФНСТВА с. політ, примиренство.
ПРЬІМІРЙНЧЬІ політ, примиренський.
ПРЬІМНАЖАЦЦА недок., п р ь ім н О ж ь іц ЦА док. збільшуватися, збільшитися, при
множуватися, примножитися.
ПРЬІМНАЖАЦЬ недок., ПРЬІМНОЖЬІЦЬ док.
збільшувати, збільшити, примножувати,
примножити.
ПРЬІМНАЖФННЕ с. збільшення, примножен
ня, (незак. д. — ще) збільшування, примно
жування.
ПРЬІМОКЛЬІ підмоклий, якйй (що) підмок.
ПРЬІМОКНУЦЬ док. підмокнути, (про бага
то, про все) попідмокати.
ПРЬІМОЛАТЬІ примелений.
ПРЬІМОЛВАЦЦА недок. пас. примелюватися.
ПРЬІМОЛВАЦЬ недок., ПРЬІМАЛОЦЬ док.
примелювати, примолоти.
ПРЬІМОЧВАЦЬ недок., ПРЬІМ АЧЙЦЬ док.
у різн. знач, примочувати, примочити.
ПРЬІМОЧКА ж. 1. (дія) примочування с.;
2. (рідина) примочка.
ПРЬІМ РОіЦЦД док. примрітися, примріяти
ся, примаритися.
ПРЙМУЛА ж. бот. прймула, первоцвіт ч.
ПРЬІМУРАВАЦЬ док. примурувати.
ПРЬІМУРАК, -рка ч. (виступ кухонної печі) прйпічок.
ПРЬІМУС, -су ч. прймус, принука ж., (дія —
ще) примушування с., примушення с., змушу
вання с., змушення с., силування с., присйлування с., приневолювання с., зневблення с.
ПРЬІМУСАМ прислівн. прймусом, ґвілтом, си
ломіць.
ПРЬІМУСОУКА ж. прост. примусова робота.
ПРЬІМУШАЦЬ недок., ПРЬІМЯСІЦЬ док. при
мушувати, примусити.
ПРЬІМУШЙННЕ с. примушування, приму
шення.
П РЙ М ЬІ: пайсщ у п. пітй в прййми.
ПРЬІМЬІКАННЕ с. 1. примикання; приляган
ня, межування, приєднування, прилучання;
2. грам, прилягання.
ПРЬІМЬІКАЦЬ недок., ПРЬІМКНУЦЬ док.

ПРЬІМЬІСЛІЦЬ

456

1. (зачиняти на якийсь час, неповністю) при
микати, примкнути; -н^ць х&ту примкнути
хіту; 2. (присуватися близько до чого-небудь)
притулятися, притулйтися; 3. (недок.: бути
суміжним) примикати; прилягати (до чого),
межувати (з чим)\ сусідити (з чим)\ 4. при
єднуватися, приєднатися, приставати, при
стати, прилучатися, прилучйтися; єн ~кн$у
да іх камп&ніі він приєднався (прилучйвся,
пристав) до їхньої компанії; 5. недок. грам.
прилягати.
ПРЬІМЬІСЛІЦЬ док. розм. домйслити.
ПРЬІМ ЯНбННЕ с. застосування, (незак. д. —
ще) застосбвування; прикладення, (незак. д.
— ще) прикладання; уживання, ужиття; у
-нні у застосуванні; п. нбвьіх мбтадау засто
сування (уживання, ужиття) новйх методів;
п. закбна застосування закону.
ПРЬІМЯНІМАСЦЬ ж. застосовність.
ПРЬІМЯНІМ ЬІ застосовний.
ПРЬІМЯНІЦЦА див. прьімяняцца
ПРЬІМ ЯНІЦЬ див. прммянйць.
ПРЬІМЯНШ АЦЬ недок., П РЬІМ ЕНШ ЬІЦЬ
док. [трохи] зменшувати, [трохи] зменшити.
ПРЬІМ ЯНШ дННЕ с. зменшення, (незак. д. —
ще) зменшування.
ПРЬІМЯНЙЛЬНАСЦЬ ж. застосовність.
ПРЬІМЯНЙЛЬНЬІ застосовуваний, ужйваний.
ПРЬІМЯПЙЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІМЯНІЦЦА док. застосовуватися, застосуватися;
прикладатися, прикластися; уживатися, ужйтися.
ПРЬІМЯНЙЦЬ недок., ПРЬІМ ЯНІЦЬ док. за
стосовувати, застосувати; (принципи, правила
тощо) прикладйти, прикласти; уші вати, ужйти; -ніць вбпьгг застосувати досвід; -шць вбдьі на пр&ктьщм застосувати знання на прак
тиці.
ПРЬІМЯРАЦЬ див. прьімбрваць.
ПРЬІМЯРКОУВАННЕ с. 1. пристосовування,
приурочування, присвйчування; 2. прики
дання; 3. готування.
ПРЬІМЯРКО^ВАЦЦА недок., ПРЬІМЕРКАВАЦЦА док. 1. (готуватися що-небудь зроби
ти) збиратися, зібратися; -кав&цца перайсці
дарбгу зібратися перейтй дорогу; 2. недок. пас.
пристосовуватися, приурочуватися, присвя
чуватися; прикидатися.
ПРЬІМЯРКОУВАЦЬ недок., ПРЬІМЕРКАВАЦЬ
док. 1. пристосовувати, пристосувати, приуро
чувати, приурбчити, присвячувати, присвятйти; -кав&ць вьц&нне югігі да юбілбю пристосу
вати видіння кнйжки до ювілею; ~кав&ць адкрьщце нбвай ст&нцьгі метрб да дня гбрада присвятйти (приурочити) відкриття новбї станції
метрб до дня міста; І. док. (прийти в слушний
момент, потрапити в потрібний час) потрапи
ти, (розм.) поп&сти; опинитися; ~кав&у к с&маму
аббцу потрапив с&ме на общ; 3. (приблизно ви
значати; міркувати) прикидати, прикйнути;
~кав&ць на вбка прикйнути на око.
ПРЬІМЯСІЦЬ див. прьімбшваць1.
ПРЬІМЯТАЦЦА / ПРЬІМбТАЦЦА (розм.),
ПРЬІМЕТВАЦЦА (розм.) недок. пас. примі
татися.

ПРЬІНОСІЦЦА

ПРЬІМЯТАЦЬ / ПРЬІМбТАЦЬ (розм.), ПРЬІМСТВАЦЬ (розм.) недок., ПРЬІМЙСЦІ док.
примітати, приместй; -мбсці смбцце да сцянм
приместй сміття до стінй.
ПРЬІНАЗОУНІК ч . грам, прийменник.
ПРЬІНАЗО'^НІКАВЬІ грам, прийменниковий.
ПРЬІНАЙМАЦЬ недок., ПРЬІНАНЯЦЬ док.
розм. наймати, найняти.
ПРЬІНАКРЙЦЬ док. розм. (накрити неповні
стю, трохи) прикрйти.
ПРЬІНАЛЕЖАЦЬ (да чаго) належати (до чого).
ПРЬІНАЛЇЖНАСЦЬ ж. 1. належність; нацьіян&льная п. національна належність; п. да арганіз&цьгі належність до організації; п. да
маст&цтва належність до мистецтва; 2. (не
від'ємна властивість) [невід’ємна] ознака;
царкбунаславянізмм бьілі ~сцю кніжнай мбвьі
церковнослов’янізми булй [невід’ємною]
ознакою кнйжної мови.
ПРЬІНАЛЕЖНЬІ 1. якйй (що) належить, на
лежний; людзі, -ньія да мастацтва люди, які
(що) належать до мистецтва; 2. грам, при
свійний; п. займ&ннік присвійний займенник.
ПРЬІНАМСІ вст. сл. принаймні; я, п., чую
упершмню пра гЗта я принаймні чую вперше
про це.
ПРЬІНАНЙТЬІ розм. найнятий.
ПРЬІНАНЯЦЬ док. розм. (додатково) найняти.
п р ь і н а р а у л Е н н е с. пристосовування, при
стосування.
ПРЬІНАРАУЛЙЦЦА / ПРЬІНАРОйЛІВАЦЦА
недок. звор., пас., ПРЬІНАРАВІЦЦА док.
пристосовуватися, пристосуватися, (про ба
гатьох, про всіх) попристосовуватися.
ПРЬІНАРАУЛЙЦЬ і ПРЬІНАРОУЛІВАЦЬ недок., ПРЬІНАРАВІЦЬ док. пристосовувати,
пристосувати, (багато, усе) попристосовува
ти; -ві'ць сваю хаду да хадм спадарбжніка
пристосувати свою ходу до ходй супутника.
п р ь ін а р О У л е н ь і пристосований. — Див.
ще прьінарауляць.
ПРЬІНАШ дННЕ с. заст. (дар, подарунок) при
ношення, дарунок ч.; (розм.) приносини.
ПРЬІНбСЦІ див. прьінбсіць.
ПРЬІНЕСЦІСЯ див. принбсіцца.
ПРЬІНІЖАЦЬ недок., ПРЬІНІЗІЦЬ док. 1. принйжувати, принйзити; -зіць чалавбка прини
зити людйну; 2. применшувати, применши
ти; -зіць рблю (значЗнне) применшити роль
(значення).
ПРЬІНГГАВАНЬІ прикріплений. — Див. ще
прьпгітбуваць.
ПРЬІНІТО^ВАЦЬ недок., ПРЬІНІТАВАЦЬ
док. прикріплювати, прикріпйти (за допомо
гою прогоничів).
ПРЬІНОС, -су ч. 1. (дія) принесення с.\
2. (принесене) заст. принос.
ПРЬІНОСІЦЦА недок., ПРЬІНЕСЦІСЯ (р<ОЗМ.)
док. 1. приноситися, принестйся; (док.) при
мчати, примчатися, пригніти, пригнатися;
єн зараз жа сюди -несся він одразу ж (зараз
же) сюдй примчав (пригнався, пригнав);
(про звук, запах) прилітати, прилетіти, лйну-
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ти, прилйнути; -сліся гукі пбсні прилйнули
звуки пісні; 2. недок. пас. приноситися.
ПРЬІНОСІЦЬ недок., ПРЫНЕСЦ1 док. 1. при
носити, принестй, (багато, усе) поприноси
ти; вёцер -нёс пах дыму вітер приніс запах
дйму; 2. давати, дати, приносити, принестй;
(заподіювати, робити) завдавати, завдати
(чого, що)\ (про подяку, вибачення тощо) скла
дати, скласти (що)', -нбсці присягу скласти
присягу, присягнути; -н£сці падзйку скласти
подяку; -несці карысць принестй (дати) ко
ристь; чагб цябё сюды -сла? чого тебе сюдй
принесло?; 0 -нбсці у ахвяру принестй в жерт
ву; сарбка на хвасцё -сла прик. сорока на
хвості принесла; чорт прынёс (кого) чорт
(дідько) приніс, чортй принеслй; чорт нагодйв (нагодйла дідьча мати).
ПРЫНУКАЦЬ недок. (примушувати) принукувати.
ПРЫНЯСЁННЕ с. принесення; п. прьісягі
принесення присяги.
ПРЫНЙТЫ у різн. знач, прййнятий; 0 як -т а як
заведено, як годйться, як ведеться на світі.
ПРЫНЙЦЦА див. прымацца.
ПРЫНЙЦЬ див. прымаць.
ПРЫПАВЁРХНЕВЫ спец, приповерхневий.
ПРЫПАДАБНЁННЕ с. (да каго-чаго) уподіб
нення, (незак. д. — ще) уподібнювання (до
кого-чого).
ПРЫПАДАБНЙЦЦА недок. звор., пас., ПРЫ ПАДОБНЩЦА док. (да каго-чаго) уподіб
нюватися, уподібнитися (кому, чому, до ко
го-чого).
ПРЫПАДАБНЙЦЬ недок., ПРЫПАДОБНЩ Ь
док. (да каго-чаго) уподібнювати, уподібнити
(кому, чому, до кого-чого).
ПРЫПАДНЯТЫ [трохи] пщнятий (підійнятий).
ПРЫПАДОБНЕНЫ (да каго-чаго) уподібне
ний (кому, чому, до кого-чого).
ПРЫПАДЫМАЦЦА / ПРЫПАДН1МАЦЦА не
док. звор., пас., ПРЫПАДНЙЦЦА док. [трохи]
підніматися, [трохи] піднятися, (про бага
тьох, про всіх) попідніматися; [трохи] піді
йматися, [трохи] підійнятися, (про багатьох,
про всіх) попідійматися; (з місця — звичайно)
підводитися, підвестйся, (про багатьох, про
всіх) попідводитися.
ПРЫПАДЫМАЦЬ і ПРЬІПАДНІМАЦЬ недок.,
ПРЬІПАДНЙЦЬ док. [трохи] піднімати,
[трохи] підняти, (багато, усе; багатьох, усіх)
попіднімати; [трохи] підіймати, [трохи] пі
дійняти, (багато, усе; багатьох, усіх) попіді
ймати; (голову, очі й т. ін. — звичайно) під
водити; підвестй, (про багато, про все) по
підводити.
ПРЬІПАЗНА прислівн. обл. трохи пізно, (розм.)
пізненько.
ПРЫПАЙВАННЕ і ПРЫЛГГОУВАННЕ с. при
паювання.
ПРЫПАЙВАЦЦАІ ПРЫЛ1Т0УВАЦЦА недок.
звор., пас., ПРЫПАЙЦЦА і ПРЫЛ1ТАВАЦЦА док. припаюватися, припаятися.
ПРЬІПАЙВАЦЬ і ПРЬІЛІТОУВАЦЬ недок.,
ПРЫПАЙЦЬ / ПРЬІЛІТАВАЦЬ док. прям.,
перен. припаювати, припаяти.

ПРЬІПІЛЬНАВАНЬІ

ПРЫПАЙКА <ПРЬІЛІТб^КА ж. прип&ювання с.
ПРЬІПАЛОХАЦЬ док. розм. пристрашйти, при
страхати, пострашйти.
ПРЫПАМ1НАННЕ с. пригадування.
ПРЫПАМ1НАЦЦА недок., ПРЬІПОМНІЦЦА
док. пригадуватися, пригадатися, (багато,
усе) попригадуватися.
ПРЬІПАМІНАЦЬ недок., ПРЫПАМЯНУЦЬ і
ПРЬІПОМ НІЦЬ док. пригадувати, пригада
ти, (багато, усе) попригадувати.
ПРЫПАР, -ру ч. 1. спека ж., спекоті ж.', (ви
снажлива розм. — ще) вар ч.\ 2. прям, жнива
мн.; перен. гарячий час, (розм.) гарячка ж.
ПРЫПАРНЫ 1. пекучий, палючий, спекбтлйвий, жаркйй; 2. ~ная пар& (час жнив) жнив&
мн., пор£ жнив; (перен.) гарячий час, (розм.)
гарйчка ж.
ПРЫПАРУШАНЫ 1. припорошений, при
трушений; 2. техн. припорошений.
ПРЬІПАРУНІВАЦЬ див. прыцярушваць.
ПРЫПАРУШКА ж. спец, припорошення с.,
(незак. д. — ще) припорошування с.
ПРЬІПАРУШЬІЦЬ див. прыцярушваць.
ПРЫПАСАВАНЫ техн. припасований. —
Див. ще прыпасбуваць.
ПРЫПАСОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПРЫПАСАВАЦЦА недок. техн. припасовуватися,
припасуватися.
ПРЬІПАСОУВАЦЬ недок., ПРЫПАСАВАЦЬ
док. техн. припасовувати, припасувати.
ПРЙПАХ, -ху ч. розм. (слабкий запах чого-небудь, змішаний з іншими запахами) душок.
ПРЫПАХВАЦЬ недок., ПРЬІПАХНУЦЬ док.
(псуватися) протухати, протухнути; мйса
-пахла м’ясо протухло.
ПРЫПАЙНЫ і ПРЫЛ1ТАВАНЫ припаяний.
— Див. ще прып&йваць.
ПРЫПАЙЦЦА див. прып&йвацца.
ПРЫПАЙЦЬ див. прыпайваць.
ПРЬІПЕК і ПРЬІПЕЧАК, -чка ч. (місце перед
челюстями печі; виступ печі, на якому можна
сидіти або ставити що-небудь) прйпічок.
ПРЫПЁУ, -пёву ч. у різн. знач, прйспів.
ПРЫПЁУК1, -пёвак, одн. прыпёука ж. прйспівки, (одн.) прйспівка.
ПРЫПЁК1, -ку ч. (збільшення ваги хліба після
випікання) прйпічка ж.\ 0 зббку прыпёку прик.
п’яте колесо до воза; пришйй кобилі хвіст.
ПРЫПЁК*, -ку ч. (місце, яке пригріває сонце)
осоння с., прйгрів.
ПРЫП1ЛАВАНЫ спец, (за допомогою пилки)
припйляний. — Див. ще прьіпілбуваць.
ПРЬІПІЛОУВАННЕ с. припйлювання, припиляння.
ПРЬІПІЛОУВАЦЦА недок. пас. спец, припйлюватися.
ПРЬІПІЛОУВАЦЬ недок., ПРЬШІЛАВАЦЬ док.
спец, (пилкою) припйлювати, припиняти.
ПРЬІПІЛОУКА ж. спец, припйлювання с.,
припиляння с.
ПРЬІПІЛЬНАВАНЬІ і ПРЬІПІЛЬНОВАНЬІ
підстережений, (розм.) пристережений, вйстережений. — Див. ще прьтільнбуваць.
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ПРЬІПІЛЬНОУВАЦЬ недок., ПРЬІПІЛЬНАВАЦЬ док. 1. підстерігати, підстерегтй, (не
док.) стерегтй, чатувати (на кого-що), чигати
(на кого-що); (розм.) пристерігати, пристерегтй, вистерігати, вйстерегти; 2. не пропус
кати, не пропустйти, (про все, про всіх) не
попропускати; не минати, не минути, не по
минати, не поминути, не проминати, не про
минути; -наваць пбезд не пропустйти поїзда
(потяга); -наваць мбмант не пропустйти (не
минути, не поминути, не проминути) моменту.
ПРЬІПІНАЦЦА недок. пас. розм. зав’язувати
ся; припинатися; запинатися, закриватися,
завішуватися.
ПРЬІПІНАЦЬ недок., ПРЬІПНУЦЬ і ПРЬІПЙЦЬ док. 1. (нашвидкоруч) зав’язувати, за
в’язати, (багато, усе) позав’язувати; пов’язу
вати, пов’язати; -нуць (~пйць) фартух за
в’язати фартуха (фартух); 2. (прив'язувати)
припинити, припнути, прип’ястй, прип’яти,
(багато, усе) поприпинати; -нудь (-пяць)
цяля на пбплаве припнути (прип’ястй, при
п’яти) теля на заплаві; 3. (на короткий час
або не повністю — про фіранки, завісу тощо)
запинати, запнути, (розм.) зап’ястй, (багато,
усе) позапинати; закривати, закрйти, (бага
то, усе) позакривати; завішувати, завісити,
(багато, усе) позавішувати; -нуць (-пйць)
акнб запнути (закрйти, завісити) вікно.
ПРЬІПЛЕСКВАЦЬ недок., ПРЬІПЛЯСКАЦЬ
док. у різн. знач, приплющувати, приплющи
ти, приплюснути, приплескувати, припліс
кувати, приплескати.
П РЬІПЛЬІВА Ц Ь недок., П РЬІП Л Ь ІС Ц І /
ПРЬІП ЛЬІЦ Ь док. припливати, приплистй,
припливтй, (рідко) приплйнути.
ПРЬІПЛЮСАВАНЬІ розм. приплюсований. —
Див. ще прьіплюсбуваць.
ПРЬІПЛЮСОУВАЦЬ недок., ПРЬІПЛЮСАВАЦЬ док. розм. приплюсовувати, приплю
сувати.
ПРЬІПЛЯСКАНЬІ приплющений, приплеска
ний. — Див. ще прьіплескваць.
ПРЬІПЛЯСКАЦЬ див. прьіплескваць.
ПРЬІПОЗНЕНЬІ запізнений, запізнілий, припізнілий.
ПРЬІПОЛ, -лу ч. (нижній передній край сукні,
сорочки та ін.) поділ; (сорочки, спідниці, сукні
— ще) пелена ж.; несці у -ле ябльїкі нестй в
пелені яблука.
ПРЬІПОМНІЦЦА див. прмпамінацца
ПРЬІПОМ НІЦЬ див. прьіпамін&ць.
ПРЬІПРАГАЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІПР&ГЧЬІСЯ док. припрягатися, припрягтйся, підпрягатися, підпрягтйся.
ПРЬІПРАГАЦЬ недок., П РЬІП Р^ГЧЬІ док.
прям., перен. припрягати, припрягтй, підпря
гати, підпряггй.
ПРЬІПРАУКА ж. 1. друк, приладження с., (незак. д. — ще) приладжування с.; 2. прироб
лення с., (незак. д. — ще) приробляння с.,
прироблювання с.
ПРЬІПРА&ПбННЕ с. 1. кул. приправляння,
присмачування; 2. друк, приладження, (не
зак. д. — ще) приладжування.
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ПРЬІПРАУЛЕНЬІ 1. кул. приправлений, при
смачений, посмачений; 2. перен. присмаче
ний; 3. друк, приладжений; 4. прироблений.
— Див. ще прьіпрауляць.
ПРЬІПРАУЛЙННЕ с. 1. кул. приправляння,
присмачування; 2. прироблення, (незак. д.
— ще) приробляння, прироблювання.
ПРЬІПРАУЛЙЦЬ недок., ПРЬІПРАВІЦЬ док.
1. приправляти, приправити, присмачувати,
присмачйти, (док.) посмачйти; 2. перен. (до
повнювати) присмачувати, присмачйти;
3. друк, приладжувати, приладити; 4. при
робляти, приробйти.
ПРЬІПСАВАНЬІ [трохи] зіпсований, [трохи]
попсований.
ПРЬІПСАВАЦЦА док. [трохи] зіпсуватися, [тро
хи] попсуватися.
ПРЬІПСАВАЦЬ док. [трохи] зіпсувати, [трохи]
попсувати.
ПРЬІПУЖАНЬІ пристраханий, пристраше
ний. — Див. ще прмпужваць.
ПРЬІПУЖВАЦЬ недок., ПРЬІПУЖАЦЬ /
ПРЬІПУЖНУЦЬ док. страхати, пристраха
ти, страшйти, пристрашйти, (док.) постраха
ти, пострашйти.
ПРЬІПЬІЛЕНЬІ розм. [трохи] запйлений, [тро
хи] запорошений, [трохи] закурений.
ПРЬІПЬиЛЦЦА док. розм. [трохи] запилйтися,
[трохи] запорошйтися, [трохи] закурйтися.
ПРЬІПЬІЛЇЦЬ док. спец, припорошйти.
ПРЬІПЬІНАК, -нку ч. 1. у різн. знач, зупйнка
ж.\ без -нку без зупйнки, без упйну, безпе
рестанку, безперестану, без спйну; п. таксі
зупйнка таксі; 2. пристановище с., притулок
ч., захисток ч.; не знахбдзіць -нку не знахо
дити пристановища (притулку, захистку);
зн&кі -нку лінгв. розділові знаки.
ПРЬІПЬІНАЧНЬІ зупйнний.
ПРЬІПЬІНЕННЕ с . припйнення.
ПРЬІПЬІНІШ ЧА с. розм. пристановище, при
тулок ч., захисток ч.
ПРЬІПЬІНЙЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІПЬІНІЦЦА док. припинятися, припинйтися.
ПРЬІПЬІНЙЦЬ недок., ПРЬІПЬІНІЦЬ док.
припиняти, припинйти, зупиняти, зупинйти, спиняти, спинйти; -ніць раббту припи
нйти (зупинйти, спинйти) роботу; єн мяне
-ніу на дарбзе він мене зупинйв на дорозі.
ПРЬІПЯВАННЕ с. приспівування.
ПРЬІПЯВАЦЬ недок. приспівувати; 0 жьіць
-ваючьі розкошувати, жйти розкошуючи,
добре (у розкошах) жйти.
ПРЬІПЙЦЬ див. прьіпінаць.
ПРЬІПЯЧАТАНЬІ додрукований; припечата
ний.
ПРЬІПЯЧАТВАЦЦА недок. пас. додруковува
тися; припечатуватися.
ПРЬІПЯЧАТВАЦЬ недок., ПРЬІПЯЧАТАЦЬ
док. 1. фото (додатково друкувати) додруко
вувати, додрукувати; 2. розм. припечатувати,
припечатати; -таць ігісьмб сургучбм припеча
тати листа (лист) сургучем; -таць дакум&нт
припечатати документ; 3. перен. розм. (бити)
припечатувати, припечатати.
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ПРЫРАБОТКА ж. техн. припрацьовування с.,
припрацювання с.
ПРЫРАСТАЦЬ / ПРЫРОСТАЦЬ недок., ПРЫРАСЦЇ док у різн. знач. приростати, приро
ста; збільшуватися, збільшитися; скура ~слк
шкіра приросла; ~сщ да мёсца прироста до
місця; статак за год прырбс стадо збільшило
ся; табун збільшився; череда (отара) збіль
шилася.
ПРЫРАУНАВАНЫ прирівняний.
ПРЫРАУНОУВАЦЦА недок. звор., пас., ПРЫ РАУНАВАЦЦА док. рівнятися (з ким-чим і
до кого-чого), прирівнюватися, прирівняти
ся, досіви юватися, дорівнятися.
ПРЫРАУНАВАЦЬ1 див. прыраунбуваць.
ПРЫРАУНАВАЦЬ2 див. раунаваць2.
ПРЫРАУНОУВАЦЬ недок., ПРЫРАУНАВАЦЬ
док. рівняти, (з ким-чим і до кого-чого) при
рівнювати, прирівняти, дорівнювати, дорів
няти; па таленту ягб мбжна -наваць да лёпшых спевакбу талантом його можна прирів
няти з найкращими (найліпшими) співака
ми.
ПРЫРАХАВАНЫ прилічений, прирахований.
ПРЫРАХОУВАЦЬ недок., ПРЬІРАХАВАЦЬ
док. розм. (приєднати під час підрахунку) прилічувати, прилічйти, прираховувати, прира
хувати.
ПРЫРАШЧ&ННЕ с. 1. (дія) прирощування,
прирощення; п. чаранка прирощування (при
рощення) живця; 2. прйріст ч.; збільшення;
п. скбрасці збільшення швйдкості; п. фбндау
прйріст фондів.
ПРЫРВАЦЦА док. (жадібно накинутися на щонебудь) дорватися; п. да яды дорватися до їжі.
ПРЫРОДА ж . у різн. знач, природа; з’явы ~ды
явища природи; п. маланкі природа блйскавки; мёртвая п. нежива природа; жывая п. жи
ва природа; 0 ад ~ды з природи, зроду, зро
ду-віку, зроду-звіку; на улбнні ~ды на лоні
природи.
ПРЫРОДААХ0УНЫ природоохоронний.
ПРЫРОСТ, -ту ч. прйріст; п. прадукцьіі прй
ріст продукції; п. нас£льніцтва прйріст насе
лення.
ПРЫРОСТАЦЬ див. прырастаць.
ПРЫРУБКА ж. тесл., гірн. прирубування с.
ПРЫРУБЛЕНЫ тесл., гірн. прирубаний. —
Див. ще прьірубліваць.
ПРЫРУБЛ1ВАННЕ с . тесл., гірн. прирубуван
ня.
п р ь ір У б л ів а ц ц а недок. пас. тесл., гірн.
прирубуватися.
ПРЬІРУБЛІВАЦЬ недок., П РЬІРУБЇЦ Ь док.
тесл., гірн. прирубувати, прирубати.
ПРЬІРЇТІЕЦЬ док. стати потрібним; захотіти
ся, схотітися, забажатися; (дуже сильно) приспічити, зажадатися, забагнутися, закортіти,
скортіти; -піла паёхаць у гбрад безос. приспічило (захотілося, закортіло) поїхати до міста.
ПРЫРФЧЫШЧАВЫ прирусловий.
ПРЫС ч. обл. гак, багор.
ПРЫСАДАЧНЫ техн. присаднйй; п. метал
присаднйй метал.
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ПРЬІСАДЖВАННЕ с . присаджування.
ПРЬІСАДЖВАЦЦА1 недок. пас. 1. (додатково
садитися) досаджуватися, підсаджуватися,
присаджуватися; 2. (робитися нижчим, мізернішим) присаджуватися.
ПРЬІСАДЖВАЦЦА2 недок. пас., ПРЬІСЕСЦІ
док. сідати, сісти, присідати, присісти, (про
багатьох, про всіх) поприсідати.
ПРЬІСАДЖВАЦЬ недок., ПРЬІСАДЗЇЦЬ док.
1. (додатково садити) досаджувати, досадйти, (багато) подосаджувати; підсаджувати, підсадйти, (багато) попідсаджувати; присаджу
вати, присадйти; -дзіць агуркбу на градку
підсадйти огірків на грядку; 2. розм. (робити
меншим, нижчим, мізернішим) присаджувати,
присадйти; хварбба ягб вбльмі -дзіла хвороба
його вельми присадйла.
ПРЬІСАДЗІСТАСЦЬ ж . приземкуватість, при
садкуватість.
ПРЬІСАДЗІСТЬІ приземкуватий, присадкува
тий.
ПРЬІСАДЬІ тільки мн. дерева (здебільшого
вздовж дороги, вулиці, біля будинку).
ПРЬІСАРАМАЧВАЦЬ недок., ПРЬІСАРАМАціць док. присоромлювати, присоромити.
ПРЬІСАЧЬІЦЬ див. прмсбчваць.
ПРЬІСВАЙННЕ с. 1. привласнення, (незак. д.
— ще) привласнювання; 2. надання, при
своєння, (незак. д. — ще) надавання, присво
ювання.
ПРЬІСВОЙВАЦЦА недок. пас. 1. привласню
ватися; 2. надаватися, присвоюватися; дава
тися.
ПРЬІСВОЙВАЦЬ недок., ПРЬІСВОіЦЬ док.
1. (робити що-небудь чуже своєю власністю)
привласнювати, привласнити; -свбіць сабе
знахбдку привласнити [собі] знахідку; 2. на
давати, надати, (рідко) присвоювати, при
своїти; -свбіць званне надати звання.
ПРЬІСВОЙЧЬІЦЬ док. обл. приручйти, (обл.)
освоїти.
ПРЬІСВЯТАК, -тка ч. розм. 1. невелйке свято;
2. переддень свята.
ПРЬІСВЯЧАЦЬ недок., ПРЬІСВЯЦЇЦЬ док. у
різн. знач, присвячувати, присвятйти; -ціць
жьіцце мастацтву присвятйти життя мистец
тву; -ціць кнігу памяці бацькбу присвятйти
кнйжку пам’яті батьків.
ПРЬІСВЯЧ^ННЕ с. 1. присвячення, (незак. д.
— ще) присвячування; 2. (напис) присвята
ж., посвята ж.
ПРЬІСЕСТ: за адзін п. за однйм разом (захо
дом, прйсідом).
ПРЬІСЙСЦІ див. прмсаджвацца2, прьісядаць.
ПРЬІСІЛбННЕ с. обл. (примушування) сйлування, присйлування.
ПРЬІСІЛЕНЬІ обл. (примушений) присйлуваний.
— Див. ще прмсільваць.
ПРЬІСІЛЬВАЦЦА недок. пас. обл. примушува
тися.
ПРЬІСІЛЬВАЦЬ недок., ПРЬІСІЛІЦЬ док. обл.
примушувати, примусити; сйлувати, присйлувати, приневолювати, приневолити.
ПРЬІСКАКВАЦЬ / ПРЬІСКОКВАЦЬ недок.,
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ПРЬІСКАКАЦЬ док. 1. прискакувати, при
скакати, (про багатьох, про всіх) поприска
кувати; підскакувати, підскакати; -к&ць на
аднбй назб прискакати на одній нозі; -к&ць
на кані прискакати на коні; 2. недок. притан
цьовувати.
ПРЬІСКАРФННЕ с. 1. (дія) прискорення, при
швидшення, (незак. о. — ще) прискорюван
ня, пришвидшування; 2. фіз. прискорення, при
швидшення.
ПРЬІСКВАРАНЬІ 1. (додатково насмажений)
пришкварений; 2. приправлений (заправле
ний) шкварками (вишкварками). — Див. ще
прьіскв&рваць.
ПРЬІСКВАРВАЦЦА недок. пас. 1. пришква
рюватися; 2. приправлятися (заправлятися)
шкварками (вйшкварками).
ПРЬІСКВАРВАЦЬ недок., ПРЬІСКВАРЬІЦЬ док.
1. (додатково смажити, підсмажувати) при
шкварювати, пришкварити; -рьщь с&ла при
шкварити сала; 2. (присмачити страву смаженим
салом) приправляти шкварками (вишкварка
ми), приправити шкварками (вйшкварками).
ПРЬІСКбК ч. підскік, підскок, [невелйкий]
стрибок.
ПРЬІСКОКВАЦЬ див. прмск&кваць.
ПРЬІСКОКНУЦЬ недок. однокр. (зробити стри
бок на місці) підскочити, підстрибнути.
ПРЬІСКОРВАЦЬ недок., ПРЬІСКОРЬІЦЬ док.
прискорювати, прискорити, пришвидшува
ти, пришвидшити.
ПРЬІСЛАНЬІ прйсланий, надісланий. — Див.
ще прьісьілаць.
ПРЬІСЛАНЙЦЬ недок., ПРЬІСЛАНЇЦЬ док.
1. затуляти заслінкою, затулйти заслінкою;
-нщь печ затулйти заслінкою піч; 2. приту
ляти, притулйти, (багато, усе) попритуляти;
прихиляти, прихилйти, (багатоу усе) поприхиляти; опирати, оперти.
ПРЬІСЛЕПАВАТЬІ розм. підсліпуватий, (розм.)
присліпуватий, посліпуватий.
ПРЬІСЛОУЕ1 с . грам, прислівник.
п р ь іс л О У е 2 с. розм. прислів’я; прймовка ж.;
прй казка ж.
ПРЬІСЛО^НЬІ грам, прислівниковий.
ПРЬІСЛУГАЧ, -чй ч. розм. знев. прислужник.
ПРЬІСЛЯПІЦЬ: п. вбчм розм. притупити зір.
ПРЬІСМАКІ тільки мн. 1. ласощі; 2. приправа
ж., присмака ж.
ПРЬІСМАКТАНЬІ присмоктаний. — Див. ще
прьісмбктваць.
ПРЬІСМАЛЇЦЬ1 див. прьісмальваць.
ПРЬІСМАЛІЦЬ2 див. прьісмбльваць.
ПРЬІСМАЛЇЦЬ3 док. розм. (швидко прибігти,
приїхати) прилетіти, принестйся, примчати,
примч&тися, пригнатися.
ПРЬІСМАЛЬВАЦЦА недок. пас. (трохи обпа
люватися) присмалюватися.
ПРЬІСМАЛЬВАЦЬ недок., ПРЬІСМАЛЇЦЬ
док. присмалювати, присмалити; -ліць в^сьі
присмалйти вуса; сбнца -ліла сонце присмалйло (припекло).
ПРЬІСМОКТВАЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІ-
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СМАКТАЦЦА док. присмоктуватися, присмокт&тися
ПРЫСМОКТВАЦЬ недок., ПРЬІСМАКТАЦЬ
док. присмоктувати, присмоктати.
ПРЬІСМОЛЬВАЦЦА недок. пас. присмолюва
тися.
ПРЫСМОЛЬВАЦЬ недок., ПРЬІСМАЛЇЦЬ
док. 1. (трохи просмолити) присмолювати,
присмолйти; 2. (прикріпити смолою) при
смолювати, присмолйти.
ПРЫ СМЫЛЁЦЬ док. розм. (трохи обпалити
ся) присмалйтися; ад цьігаркі пальцы -лблі
від цигарки пйльці присмалйлися.
ПРЫСО^ВАЦЬ недок., ПРЫСУНУЦЬ док. присувати, присовувати, присунути, (багато,
усе) поприсувати, поприсовувати; -нуць куфар да сцяны присунути скрйню до стінй.
ПРЫСОУНЫ присувнйй.
ПРЫСОЧАНЫ підстережений, вйстежений. —
Див. ще прысбчваць.
ПРЫСОЧВАЦЬ недок., ПРЫСАЧЙЦЬ док. під
стерігати, підстерегтй, вистежувати, вйстежити.
ПРЬІСПАРАЦЬ / ПРЫСПОРВАЦЬ недок.,
ПРЫ СПОРЫ ЦЬ док. 1. збільшувати, збіль
шити, примножувати, примножити; -рыць
сваё багіцці збільшити (примножити) свої
багатства; 2. безос. побільшати; бульбы прыспбрыла картоплі побільшало; 3. посилюва
тися, посилитися, збільшуватися, збільши
тися; дужчати, подужчати; дбждж прыспбрыу
дощ посилився (збільшився, подужчав).
ПРЫСПЁШАНЫ 1. покваплений; 2. прискоре
ний, пришвидшений. — Див. ще прыспёшваць.
ПРЫСПЁШВАННЕ див. прьіспяшінне.
ПРЫСПЁШВАЦЬ і ПРЫСПЯШ АЦЬ недок.,
ПРЫ СПЁШ Ы ЦЬ і ПРЫ СПЯШ Ы ЦЬ док.
1. квапити, поквапити; підганяти, підгони
ти, підігнати, (багатьох, усіх) попідганяти,
попідгонити; -шыць з заканчЗннем раббты
поквапити (підігнати) із закінченням робо
ти; 2. прискорювати, прискорити, пришвид
шувати, пришвидшити; -шыць развщцё падзёй прискорити (пришвидшити) розвиток
подій; -шыць хаду прискорити (пришвйдшити) ходу (крок, кроки), піддати ходу, на
дати ходй, наддати ходу (ходй).
ПРЫ СПЯШ ЭННЕ і ПРЫСПЁШВАННЕ с.
1. кваплення, підганяння; 2. прискорення,
пришвйдшення.
ПРЫССАЦЦА док. присмоктйтися.
ПРЬІСТАВАЛА ч. і ж . розм. причепа.
ПРЫСТАВАЦЬ недок., ПРЫСТАЦЬ док. 1. (до
кого-чого) приставати, пристати, (багато)
поприставати; прилипати, прилйпнути, (ба
гато) поприлипати; (про липкі речовини та
фарбу розм. — ще) братися, узйтися; (про хво
роби розм. — звичайно) чіплятися, учепйтися,
причепйтися (до кого)', гразь -тала да палітб
бруд пристав (прилйп) до пальт£; -т іл а хвароба учепйлася (причепилася) хвороба; 2. (на
докучливо переслідувати, звертатися) при
ставати, пристати, (про багато, про багатьох)
поприставати; чіплятися, причепйтися; при
сікуватися, сікатися, присікатися; -таць з
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прбсьбай причепйтися з проханням; да нас
-тау сабіка до нас причепйвся собака;
3. (про судно) приставати, пристати; цеплахбд -т іу да ббрага теплохід пристав до бере
га; 4. облягати, прилягати; сукбнка -т іл а да
фігури сукня облягла фігуру; дзвбрьі дббра
-талі да вушакбу двері добре приляглй до
одвірків; 5. (стомлюватися) приставіти, при
стати, (про багатьох, про всіх) поприставати;
конь -т іу у дарбзе кінь пристав (стомйвся) у
дорозі; 0 -т іц ь з нажбм да гбрла наступйти
на горло; -таць у прймьі пристіти в прййми;
-таць як смала як (мов, наче тощо) шевська
смола пристати (прилйпнути) [до чобота, до
кожуха], як реп’ях причепйтися, лізти сльо
тою (як сльота).
ПРЬІСТАВАЧНЬІ префіксальний.
ПРЬІСТАНІШЧА с. / ПРЬІСТАНАК, -нку ч.
1. прям. пристановище с., притулок ч., за
хисток ч.\ 2. перен. притулок **., захист ч.,
захисток ч.; права -нішча право притулку.
ПРЬІСТАСАВАЛЬНАСЦЬ ж. пристосованість,
пристосовуваність.
ПРЬІСТАСАВАЛЬНІЦКІ знев. пристосовниць
кий.
ПРЬІСТАСАВХЛЬНІЦТВА с. знев. пристосов
ництво.
ПРЬІСТАСАВАЛЬНЬІ пристосувальний; -ная
афарббука насякбмьіх пристосувальне (наслі
дувальне) забарвлення комах.
ПРЬІСТАСАВАНАСЦЬ ж . пристосованість.
ПРЬІСТАСАВХНЬІ у різн. знач, пристосований.
ПРЬІСГАСОУВАЦЦА недок., ПРЬІСГАСАВАЦЦА док. у різн. знач, пристосовуватися, при
стосуватися; -вацца да вандрбуніцкага жьіццгі
пристосуватися до мандрівнйцького життя.
ПРЬІСТАСОУВАЦЬ недок., ПРЬІСТАСАВАЦЬ
док. у різн. знач, пристосовувати, пристосу
вати.
ПРЬІСТАУКА ж . 1. розм. (те, що приставлене)
приставка; 2. грам, префікс ч., прйросток ч.
ПРЬІСТВАЛОВЬІ і ПРЬІСТВОЛЬНЬІ сад., с.-г.
пристовбурний.
ПРЬІСТОЛІЦЬ док. обл. постелйти стелю.
ПРЬІСТРАЛЙНЬІ військ, пристріляний. — Див.
ще прьістрільваць1.
ПРЬІСТРАЛЙЦЬ див. прьістрЗльваць1.
ПРЬІСГРОЕНЬІ1 1. військ, пришикований, при
строєний; 2. (розміщений) прилаштований;
3. (прироблений) прилаштований; 4. (на якусь
посаду й т. ін.) улаштований, пристроєний.
— Див. ще прьістрбйваць1.
ПРЬІСТРОЕНЬІ2 розм. (одягнений по-святко
вому) причепурений, вйряджений; прйбраний, убраний. — Див. ще прьістрбйваць2.
ПРЬІСТРОіЦЦА1 див. прьістрбйвацца1.
ПРЬІСТРОіЦЦА2 див. прьістрбйвацца2.
ПРЬІСТРОЙВАННЕ С. 1. військ, пришикбвування; 2. (розміщування) прилаштовування;
3. (приробляння до чого-небудь) прилаштову
вання; 4. (на якусь посаду й т. ін.) улашто
вування. пристрбювання.
ПРЬІСГРОЙВАЦЦА1 недок. звор., пас., ПРЬІСТРОІЦЦА1 док. 1. військ, пришикбвуватися, при шикуватися, пристроюватися, при
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строїтися; 2. (розміщуватися) прилаштову
ватися, прилаштуватися, приміщатися, примістйтися; 3. розм. (одержувати місце, поса
ду) улаштовуватися, улаштуватися; пристро
юватися. пристроїтися.
ПРЬІСТРОЙВАЦЦА2 недок. звор., пас., ПРЬІСТРОіЦЦА2 док. розм. (одягатися по-свят
ковому) чепурйтися, причепурюватися, причепурйтися, виряджатися, вйрядитися; при
биратися, прибратися, (про багатьох, про
всіх) поприбиратися; убиратися, убрітися,
(про багатьох, про всіх) повбиратися.
ПРЬІСГРОЙВАЦЬ1 недок., ПРЬІСГРОіЦЬ1док.
1. військ, при тикову вати, при шикувати,
пристроювати, пристроїти; 2. (розміщувати)
прилаштовувати, прилаштувати, приміщати,
примістйти; 3. (прироблювати) прилаштову
вати, прилаштувати; -рбіць замбк прилашту
вати замбк (замка); 4. (розм.) (на якусь поса
ду) улаштовувати, улаштувати; (розм.) при
строювати, пристроїти, (багатьох, усіх) попристроювати.
ПРЬІСГРОЙВАЦЬ2 недок., П РЬІСТРОіЦЬ2
док. розм. (одягати по-святковому) чепурйти,
причепурювати, причепурйти, виряджати,
вирядити; прибирати, прибрати, (багатьох,
усіх) поприбирати; убиріти, убріти, (бага
тьох, усіх) повбирати.
ПРЬІСТРОЙСТВА с. розм. прйстрій Ч.
ПРЬІСТРУГАНЬІ приструганий. — Див. ще
прнстругваць.
ПРЬІСГРУГВАЦЬ недок., ПРЬІСТРУГАЦЬ док.
пристругувати, пристругати.
ПРЬІСГРЙЛЬВАЦЬ1 недок., ПРЬІСТРАЛЙЦЬ
док. військ, пристрілювати, пристріляти; -ляць
гармату пристріляти гармату.
ПРЬІСТР&ЛЬВАЦЬ2 недок., ПРЬІСТРЙЛІЦЬ
док. (убивати або добивати пострілом) при
стрілювати, пристрілити, пристрелити.
ПРЬІСТУПАК, -пка ч. розм. і ПРЬІСТУПКА
ж. 1. східець ч., схбдина ж., прйступка ж.,
прйступець ч.; (драбини) щабель ч., щаблйна
ж.; 2. перен. розм. (стадія, фаза) ступінь ч.,
щабель ч.
ПРЬІСТЬІВАЦЬ недок., ПРЬІСТЙЦЬ док. при
мерзати, примерзнути, примерзти, (розм.)
прикипати, прикипіти.
ПРЬІСТЬІКАВХНЬІ спец, пристикований. —
Див. ще прьістьікбуваць.
ПРЬІСГЬІКОУВАЦЬ недок., ПРЬІСТЬІКАВАЦЬ
док. пристикбвувати, пристикувати.
ПРЬІСТФПАВЬІ пристеповйй; ~вая паласі
пристепові смуга.
ПРЬІСУД, -ду ч. 1. (судовий) вирок, прйсуд,
(заст.) рішенець; 2. (рішення організації) ухвіла ж., постанова ж.\ 3. перен. (думка, мірку
вання) вйрок, прйсуд.
ПРЬІСУДЖВАЦЬ недок., ПРЬІСУДЗІЦЬ док.
присуджувати, присудйти, (багатьох, усіх, бага
тьом, усім) поприсуджувати; -дзїць да знявблення присудйти (засудити) до ув’йзнення; -дзіць
пбрщую премію присудити першу премію.
ПРЬІСУДЖЙННЕ с. присудження, (незак. д.
— ще) присуджування.
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ПРЬІСУКАНЬІ присуканий. — Див. ще прьісукваць.
ПРЬІСУКВАЦЦА недок., ПРЬІСУКАЦЦА док.
чіплятися, причепйтися; ас& -к&лася ос& при
чепилася; ігяньї -кауся да жанчьшьі п’яний
причепйвся до жінки.
ПРЬІСУКВАЦЬ недок., ПРЬІСУКАЦЬ док. при
сукувати, присукати.
ПРЬІСУТНІЧАЦЬ недок. бути [присутнім].
ПРЬІСУТУЛЬВАЦЦА недок., ПРЬІСУТУЛІЦЦА док. розм. сутулитися (недок.); горбитися,
згорбитися.
ПРЬІСУХА ж. обл. (кохана людина) любка, ко
хана.
ПРЬІСЦСНАК, -нка ч. бокова прибудова.
п р ь і с ц е б в а ц ь недок., ПРЬІСЦЙБНУЦЬ док.
однокр. розм. підхльостувати, підхльоснути,
підстьобувати, підстьобнути; -ваць каня під
хльостувати (підстьобувати) коня.
ПРЬІСЦЇГНУЦЬ (кого) док. розм. трапитися (з
ким-чим), спіткати, (розм.) спостйгти, спостйгнути (кого-що); ягб ~гла гбра з ним ста
лося горе (лйхо); з ним сталася біда, його
спіткало горе (лйхо), його спіткала біда.
ПРЬІСЬІЛАЦЬ недок., ПРЬІСЛХЦЬ док. при
силати, прислати; (доправляти — ще) надси
лати, надіслати; ~л&ць сувязнбга прислати
зв’язкового.
ПРЬІСЯГАЛЬНЬІ клятвенний, (рідко) при
сяжний.
ПРЬІСЯГХННЕ с. 1. (дія) заприсягання, при
сягання; 2. клятва ж., заприсягання, прися
гання, присяга ж.
ПРЬІСЯГХЦЬ недок., ПРЬІСЯГНУЦЬ док.
присягати, присягнути.
ПРЬІСЯДДЦЬ недок., ПРЬІСбСЦІ док. у різн.
знач, присідати, присісти; -сбсці на кукішкі
присісти навпочіпки (напочіпки).
ПРЬІТАІЦЦА див. прьггбйвацца.
ПРЬІТАЇЦЬ див. прьітбйваць.
ПРЬГГАПТАНЬІ і ПРЬГГОПТАНЬІ притопта
ний; притолочений. — Див. ще прьггбптваць.
ПРЬІТАПТХЦЦА див. прьггбптвацца.
ПРЬІТАПТАЦЬ див. прьггбптваць.
ПРЬІТАРГАВАНЬІ розм. приторгований. —
Див ще прьггаргбуваць.
ПРЬІТАРГО^ВАЦЬ недок., ПРЬІТАРГАВАЦЬ
док. приторговувати, приторгувати.
ПРЬГГАРМОЖВАЦЬ недок., ПРЬГГАРМАЗЇЦЬ
док. пригальмовувати, пригальмувати.
ПРЬІТАРНАВАЦЦА док. обл. зупинйтися, спинйтися, стати.
ПРЬІТАРНАСЦЬ ж. 1. нудотність; 2. нудот
ність, солодкість.
ПРЬГГАРНОУВАЦЬ недок., ПРЬГГАРНАВАЦЬ
док. спец, причалювати, причалити, (про багато, про все) попричалювати; приставати,
пристати, (про багато, про все) попристава
ти; -наваць пльїт да берага причалити пліт
до берега, пристати плотом до берега.
ПРЙТАРНЬІ 1. нудотний, (неприємно солод
кий — ще) нудно-солодкий; 2. перен. нудот
ний; солодкий; ~ная ветлівасць нудотна (со
лодка) ввічливість (чемність, привітність).

ПРЬІТРЬІМЛІВАЦЦА

ПРЬІТАУЧЬІ док. 1. кул. затовктй (сапом)\
2. розм. (побити) притовктй; (до смерті) прибйти, притовктй.
ПРЬІТАЧНЬІ обл. зручний; придатний, годя
щий.
ПРЬГГВАРАЦЦА недок., ПРЬГГВАРЬІЦЦА док.
удавати [з себе], удати [з себе] (кого); (розм.)
прикидатися, прикинутися (ким); -рмцца глу
хім удати [з себе] глухого, прикинутися глухим.
ПРЬІТВОРНА прислівн. удавано; облудно; не
щиро.
ПРЬГГВОРНАСЦЬ ж. удаваність; облудність;
нещирість.
ПРЬІТВОРНЬІ удаваний; (брехливий; лицемір
ний) облудний; нещирий; ~ная сціпласць
удавана скромність; ~ная спагада нещйре
співчуття; п. смех нещирий сміх.
ПРЬІТВОРСТВАс. удавання, прикидання; об
луда ж.; удаваність.
ПРЬГГВОРШЧЬІК ч . удавальник, облудник.
ПРЬІТВОРШЧЬІЦА ж. удавальниця, облуд
ниця.
ПРЬІТКАНЬІ прйтканий.
ПРЙТКАСЦЬ ж. прудкість, швйдкість.
ПРЬІТКАЦЬ див. прьітьїкаць1.
П РЙТКІ прудкйй, швидкйй, хуткйй.
ПРЬІТКНУЦЬ див. прьітьїкаць2.
ПРЬІТНОМ прислівн. обл. (один за одним, без
перервно) підряд, поспіль.
ПРЬІТОЕНЬІ притаєний; затамований, при
тамований, причаєний, зачаєний.
ПРЬІТОЙВАЦЦА недок., ПРЬІТАІЦЦД док.
притаюватися, притаїтися, (док.) причаїтися.
ПРЬІТОЙВАЦЬ недок., ПРЬІТАЇЦЬ док. притаювати, притаїти; (якесь почуття — ще) за
тамовувати, затамувати; -таїць крмуду зата
мувати крйвду.
ПРЬІТОК ч. 1. род. прьітбку (дія) приплйв, до
плив; 2. род. прьггбка (річки) притока ж.
ПРЬІТОКАВЬІ спец, припливнйй.
ПРЬІТОПТАНЬІ див. прьггапт&ньї.
ПРЬГГОПТВАЦЦД недок., ПРЬГГАПТАЦЦА
док. 1. притоптуватися, притоптатися; 2. прост.
(слабшати від старості) марніти, змарніти,
подаватися, податися.
ПРЬІТОПТВАЦЬ недок., ПРЬІТАПТАЦЬ док.
притоптувати, притоптати; (багато, усе) по
притоптувати; (док.: траву, посіви тощо —
ще) притолочйти.
ПРЬІТОРКВАЦЦА недок., ПРЬІТОРКНУЦЦА док. доторкатися, доторкуватися, доторк
нутися (до кого-чого, кого-чого) приторкати
ся, приторкуватися, приторкнутися (когочого, до кого-чого).
ПРЬІТО^ЧАНЬІ кул. затовчений. — Див. ще
прьітаучм 1.
ПРЬГГРУХАЦЬ док. розм. (прибігти підтюпцем)
притюпати, притрюхати, притрюхикати.
ПРЬІТРЙЗНІЦЦА див. трмзніцца.
П РЬІТРЙ ЗН ІЦ Ь док. (уявити, побачити вві
сні, у маренні) побачити, уявйти.
ПРЬГГРЬІМАНЬІ притрйманий, придержаний;
стйшений. — Див. ще прьітрммліваць.
ПРЬІТРЬІМЛІВАЦЦА недок., ПРЬГГРЬІМАЦ-
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ЦА док. 1. притримуватися, притрйматися,
придержуватися, придержатися; -вацца рукбй за пбручні притрймуватися (придержува
тися) рукою за пбручні (поруччя, поручень);
2. (недок.: бути ближче до чого-небудь) три
матися, держатися; 3. недок. перен. (чого:
правила, думки тощо) додержуватися, дотрймуватися, держатися, триматися; -вацца
прынцыпау додержуватися (дотримуватися,
держатися, триматися) прйнципів; 4. недок.
пас. притрймуватися, придержуватися.
ПРЬІТРЬІМЛІВАЦЬ недок., ПРЫТРЫМАЦЬ
док. 1. притрймувати, притрймати, придер
жувати, придержати; (про рух — ще) стйшувати, стйшити; -маць кбней притрймати (при
держати, стйшити) коней; -маць ябльїкі к
вяснё притрймати (придержати) яблука до
весни; 2. затрймувати, затрймати, (багато,
усе) позатрймувати; аблбжныя дажджы -малі
жнівб обложні (обліжні) дощі затрймали
жнива; 0 -маць язык прикусйти язйк (язика),
удержати язйк (язика) [за зубами, на прйв’язі], припнути язйк (язика).
ПРЫТУЛАК, -лку ч. 1. (пристановище) приту
лок, захисток; 2. (доброчинний заклад) при
тулок.
ПРЫТУЛКАВЫ заст. з притулку.
ПРЫТУЛЬВАЦЬ і ПРЬІТУЛЙЦЬ недок.,
п р ы т у л Щ ь док. 1. притуляти, притул ЙТИ,
(багато, усе) попритуляти; (до серця, грудей
тощо — звичайно) пригортати, пригорнути,
(багато, усе, багатьох, усіх) попригортати;
-ліць дзіця да грудзёй притул йти (пригорну
ти) дитя до грудей; -ліць галаву да пад^шкі
притулйти голову до подушки; 2. перен. да
вати притулок, дати притулок (кому), (розм.)
притуляти, притулйти (кого), (док.) прихис
тити (кого)', 3. (ховати, захищати) ховати,
сховати, заховувати, заховати; стары лес -ліу
партизан старйй ліс сховав (заховав) парти
занів; 0 няма дзе галаву -ліць ніде (нікуди,
немає, нема де) голову прихилйти.
ПРЬІТУЛЬНА див. утульна.
ПРЬІТУЛЬНАСЦЬ див. утульнасць.
ПРЫТУЛЬНЫ див. утульны.
ПРЫТУПАЦЦА док. розм. (стомитися від хо
діння) натупатися, притупати [ноги].
ПРЫТУРЙЦЬ док. розм. 1. пригнати; п. карбу
пригнати корів (корови); 2. (принести) при
перти^ притягтй.
ПРЫТУИ1АНЫ пригашений; притушений. —
Див. ще прытушваць.
ПРЫТУШВАЦЬ недок., ПРЫ ТУШ Ы ЦЬ док.
1. пригашувати, пригасйти; -шыць лямпу пригасйти лампу; -шыць недакурак пригасйти
недокурок; 2. перен. (приглушувати) прига
шувати, пригасйти; -шыць усмешку пригасй
ти усмішку.
ПРЫТЫКАЦЦА1 недок. пас. притикатися. —
Див. ще прытыкаць1.
ПРЫТЫКАЦЦА2 недок., ПРЫТКНУЦЦА док.
розм. 1. доторкатися, доторкуватися, доторк
нутися, приторкатися, приторкнутися, тор
катися, торкнутися, дотикатися, діткнутися,
доткнутися; -нуцца пальцам да гарачай кас
трулі доторкнутися (приторкнутися, торкну
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тися, діткнутися) пальцем до гарячої кастру
лі; 2. притикатися, приткнутися; ням& дзе п.
немає (нема) де, ніде приткнутися; 3. недок.
пас. притикатися, приставлятися.
ПРЬІТЬІКАЦЬ1 недок., ПРЬІТКАЦЬ док. (до
дати за допомогою ткання) притикати, приткати.
ПРЬГГЬІКАЦЬ2 недок., ПРЬГГКНУЦЬ док. розм.
1. прям., перен. притикати, приткнути; -нуць
кветку приткнути квітку; дзе б ягб -н^ць? де
б його приткнути (притулйти)?; 2. (набли
жати впритул) притуляти, притулйти; -нуць
палец да шчакі притулйти палець до щокй.
ПРЬІТЗПАЦЬ док. розм. (прийти) притьопати,
притупати.
ПРЬІУДАЛА прислівн. добре, гаразд, ловко,
гарно, чудово; спрйтно, зграбно, метко; помолодецькому, хвацько.
ПРЬЇУДАЛЬІ дббрий, ловкий, гарний, спрйтний,
зграбний, меткйй; молодецький, хвацький.
ПРЬІУДАРХЦЬ недок., ПРЬіУдАРЬІЦЬ док.
1. прост. (залицятися, упадати (коло кого)
залицятися, позалицятися (до кого)', 2. розм.
док. (почати робити що-небудь енергійно) налягтй, ушкварити, утяти, утнути; -дарьіць гапака ушкварити гопака;
ПРЬіУЗДЬІМАННЕ див. прьіузніманне.
ПРЬІ^ЗДЬІМАЦЦА див. прмузнімацца.
ПРЬІУЗДЬІМАЦЬ див. прьіузнімаць.
ПРЬІУЗНІМАННЕ ; ПРЬіУЗДЬІМАННЕ с.
1. піднімання, підіймання; підведення; 2. під
несення.
ПРЬІУЗНІМАЦЦА і ЦРЬІ?ЗДЬІМАЦЦА не
док. звор., пас., ПРЬІУЗНЯЦЦА док. 1. [трохи] підніматися, [трохи] піднятися, (про ба
гато, про все, про багатьох, про всіх) попід
німатися; [трохи] підійматися, [трохи] підій
нятися, (про багато, про все, про багатьох,
про всіх) попідійматися; (з місця — звичайно,
а також про голову, очі) підводитися, підвестйся, (про багато, про все, про багатьох, про
всіх) попідводитися; 2. перен. (ставати ліп
шим, радісно-жвавим) [трохи] підноситися,
[трохи] піднестйся.
П РЬгіфИ М АЦЬ і ПРЬІУЗДЬІМАЦЬ недок.,
ПРЬІУЗНЙЦЬ док. 1. [трохи] піднімати, [тро
хи] підняти, (багато, усе, багатьох, усіх) попід
німати; [трохи] підіймати, [трохи] підійняти,
(багато, усе, багатьох, усіх:) попідіймати; (голо
ву, очі тощо — звичайно) підводити, підвестй,
(багато, усе) попідводити; 2. перен. (поліпшува
ти) [трохи] підносити, [трохи] піднестй.
ПРЬІУЗНЙТА прислівн. піднесено.
ПРЬІУЗНЙТАСЦЬ ж. піднесеність.
ПРЬіУЗНЙТЬІ 1. дієприкм. [трохи] піднятий
(підійнятий); підведений; [трохи] піднесе
ний; 2. прикм. піднесений; п. настрбй підне
сений настрій. — Див. ще прьіузнімаць.
П РЬІ^ЗНОСІЦ Ь недок., ПРЬІУЗНЕСЦІ док.
книжн. привносити, привнестй.
ПРЬГУНЯСЕННЕ с . привнесення.
ПРЬІУСТАВАЦЬ недок., ПРЬІУСТАЦЬ док.
(уставати на якийсь час і не на повен зріст)
підводитися, підвестйся, (про багатьох, про
всіх) попідводитися.
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ПРЬІФАСТРЬІГАВАНЬІ 1. приметаний; пристьобаний; 2. приметаний. — Див. ще прмфасгрьнбуваць.
ПРЬІФАСТРЬІГОУВАННЕ с. крав. 1. (пришивання великими стібками) примотування, при
стьобування; 2. (ушивання наметуванням)
приметування.
ПРЬІФАСТРЬІГОУВАЦЦА недок. пас. крав.
приметуватися, пристьобуватися.
ПРЬІФАСТРЬІГО^ВАЦЬ недок., ПРЬІФАСТРЬІГАВАЦЬ док. 1. (пришивати великими
стібками) приметувати, приметати; при
стьобувати, пристьобати; ~в&ць каунбр при
метати (пристьобати) комір; 2. (ушивати на
метуванням) приметувати, приметати; -ваць
рук&у приметати оукав.
ПРЬІФАСТРЬІГОУКА ж. крав. розм. примету
вання с.
ПРЬІФУГАВАНЬІ тесл. прифугований. — Див.
ще прьіфугбуваць.
ПРЬІФУГОУВАЦЬ недок., ПРЬІФУГАВАЦЬ
док. тесл. прифуговувати, прифугувати.
ПРЬІХАВХНЬІ і ПРЬІХОВАНЬІ у різн. знач.
прихбваний. — Див. ще прьіхбуваць.
ПРЬІХАДЖАНІН ч. церк. парафіянин.
ПРЬІХАДЖАНКА ж . церк. парафійнка.
ПРЙХАДЗЕНЬ ч. (той, хто прийшов, приїхав
звідки-небудь; немісцева людина) прихідець,
прйходень; (розм.) приходько, забрбда.
ПРЬІХАДНЬІ 1. дієприкм. якйй (що) прихо
дить; 2. у знач, прикм. прихожий, (розм.) на
хожий. — Див. ще прьіхбдзіць.
ПРЬІХАДСКІ і ПРЬІХОДСКІ церк. парафіяль
ний; ~кая шкбла парафіяльна школа.
ПРЬІХАЛАДАЦЬ док. безос. розм. похолодні
шати, (розм.) постуденіти.
ПРЙХАМАЦЬ ж. обл. прймха, забаганка.
ПРЬІХАПКАМ див. прйхваткамі.
ПРЬІХАРОШАНЬІ 1. прикрашений; 2. при
чепурений. — Див. ще прьіхарбшваць.
ПРЬІХАРОШВАННЕ с . 1. прикрашання, при
крашування; 2. причепурювання.
ПРЬІХАРОШВАЦЦА недок., ПРЬІХАРАШЙЦЦА док. 1. прикрашуватися, прикрашатися,
прикраситися; 2. розм. причепурюватися, чепурйтися, причепурйтися. — Див. ще прьіхарбшваць.
ПРЬІХАРОШВАЦЬ недок., ПРЬІХАРАШЙЦЬ
док. 1. (зображувати в кращому вигляді, ніж
є насправді) прикрашувати, прикрашати, при
красити; 2. причепурювати, чепурйти, причепурйти.
ПРЬІХВАТКАМІ / ПРЙХАПКАМ прислівн. колй-не-колй, прйхапцем, прйхапці, прйхапком.
ПРЬІХІНАЦЦА недок., ПРЬІХІНУЦЦА док.
1. притискатися, притаскуватися, притйснутися; пригортатися, пригорнутися, (про
багатьох, про всіх) попригортатися; притуля
тися, притулйтися, (про багатьох, про всіх)
попритулятися; прихилятися, прихилйтися,
(про багатьох, про всіх) поприхилйтися;
І. перен. (відчувати симпатію до кого-небудь)
прихилятися, прихил йтися; 3. розм. дружно
братися, дружно взятися (за що, до чого)', усе
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дружна -нуліся да раббты усі дружно взялйся
до роботи (за роботу).
ПРЫХШАЦЬ недок., ПРЬІХІНУЦЬ док. 1. при
тискати, притаскувати, притйснути; (до гру
дей, серця тощо — звичайно) пригортати,
пригорнути, (багатьох, усіх) попригортати;
притуляти, притул йти, (багатьох, усіх) по
притуляти; прихиляти, прихил йти, (багатьох,
усіх) поприхиляти; 2. (накривати) прикрива
ти, прикрйти, (багатьох, усіх) поприкривати;
-нуць кбудрай прикрйти ковдрою.
ПРЬІХІНУТЬІ 1. притйснутий, притйснений;
пригорнутий, пригорнений, притулений;
прихйлений; 2. прикрйтий. — Див. ще прыхін&ць.
ПРЬІХЛОПНУЦЬ док. розм. 1. (ударити доло
нею по чому-небудь) плеснути, ляснути;
2. (зачинити з шумом) зачинйти [з грюкотом,
грюкнувши]; 3. прищикнути, придушйти, придавйти; 4. перен. (ліквідувати) закрйти, (ба
гато, усе) позакривати; 5. розм. (убити, най
частіше пострілом) рішйти, порішйти.
ПРЫХЛУШВАЦЬ недок., ПРЬІХЛУСІЦЬ док.
розм. прибріхувати, прибрехати, (багато) по
прибріхувати.
ПРЫХМУРВАЦЦА недок. звор., пас., ПРЫХМУРЬІЦЦА док. розм. [трохи] нахмурюва
тися, [трохи] нахмуритися, [трохи] насуплю
ватися, [трохи] насупитися.
ПРЫХМУРВАЦЬ недок., ПРЫХМУРЫЦЬ док.
розм. [трохи] нахмурювати, [трохи] нахмури
ти, [трбхи] насуплювати, [трохи] насупити.
ПРЫХОВАНЫ див. прыхав&ны.
ПРЫХОД1, -ду ч. прихід; (потяга, пароплава —
звичайно) прибуття с.; п. пбезда прибуття по
їзда (потяга); п. да ул&ды прихід до влади.
ПРЫХОД2, -ду ч. бухг. прибуток; п. і расхбд
прибуток і видатки.
ПРЫХОД3 ч. церк. парафія ж.; 0 які поп, такі
і п. прик. якйй піп, така й парафія (такі й
парафіяни); якйй пастух, така й череда.
ПРЫХО ДАВАННЕ с. бухг. прибуткування.
ПРЫХОДАВАЦЦА недок. пас. бухг. прибутку
ватися.
ПРЫХО ДАВАЦЬ недок. бухг. прибуткувати.
ПРЫХОДА-РАСХОДНЫ бухг. прибутково-ви
датковий.
ПРЬІХОДЗІЦЦА недок. безос., ПРЬІЙСЦІСЯ
док. 1. приходитися, прийтйся; зрабщь штонёбудзь як прыйдзецца зробйти що-небудь як
прийдеться; -йсціся па г^сту припусти (бути)
до смаку; 2. (збігатися з яким-небудь днем)
припадати, припасти; свята -йшлбся на нядзёлю свято припало на неділю; 3. (бути зму
шеним, неминучим) доводитися, довестися;
(випадати) безос. траплятися, трапитися; мне
не -іпплбся мнбга вучыцца мені не довелося
багато вчйтися; на кбжнага -йшлбся па дзве
тысячы рублёу кожному припало по дві тйсячі
рублів; мне -йдзецца тзрмінбва паёхаць мені
доведеться терміново поїхати; 4. недок. (про
спорідненість) доводитися; ~ён мне -хбдзіцца
дзядзькам він мені доводиться дядьком.
ПРЬІХОДЗІЦЬ недок., ПРЫЙСЦ1 док. прихо
дити, прийтй; прибувати, прибути; настава
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ти, настати, надходити, надійтй; (про думку,
здогад, спогад — звичайно) спадати, спасти;
-йсці на заняткі прийтй на заняття; -йшл&
вясн& настала весн&; -йсці да вьіваду дійтй
вйсновку; -йсці да згбди дійтй згоди, прийтй
до згоди; 0 -йсці у галаву спасти на думку,
прийтй в голову (до головй, на думку), за
пасти в голову (до головй, на думку); - йсці
да рбзуму прийтй до розуму {до глузду); узя
тися за розум; пітй до голови по розум; отя
митися; канцй -йішгі кінець прийшбв (ко
му); прийшла остання годйна (на кого); -йсці
да п&мяці прийтй до пам’яті (опритбмніти);
-йсці у захаплбнне захопйтися (чим), запалйтися (чим); -йсці на д^мку спасти на думку,
прийтй в голову (до головй), запасти в голо
ву (до головй, на думку); -йсці на (у) п&мяць
стати на пам’яті; навернутися на пам’ять;
спасти на думку; устати в д^мці; -йсці у нбрму прийтй до норми (до нормального стану);
-йсці у сябб а) (після непритомності) опри
томніти, (розм.) очуняти, очунятися, очума
тися; б) опам’ятатися, отямитися, схамену
тися; -йсці да ладу дійтй згоди, прийтй до
згоди; прййдзе кбза да вбза присл. прийде
коза до воза [та й скаже бе (ме)].
ПРЬІХОДЗЯЧЬІ 1. дієприкм. якйй (що) при
ходить; 2. у знач, прикм. прихожий; 3. дієприслівн. приходячи. — Див. ще прьіхбдзіць.
ПРЬІХОДНЬІ прибутковий; -ная кніга при
буткова кнйга.
ПРЬІХОДСКІ див. прихадскі.
ПРЬІХОЖАЯ див. пярЗдняя.
ПРЬІХОУВАЦЬ недок., ПРЬІХАВАЦЬ док. у
різн. знач, приховувати, приховати; ховати,
сховати; заховувати, заховати; -хав&ць зап&лкі ад дзяцей приховати (схов&ти, захова
ти) сірникй від дітей; ~хав&ць криху грбшай
приховати (сховати, заховати) трохи грошей;
-хав&ць падман приховати обман.
ПРЬІХРАБРЙЦЦА док. розм. прихорббритися.
ПРЬІЦЕМАК, -мку ч. 1. (погане освітлення)
напівмброк, напівтемрява ж., півтемрява ж.;
у гітьім пакбі зауседьі п. у цій кімнаті з£вждй
напівмброк (півморок, напівтбмрява, пів
темрява); 2. прйсмерк, прйсмерки, сутінки,
сутінок, сутінь ж.; набліжАуся п. спадів прй
смерк (сутінок), спадали прйсмерки (сутін
ки), (безос.) смеркалося, сутеніло; 0 на -мку
прйсмерком, смерком, на смерканні, на
смерку, на присмерканні.
ПРЙЦЕМКАМ прислівн. у прйсмерку, у смер
ку, смерком, на смерканні, на смерку.
ПРЙЦЕМНА прислівн. темнувато.
ПРЬІЦЕРУШ ЙЦЬ див. прицярушваць.
ПРЬІЦІКАВАЦЬ док. підстерегтй, пристерегтй, вйстерегти (кого-що).
ПРЬІЦІРАЦЬ недок., П РЬІЦ £РЦ І док. спец.
притирати, притерти.
ПРЬІЦІРАЧНЬІ спец, притиральний.
ПРЬІЦЇРКА ж. спец, притирання с.
ПРЙЦІСК, -ку ч. 1. притиск; єн сказ&у п§та
слбва з -кам він сказав це слово з прйтиском; 2. (потовщення лінії) н&тиск.
ПРЬІЦЇСК, -ку ч. 1. прям.у перен. (дія) прй-
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тиск, (незак. д. — звичайно) притискання с.,
притаскування с.; 2. перен. (утиски) прйтиск.
ПРЬІЦІСКАЦЬ недок., ПРЬІЦІСНУЦЬ док.
1. притискати, притаскувати, притйснути;
придушувати, придушйти, придавлювати, при
давити; -нуць спружйну притйснути пружйну; -нуць п&лец придушйти (придавйти) па
лець; (до грудей, серця тощо — звичайно) при
гортати, пригорнути, (багатьох, усіх) попри
гортати; притуляти, притул йти, (багатьох,
усіх) попритуляти; -нуць да грудзбй пригор
нути (притулйти) до грудей; -нуць у кут при
перти (притйснути) до стінй, загнати в тіснйй кут (кого); -нуць прагульшчмкау притйс
нути прогульників; 2. (обмежувати в правах)
утаскувати, утискати, угаснути; пригноблю
вати, пригнобйти; 3. розм. (прохолод, морози,
док.) удбрити, узята; 0 -нуць хвост (кому)
прищикнути ХВОСТ& (кому).
ПРЬІЦІСКАЧ, -чк ч. техн. притискач.
ПРЬІЦІСКЛІВАСЦЬ ж. скупість.
ПРЬІЦІСКЛІВЬІ скупйй, (розм.) скупенький.
ПРЬІЦІШ ВАЦЬ недок., ПРЬІЦЙПЬЩ Ь док.
1. притйшувати, притйшити, стйшити; (про
рух — ще) сповільнювати, сповільнити, упо
вільнювати, уповільнити; -ш иць радьіепрьіемнік притйшити (стйшити) радіоприймач;
—ИІЬІЦЬ ход сповільнити (уповільнити, при
тйшити, стйшити) рух (ходу); стйшитися,
уповільнитися; 2. (робити меншим, слабшим
силою, виявом) зменшувати, зменшити, стрймувати, стрймати, здержувати, здержати,
угамовувати, угамувати, стйшувати, стйши
ти; -ш иць гнеу стрймати (здержати, угаму
вати, стйшити) гнів; -ш иць боль заспокоїти
(утйшити, угамувати) біль; 3. заспокоювати,
заспокоїти, утйшувати, утишати, утйшити,
угамовувати, угамувати, утихомйрювати,
утихомйрити; -ш иць дзяцей заспокоїти (утй
шити, угамувати, утихомйрити) дітей.
П РЬІЦ ІШ дЛ ЬІ якйй (що) притйх, притйхлий.
ПРЬІЦЬМ £ЛЬІ якйй (що) потемнів (потемні
шав, стемнів), потемнілий, стемнілий; (про
фарби — ще) побляклий, збляклий.
ПРЬІЦЬМ ЕЦЬ док. потемніти, потемнішати,
стемніти, [трохи] притемніти; (утратити
блиск — ще) потьмаритися, померкнути, по
меркти, потьмяніти, потьмянішати; поблйкнути, зблйкнути.
П РЬІЦ ЬМ ЇЦЬ док. прям., перен. затемнювати,
затемняти, затемнити; заступати, заступйти;
застувати, збстити; закривати, закрйти, (ба
гато, усе) позакривати; затулйти, затулювати, затулйти, (багато, усе) позатуляти, поза
тулювати; вбблакі -мбп сбнца хмари заступйли (закрйли, затулили) сбнце; п. вббраз затемнйти образ.
ПРЬІЦЙГВАЦЬ і ПРЬІЦЯГАЦЬ недок., ПРЬІЦЯГНУЦЬ док. прям., перен. притягати, при
тягувати, притягтй, притягнути; -н^ць бервянб притягти (притягнути) колоду; магніт -нуу
ігблку магніт притйг (притягнув) голку; -нуць
вярбукамі да сл^па притягтй (притягнути) мо
тузками до стовпі; -нуць мбладзь да раббти у
гуртках залучйти молодь до роботи в гуртках;
-нуць да адк&знасці притягати (притягнути) до
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відповідальності; -нуць увагу привернути ува
гу; 0 -н^ць за валасм притягтй (притягнути) за
волосся; -нуць на свой бок прихилити (привер
нути, залучйти, перетягти) до себе (на свій бік).
ПРЬІЦЯЖ дННЕ с. фіз. притягання; тяжіння;
магнітнае п. магнітне притягання; узаемнае
п. взаємне притягання; зямнбе п. земне тя
жіння.
ПРЬІЦЯКАЦЬ недок., ПРЬІЦЯЧЙ док. приті
кати, притектй; припливати, приплистй, припливтй; вад& ~цякл£ у лагчмну вода притекла
в долйну.
ПРЬІЦЯМНЙЦЦА недок. пас. притемнятися,
притемнюватися.
ПРЬІЦЯМНЙЦЬ недок., ПРЬІЦЯМ НЇЦЬ док.
притемняти, притемнювати, притемнйти.
ПРЬІЦЯРУШВАННЕ с . припорошування,
притрушування.
ПРЬІЦЯРУШВАЦЦА недок. пас. припорошу
ватися, притрушуватися.
ПРЬІЦЯРУШВАЦЬ / ПРЬІПАРУШВАЦЬ не
док., ПРЬІЦЕРУШЙЦЬ і ПРЬІПАРУШЬІЦЬ
док. припорбшувати, припорошйти, притру
шувати, притрусйти.
ПРЬІЦЙЦЬ док. 1. стйснути, прикусйти; губьі
-цйць губи стйснути (прикусйти); 2. перен.
приховати, притаїти; затамувати, притаму
вати; п. прадчуванні затамувати (приховати,
притаїти, притамувати) передчуття.
ПРЬІЦ ЯЧЙ див. прьіцякаць.
ПРЬІЧАКАЦЦА і ПРЬІЧАКАЦЬ док. дочека
тися, діждати, діждатися.
ПРЙЧАПКА ж. (необгрунтований докір або
претензія) прйчіпка, зачіпка, чіпляння с.
ПРЬІЧАПЛЙННЕ див. прьічЗпліванне.
ПРЬІЧАПЛЙЦЦА див. прьічЗплівацца.
ПРЬІЧАПЛЙЦЬ див. прьічЗпліваць.
ПРЬІЧАРАВАНЬІ 1. фольк. приворожений, при
чарований; 2. (приваблений певними власти
востями) причарований. — Див. ще прьічарбуваць.
ПРЬІЧАРОУВАЦЬ недок., ПРЬІЧАРАВАЦЬ док.
1. фольк. приворожувати, приворожйти, при
чаровувати, причарувати, (док.) учарувати,
начарувати; 2. (привабити певними власти
востями) причаровувати, причарувати.
ПРЬІЧАРЦЇЦЬ див. прьічЗрчваць.
ПРЬІЧАСАНЬІ1 / ПРЬІЧЗСАНЬІ1 дієприкм.,
прикм. причесаний, зачесаний. — Див. ще
прьічЗсваць1.
ПРЬІЧАСАНЬІ2 і ПРЬІЧАСАНЬІ2 тесл. при
тесаний. — Див. ще прьічЗсваць2.
ПРЬІЧАСАЦЬ1 див. прьічЗсваць1.
ПРЬІЧАСАЦЬ2 див. прьічЗсваць2.
ПРЬІЧАСЦЬ ж. і ПРЬІЧХСЦЕ с. церк. при
частя с.
ПРЬІЧАШЧАЦЦА недок. звор., пас., ПРЬІЧАСЦЇЦЦА док. церк. причащатися, причастйтися, (док. розм.) запричастйтися.
ПРЬІЧАШЧАЦЬ недок., ПРЬІЧАСЦЇЦЬ док.
причащати, причастйти.
ПРЬІЧАШЧОНЬІ якйй (що) причастився, (розм.)
запричащений.
ПРЬІЧОСКА ж. зачіска.
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ПРЬІЧЬІГУНАЧНЬІ (про залізничну інфраструк
туру тощо) придорожній, пришляховий,
узбічний.
ПРЬІЧЬІКІЛЬГАЦЬ і ПРЬІЧЬІКІЛЙЦЬ док.
розм. пришкандибати, пришкутильгати.
П РЬІЧЙ М спол. приєдн. причому; прьі шкбле
дббрьі сад, п. ббльшасць дрзу шкбльнікі пасадзілі с&мі при школі добрий сад, причому
більшість дерев школярі посадйли самі.
ПРЬІЧЙНА ж. причйна, нагода, прйвід ч.,
(розм.) прйключка; 0 з прмчьіньї з прйводу, з
нагоди; унаслідок,; без дай -ньі хто зна від
чого, ні з того ні з сього (ні з цього), ні сіло,
(а)ні (в)пало, ні за що ні про що, з доброго
дива.
ПРЬІЧЬІНДАЛЬІ тільки мн. розм. жарт, при
чандали; причандалля с.
ПРЬІЧЙННА-ВЬІНІКОВЬІ філос., грам, при
чйнно-наслідковий, причиново-наслідковий.
ПРЬІЧЙННАСЦЬ ж. 1. причетність; п. да
справи причетність до справи; 2. філос. причйнність.
П РЬІЧЙ Н Н ЬІ 1. причетний; 2. філос. грам.
причйнний, причиновий.
ПРЬІЧЬІНЙЦЦА1 недок., ПРЬІЧЬІНІЦЦА1 док.
1. (да чаго) спричиняти, спричйнювати,
спричинйти (що), спричинйтися, спричйнюватися, спричинйтися (до чого); 2. (да чаго)
бути причетним (до чого); 3. ставитися, ста
тися, (док.) скоїтися, (розм.) укоїтися, подіятися, сподіятися, поробйтися; -нілася бада
сталася (скоїлася) біда, сталося (скоїлося)
лйхо; 4. недок. пас. заподіюватися, чинити
ся, спричинятися, спричйнюватися, завда
ватися. — Див. ще прьічьінйць1.
ПРЬІЧЬІНЙЦЦА2 недок. звор., пас., ПРЬІЧЬІНЇЦЦА2 док. (про двері, вікна тощо) причи
нятися, причинйтися. — Див. ще прьічьіняць.
ПРЬІЧЬІНЙЦЬ1 недок., ПРЬІЧЬІНЇЦЬ1 док.
(што) заподіювати, заподіяти (що); (робити)
чинйти, учинйти (що); (бути причиною) спри
чиняти, спричйнювати, спричинйти (що),
спричинятися, спричйнюватися, спричинй
тися (до чого); (біль, горе) завдавати, завдати
(чого, що); -ніць непрьіемнасць завдати не
приємності (прйкрості); -ніць клбпат завда
ти клопоту; -ніць крмуду завдати крйвди, за
подіяти крйвду; -ніць шкбду заподіяти (зробйти) шкоду, завдати шкоди, наробйти шко
ди, нашкодити (кому); -н(ць зло заподіяти
(учинйти) зло (кому), завдати лйха (кому).
ПРЬІЧЬІНЙЦЬ2 недок., ПРЬІЧЬІН ЇЦ Ь2 док.
(двері, вікно, тощо) причиняти, причинйти.
ПРЬІЧЇШ ч. (у транспортних засобах) прйчіп.
ПРЬІЧЇШ ІСТЬІ див. прьічЗплівьі.
П Р И Ч ІП К А ж. 1. (дія) причеплення с., (незак. д. — ще) причіплювання с.; 2. перен. (не
обгрунтований докір або претензія) прйчіпка,
зачіпка, чіпляння с.; 3. перен. розм. (привід)
зачіпка; 4. бот. прйчіпка; 0 і за шчЗпку знбйдзе -ку присл. ні за що.
ПРЬІЧФПЛІВАННЕ / ПРЬІЧАПЛЙННЕ с.
причіплювання.
ПРЬІЧ&ПЛІВАЦЦА / ПРЬІЧАПЛЙЦЦА не
док., ПРЬІЧАПЇЦЦА док. у різн. знач, при-
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чіплятися, причіплюватися, причепитися,
(до багатьох, до всіх) попричіплятися, по
причіплюватися; чіплятися (до кого-чого, на
кого-що) почепитися, (на багатьох, на всіх)
почіплятися; (док.) учепйтися; (з докорами
або претензіями, розм. — ще) присікуватися,
присікатися; да сукенкі -пілася шышка до
сукні причепилася шйшка; -піцца з пытаннямі причепйтися з питаннями; піуся хуліган
причепйвся хуліган; -піцца да дрббязі при
чепйтися (присікатися) до дрібниці.
ПРЬІЧЗПЛІВАЦЬ і ПРЬІЧАПЛЙЦЬ недок.,
ПРЬІЧАПЇЦЬ док. у різн. знач, причіпляти,
причіплювати, причепйти, (багато, усе) по
причіпляти, попричіплювати; чіпляти, почепйти, (багато, усе) почіпляти; (док. розм.) учепйти; ~пщь дадаткбвы вагбн да пбезда приче
пйти додатковий вагон до поїзда (потяга);
-піць на грудзі бант причепйти на груди
банта; 0 ~пщь ярлык повісити (наклеїти) ярлйк (на кого, кому).
ПРЬІЧЇШЛІВЬІ і ПРЫЧЙП1СТЫ причепли
вий.
ПРЫЧ&ПН1К, -ку ч. бот. пазурник.
ПРЫЧЙПШЧЫК ч. спец, причіплювач.
ПРЫЧ&ПШЧЫЦА ж. спец, причіплювачка.
ПРЫЧ&РЧАНЫ докреслений; (спец) при
креплений.
ПРЬІЧЗРЧВАННЕ с. докреслювання; (спец)
прикрёслювання.
ПРЬІЧЗРЧВАЦЦА недок. пас. докреслювати
ся; (спец) прикреслюватися.
ПРЬІЧ^РЧВАЦЬ недок., ПРЬІЧАРЦЇЦЬ док.
докреслювати, докреслити; (спец) прикрёслювати, прикрёслити.
ПРЫЧАСАНЫ1 див. прычасаны1.
ПРЫЧАСАНЫ2 див. прычасаны2.
ПРЫЧЗСВАЦЦА» недок. звор., пас., ПРЫЧАСАЦЦА док. причісуватися, причесатися,
(про багатьох, про всіх) попричісуватися; за
чісуватися, зачесатися, (про багатьох, про
всіх) позачісуватися.
ПРЬІЧФСВАЦЦА2 недок. пас. тесл. притісуватися.
ПРЬІЧ^СВАЦЬ' недок., ПРЬІЧАСАЦЬ1 док.
причісувати, причесати, (багатьох, усіх) по
причісувати; зачісувати, зачесати, (багатьох,
усіх) позачісувати; ~с&ць дзяучынку причеса
ти (зачесати) дівчинку.
ПРЫЧФСВАЦЬ2 недок., ПРЬІЧАСАЦЬ2 док.
тесл. притісувати, притесати; -саць бЗльку
притесати балку.
ПРЫШАБРОУКА ж . техн. пришабровування
с.
ПРЫШАБРЫВАННЕ с. техн. пришабровування, пришабрення.
ПРЫШАБРЫВАЦЦА недок. пас. техн. пришабровуватися.
ПРЫШАБРЫВАЦЬ недок., ПРЫ Ш АБРЫ ЦЬ
док. техн. пришабровувати, пришабрувати.
ПРЫШАСдЙНЫ / ПРЫ Ш А Ш дЙ Н Ы пришосейний.
ПРЫШВАРТАВАНЫ мор., ав. пришвартова
ний. — Див. ще прышвартбуваць.
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ПРЫШВАРТОУВАЦЬ недок., ПРЫШВАРТАВАЦЬ док. мор., ав. пришвартовувати, при
швартувати.
ПРЫ Ш КОЛЬНЫ пришкільнйй.
ПРЙШ ЛАСЦЬ ж. майбутнє с., майбуття с.,
майбутність, прийдешнє с., прийдешність.
ПРЫШ ЛЁПВАЦЬ недок., ПРЫШЛЁПАЦЬ
док. розм. (створюючи шум, прийти по чомусь
рідкому, грузькому) причалапувати, причала
пати, прихляпувати, прихляпати, прибрьохувати, прибрьохати, (док.) придрйпатися.
ПРЫШЛЁПНУТЫ розм. приплесканий, при
ліплений; прибйтий. — Див. ще прьпилёпваць.
ПРЫ Ш ЛЁПНУЦЬ док. розм. 1. приплескати,
приліпйти, прибйти; 2. (поставити печатку)
прибйти, хляпнути.
ПРЫШЛ1ФАВАНЫ / ПРЫШ Л1Ф0ВАНЫ
техн. пришліфований.
ПРЬІШЛІФОУВАЦЬ недок., ПРЫШЛ1ФАВАЦЬ док. техн. пришліфовувати, пришлі
фувати.
П РЙ Ш Л Ы 1. зайшлий, захожий, прййшлий;
2. прийдешній, майбутній.
ПРЬІШ ПІЛЬВАЦЬ і ПРЬІШ ПІЛЙЦЬ недок.,
ПРЬІШ ПІЛЇЦЬ док. 1. пришпйлювати, пришпилйти, (багато, усе) попришпйлювати;
приколювати, приколоти, (багато, усе) по
приколювати; ~лщь кв£ткі на сукенку пришпилйти (приколоти) квіткй на сукню;
2. пристібати, пристебнути; -ліць каунёрык
да каш^лі пристебнути комірець до сорочки;
3. перен. розм. (приєднати) додавати, додати;
-ліць да апавядання непатрЗбныя падрабязнасці дод&ти до оповідання непотрібні (з£йві)
подробиці; -ліць мянушку приліпйти прізви
сько.
П РЬІШ ПІЛЬНЙ пристібнйй; п. каунёрык пристібнйй комірець.
ПРЫШРУБАВАНЫ /ПРЫШРУБОВАНЫ при
гвинчений; прикручений. — Див. ще прышруббуваць.
п р ы ш р у б О У в а ц ц а недок. звор., пас.,
П РЫ Ш РУ Б АВАЦЦА док. пригвйнчуватися,
пригвинтйтися; прикручуватися, прикрути
тися.
ПРЫ Ш РУБОУВАЦЬ недок., ПРЬІШ РУБАВАЦЬ док. пригвйнчувати, пригвинтйти,
прикручувати, прикрутйти.
ПРЬІШЧАМЛЙЦЦА і ПРЬІШЧФМЛІВАЦЦА недок. пас. прищйкуватися, прищипува
тися.
ПРЫШЧАМЛЙЦЬ і ПРЬІШ Ч^МЛІВАЦЬ
недок., ПРЬІШЧАМҐЦЬ док. прищйкувати,
прищикнути, прищйпувати, прищипнути; при
душувати, придушйти, придавлювати, придавйти; -міць руку придушйти (придавйти)
руку.
ПРЬІШ ЧАПІЦЬ1 див. прьішчЗпліваць1.
ПРЬІШ ЧАПЇЦЬ2 див. прьішчЗпліваць2.
ПРЫШЧОУКВАННЕ с. тьохкання. — Див. ще
прышчбукваць.
ПРЫ Ш ЧОУКВАЦЬ недок., П РЫ Ш Ч О ^К НУЦЬ док. однокр. (про солов'я) тьохкати,
тьохнути.
ПРЫ Ш ЧЙКВАЦЬ
недок.,
ПРЫШ ЧЫ К-
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НУЦЬ док. прищйкувати, прищикнути; при
душувати, придушити, придавлювати, придавйти; -нуць п&лец прищикнути (придушйти) палець.
ПРЫШ ЧЙКНУТЫ / ПРЫШЧЫКНУТЫ прищйкнутий; придавлений, придушений. —
Див. ще прышчыкваць.
ПРЫШЧЫНАК, -нка ч. прищ, прйщик.
ПРЫШЧЫПВАЦЬ недок., ПРЫШЧЫПНУЦЬ
док. с.-г. прищйпувати, прищипнути.
ПРЫШ ЧЙПНУТЫ і ПРЫШЧЫПНУТЫ с.-г.
прищйпнутий. — Див. ще прышчыпваць.
ПРЫШ ЧЫЦЦА док. обл. (зазнавати дії жару)
смажитися, жаритися, прягтйся, пряжитися;
(розм.) пектйся, пражитися; (здебільшого про
сало, у салі, олії — ще) шкваритися.
ПРЫШ ЧЭМ ЛЕНЫ прищйкнутий, прищйпнугий; придушений, придавлений. — Див. ще
прышчамлйцьПРЬІШЧ^МЛІВАЦЦА див. прышчамлйцца.
ПРЬІШ ЧдМЛІВАЦЬ див. прышчамлйць.
ПРЫШ ЧЙП ч. і ПРЫШ ЧЭПА ж. (прищеплена
рослина) щепа ж., прищепа ж.
ПРЫШЧ&ПАК, -пка ч. сад. (прищеплювана
частина рослини) прищепа ж., щепа ж.
ПРЫШЧ&ПАЧНЫ 1. (від прищеплювання) сад.,
мед. прищепнйй, щепнйй, прищёплювальний; 2. (від прищепа, щепа) сад. прищёпний.
ПРЫШЧ&ПКА1 ж. 1. (дія) сад., мед. прищёплювання с., щёплення с., прищёплення с.;
2. (препарат) мед. щёплення с.; 3. (рослина)
сад. прищёпа, щёпа.
ПРЫШЧЭПКА2 ж. (для білизни) прйщіпка.
ПРЫШЧдПКАВЫ (прикм. до прьппчЗпак,) при
щепнйй.
ПРЫШЧЭШПВАЦЬ1 недок., ПРЫШ ЧАШ ЦЬ
док. 1. сад., мед. прищёплювати, щепйти,
прищепити, (багато, усе) поприщеплювати,
пощепйти; -піць ружу прищеп йти троянду;
-пі'ць вбспу прищепйти віспу; 2. перен. при
щёплювати, прищепйти; ~пщь люббу да вучббы прищепити любов до навчання.
п р ь іш ч А п л ів а ц ь 2 недок., ПРЬІШЧАПІЦЬ
док. розм. (прикріплювати) прищёплювати,
прищепйти, (багато, усе) поприщёплювати.
ПРЫШ ЧФПНЫ сад. прищепнйй.
ПРЫШЫБАВАЦЬ док. розм. притупати.
ПРЫЯЦЕЛЬ < ПРЫЙЦЕЛЬ ч. приятель.
ПРЫЯЦЕЛЬКА / ПРЫЙЦЕЛЬКА ж. прйятелька.
ПРЙЯЦЕЛЬСКІ <ПРЬІЙЦЕЛЬСКІ прйятельСЬКИЙ.

ПРЫЯЦЕЛЬСТВА / ПРЫЙЦЕЛЬСТВА с. прйятельство.
ПРЫЙЦЬ недок. обл. сприйти.
ПРЭВАЛ1РАВАННЕ с. превалювання.
ПРЗВАЛЇРАВАЦЬ недок. превалювати.
ПР&ГЧЫ недок. (горох, насіння, горіхи тощо)
смажити, пряжити.
ПР&ГЧЫСЯ недок. 1. (про горох, насіння, горі
хи тощо) смажитися, пряжитися; 2. розм.
(дуже хотіти) рватися, пориватися, прагну
ти; пнутися; ён г$так прбгся цябё углбдзіць
він так рв&вся (поривався, прагнув) тебё по
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бачити (впгедіти); чагб ты пражЗшся? чого ти
пнёшся?; 3. пас. смажитися, пряжитися.
ПРЙЖАНЫ (про горох, насіння, горіхи тощо)
смажений, прйжений. — Див. ще прЗгаы.
ПРЭЗЩ ЫУМ ч. президія ж.
ПРЭЗЩ&НТ ч. президёнт.
ПРЗЗІДФНЦІХА ж. розм. президёнтова дружйна.
ПРЭЗЩЗНЦТВАВАЦЬ недок. президёнствувати, президентувати.
ПРЭМ ’ЁРА ж. театр, прем’єра.
ПРЭМ ’ЁР ч. у різн. знач, прем’єр.
ПРЭМ ’ЁРКА ж. театр, розм. прем’єрша.
ПРЗМІРАВАЛЬНЬІ преміювальний.
ПРЭМ1РАВАННЕ с. преміювання.
ПРЭМ1РАВАНЫ премійований. — Див. ще
прзміравіщь.
ПРЗМІРАВАЦЦА недок. пас. преміюватися.
ПРЗМІРАВАЦЬ недок. і док. преміювати.
ПРЕМ ІЯ ж. у різн. знач. прём1я.
ПРЭНТ ч. залізний прут.
ПРЭПАРАВАНЫ і ПРЭПАРЫРАВАНЫ прям.,
перен. препарований.
ПРЭПАРАВАЦЦА і ПРЭПАРЫРАВАЦЦА не
док. пас. препаруватися.
ПРЭПАРАВАЦЬ і ПРЭПАРЫРАВАЦЬ недок.
і док. прям., перен. препарувати.
ПРЭПАРОВАЧНАЯ імен, препарувальня.
ПРЭПАРОВАЧНЫ спец, препарувальний.
ПРЭС ч. 1. (механізм) прес; гідраулічньї п. техн.
гідравлічний прес; 2. перен. прес; брушны п.
анат. черевнйй прес; цэнзурны п. цензурний
прес.
ПРЭСАВА-ЗВАРАЧНЫ пресово-зварювальний.
ПРЭСАВА-НАРЫХТОУЧЫ
прёсово-загот1вёльний.
ПРЕСНА прислівн. прям., перен. прісно.
ПРЭСНЫ прям., перен. прісний.
ПРЭЦЬ недок. 1. у різн. знач. пріти; (кул. — ще)
мліти; 2. тліти; даунб ягб кбсці прЗюць давно
його кісткй тліють.
ПРЭЧ прислівн. 1. (убік) геть; ён шп&рка пайшбу п. ад мянб він швйдко пішов геть від
мёне; 2. (наказ відійти або покинути когось)
геть; (до багатьох — ще) гётьте; п. з вачЗй!
геть з очёй!, геть з-пёред очёй!; п. з дарбгі!
геть (гётьте) з дороги!; 0 рукі п.! руки геть!
ПСЕУДААЖЙЖАНЫ техн. псевдозріджений.
ПСЕУДААЖЫЖдННЕ с. техн. псевдозрідження.
ПСЕУДАМАСТАЦТВА с. псевдомистёцтво.
ПСЕУДАНАВУКА ж. псевдонаука.
ПСЕУДАРАСТВОР, -ру Ч. ХІМ. псевдорозчин.
ПСІК виг. (вигук, яким відгонять кота) адзусь,
дзусь, дзуськи, тпрусь.
ПСОВЫ псячий.
ПСОВЫЙ імен. мн. зоол. пёсячь
ПСОТА і ПСУТА ж. розм. 1. (дія) псування с.,
(незак. д. — ще) зіпсуттй с.; (доведення до не
придатності) нівечення с., знівечення с.;
2. пошкодження с., ушкодження с., шкода.
ПСТРЬІК виг. у знач. прис. розм. 1. клац;
2. брик; хвись; 3. стриб, плиг, скік.
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ПСТРЙКАННЕ с. 1. клацання; 2. брикання;
хвицання; 3. стрибання, плигання, скакання.
ПСТРЬІКАУКА ж. розм. (іграшка) кл&цалка.
ПСТРЙКАЦЬ недок., ПСТРЙКНУЦЬ док. однокр. 1. клацати, клацнути; -каць п&льцамі
клацати пальцями; -каць запальнічкай кла
цати запальнйчкою; 2. брикати, брикнути,
хвицати, хвицнути, (підсил.) хвицонути; 3. стибати, стрибнути, плигати, плигнути, скака
ти, скакнути; кбнік -кае коник стрибає (пли
гає); 4. перен. розм. (показати незадоволення)
пйрхати, пйрхнути, прйхати, прйхнути, пйрскати, пйрснути, порскати, порснути, прйскати, прйснути, чмйхати, чмихнути, фйркати, фйркнути.
ПСТРЬІКУН, -н§ ч. розм. 1. (легковажний мо
лодий чоловік) вітрогін, шалапут; 2. ірон. (про
чоловіка, який показує незадоволення) пирхун,
пйрхало ч. і с., фиркун, фйркало ч. і с.
ПСТРЬІКУХА ж. розм. 1. (легковажна молода
жінка) вітрогонка, шалапутка; 2. ірон. (про
жінку, яка показує незадоволення) пирхунка,
пйрхало с., фйркало с.
ПСТРЬІЧКА ж. 1. (різкий удар від розгинання
вказівного або середнього пальця, зігнутого ве
ликим пальцем) щйголь */., щйглик ч.\ 2. розм.
(про малу, несерйозну жінку або дівчину) віт
рогонка, шалапутка.
ПСУТА див. псбта.
ПСУЦЬ недок. розм. псувати.
ПСЮК: стари п. лайл. [старйй] шкарбан, [старйй] шкарбун.
ПСЯР, род. псяр& ч. псар.
ПСЙРНЬІ псарний.
ПСЙРНЯ ж. псарня.
ПТУШАНЙ і ПТУШАНЕ, -няці с. пташеня,
пташа.
ПТУШАНЙТКА с. зменш.-пестл. пташенятко,
пташатко.
ПТУШАНЙТНЬІЯ імен. мн. зоол. нагніздні.
ПТУШАЧКА ж. зменш.-пестл. пташка, пта
шечка, пташйна, пташйнка, пташйночка,
пташок ч., птйчка.
ПТУПІКА ж. 1. прям. птах ч., (рідше) птаха,
птйця; ~кі мн. птахй, (зб.) птаство с., (розм.)
пташня; драп&жньїя ~кі хйжі птахй; пералетная п. перелітний птах; пе^чая п. співучий
птах; 2. у знач. зб. птйця; свбйскія ~кі свій
ська птйця; 3. перен. розм. (про людину) цяця,
пташка, птах ч., птйця, цабе с.; 4. позначка,
зазначка; 0 невялікая п. невелйка цяця; стрі
ляная п. обстріляний (стріляний) птах (горо
бець); п. висбкага палету велйке цабе, велика
цяця; ранняя п. рання пташка; як п. нябесная
як у Бога за пазухою (за дверйма).
ПТУШКААДКОРМАЧНЬІ с.-г. птаховідгодівельний.
ПТУШКАВОД ч. птахівнйк; (про жінку) птахівнйця ж.
ПТУШКАГАДОВЕЦ, -дбуца ч. птахівнйк.
ПТУШКАГАДОУЛЯ ж. птахівнйцтво с.
ПТУШКАГАДОУЧЬІ птахівницький, птахівнйчий; птаховідгодівнйй.
ПТУШКАбД ч. зоол. птахоід.
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ПТУШКАКАМБІНАТ ч . птахокомбінат.
ПТУШКАЛОУ, -лбва ч. птахолов.
ПТУШКАЛОУСТВА с. птахоловство.
ПТУШКАЛОУЧЬІ птахоловний.
ПТУШКАФАБРЫКА ж . птахофабрика.
ПТУШКАФЁРМА ж. с.-г. птахоферма.
ПТУШ НІК ч. 1. (приміщення для свійської пти
ці) птйшнйк, пташня, птйчня; 2. (працівник)
пташник, птахівнйк.
ПТУШНІЦА ж. пташниця, птахівнйця.
ПТУШЬІНЬІ пташйний, пташачий; п. базар
пташйний базар; з -нага палёту з пташйного
польоту (льоту); 0 на -н и х прав&х на пташйних правах; [тблькі] -нага малак& не хапає
[тільки, хібі] пташйного, (пташачого) моло
ка нем£є (нема, бракує, не вистачає).
ПУГА ж. батіг ч., пуга.
ПУГАУЁ і ПУЖАЛЬНА с. пужално, батожилно.
ПУГАЧ1, -ч& ч. (іграшковий пістолет) пугач.
ПУГАЧ2, -ч& зоол. ч. (сова) пугач.
ПУД1 ч. (міра ваги) пуд; з (ад) пуда попудно
(від пуда); 0 п. сблі з’бсці пуд (бочку, багато)
солі з’їсти.
ПУД2, род. п^ду ч. 1. переляк, ляк, страх; 2. (те,
що спричинює страх) страховище с., страшйло с.
ПУД31ЛА с. 1. опудало; (солом ’яне) солом’яник
**., солом’яний дід; 2. перен. лайл. (про люди
ну) опудало, одоробало, одоробло, доробало,
доробло, потороча, чучело, чуперадло, маца
пура; 0 п. гарбхавае опудало, одоробало, одоробло, гороб’яче страшило.
ПУДЗІЦЦА недок. 1. лякатися; 2. пас. полоха
тися, сполохуватися.
ПУДЗІЦЬ недок. лякати; полохати, сполохува
ти; (розм.) полошйти; п. птушак полохати
^сполохувати) пташок.
ГГУДКА див. пужліва.
ПУДКІ див. пужліви.
ПУДЛА с. мисл. похибка ж., промах ч.\ 0 даць
п. схйбити, дати маху.
ПУДЛАВАЦЬ недок. мисл. мазати, давати маху.
ПУДЛІВАСЦЬ див. пужлівасць.
ПУДЛІВЬІ див. пужліви.
ПУДЛІНГАВАНЬІ техн. пудлінгований. — Див.
ще пудлінгав&ць.
ПУДЛІНГАВАЦЬ недок. і док. техн. пудлінгу
вати.
ПУЖАЛА с. опудало, (розм.) чуперадло; (соло
м'яне) солом’яник */., солом’яний дід.
ПУЖАЛЬНА див. пугауё.
ПУЖАНУЦЬ див. пуж&ць.
ПУЖАНЫ ляканий, полоханий; 0 -ная варбна
і куст& баіцца присл. полоханий заєць [і]
пенька боїться; полохлйва (лйкана) ворона
[і] куща боїться; налякав міх, то й торби
страшно.
ПУЖАЦЦА недок., СПУЖАЦЦА док. лякйтися, злякатися, полбхатися, наполохатися,
(розм.) полошйтися, наполошйтися, харапу
дитися, схарапудитися.
ПУЖАЦЬ недок., ПУЖНУЦЬ і ПУЖАНУЦЬ
док. однокр. 1. лякати, налякати; 2. (ляка-

ПУЖЛІВА

470

ючи, примушувати підніматися з місця) поло
хати, пополохати, сполохувати, сполохати,
сполошити.
ПУЖЛІВА і ПУДКА прислівн. лякливо, полохлйво; (розм.) харапудливо.
ПУЖЛІВАСЦЬ і ПУДЛЇВАСЦЬ ж. лякливість,
полохлйвість.
ПУЖЛЇВЬІ / ПУДЛЇВЬІ, ПУДКІ ляклйвий, полохлйвий; (рож.) полохкйй, харапудливий.
ПУЗА с. розм. пузо, черево; 0 адгадаваць п. відростйти (відпустйти) черево (пузо); на пузе
шоук, а у пузе шчоук прик. нема нічого в
казані, а золото на каптані; на нозі сап’ян
рипйть, а в борщі трясця кипйть.
ПУЗАН, -на ч. рож. 1. черевань, пузань; 2. (про
дитину) опецьок, телёсик.
ПУЗАНОК, -нка ч. 1. зоол. пузанок; 2. розм.
зменш, -пестл. (про дитину) опецьок, телёсик.
ПУЗАНЧЫК ч. зменш.-пестл. (про дитину)
опёцьок, телёсик.
ПУЗАЧ, -ча ч. розм. черевань, пузань.
п у з й р , -ра ч. і. пузйр; (на рідині — звичайно)
булька ж., бульбашка ж., банька ж.; -рьі у
шкле пузирі у склі; ~ры у цёсце пузирі в тісті;
2. (болюче здуття шкіри від опіку, тертя то
що) пухйр; 3. анат. міхур; мачавы п. сечовйй
міхур; жбучны п. жовчний міхур; плавальны
п. плавальний міхур; 0 мыльны п. мйльна
бульбашка (булька, банька).
ПУЗЫРАВАТЫ пузйрчастий, пузйрйстий; (укри
тий пухирями — звичайно) пухйрчатий, пухйрчастий.
ПУЗЬІРАНОГІЯ мн. імен. зоол. пухироногі,
трйпси.
ПУЗЫРКОВЫ хім. бульбашковий; -вая каме
ра бульбашкова камера.
ПУЗЙРНІК, -ку ч. бот. міхурник.
ПУЗЫРОК, -рка ч. 1. зменш, пузйрчик; булька
ж., бульочка ж., бульбашка ж., банька ж.;
пухйрчик, пухирёць; 2. пляшечка ж.; (для
чорнила — ще) каламарчик, каламарик.
ПУЗЙРЫСТЫ пузйрйстий.
ПУЗЙРЫЦЦА недок. (надиматися) пузйрйтися; (укриватися пузирями — ще) братися пу
зирями, пухйритися.
ПУЗЙРЬІЦЬ недок. пузйрйти.
ПУК1, род. пука ч. пук; (волосся, трави, соломи
тощо — звичайно) жмут; (соломи, сіна — час
то) віхоть; (стебел, різок — часто) горстка ж.
ПУК2, род. пука ч. рож. 1. округла вйпуклість;
2. (найвища, найвіддаленіша частина чого-не
будь — неба, гори дерева й т. ін.) зеніт, вершйна ж ., маківка ж.
ПУКАТА прислівн. опукло, вйпукло.
ПУКАТАСЦЬ ж. опуклість, вйпуклість.
ПУКАТА-УВАГНУТЬІ фіз. опукло-вгнутий,
опукло-ввігнути й.
ПУКАТЫ опуклий, вйпуклий; п. лоб опукле
(вйпукле) чоло, опуклий (вйпуклий) лоб.
ПУЛЬВЕРЫЗАВАНЫ пульверизований. — Див.
ще пульверызаваць.
ПУЛЬВЕРЫЗАВАЦЬ недок. і док. пульверизу
вати.
ПУЛЬНУЦЬ див. пуляць.
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ПУЛЬС, род. пульсу ч. прям., перен. пульс; мацаць п. щупати (мацати) пульс; п. грамадскага жьщця пульс фомадського (суспільного)
життя.
ПУЛЬСУЮЧЬІ прикм. фізіол., техн. пульсівнйй.
ПУЛЬСЭТКА ж. напульсник ч.\ м^ёнка.
ПУЛЬТ ч. у різн. знач, пульт.
ПУЛЬТАУіИЧЙК, -ка ч. пультівник.
ПУЛЬТАУШЧЬІЦА ж. пультівнйця.
ПУЛЬХНЫ пухкйй; ~ныя вусны пухкі вуста
(уста); -ныя аладкі пухкі оладки; п. снег пух
кйй сніг; ~ная зямля пухка земля.
ПУЛЯР&С ч. заст. пулярес, (діал.) гаманець.
ПУЛЙЦЬ недок., ПУЛЬНУЦЬ док. однокр. розм.
стріляти, стрёльнути, (док. рож.) стрільнути,
стрілити; (кидати — рож.) шпурляти, шпур
нути, жбурляти, жбурнути, швиргати, швирг
нути, (підсил.) швиргонути.
ПУНАЧКА ж. орн. сніговйй подорожник.
ПУНКТ ч. 1. у різн. знач, пункт; назіральньї п.
військ, спостерёжний пункт; перагавбрны п.
переговорний пункт; аснбуныя -ты даклада
основні пункти доповіді; кульмінацьійньї п.
кульмінаційний пункт; 2. точка ж.; п. перасячЗння двох прамых точка перётину двох
прямйх; п. апбры точка опори (опертя); п.
замярзання фіз. точка замерзання; зыхбдны п.
вихідна точка; 3. (місце) точка ж.\ гандлёвы
п. торговёльна точка; агнявы п. вогнева точ
ка; насёлены п. насёлений пункт; 0 п. пбгляду
(глёджання) погляд, (рідше) точка зору; зрушыць з мёртвага -ту зрушити з мёртво*1точ
ки; па -тах по пунктах.
ПУНСАВЁЦЬ недок. [яскраво] червоніти, чер
вонішати.
ПУНСОВАСЦЬ ж. червоність.
ПУНСОВЫ червоногарячий, яскраво-червоний,
червоний.
пУня ж. (велика будівля для зберігання снопів,
полови, сіна) клуня.
ПУП ч. пуп; 0 п. зямлі пуп землі; хоць п. развяжы (багато їжі) хоч розпережйся.
П У П НЙ мн. (зародки пір 'я) колодочкй, палки.
п у п о к 1, -пка ч. 1. пупок; 2. (невеликий круг
лястий виступ) ґудзик; гуля ж., шйшка ж.\
3. болтик.
ПУПОК2, -пка ч. бот. ромён, рум’янок; жовтйло с.
ПУПЙШ КА ж. бот. брунька, брость, забрость; (квіткова — ще) пуп’янок ч.
ПУПЫШКАВЫ бот. бруньковйй.
ПУПЫШКАЁД ч. зоол. брунькоїд.
ПУПЫШКАПЛДОБНЫ бот. брунькоподібний.
ПУСК, род. пуску ч. пуск.
ПУСКАЛЬНІК ч. техн. пускач.
ПУСКАНАЛАДАЧНЬІ пусконалагоджувальний.
ПУСКАПЕРАКЛЮЧАЛЬНЫ пускоперемикаль
ний.
ПУСКАРЕГУЛЮЮЧЫ пускорегулювальний.
ПУСКАЦЬ і ПУПІЧАЦЬ недок., ГГУСЦЇЦЬ док.
пускати, пустйти; кидати, кинути; (розм.)
шпурляти, шпурнути, жбурляти, жбурнути;
-цщь птушку на вблю пустйти пташку на во
лю; -щць у адпачынак пустйти у відпустку;
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-ціць у х&ту пустйти в хату; -ціць кватарантау
пустйти квартирантів; -ціць распгї попаро
ститися; (про насіння) покільчитися; -ціць сок
пустйти сік; -ціць сліну пустйти слйну; ~щць
камень пустйти (кйнути, шпурнути, жбурну
ти) камінь; 0 -каць бурбалкі пускати булькй;
-каць пыл у вбчы напускати туману (на кого,
кому); -ціць слязу пустйти сльозу; -ціць з
агнём (дымам) пустйти [з ] дймом ([з]вогнем,
з вітром і дймом); -ціць з тбрбай пустйти з
торбою (з торбами) [по світу]; -ціць пагалбскі пустйти поголоску (поговір, чутку, ясу);
-ціць пыл у вбчы туману (ману) пустйти (напустйти); -ціць чырвбнага пёуня пустйти чер
воного півня; -ціць казла у агарбд пустйти
цапа в капусту; приставити вовка до отари;
-ціць у павётра вйсадити в повітря.
ПУСТАДОМАК, -мка ч. розм. недбайло; не
дбальство с.
ПУСТАДОМКА ж. розм. недбайло, недбайли
ця, недбаха.
ПУСТАЗВОН ч. розм. пустомолот, базіка, ба
зікало ч. і с., патякало ч. і с., пустомеля, то
рохтій, тарахкало ч. і с.
ПУСТАЗВОНІЦЬ недок. пас. молоти, тереве
нити; базікати, верзякати.
ПУСТАЗВОННЫ розм. пустий, пустодзвонний.
ПУСТАЗВОНСТВА с. розм. пустомолотство,
балаканйна ж.; базікання, теревені.
ПУСТАЗЁЛЛЕ с. 1. бур’ян ч.; 2. зб. бур’ян ч.,
бур’янй.
ПУСТАЛЬГА ж. 1. борйвітер ч., постільга; 2. пе
рем. (про легковажну людину) шелйхвіст ч.,
шелйхвістка ж.
ПУСТАРОГІ зоол. порожнисторогий.
ПУСТАРОГІЯ імен. мн. зоол. порожнисторогі.
ПУСТАСЛОВІЦЬ недок. розм. базікати, тере
венити, верзякати.
ПУСТАСЛОУ, -лбва ч. розм. пустомолот, то
рохтій, тарахкало ч. і ж.
ПУСТАСОУЕ с . марнослів’я, марнословство;
(розм.) пустослів’я, базікання, балаканйна
ж., теревені.
ПУСТАТА ж. у різн. знач, пустота; пустбты у
ліцці пустоти в литві; п. у душы пустота (по
рожнеча, порожнява, порожнйна) в душі; тарычЗлева п. торрічеллієва пустота (порожнеча).
ПУСТАШ ж. розм. (заросла, занедбана ділянка
землі) пустище с., пустка.
ПУСТКА ж. 1. (заросла, занедбана ділянка зем
лі) пустище с., пустка; 2. (про порожнє, без
людне місце, житло) пустка.
ПУСТОШЬІЦЬ недок. пустошити, спустошу
вати.
ПУСТЬІ 1. (нічим не заповнений) порожній, пустйй; безлюдний; -тйя ббчка порожня (пуста)
бочка; -т&я вёска пусте (безлюдне) село;
-тая парбда гірн. пуста (порожня) порода; п.
боршч піснйй (голий) борщ; 2. (який має все
редині порожнечу) пустйй, порожнйстий; п.
шар порожнйста куля; 3. (беззмістовний, лег
коважний тощо; марний) пустйй, порожній;
-тбе летуцённе химерна (пуста, марна) мрія;
-тая гаворка пусті (порожні) балачки, (розм.)
балаканйна; п. страх марний (пустйй) страх;
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О -тбе мёсца порожнє (пусте) місце; з тамі
рукамі з голими (з порожніми, з пустйми)
руками; сысщ' на п. канёц дійтй до краю, зайтй в тіснйй кут (у тісну діру); з&тычка ад
-той ббчкі п’яте колесо до воза, собаці п’ята
нога; п. гук пустйй звук; -тйя кішінь порож
ня (бідна) кишеня; п. млын пустомолот, то
рохтій ч., торохтійка ж., тарахкало ч. і ж.;
біцца за п. мех бйтися через дрібнйці.
ПУСТЫННА-ПЯСЧАНЬІ пустельно-піщаний.
ПУСТЫННЫ пустельний.
ПУСТЫНЯ і ПУСТЙЛЬНЯ ж. пустеля, (рідко)
пустйня.
ПУСЦІЦЦА док. 1. пустйтися; (у дорогу — зви
чайно) рушити, вйрушити; 2. почати, розпо
чати; пустйтися; удатися; п. бёгчы кйнутися
(ударитися, удатися) бігти, (розм.) дремену
ти, чкурнути; п. у скбкі пітй (пустйтися) в
танець; п. разважаць почати (пустйтися) мір
кувати; п. на хітрьікі (хітрасць) узятися (пус
тйтися, датися) на хйтрощі (на хйтрість),
удатися до хйтрощів; 3. зважитися, наважи
тися, пустйтися; п. на авантуру зважитися
(наважитися, пустйтися) на авантюру; 0 перахрышчуся ды пушчуся! хай (нехай) буде, що
буде; що буде, те й буде; або пан, або пропав;
хоч пан, хоч пропав; п. з усіх ног кйнутися
щодуху (що є духу, скільки духу, чимдуж),
узяти ноги на плечі; п. у сабачую шк^ру ут
ратити сумління (совість).
ПУСТЯЧА ж. 1. (закинуте місце) пустйр ч.,
пустка; 2. порожність, порожнёча, порожня
ва, пустота; гулкая п. калідбра лунка порож
неча (порожнява, пустота) коридору.
ПУСЦЙК, -к& ч. 1. (про насіння, горіхи тощо)
пусте (порожнє) насіння й т. ін.\ 2. перен.
дрібнйця ж.; (неістотний факт) дурнйця ж.
ПУСЦЯКОВІНА ж. розм. дрібнйця, (неістот
ний факт) дурнйця.
ПУСЦЯКОВЫ пустйй; дріб’язковий; нікчем
ний.
ПУТА с. 1. (для путання коней) путо; 2. тільки
мн. прям., перен. пута, кайдани.
ПУХ1, род. пуху ч. пух; 0 рыльца у пуху рйльце
в пушку, пір’ячко на пйску; ні пуху ні пер’я!
ні пуху ні пера!, ні шерстйнки ні пушйнки!;
зямля пухам (кому) земля пухом (пером) (ко
му), легко лежати, землю держати (кому), не
хай лежйть, землю держйть (хто); у п. і прах
дощенту (ущент, до пня, упень).
ПУХ2 виг. розм. бах; (триваліше, сильніше) ба
бах.
ПУХАЁД ч. зоол. пухоїд.
ПУХКАСЦЬ ж. пухнатість, пухнастість.
ПУХКІ пухкйй; пухнатий, пухнастий.
ПУХЛЕНЬКІ пухкенький, пухленький.
ПУХЛЬІ пухлий; (заокруглений і м'який) пух
кйй.
ПУХНУЦЬ 1. пухнути; набухати; (про насіння,
бруньки — звичайно) бубнявіти; розбухати;
2. розм. несхв. спати.
ПУХОУКА1 ж . 1. (для пудрення) пушок ч.;
2. пухова шапка; 3. пухова подушка.
ПУХОУКА2 ж . обл. 1. (рослина) рогіз ч., рогоза;
2. (гриб) порхавка, моруха.
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ПУЦЕАБХОДЧЬІК ч. залізн. обхідник колії,
колійний обхідник.
ПУЦЕВЬІМЯРАЛЬНІК ч . залізн. колієвимірник.
ПУЦЕВЬІМЯРАЛЬНЬІ колієвимірювальний.
ПУЦбЕЦ, род. пуцбйца і ПУЦЯВЇК, род. пуцевік& ч. залізн. розм. шляховик.
ПУЦЕЙСКІ залізн. шляховий; п. інжьінер шля
ховий інженер.
ПУЦЕПАГРУЗЧЬІК ч. залізн. рейконавантажувач.
ПУЦЕПАД’ЕМНІК ч . залізн. рейкопідйбмник,
колієпідйбмник.
ПУЦЕПРАВОД ч. залізн. шляхопровід.
ПУЦЕУбОРАЧНЬІ залізн. колієприбиральний,
шляхоприбир&льний.
п у ц е У к л а д а ч н ь і залізн. колієукладальний.
п у ц е У к і ц ц к а ж. залізн. укладання колії,
укладення колії.
п у ц е У к л х д ч ь і к ч. залізн. укладач колії, ко
лієукладач.
ПУЦЇНА ж . 1. риб. путйна; 2. поет, шлях «/.,
путь, дорога.
ПУЦЬ, род. пуці ч. колія ж.; чьіг^начньї п. залізнйчна колія; рЗйкавм п. рейкова колія.
ПУЦЯВЇК див. пуцбец.
ПУЦЯВІНА ж. поет, шлях */., путь, дорога.
п у ц я в О д н ь і провіднйй; (який указує шлях
— ще) дороговказний; ~ная збрка провідна
(шляхова) зоря (зірка).
ПУЦЯВЙ (який стосується, пов'язаний з об
слуговуванням залізничних колій, роботами на
них) колійний; п. пост колійний пост; ~вая
сігналіз&цмя колійна сигналізація.
ПУЧКАВАТЬІ бот. жмуткуватий.
ПУЧКОВЬІ пучковий.
ПУЧОК, -чка ч. пучок; (волосся, трави, соломи
тощо — звичайно) жмут, жмутик, жмуток;
(соломи, сіна — часто) віхоть, віхтик; (сте
бел, різок — часто) горстка ж., горсточка ж.\
п. прамянеу пучок проміння.
ПУЧЬІЦЦА недок. обдиматися, надиматися;
здуватися, здиматися.
ПУЧЬІЦЬ недок. обдимати, надимати; здува
ти, здимати; вбцер п. брьізент вітер надимає
брезент; капуста п. жьівбт капуста обдимає
(надимає, здимає) живіт.
ПУШАЧКА ж. розм. коробочка.
ПУШАЧНЬІ гарматний.
ПУШКА1 ж. гармата; зенітная п. зенітна гар
мата; процітанкавая п. протитанкова гармата;
кббальтавая п. кобальтова гармата.
ПУШКА2 ж. розм. коробка (дерев'яна або па
перова).
ПУШНІНА зб. ж. хутро с., хутра, (розм.) хут
ровина ж.
ПУШНІНАНАРЬІХТОУЧЬІ хутрозаготівельний.
ПУШНІНА-ФУТРАВЬІ хутровий, хутрянйй.
П У Ш Н Й 1 хутровий, хутрянйй.
П У Ш Н Й 2: п. хлеб хліб з половою.
П У Ш О К ,-шку ч. 1. зменш.-пестл. пушок; 2. (в
оперенні) пух.
ПУШЧАЦЬ див. пуск&ць.
ПУШЙСТАСЦЬ пухнатість, пухнастість.
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ПУШ ЙСТЫ пухнатий, пухнатстий.
ПУШ ЬІЦЬ недок. безос. обдимати, здувати,
здиміти.
П У Ш Й Ц Ь недок. у різн. знач, пушйти, розпу
шувати, спушувати.
ПЧАЛА ж. бджолі.
ПЧАЛАВОД див. пчаляр.
ПЧАЛАВОДНЫ див. пчалярны.
ПЧАЛАВОДСТВА див. пчалярства.
ПЧАЛАВОДЧЫ див. пчалярскі.
ПЧАЛАЁД ч. зоол. кібець, кібчик.
ПЧАЛЇНЬІ бджолиний, бджоляний.
ПЧАЛЬНЇК, -кк ч. пасіка ж.
ПЧАЛЬНІКОВЬІ пасічний.
ПЧАЛЯР, -р4 і ПЧАЛАВОД ч. бджоляр; пасіч
ник.
ПЧАЛЙРНЫ і ПЧАЛАВОДНЫ бджільниць
кий, бджолярський; пасічнйцький.
ПЧАЛЙРСКІ бджільницький, бджолярський;
пасічнйцький.
ПЧАЛЯРСТВА і ПЧАЛАВОДСТВА с. бджіль
нйцтво, бджолйрство; пасічнйцтво.
ПЧОЛААПЫЛЁННЕ с. бджолозапйлення,
(незак. д. — ще) бджолозапилювання.
ПЧОЛКА ж. зменш.-пестл. бджілка.
ПШАНІЦА ж. пшенйця; 0 спаць як пшаніцу
прад&ушы спати без задніх ніг; спати як
мертвий; спати як убйтий; спати як після
маківки.
ПШАНІЧНА-АРЖАНЙ пшенйчно-жйтній.
ПШАНЇЧНА-КУКУРУЗНЬІ пшенйчно -куку
рудзяний.
ПШАНЇЧНЬІ пшенйчний.
ПЬІЖ, род. пыж& ч. мисл. клёйтух, пиж.
П Й Ж Ы К ч. 1. (північний молодий олень) оленя
с.; 2. (хутро) пйжик.
ПЙЖЫКАВЫ з молодого оленя, пйжиковий.
ПЫЛ, род. пылу ч. пил, порох, порохнява ж.;
(у повітрі — ще) курява ж.\ касмічньї п. кос
мічний пил; 0 пускаць п. у вбчы туману (ма
ну) пускати (напускати) (на кого, кому), замйлювати очі (кому).
ПЫЛААСАДКАВЫ техн. пилоосаджувальний.
ПЫЛААХОУНЫ спец, пилозахиснйй.
ПЫЛААЧЫШЧАЛБН1К ч. техн. пилоочйсник.
ПЬІЛАНЕПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж . техн. пилонепронйкність.
ПЬІЛАНЕПРАНІКАЛЬНЬІ техн. пилонепро
никний.
ПЬІЛІШЧА ч. розм. пилюга ж., пилюка ж.
П Й Л ЬН ІК 1 ч. бот. пиляк.
П Й Л ЬН ІК2 ч. (плащ) розм. пильовйк.
ПЫ ЛЬНЫ порошнйй, пйльний, курний, курявий; запйлений, запорошений; покритий
(укрйтий) пйлом (порохом); ~ная ануча запйлена (запорошена) ганчірка; ~ная дарбга
курн£ дорога; дорбга, покрита (укрйта) пй
лом (пброхом); курнйй шлях; ~ныя буры пи
лові бурі.
ПЬІЛЮ Ш НІК, -ку ч. бот. рутвиця ж.
П Й РН ІК , -ку ч. бот. пирій.
ПЙРНІКАВЬІ бот. пирійний.
ПЙРСКАЛА с. гірн. брйзкало.
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ПЫРСКАЛЬНЫ брйзкальний.
ПЙРСКАННЕ с. брйзкання, кроплення; прйскаНня, пйрскання, порскання, чвйркання;
ляпання; хлюпання.
ПЙРСКАЦЬ недок., ПЙРСНУЦЬ док. 1. брйзкати, брйзнути; (недок.) кропйти; (розм.) прйскати, прйснути, пйрскати, пйрснути, пор
скати, порснути, чвйркати, чвйркнути; (роз
бризкувати, бруднити — ще) ляпати, ляпну
ти; іскрьі -нулі іскри брйзнули (пйрснули);
-нуць вадбй у твар брйзнути (прйснути, пйрс
нути) водою в облйччя (в лице); слёзы -нулі
з вачЗй сльози брйзнули (прйснули, пйрсну
ли) з очей; 2. (кидатися бігти) порскати,
порснути; -нуць у рбзныя баю порснути в
різні бокй; 3. (сміятися) пйрскати, пйрснути,
порскати, порснути, (розм.) прйскати, прй
снути; 4. перен. (раптово розсердитися) ски
пати, скипіти, спалахувати, спалахнути.
ПЬІРСКІ, -кау, одн. пырска ж. брйзки.
ПЬІРХАННЕ1с. пурхання. — Див. ще пьірхаць1.
ПЬІРХАННЕ2 с. прям., перен. 1. пйрхання, фйркання; пйрскання, порскання; чмйхання;
форскання; фуркотіння; 2. (у людини, яка
сміється) пйрхання, пйрскання, порскання;
чмйхання, фйркання; 3. перен. (сердите) пйр
хання, пйрскання, порскання, чмихання, фйр
кання. — Див. ще пырхаць2.
ПЬІРХАЦЬ1 недок., ПЬІРХНУЦЬ1 док. однокр.
(підніматися) пурхати, пурхнути, (розм.) фур
кати, фуркнути.
ПЙРХАЦЬ2 недок., ПЬІРХНУЦЬ2 док. однокр.
1. пйрхати, пйрхнути, фйркати, фйркнути;
(розм.) прйхати, прйхнути; пйрскати, пйрс
нути, порскати, порснути, (розм.) прйскати,
прйснути; (пихтіти — ще) чмйхати, чмйхнути; (здебільшого про коня — ще) форкати, форк
нути; (недок.: про машину — ще) фуркотіти,
фуркотати; 2. (сміючись — про людину) пйрхати,
пйрхнути, пйрскати, пйрснути, порскати, пор
снути, (розм.) прйхати, прйхнуш, прйскати,
прйснуги, чмйхати, чмйхнуги, фйркати, фйрк
нути; 3. перен. (сердито) розм. пйрхати, пйрх
нути, прйхати, прйхнути, пйрскати, пйрснути,
порскати, порснути, прйскати, прйснути, чмй
хати, чмйхнуги, фйркати, фйркнути.
ПЬІСА ж. 1. (у тварин) морда; (розм.) пйсок
ч.\ 2. (у людини) вульг. морда, пика, пйсок ч.
ПЬІСКА ж. зменш.-пестл. мордочка.
п ьітА л ь н ік ч. грам, знак питання.
ПЫТАЛЬНЫ питальний, запитальний; (допит
ливий) запйтливий; п. пбзірк запйтливий (за
питальний) погляд; п. сказ грам, питальне
речення; п. займбннік грам, питальний за
йменник.
ПЫТАННЕ с. питання; (пропозиція, звертання,
яке потребує відповіді — ще) запитання, за
пит ч.; справа ж.\ адказ&ць на п. відповістй
на питання; нацыянальнае п. національне пи
тання; п. ч&су питання (справа) часу; паставіць п. на аомеркав&нне поставити питання
на обговорення; пакінуць п. адкрытым залйшйти питання відкрйтим; п. гонару справа
честі; рытарычнае п. риторйчне питання; 0 балючае п. болюче питання; п. жыцця і (абб)
смерці питання життя і (або) смерті; паставіць
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п. рубам поставити питання руба; вбстрае п.
гостре (пекуче) питання.
ПЬГГАЦЬ недок., СПЬІТАЦЬ док. питати, спи
тати, запйтувати, запитати, питатися, спита
тися, (док.) попитати, попитатися; пьггаць
вучняу питати (запйтувати) учнів; пыт^ць па
рады пит&ти (запйтувати, питатися) поради;
О у людзей пытай і свой рбзум май присл. людей
слухай і свій розум май; хто пытае, той не
бл^дзіць язйк до Кйєва доведе; язйк на кінець
світу заведе.
п ы т л ё У к а ж. 1. спец, (дія) питлювання с.;
2. розм. (борошно) питльованка, питльовка.
ПЫТЛЯВАНКА ж. розм. (борошно) питльован
ка, питльовка.
ПЬІТЛЯВАЦЬ недок. спец, питлювати.
ПЫХ1 ч. розм. чванько ч. і ж.\ прйнда ч. і ж.
ПЫХ2 виг. пих, пах, чмих.
ПЙХА ж. пиха; збіць пыху збйти пиху.
ПЙ Ц ЕЛЬ ч. 1. род. пьггля (млин) пйтель; 2. род.
пытлю (питльоване борошно) питльованка
ж., питльовка ж; 0 даць (задаць) пьігглю зав
дати гарту (бобу, чосу); дати затірки (перцю
з маком).
ПЙШ КА ж. 1. (булка) пампушка, пампух ч.,
пампуха, пампушок ч.; 2. перен. розм. пам
пушка; (про дитину — ще розм.) опецьок ч.
ПЫ Ш НЫ пйшний; розкішний; (багатий, га
ласливий) бучнйй; (про рослинність — ще)
буйний; (м'який: про хлібні вироби) пухкйй;
(пихливий розм. — ще) бундючний.
П Й Ш ЬІЦЦА недок. чванитися, хизуватися,
пишатися, величатися.
ПЗНДЗАЛЬ ч. пензель.
ПФНДЗЛІК ч. пензлик.
ПФ'УПЫ 1. (який заслуговує на довіру) надій
ний, певний; вірогідний, [цілком] певний,
достовірний; -ныя людзі надійні (певні) лю
ди; -ныя крышцы надійні (вірогідні, [цілком]
певні, достовірні) джерела; п. прыстанак на
дійна (певна) прйстань; 3. вйзначений, пев
ний; прызн&чыць п. дзень сустрЗчы призна
чити певний день зустрічі; праз п. час через
вйзначений (певний) час; 4. (безумовний) пев
ний; мець п. пбспех м&ти певний успіх;
5. твердйй; упевнений; ісці -ньімі крбкамі ітй
твердйми (впевненими) кроками; о. грам. п.
артыкль означений артйкль; 0 да -най ступёні пёвною (деякою, якоюсь) мірою, до пев
ної (до деякої) міри, у якійсь (у деякій) мірі;
у -ным сЗнсе у певному розумінні (значенні);
у —ных випадках у певних вйпадках.
ПдЦКАЛЬ ч. розм. 1. нехлюй, нечепура ч. і ж.,
нечуп&ра ч. і ж.; 2. (поганий працівник) пар
тач; (поганий художник — звичайно) мазій.
ПдЦКАНІНА ж. розм. (неохайна робота) пар
тацтво с., (погано намальована картина то
що) мазанйна, ляпанйна, базгранйна.
ПЙЦКАННЕ с. 1. бруднення, забруднювання,
мазання; калйння; бйбрання; замурзування;
паскудження; 2. (ганьблення) бруднення; каляння; 3. (невправна робота) партачення;
паскудження; мазання, мазюкання, ляпан
ня, базграння.
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ПдЦКАНЫ забруднений, замазаний, замаще
ний.
ПдЦКАЦЦА недок. 1. (укривати себе брудом)
бруднйтися, забруднюватися, мазатися; (розм.)
маститися, калятися; (руками в чомусь рідкому
— ще розм.) б&братися; (звичайно обличчя — ще
розм.) замурзуватися, мурзатися; 2. бруднйти
ся, забруднюватися; белая сукёнка хутка ~каецца біла сукня швйдко забруднюється; 3. пе
рен. розм. (утручатися в неприємну справу) по
ганитися, калятися; (прост.) паскудитися;
4. перен. (повільно робити) поратися, длубати
ся, довбатися, бабратися, корпатися, куйов
дитися, марудитися; што ты там -каєшся? чо
го ти там длубаєшся (куйовдишся, марудиш
ся)?; 5. перен. розм. (погано їсти) колупати,
копирсати, длубати; ты тблькі -каеся, а не ясі
ти тільки колупаєш (копирсаєш, длубаєш), а
не їси; 6. пас. бруднйтися, забруднюватися,
мазатися, мастйтися.
ПЇЩКАЦЬ недок. 1. (робити брудним) бруднйти, забруднювати, мазати, мастйти; (розм.)
каляти, уробляти, уболочувати; (звичайно в
чомусь рідкому — ще розм.) бабрати; (звичайно
обличчя — ще розм.) замурзувати; (прост.) пас
кудити; п. твар замурзувати (бруднйти, за
бруднювати) облйччя (лице); 2. (ганьбити)
бруднйти, поганити, (прост.) каляти, паску
дити; п. рэпут&цыю плямувати (поганити, пас
кудити) репутацію; 3. (невправно робити) розм.
партачити, партолити; (прост.) паскудити;
(погано малювати, писати — розм.) мазати,
мазюкати, ляпати, базграти.
п й ц н у ц ь док. однокр. 1. мазнути; 2. прост,
(ударити) мазнути, (підсил.) мазонути, угатйти.
ПЯВУН, род. певуна ч. 1. розм. (аматор співу)
співун, співака; 2. обл. півень.
ПЯВУХА ж. розм. співуха, співунка.
ПЯВУЧАСЦЬ ж. співучість.
ПЯВУЧЫ співучий.
ПЯДЗЁН1К ч. зоол. п’ядак, п’ядун.
ПЯДЗЯ ж. п’ядь; 0 ні пйдзі ні п’яді; лоб на сем
пядзяу розм. премудрий (хто), премудра го
лова (в кого), (розм.) мудрагель (хто).
ПЯКАРНІЧАЦЬ недок. розм. пекарювати.
ПЯКАРНЯ ж . пекарня.
ПЯКбЛАК, -лка ч. обл. (у печі) 1. прйпічок;
2. черінь ж.\ 3. пічурка ж.
ПЯКОТА ж. печіння с. — Див. ще пячы 3.
ПЯКОТКА ж. печія, печійка.
ПЯКУЧКА: п.-крапів& жалк£ кропива.
ПЯКУЧЫ пекучий; -чыя прамяні сбнца пекуче
проміння сонця; п. боль пекучий біль.
ПЯЛЁГАВАННЕ с. пещення, викохування,
плекання.
ПЯЛЁГАВАНЫ розм. 1. дієприкм. пещений, пле
каний; 2. прик. пещений, плеканий. — Див. ще
пялёгаваць.
ПЯЛЁГАВАЦЦА недок. пас. розм. викохуватися.
ПЯЛЁГАВАЦЬ недок. розм. пестити, викохува
ти, плекати.
ПЯЛЁСКАННЕ с. обл. плескання, хлюпання;
плескотіння, плескотання, хлюпотіння, хлюпотання.
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ПЯЛЁСКАЦЦА недок. обл. (у воді) плескатися,
хлюпатися, (підсил.) плюскотітися, хлюпотітися, хлюпотатися.
ПЯЛЁСКАЦЬ недок., ПЯЛЁСНУЦЬ док. обл.
(водою) плескати, плеснути, хлюпати, хлюп
нути, (недок. підсил.) плескотіти, плескотати,
хлюпотіти, хлюпотати.
ПЯЛЁСТАК, -тка ч. пелюстка ж.
ПЯЛЁСТКАВЫ пелюстковий.
ПЯНЁУЕ зб. с. обл. 1. пенькй мн.\ 2. (зародки
пір'я) колодочкй мн., палки мн.
П ’ЯНЕНЬКІ п’яненький.
ПЯНЁК, род. пянька зменш, пеньок.
П ’ЙНІЦА ч. і ж. п’янйця; (розм.) пияк ч.
П ’ЯНЧУГА ч. і ж. розм. знев. п’янюга.
П ’ЯНЧУЖКА ч. і ж. розм. знев. п’янюжка.
ПЯНЧУК, род. пенчука ч. пеньок.
П ’ЙНЫ 1. прикм. прям., перен. п’яний; п. чалавёк п’яна людйна; п. ад радасці п’яний з
(від) радості; 2. у знач. імен, п ’яний; 0 з
-ных вачЗй з п ’яних очей; пад -ную руку
під п’яну руку (руч); што у цвярбзага у галавё, тбе у -нага на языку присл. що в тве
резого на умі, то у пяного на язиці; не бий,
не волочй, у горілці язйк намочй — всю
правду скажу.
ПЯНЬКА ж. прядиво с., коноплі мн.
пянькОвы прядив’яний, коноплйний, конопёльний.
ПЯРВІЧНЬІ первйнний.
ПЯРСЦЁНАК, -яка н. перстень, каблучка ж.
ПЯРХАЦЬ див. пёрхаць2.
ПЯРХОТА ж. розм. 1. (подразнення в горлі)
пирхота; 2. пирхання с.; кашель ч.
ПЯРШАК, род. першаку ч. розм. (товар першого
ґатунку; горілка) первак.
ПЯРШАЧКА ж. с.-г. (про корову) первістка.
ПЯРШЬІНСТВА див. першынствб.
ПЯРШЬІНСТВАВАЦЬ див. першынстваваць.
ПЯРШ ЬІЦЬ недок. безос. розм. дерти; п. у гбрле
[у мене (мені)] дере в горлі.
ПЯР&БАРЫ тільки мн. 1. розм. переїзд ч.,
переселення с.; 2. обл. сварка ж., супе
речка ж.
ПЯР^БІРАК, -рка ч. (шар сіна, соломи, набра
ний граблями) оберемок.
ПЯРЙБІРКІ тільки мн. (недоїдені залишки сіна,
соломи) з’їди, з’їдини.
ПЯРФВАРАЦЕНЬ, -ратня ч. фольк. перевер
тень; вовкулак(а).
ПЯРФВГГКА ж. обл. (лозина, якою обплітають
кілки в плоті) хворостина.
ПЯРдДАДЗЕНЬ ч. і ПЯРЙДАДНЕ с. перед
день ч., передодень ч.
ПЯРЭДНЕЖАБРАВЫЯ імен. зоол. передньо
зяброві.
ПЯРЭДНЕЯЗЙЧНЫ лінгв. передньоязиковий.
ПЯР&ДНІ передній; -нія канечнасці передні
кінцівки.
ПЯРЙДНЯЯ / ПРЫХОЖАЯ ж. передпокій ч.\
(рідше) передня; (діал) почекальня.
ПЯРЭ31МАК, -мка ч. (свійська тварина то
рішнього приплоду — звичайно про телят і
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лошат) однорічне (однолітнє) теля, назймок, бузимок; однорічне (однолітнє) лоша,
стригун.
ПЯРЗКЛЕЦЬ ж . обл. прикомірок ч.
ПЯРФКРУТ ч. перевертень.
ПЯРФКУП, -пу ч. розм. перекуповування с.
ПЯРФЛЕТАК див. пералётак.
ПЯРЗПАЛАХ, -ху ч. 1. переполох, сум’яття с.,
паніка ж.; 2. див. пярЗпалахі.
ПЯРФПАЛАХІ м н . (хвороба від переляку) пере
полох ч., переполохи.
ПЯР^ПЛАТ див. азярбд.
ПЯР^РВА ж. обл. (місце розриву) розрйв Ч.,
перерйв ч.
ПЯР&СМЫК ч. 1. розм. перешййок; шйя ж.;
пересип; 2. (вузька смуга, прохід між двома
масивами лісу або болота) прогалина ж.
ПЯРФСНА ж. бот. купальниця.
ПЯРФСТА прислівн. строкато, пістряво.
ПЯРЭСТАПЛЯМЁННЫ строкатий за племіннйм складом.
ПЯРЗСТАРАК див. перастарак.
ПЯР^СТАСЦЬ ж. прям., перен. строкатість,
пістрявість.
ПЯРЭСТАТКАНЫ текст, пістрявотканий.
ПЯРЭСТУП, -пу ч. бот. переступень.
ПЯРЗСТЫ 1. прям., перен. строкатий, пістря
вий; 2. (про масть тварин — ще) рябйй.
ПЯРФСЦІНА ж. пляма.
ПЯРФСЦІЦЦА недок. рябіти, пістрявіти.
п я р З с ц і ц ь 1 недок. 1. (робити строкатим)
рябйти, пістрявити; (узорами, квітами тощо
— звичайно) мережати, мережити, цяткувати,
вицятковувати; 2. (виділятися строкатістю)
рябіти, пістрявіти; 3. безос. (про відчуття
строкатості, рябизни) рябіти, рябйти, (розм.)
ряботіти; п. у вачах рябіє (рябйть, ряботйть)
в очах.
ПЯРЗСЦІЦЬ2 недок. прост, (бити) періщити.
ПЯРЙСЫП: з ~пу розм. з пересйпу.
ПЯРЗХРЫСТ ч . вйхрест, перехрест.
ПЯРЇЩІСК, -ку ч. гірн. перётиск.
ПЯР&ЧКА див. папярбчка 1.
ПЯСЁЦ, род. пясца ч. песець.
ПЯСКОВЬІ і ПЯСОЧНЬІ пісочний; (який міс
тить у собі пісок — звичайно) піщаний, пісковйй; ~нае пірбжнае пісочне тістечко; ~ныя
ванны піскові (пісочні) ванни; п. гадзіннік
пісковйй (пісочний) годйнник.
ПЯСОК, -ску ч. у різн. знач, пісок.
ПЯСТОТА ж. розм. пустощі мн., балощі мн.,
пустота.
ПЯСТУН, род. песіунй ч. 1. (той, хто любить
пустувати) пустун; 2. (той, кого пестять,
балують) пестун, пестій, мазун, мазій.
ПЯСТУХА ж. 1. пустунка; 2. пестійка, песту
ха, мазуха, мазунка.
ПЯСЦОВЫ песцевий.
ПЯТА ж. п’ята; п ’ятка; п. дзвярЗй спец, п ’ятка
дверей; 0 з галавы да пят з (від) головй до
ніг (п’ят), від п ’ят до головй (вуха); па пят&х
слідом (слідком, назирці, по п ’ятах); падмазаць пяты накивати п ’ятами, показати
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п ’ятки; кату на пяту вбйвся в ріст як заєць
у хвіст; вйріс, як кіт навсйдячки; від землі
не вйдно; кбраткі пяты кйшка (жйла) тонка;
пороху (духу) не стане; тонку кйшку має
(хто).
ПЯТОК, -тка ч. розм. (п \ять однакових предме
тів; кількість, що дорівнює п'яти) п’ятірко;
п’ять.
П Я ТР^Ц Ь недок. розм. прям., перен. 1. сохну
ти; на пблі ~р5е салбма на полі сохне солома;
2. чахнути, хйріти, марніти; мйршавіти; п. ад
сухбт чахнути (хйріти) від сухот.
ПЯХЦЁР, род. пехцяра ч. 1. обл. (мотузяна сіт
ка на сіно) носйлки; кошик, торба ж.\ 2. розм.
перен. (незграбна людина) незграба ч. і ж.\
(прост.) тюхтій, вайло ч. і ж.
ПЯЦЁРА, -цярых п’ятеро.
ПЯЦІАКТОВЬІ театр, п’ятиактний, на п’ять
Дій.
ПЯЦІВУГОЛЬНІК / ПЯЦІКУТНІК ч. мат. п’я
тикутник.
ПЯЦІВУГОЛЬНЬІ і ПЯЦІКУТНЬІ п’ятикут
ний.
ПЯЦІГАДОВЬІ у різн. знач, п’ятирічний, п’я
тилітній; ~вае дзіця п’ятирічна дитйна.
ПЯЦІГОДЦЗЕ с. п’ятиріччя, п’ятиліття.
ПЯЦІГРАННІК і ПЯЦІКАНТОВІК ч. мат.
п’ятигранник.
ПЯЦ1ГРАННЫ / ПЯЦ1КАНТ0ВЫ мат. п’я 
ти гранний.
ПЯЦЩЗЕСЙТЫ п’ятдесятий.
ПЯЦІДЗЕСЯЦІГАДОВЬІ п ’ятдесятирічний,
п ’ятдесятилітній.
ПЯЦІДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ с. п’ятдесятиріччя, п’ят
десятиліття.
ПЯЦІКАНТОВІК див. пяціїраннік
ПЯЦІКАНТОВЬІ див. пяцігранньї.
ПЯЦІКУТНІК див. пяцівугбльнік.
ПЯЦІКУТНЬІ див. пяцівугбльньї.
ПЯЦІМІНУТКА ж. розм. п’ятихвилйнка.
ПЯЦІМІНУТНЬІ п’ятихвилйнний.
ПЯЦІРАДКОУЕ с . літ. п’ятивірш ч.
ПЯЦ1СЛАЁВЫ і ПЯЦ1СЛ0ЙНЫ п’ятишаро
вий.
ПЯЦІСОТГАДбВЬІ п’ятисотлітній, п’ятисот
річний.
ПЯЦІСОТГОДЦЗЕ с. п’ятисотліття, п’ятисот
річчя.
ПЙЦЦА недок. пнутися; 0 пнёцца як жаба на
купіну пнеться як жаба на купину.
ПЙЦЬ1 числ. п’ять; п. у п. п’ять на п’ять; 0 ні
у п. ні у дзёсяць ні те,ні се; вёдаць як сваё п.
пальцау знати як свої п’ять пальців.
ПЙЦЬ2 недок. розм. тйснути; ігінж&к пне у пляч&х піджак тйсне в плечах.
ПЯЦЬДЗЕСЙТ п’ятдесят.
пяцьсОт п’ятсот.
п я ц я р н Я ж. 1. (долоняруки з пальцями) п’ятір
ня; 2. (запряг) п’ятерик ч.\ 3. (п'ять предме
тів) п’ятірко, п’ять.
ПЯЧАЙКА Ж. обл. печігі.
ПЯЧАТАННЕ с . фото друкування.
ПЯЧАТАНЫ 1. дієприкм. друкований; 2. прикм.
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(штампований) печатний; п. пёршк печатний
пряник (пірник); медівнйк, медяник. — Див.
ще пяч&таць.
ПЯЧАТАЦЬ недок. (фотокартки й т. ін.) дру
кувати.
ПЯЧОНАЧНЫ1 і ПЯЧОНКАВЫ1 печіночний;
~ныя мхі бот. печіночні мохй.
ПЯЧОНАЧНЫ2 / ПЯЧОНКАВЫ2 у різн. знач.
печінковий; ~ныя пратбкі печінкові протбки;
п. паштет печінковий паиггбт.
ПЯЧОНКА ж. у різн. знач, печінка; 0 сядзёць
у ~ках в’їстися в печінки (кому), сидіти в
печінках (у кого); адсадзіць ~кі відбйти пе
чінки.
ПЯЧОРА і ПЯЧФРА ж. 1. печера; 2. нора.
ПЯЧОРНЫ і ПЯЧФРНЫ печерний; п. чалавёк
антр. печёрна людина.
ПЯЧЙ недок. 1. пекти; (на сковороді — перев.)
смажити, жарити; п. блшы пекти млинці; п.
сйла смажити (ж&рити) сало; 2. (сильно при
грівати) пектй, пал йти; (про сонце — ще
розм.) шкварити, пряжити, пражити; 3. (зав
давати болю) пектй, пал йти.
ПЯЧЙСЯ недок. 1. пектйся; (про сало тощо)
смажитися, жаритися; 2. розм. (на сонці) пек
тйся, пал йтися, шкваритися; 3. обпікатися;
(мати властивість пекти) пектй; (про кропи
ву) жал йти, жал йтися; 4. пас. пектйся; сма
житися, жаритися.
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ПЯЧФННЕ с. 1. (дія) печіння; смаження, жа
ріння; 2. (кондитерський виріб) печиво.
ПЯЧОРА див. пячбра.
П ЯЧдРН ЬІ див. пячбрньї.
ПЯШКОМ прислівн. пішки, пішака, піхотою;
(жарт.) на батьківських.
ПЯШЧОТА ж. 1. достаток ч., розкіш ч., роз
коші; жьщь у -чбце жйти в достатку (в до
статках, у розкоші, в розкошах); 2. ніжність,
л&ска; мацярннская п. матерйнська ніжність
(ласка).
ПЯШЧОТНА прислівн. ніжно, ласкаво.
ПЯШЧОТНАСЦЬ ж. ніжність, ласкавість.
ПЯШ ЧОТНЕЙ прислівн. ніжніше, ласкавіше.
ПЯШ ЧОТНЕЙШ ЬІ прикм. вищ. ст. ніжні
ший, ласкавіший.
ПЯШ ЧОТНЬІ ніжний, ласкавий.
ПЯШЧОТЬІ мн. розм. 1. ніжність ж., ласка
ж.\ 2. несхв. примхи, забаганки, витребень
ки; 0 цялйчьія ~тьі телячі (надмірні, нудносолодкі) ніжності, телячі ласки.
ПЯШФЧКАМ прислівн. розм. пішечки.
ПЯіОН, род. пеюн& ч. розм. співун, співака.
ПЯЮХА ж. розм. 1. (та, що любить співати)
співуха, співунка; 2. (про птахів) співуха,
співунка, щебетунка, щебетуха, (пестл.)
співушечка, щебетушка, щебетушечка.
ПЯЙННЕ с. обл. (дія) співання, співи.
ПЯЙЦЬ недок. обл. співати.

Р
РАБ ч. прям., перен. раб; р. прьівйчкі раб звйчки; р. пач^ццяу раб почуттів; 0 р. Ббжы раб
Божий.
РАБАВАННЕ с. грабунок ч.\ (дія — ще) грабу
вання.
РАБАВАТЫ рябуватий.
РАБАВАЦЦА недок. пас. фабуватися.
РАБАВАЦЬ недок. (силоміць забирати) грабу
вати.
РАБАК, -кк ч. розм. глист.
РАБАУЛАДАЛЬНІК і РАБАУЛАСНІК ч. рабоВЛАСНИК.

РАБАУЛАДАЛЬНІЦА і РАБАУЛХСНІЦА ж .
рабовласниця.
РАБАУЛАДАЛЬНІЦКІ і РАБАУЛАСНІЦКІ рабовл£сницький.
РАБАУЛАДАЛЬНІЦГВА і р а б а У л а с н і ц т в а
с. рабовласництво.
РАБДОЛАДАННЕ с. рабоволодіння.
РАБАУНЇК, -кй ч. грабіжник.
РАБАУНЇЦКІ і РАБАУНЇЧЬІ фабіжницький.
РАБАУНЇЦТВА с. фабіжництво.
РАБАЦЇНІСТЬІ веснянкуватий, ластатий; з
ряботйнням.

РАБАЦІНКА ж. розм. ряботйна.
РАБАЦЇННЕ зб. с. 1. (від віспи) ряботйння;
2. веснянки, ластовйння.
РАБАЦІЦБ недок. 1. (робити рябим) рябйти;
(воду — звичайно) брижити, укривати брйжами; 2. (в очах) рябіти, миготіти, (розм.) ря
ботіти; (безос. — ще) рябйти.
РАБЇНА і АРАБЇНА ж. бот. горобйна.
РАБІНАВЬІ і АРАБІНАВЬІ горобйновий, горобйнний.
РАБІНАУКА ж. розм. (настоянка) горобйнівка, горобйнова.
РАБІННІК1, -ку ч. зб. горобйновий гай.
РАБІННІК2 ч. зоол. чйкотень, чйлатень, ялівнйк.
РАБІЦЬ недок. у різн. знач, робйти.
РАБОТА ж. у різн. знач, робота.
РАБОТНІК ч. у різн. знач. 1. робітнйк; працівнйк; сезбнньї р. сезонний робітнйк; адк&знм
р. відповідальний працівнйк; навукбвьі р. на
уковий працівнйк, науковець; 2. (батрак)
наймит.
РАБОТНІЦА ж. 1. робітнйця; працівнйця;
2. наймичка.
РАБОТНІЧАК ч. розм. ласк., ірон. працівничок.
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РАБОЧАЯ ж. імен, робітниця.
РАБОЧЫ1 ч. імен, робітник.
РАБОЧЫ2 прикм. 1. (який стосується робітни
ка) робітнйчий; (властивий робітникові —
ще) робітника (род. в.), (заст.) робітнйцький;
2. (який стосується роботи) робочий; р. час
робочий час; -чая ппбтаза робоча гіпотеза;
р. дзень робочий день; -чая жывёла робоча
худоба; ~чая вбпратка робочий одяг; ~чае
мёсца робоче місце; р. праёкт роббчий про
ект; р. тыдзень роббчий тйждень; ~чая сіла
робоча сйла.
РАБРО с . 1. мн. рЗбры анат. ребро; 2. мат.
ребро; 0 адны рэбры світить ребрами (хто),
худйй як тріска; за маё дабрб ды мне у рабрб
прик. за моє жйто мене ж і бйто;, нашим
сапом та по нашій шкурі; взувся в мої чоботи
та мене ж і лає.
РАБУНАК, -нку ч. заст. грабунок.
РАБЙТЬІ, -бят тільки мн. розм. діти, дітвакй.
РАВОК, род. раук& ч. рівчак, канавка ж.
РАГА ж. патьок ч.
РАГАВЁНЬ, род. рагауня ч. обл. табакерка,
зроблена з рогу.
РАГАВІК1, -ку ч. мін. роговйк.
РАГАВЇК2, -ка ч. обл. полйця в кутку хати.
РАГАВЇЦА ж. анат. рогівка.
РАГАВІЧНЬІ анат. рогівковий.
РАГАВЙ1 і РОГАВЬІ (який складається з рого
вої речовини, зроблений з рогу) роговйй; ~в&я
абалбнка рогова оболонка, рогівка; ~в4я падманка мін. рогова обманка; акулйры у ~вбй
аправе окуляри в роговій оправі.
РАГАВЙ2 (розміщений на розі) наріжний, кут
ній; р. дом наріжний будйнок (дім).
РАГАЛЇСНІК, -ку ч. бот. кушйр.
РАГАЛІСНІКАВЬІ бот. куширбвий.
РАГАЛЇСНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. куширбві.
РАГУЛЬКІ, -лек мн. бот. 1. (Delphinium L.)
дельфіній; сокиркй; 2. (Symphytum L.) живо
кіст ч., окопник ч.
РАГУЛЬНІК, -ку ч. бот. водянйй горіх; (розм.)
рогулька ж.
РАД1 ч. 1. ряд; сядзёць у другім р&дзе сидіти в
другому ряду (ряді); 2. низка; р. акалічнасцей
нйзка обставин; гады у рады колй-не-колй,
врядй-годй.
РАД2 прикм. у знач. прис. радий; Орад стар&цца
радий старатися; р&дий нёбо (сонце) прихилйти; р&да б душ& f рай, ды грахі не пуск&юць
присл. рада б душй в рай, та гріхи не пус
кають; рада б м&ма за пана, та пан не бере;
є ложка, та в мйсці нем&.
РАДА ж. 1. порода; 2. нарада; 0 ні да р&ды ні
да зв&ды ні рйба ні м’ясо; ні те ні се; ні пес
ні баран; ні брат ні сват; дай ты р&ды ест.
сл. скажй з ласки своєї.
РАДАВЙ1 1. прикм. (який не належить до ке
рівного, командного складу) рядовйй; р. саст&у
рядовйй склад; 2. імен, гвардьп р. гвардії ря
довйй.
РАДАВЙ2 (про посіви, с.-г. реманент) рядкбвйй, рядовйй; - в ія сёялка рядкова сівалка.
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РАДАВЙ3 у різн. знач, родовйй; (спадковий —
ще) потбмственний.
РАДАВЙ4 (про тканину) рядняний, рядовйнний.
РАДАСЛОУЕ с. і р а д а с л О У н а я ж. імен, ро
довід Ч.
РАДАСЛОУНЬІ родовідний.
РАДАУНІЦА ж . рел. Проводи мн., Гробкй мн.,
Могилкй мн.
РАДЖАЦЦА див. нарадж&цца.
РАДЖАЦЬ недок., РАДЗЇЦЬ док. 1. у різн.
знач, родйти (недок. і док.)', (док.) породйти,
спородйти, зродйти, уродйти; народжувати,
народйти; -дзіць сына родйти (народйти) сйна; -дзіць думкі породйти (родйти, зродйти,
народйти) думкй; 2. (про ґрунт, рослини: да
вати плоди) родйти (недок.), уродйти (док.).
РАДЗЁЙ / РАДЧ&Й прислівн. вищ. ст. рідше.
РАДЗЁЙШЫ і РАДЧЭЙШЫ прикм. вищ. ст.
рідший.
РАДЗЁЦЬ і РАДНИЦЬ недок. рідшати, рідіти,
(розм.) рідішати.
РАДЗЇЗНА ж. розм. рідкість; (посівів, лісу, во
лосся тощо — ще) ббрідність.
РАДЗЇЛКА ж. прост. 1. полбгбвий будйнок;
2. родйльня, (розм.) родйлка.
РАДЗЇЛЬНЬІ полбгбвий; р. дом. полбгбвий
будйнок.
РАДЗІЛЬНЯ ж. розм. (про кімнату) родйльна,
(розм.) родйлка, (рідко) родільня.
РАДЗЇМА ж. у різн. знач, батьківщйна; вёска
Вйзынка — р. Янкі Куп&лы село В’йзинка —
батьківщйна Янки Купали; друг&я р. друга
батьківщйна.
РАДЗіОШКА ж. обл. ряднйна, ряд юшка, де
рюжка; верётка.
РАДКАВЫ обл. рідкуватий.
РАДУГА ж. веселка.
РАДЧФЙ див. радзёй.
РАДЧдЙШ Ы див. радзёйшы.
РАДЧдЦЬ див. радзёць.
РАДЫЕАДЧУВАЛЬНАСЦЬ ж. радіочутлйвість.
РАДЬІЕАДЧУВАЛЬНЬІ радіочутлйвий.
РАДЫЕАХОУНЫ радіозахисний.
РАДЫЕВЫПРАМЯНЁННЕ с. радіовипромі
нювання.
РАДЬІЕЛЯЧЙННЕ с. радіолікування.
РАДЬІЕУСТОЙЛІВАСЦЬ ж . радіостійкість.
РАДЬІЕУСТОЙЛІВЬІ радіостійкйй.
РАДЫЁ невідм. радіо.
РАДЫЁАБСТАЛЯВАННЕ с . радіообладнання,
радіоустаткування.
РАДЫЕВЫМЯРАЛЬНЫ радіовимірювальний.
РАДЫЁБАЧНАСЦБ ж . радіовйдимість.
РАДЫЁВЫШЫНЯМЁР ч. радіовисотомір, ра
діоальтиметр.
РА Д Ы ЁВЫ М ЯРдН Н Е с. фіз. радіовимірю
вання.
РАДЫЁВЯШЧАЛЬНЫ радіомовний.
РАДЫЁВЯШЧАННЕ с. радіомовлення.
РАДЬіЕЗАНДЗЇРАВАННЕ с. радіозондування.
РАДЫЁКРОПКА ж. радіоточка.
РАДЫЁМАСК1Р0УКА ж . радіомаскування с.
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РАЗБІНТОУВАЦЬ

РАЗАРАНЬІ розораний. — Див. ще развбрваць.
РАДЬІЕМАСТАЦТВА с. радіомистецтво.
р а д ь іЕ п е р а д а т ч ь і к ч. радіопередавач.
РАЗАРАЦЬ1 див. развбрваць.
РАДЬіЕПЕРАХВАТ, -ту ч. радіоперехоплення с.
РАЗАРАЦЬ2 недок., РАЗАРЬІЦЬ док. (доводити
до зубожіння) розоряти, розорйти, руйнува
р а д ь іЕ п е р а х в А т ч ь ік ч. радіоперехоплювач.
ти, зруйнувати, (док.) зубожити.
р а д ь іЕ п р ь іб О р ч. радіоприлад.
РАЗАРВАНАСЦЬ ж . розірваність.
р а д ь іЕ п р ь іЕ м н ік ч. радіоприймач.
РАЗАРВАННЕ: на р. на поталу.
РАДЬі ЕПРЬ і ЕМНЬІ радіоприймальний.
РАЗАРВАНЬІ розірваний. —Див. ще разрьіваць1.
РАДЬіЕРАЗВЙДКА ж. радіорозвідка.
РАЗАРВАЦЬ див. разрьіваць1.
РАДЬіЕР§ХА невідм. с. радіолуна ж.
РАЗАРОНЬІ розорений, зруйнований. — Див.
РАДЬіЕСЕТКА ж . радіомережа.
ще разар&ць2.
РАДЬіЕсУВЯЗЬ ж. радіозв’язок ч.
РАЗАРЬІЦЕЛЬ ч. руйнівнйк, руїнник; спусто
р а д ь і Е т з л е в ь і м я р З н н е с. радіотелевимі
шувач; нищитель, знйщувач.
рювання.
РАЗАРЬІЦЬ див. разараць2.
РАЕК1, род. райка ч. 1. літ., театр, райок;
2. (верхній ярус у театрі) розм. райок; (розм.) РАЗАСЛАНЬІ1 розісланий, надісланий. — Див.
ще рассьіл&ць.
гальорка ж.
РАЗАСЛАНЬІ2 розстелений, розісланий. — Див.
РАЕК2, род. райк& ч. зменш, до рой рійок, рієще рассцілаць.
чок.
РАЗАСЛАЦЬ1 див. рассьілаць.
РАЖКА ж . 1. (для миття в лазні) ряжка, ряжа;
(для помиїв) помийниця; 2. (посуд для госпо РАЗАСЛАЦЬ2 див. рассцілаць.
дарських потреб) цебер ч.; 3. обл. груб, (об РАЗАХВОЦІЦЦА див. разахвбчвацца.
личчя) пйка, морда, пйсок ч., рйло с., марРАЗАХВОЦІЦЬ див. разахвбчваць.
мйза.
РАЗАХВОЧАНЬІ розохочений.
РАЗАБРАНЬІ у різн. знач, розібраний.
РАЗАХВОЧВАННЕ с. розохочення.
РАЗАБРАДЬ див. разбір&ць.
РАЗАХВОЧВАЦЦА недок. пас., РАЗАХВОЦІЦРАЗАГНАНЬІ 1. розігнаний; 2. розрізаний;
ЦА док. розохочуватися, розохотитися, (док.)
3. розораний. — Див. ще разганяць.
підохотитися.
РАЗАГНАЦЬ див. разганяць.
РАЗАХВОЧВАЦЬ недок., РАЗАХВОЦІЦЬ док.
РАЗАГНУТЬІ розігнутий. — Див. ще разгібаць.
розохочувати, розохотити, підохочувати, під
РАЗАГНУЦЬ див. разгібаць.
охотити.
РАЗАДЗЕТЬІ розм. вйряджений, вйчепурений.
РАЗ БАВ ІЦЕЛ Ь, -лю ч. техн. розріджувач.
РАЗАДЗЕЦЦА див. разадзявацца.
РАЗБАЗЙРАЦЬ док. обл. розбеститися, розРАЗАДЗЕЦЬ див. разадзяваць.
пустйтися; (розм.) розбалуватися.
РАЗАДЗЬМУТЬІ див. раздзьмутьі.
РАЗБАЛАБОНЕНЬІ розм. роздзвонений; роз
голошений; розбовканий. — Див. ще разбаРАЗАДЬМУЦЦА див. раздзім&цца.
лаббньваць.
РАЗАДЗЬМУЦЬ див. раздзім&ць.
РАЗБАЛАБОНЬВАЦЬ недок., РАЗБАЛАБОРАЗАДЗЯВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗАДЗЕЦН ІЦ Ь док. розм. (поширювати чутки, пого
ЦА док. розм. виряджатися, вйрядитися, ви
лоски) дзвонйти, роздзвонювати, роздзвонйчепурюватися, вичепуритися.
ти, (багато, усе) пороздзвонювати; розголоРАЗАДЗЯВАЦЬ недок., РАЗАДЗЕЦЬ док. розм.
сйти; (розм.) розбовкати.
виряджати, вйрядити, вичепурювати, виче
РАЗБАЛБАТАЦЦА док. розм. (розговоритися)
пурити.
розбалакатися, розбазікатися, розпатякати
РАЗАДНЕЦЬ і РАЗДНЕЦЬ див. развіднівацца.
ся, розтеревенитися.
РАЗАЛГАЦЦА / РАЗЬІЛГАЦЦА док. розм. роз
РАЗБАЛБАТАЦЬ док. розм. (таємницю) розбов
брехатися.
кати, розплескати, розляпати, розпатякати.
РАЗАМКНЕНЬІ і РАЗАМКНУТЬІ Vрізн. знач.
РАЗБАЛЯВАЦЦА док. розм. розгулятися.
розімкнутий, розімкнений. — Див. ще разРАЗБАРАНАВАНЬІ с.-г. заволочений, заско
мьїкаць.
роджений. — Див. ще разбаранбуваць.
РАЗАМКНУЦЬ див. размьїкаць.
РАЗБАРАНОУВАЦЬ недок., РАЗБАРАНАВАЦЬ
РАЗАПРАВАЦЬ недок., РАЗАПРЙЦЬ док. у
док. волочйти, заволочити, заскороджувати,
різн. знач, розіпрівати, розіпріти.
заскородити, скородити, поскородити.
РАЗАПХАНЬІ розіпханий, позапиханий. — Див.
РАЗБАРСАНЬІ розм. 1. (про личак) розв’яза
ще разапх&ць.
ний; 2. розплутаний. — Див. ще разбЗрсваць.
РАЗАПХАЦЬ док. розм. розіпхати, (багато, усе)
РАЗБАРСАЦЦА див. разбірсвацца.
порозпихати; р. што-нббудзь па кішЗнях розі
РАЗБАРСАЦЬ див. разбЗрсваць.
пхати (порозпихати) що-небудь по кишенях.
РАЗАПХНУТЬІ розм. розіпханий, розштовха
РАЗБЕДАВАЦЦА док. (почати дуже плакати)
ний. — Див. ще разапхнуць.
розголоситися, (фолькл.) розквилйтися; (розм.)
розпустйти сльози, (груб.) розскйглитися.
РАЗАПХНУЦЬ док. розм. розпихнути, розіпхнути, (багато, усе) порозпихати; розштов
РАЗБІНТАВАНЬІ розбинтований. — Див. ще
хати, розштовхнути; єн ~нуу натбуп і вмйшау
разбінтбуваць.
він розіпхнув (порозпихав, розштовхав, роз
РАЗБІНТОУВАЦЬ недок., РАЗБІНТАВАЦЬ док.
штовхнув) натовп (юрбу) і вййшов.
І розбинтовувати, розбинтувати.
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РАЗБІРАЦЬ недок., РАЗАБРАЦЬ док. у різн.
знач, розбирати, розібрати; -браць гадзіннік
розібрати годйнник (годйнника); -браць наббр друк, розібрати набір; -бр&ць сказ па часцінах мбвы розібрати (проаналізувати) ре
чення за частйнами мови; -браць пбчырк ро
зібрати почерк; -браць кабана розібрати ка
бана; 0 разабраць па кбстачках (кого)
перемйти кісточкй (кому), перетерти на зу
бах (кого); не разбяры-бяры сам чорт (і чорт)
не розбере (не зрозуміє), і чорт ногу зломить.
РАЗБЛАКІРАВАЦЬ док. розблокувати.
РАЗБЛЬІТАНЬІ прям., перен. розплутаний. —
Див. ще разблытваць.
РАЗБЛЬІТВАННЕ с. розплутування.
РАЗБЛЫТВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗБЛЬІТАЦЦА док. прям., перен. розплутуватися,
розплутатися; вузел -тауся вузол розплутав
ся; справа -талася справа розплуталася.
РАЗБЛЫТВАЦЬ недок., РАЗБЛЬІТАЦЬ док.
прям., перен. розплутувати, розплутати; -таць
дрот розплутати дріт; -таць справу розплутати
справу.
РАЗБОР, -ру ч. 1. у різн. знач, розбір; граматьічньї р. граматйчний розбір; І. юр. розгляд;
судбвы р. судовйй розгляд; 0 прыйсщ' на шапачны р. прийтй на шапкобрання; без -ру не
перебираючи; (без з'ясування) не розбираю
чись.
РАЗБОРАЧНЫ розбірнйй.
РАЗБОРКА ж. розбирання с., розібрання с.; р.
апарата розбирання (розібрання) апарата; р.
фундамента розбирання (розібрання) фунда
менту.
РАЗБОРШЧЫК ч . спец, розбирач.
РАЗБОРШЧЫЦА ж . спец, розбирачка.
РАЗБРАКОУВАЦЬ недок., РАЗБРАКАВАЦЬ док.
розбраковувати, розбракувати.
РАЗБРАКОУКА ж . спец, розбраковування с.
РАЗБРАКОУШЧЫК ч . спец, розбраковувач.
РАЗБРАКОУШЧЫЦА ж. спец, розбраковувачка.
РАЗБРАНІРАВАЦЬ док. (звільнитися від броні)
розбронювати.
РАЗБУБНЇЦЦА док. розм. розбурчатися, роз
буркотітися.
РАЗБУДАВАНЬІ розбудований. — Див. ще разбудбуваць.
РАЗБУДОУВАЦЦА недок., РАЗБУДАВАЦЦА док.
розбудовуватися, розбудуватися; за апбшнія
гады Мінск вельмі -вауся за останні рокй
Мінськ вельми розбудувався.
РАЗБУДОУВАЦЬ недок., РАЗБУДАВАЦЬ док.
розбудовувати, розбудувати; -даваць пасёлак
розбудувати селище.
РАЗБУЙНЁННЕ с. роздрібнення.
РАЗБУЙНЕНЫ роздрібнений; розукрупнений.
— Див. ще разбуиняць.
РАЗБУЙНЙЦЦА недок. звор., пас., РАЗБУЙНІЦЦА док. соціол., екон., політ, роздрібнюватися, роздрібн йтися, розукрупнюватися, розукрупнйтися.
РАЗБУЙНЙЦЬ недок., РАЗБУЙНЇЦЬ док. со
ціол., екон., політ, роздрібнювати, роздріб-
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нйти, розукрупнювати, розукрупнйти; -ніць
раён роздрібнйти (розукрупнйти) район; -ніць
гаспадарку роздрібнйти (розукрупнйти) гос
подарство.
РАЗБУРАЛЬНА прислівн. руйнівно.
РАЗБУРАЛЬНДСЦЬ ж. руйнівність, руйну
вальність, руїнність.
РАЗБУРАЛЬНІК ч . руйнівнйк, руїнник, нищйтель.
РАЗБУРАЛЬНІЦА ж. руйнівнйця, руїнниця,
нищйтелька.
РАЗБУРАЛЬНЫ руйнівнйй, руйнувальний, руївнйчий, руїнний, руїнницький.
РАЗ БУРАНЫ1 прям., перен. зруйнований, по
руйнований, розруйнований. — Див. ще разбурваць1.
РАЗБУРАНЫ2 техн. розбурений. — Див. ще
разбурваць2.
РАЗБУРА1ЩА і РАЗБУРВАЦЦА недок., пас.,
РАЗБУРЬІЦЦА док. прям., перен. руйнувати
ся, зруйнуватися; хлеу -рыуся хлів розвалйвся (зруйнувався); надзбі -рйліся надії знйкли; гаспад&рка -рылася господарство занепа
ло (зруйнувалося); сям’я -рьілася родйна роз
палася.
РАЗБУРАЦЬ див. разбурваць1.
РАЗБУРВАННЕ с. (дія) зруйнування, (незак. д.
або стан — ще) руйнування, руйнація ж.
РАЗБУРВАЦЦА1 див. разбур&цца.
РАЗБУРВАЦЦА2 недок. техн. розбурюватися.
РАЗБУРВАЦЬ1 / РАЗБУРАЦЬ недок., РАЗБУРЬІЦ Ь1док. прям., перен. руйнувати, зруйну
вати, поруйнувати, розруйновувати, розруй
нувати, (багато, усе) позруйновувати; -рыць
хлеу зруйнувати (розвалйти) хлів; -рыць птушынае гняздб зруйнувати (розкйдати) пташйне гніздо; -рыць гаспадарку зруйнувати
(розвалйти) господарство; -рыць планы зруй
нувати плани.
РАЗБУРВАЦЬ2 недок., РАЗБУРЙЦЬ2 док. техн.
розбурювати, розбурйти.
РАЗБУРКАВАЦЦА док. розм. розворкуватися;
(про голубів — ще) розтуркотатися, розтурко
тітися, розбуркотітися.
РАЗБУРЭННЕ с . прям., перен. зруйнування, (не
зак. д. або стан — ще) руйнування, руйнація
ж.
РАЗБУЙНІЦЦА док. розм. розбешкетуватися.
РАЗБЬІВАЦЦА недок., РАЗБІ>ІЦЦА док. розм.
(повнішати) гладшати, гладнути, розгладнути, погладшати, товстіти, розтовстіти; роз
кохатися; (док.) нагуляти тіла.
РАЗБФРСВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗБАРСАЦЦА док. розм. (про личак, постіл) роз
в’язуватися, розв’язатися.
РАЗБЭРСВАЦЬ недок., РАЗБАРСАЦЬ і РАЗБЗРСАЦЬ док. розм. 1. розв’язувати, розв’яза
ти волоки личаків (постолів); 2. розплутувати,
розплутати; -с&ць нгпа розплутати нитки.
РАЗБЗШЧВАЛЬНІК ч . розбещувач.
РАЗБ^ШЧВАЛЬНІЦА ж. розбещувачка.
РАЗБдШЧВАЦЬ недок., РАЗБ^СЦІЦЬ док.
1. (доводити до морального розкладу) розбе
щувати, розбестити, (багатьох, усіх) пороз-
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бёщувати; (док. прост.) розпаскудити; (у
статевому плані — звичайно) робйти розпус
ним, зробйти розпусним; 2. (робити неслух
няним) балувати, розбалувати, розпускати, роз
пустити.
РАЗВАГА ж . 1. міркування с.; 2. розсудливість,
розважливість, розважність.
РАЗВАЖАННЕ с. міркування, думка ж.; 0 без
-нняу без міркувань, без заперечень; не муд
руйте, без балачок.
РАЗВАЖАЦЬ недок., РАЗВАЖЫЦЬ1 док. 1. мір
кувати, вирішувати, вйрішити; -жаць ды меркав&ць думати й гадйти; 2. (потішати) розва
жати, розважити.
РАЗВАЖВАЦЬ недок., РАЗВАЖЫЦЬ2 док. (на
вагах) розважувати, розважити, (багато, усе)
порозважувати.
РАЗВАЛАКАННЕ і РАЗВАЛАКВАННЕ с . прям.,
перен. розтягування; розтягання.
РАЗВАЛАКАЦЦА / РАЗВАЛАКВАЦЦА недок.
пас. розм. розтягуватися, розтягатися.
РАЗВАЛАКАЦЬ і РАЗВАЛАКВАЦЬ недок., РАЗВАЛАЧЬІ док. розм. 1. (у різні боки) розтягу
вати, розтягтй; 2. (розкрадати) розтягувати,
розтягтй.
РАЗВАЛКІ, -лак і РАЗВАЛЫ тільки мн. грин
джоли.
РАЗВАЛОЧАНЫ прям., перен. розтягнений, роз
тягнутий. — Див. ще развалакаць.
РАЗВАЛЬВАЦЬ недок., РАЗВАЛІЦЬ док.
1. прям., перен. розвалювати, розвалити; ~ліїц>
касцёр дроу розвалйти стос дров; -ліць гаспад&рку розвалйти господарство; 2. розм.
(дуже поранити, розсікти) розпанахати (роз
сікти); -ліць нагу сякбрай розпанахати (роз
сікти) ногу сокйрою.
РАЗВАЛЬЦАВАНЫ / РАЗВАЛЬЦОВАНЫ техн.
розвальцьований. — Див. ще развальцбуваць.
РАЗВАЛЬЦОУВАЦЬ недок., РАЗВАЇІЬЦАВАЦЬ
док. техн. розвальцьовувати, розвальцювати.
РАЗВАЛЬЦОВКА ж. техн. розвальцьовування
с., розвальцювання с.
РАЗВАРВАННЕ с . розварювання.
РАЗВАРВАЦЦА недок. звор., пас. розварювати
ся
РАЗВАРВАЦЬ недок., РАЗВАРЙЦЬ док. роз
варювати, розварйти.
РАЗВАРОЧАНЫ розвернутий, розвалений; роз
киданий, розворушений; роздовбаний. —
Див. ще разварбчваць.
РАЗВАРОЧВАЦЬ недок., РАЗВЯРНУЦЬ док.
1. у різн. знач, розвертати, розвернути, роз
валювати, розвалйти; ббмба ~н£ла вакз&л бом
ба розвалйла вокзйл; ~і$ць машыну розверну
ти машйну; 2. розкидати, розкидати, розво
рушувати, розворушйти; 3. роздовбувати,
роздовбати; -нуць дзірку роздовбати дірку.
РАЗВАР’ЯВАНЬІ розм. розлютований, розлю
чений, розлютілий, роздратований, оскаже
нілий.
РАЗВАР’ЯВАЦЦА док. розм. (утратити рівно
вагу) розлютуватися, розлютитися, розлюті
ти, роздратуватися, сказйтися, (про бага
тьох, про всіх) показйтися; оскаженіти.
РАЗВЁДАЧНЫ розвідувальний; ~ныя раббты
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розвідувальні роботи; ~ная п&ртьія геол. роз
відувальна (пошукова) партія.
РАЗВИДВАЦЬ і РАЗУЗНАВАЦЬ недок., РАЗВСДАЦЬ і РАЗУЗНАЦЬ док. у різн. знач, розві
дувати, розвідати; -даць, як янм жьівуць роз
відати (дізнатися), як вонй живуть; -даць размяшчЗнне сіл праціуніка розвідати розташу
вання сил ворога; -даць уч&стак на н&фту
розвідати ділянку на нафту.
РАЗВИДЗЕНАЯ ж. імен, розлучена, (розм.) роз
ведена.
РАЗВбДКА ж. у різн. знач, розвідка; пайсці у
~ку пітй в розвідку; брганьї ~кі бргани роз
відки.
РАЗВЙДЧЬІК ч. 1. у різн. знач, розвідник, роз
відувач; п&ртьія ~кау у гарах партія розвідни
ків у горах; самалет-р. літак-розвідник (розві
дувач); атр&д кбнньїх ~кау загін кінних розвід
ників; 2. (співробітник розвідки) розвідник.
РАЗВЇДЧЬІЦА ж. 1. у різн. знач, розвідниця,
розвідувачка; 2. (співробітниця розвідки) роз
відниця.
р а з в й д ч ь і ц к і розвідницький.
РАЗВЕРАДЗІЦЬ див. развярЗджваць.
РАЗВЙРТАЦЬ див. развбрчваць.
РАЗВбРЧАНЬІ розгорнутий, розгорнений. —
Див. ще развбрчваць.
РАЗВбРЧВАЦЦА і РАЗВЄРТАЦЦА недок. пас.
розгортатися.
РАЗВбРЧВАЦЬ і РАЗВбРТАЦЬ недок., РАЗВЯРЦЕЦЬ док. розгортати, розгорнути; -цець
цукбркі розгорнути цукерки.
РАЗВЕСЦІ див. развбдзіць.
РАЗВІВАЦЬ недок., РАЗВЇЦЬ док. 1. (щось
скручене, згорнуте) розвивати, розвйти; розкру
чувати, розкрутити; розмотувати, розмотати;
розгортати, розгорнути; ~вщь вярб^ку розвйти
(розсукати, розплести) мотузка (мотузок, мо
тузку); 2. (в інших значеннях) розвивати, розви
нути; розгортати, розгорнути; -віць прамьіслбвасць розвинути (розгорнути) промисловість;
-віць х^ткасць розвинути швйдкість; -віць мус
кулатуру розвйнуги мускулатуру.
РАЗВІДНІВАЦЦА недок., РАЗВЩНЄЦЦА/РАз а д н Е ц ь , р а з д н Е ц ь док. безос. світати,
розсвітати, розсвінути, розсвітатися, зоріти;
(безос. — ще) розвиднятися, розвиднюватися,
розвиднітися, розвидніти, дніти (недок.), сві
нути, свінутися (док.), засвітати (недок. і док.).
РАЗВІНАННЕ с. розгортання.
РАЗВІНАЦЦА недок. звор., пас., РАЗВІНУЦЦА док. розгортатися, розгорнутися; ~н£ліся
ббльїя пялесткі розгорнулися білі пелюстки;
п&рад вачьіма -нулася бязмбжная сенажаць
перед очима розгорнулася безмежна (без
края) сіножать.
РАЗВІНАЦЬ недок., РАЗВІНУЦЬ док. розгорта
ти, розгорнути; -нуць сцяг розгорнути прапор.
РАЗВІНУТЬІ розгорнутий, розгорнений. —Див.
ще развінаць.
РАЗВГГАЛЬНЬІ прощальний.
РАЗВГГАННЕ с. прощання; на р. на прощання.
РАЗВҐГВАЦЦА недок., РАЗВІТАЦЦА док. про
щатися, попрощатися; сябрй -т&ліся друзі
попрощалися.
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РАЗВІТЬІ (розкручений) розвйтий, розвйнутий,
розвйнений; розкручений; розмотаний; роз
горнутий; розгорнений.
РАЗВІТЬІ (який досягнув високого ступеня
розвитку; духовно зрілий, культурний) роз
вйнений, розвйнутий; р. сказ грам, пошйрене речення.
РАЗВІЦЦЕ с . у різн. знач, розвиток ч.\ р. прамьіслбвасці розвиток промисловості; разумбвае р. розумовий розвиток.
РАЗВІЦЬ див. развів&ць.
РАЗВОД, -ду ч. 1. (дія) розведення с., (незак. д.
— ще) розводження с.; рознімання с.; р. мастбу розведення мостів; 2. розплід, розпло
дження с., (незак. д. — ще) розплоджування с.;
на р. на розплід; 3. (скасування шлюбу) роз
лучення с.; 4. техн. розвід; р. пільї розвід пйлки;
5. військ, розвід; р. каравула розвід караулу.
РАЗВОДДЗЕ с. (весняна вода) повінь ж., по
відь ж., водопілля.
РАЗВОДЗІЦЬ недок., РАЗВЕСЦІ док. 1. роз
водити, розвестй, (багато, усе, багатьох, усіх)
порозводити; (тих, що сваряться, б'ються —
ще) розбороняти, розборонйти, рознімати,
розняти; -ці мост розвестй міст; -ці пілу роз
вестй пйлку; -ці рукі розвестй руки; -ці касцер розвестй (розпалйти, розкласти) вогонь
(вогнище, багаття); 2. (скасовувати шлюб) роз
лучати, розлучйти; 3. (розчиняти) розводи
ти, розвестй, (багато, усе) порозводити; роз
бавляти, розбавити; -ці вбцат розвестй (роз
бавити) оцет; 4. (вирощувати) розводити,
розвестй, (багато) порозводити; 0 -вбдзіць
антьімбніі теревені правити (розводити, точйти); баляси (ляси) точйти; баляндраси пра
вити (торочити); переливати з пустого в по
рожнє; -вбдзіць каніцель воловодитися, марну
вати час; -вбдзіць філасбфію розводити фі
лософію; чужую бяду рукамі развяду прися.
чуже лйхо за ласощі; чужу біду на воді роз
веду; смішки з чужої кішки (лемішки).
РАЗВОДКА1 ж. 1. (дія) розведення с., (незак. д.
— ще) розводження с.; рознімання с.; роз
плодження с.; (незак. д. — ще) розплоджу
вання с.; розпалення с., (незак. д. — ще) роз
палювання с.\ 2. (інструмент) розводка;
3. (розчин, рідинна суміш) розчин ч.
РАЗВОДКА2 ж. прост. (розлучена жінка) роз
лучена.
РАЗВОДНЬІ розлучений; -нае пасвбдчанне сві
доцтво про розлучення.
РАЗВОРВАННЕ с . с.-г. розорювання.
РАЗВОРВАЦЦА недок. пас. розорюватися.
РАЗВОРВАЦЬ недок., РАЗАРАЦЬ док. с.-г.
розорювати, розорати, (багато, усе) по
розорювати; зорювати, зорати.
РАЗВОХКАЦЦА док. розм. розохатися, розох
катися.
РАЗВ&ДЗГАНЬІ прост. розмазаний, розвезений.
РАЗВЗДЗГАЦЬ док. розм. (про щось густувате,
липке) розмазати, (багато, усе) порозмазува
ти; (розм.) порозвозити; розмастйти.
РАЗВЯДЗЕНЕЦ, -нца ч. розм. розлучений.
РАЗВЯДЗЕНКА ж розм. розлучена.
РАЗВЯРЦЕЦЬ див. разверчваць.
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РАЗВЯРдДЖАНЬІ роз’ятрений, розвереджений.
— Див. ще развярЗджваць.
РАЗВЯРдДЖВАЦЬ недок., РАЗВЕРАДЗІЦЬ і
РАЗВЯРЗДЗІЦЬ док. роз’ятрювати, роз’ятрйти, (багато, усе) пороз’ятрювати, розвере
джувати ь розвередйти.
РАЗГАДОУВАЦЦА недок. пас. вирощуватися,
зрощуватися; викохуватися; розводитися, роз
плоджуватися, плодйтися.
РАЗГАДОУВАЦЬ недок., РАЗГАДАВАЦЬ док.
1. вирощувати, вйростити, зрощувати, зрос
тати; (плекати — ще) викохувати, вйкохати;
-даваць сад вйростити (зростйти, вйкохати)
садок (сад); 2. (розмножити) розводити, роз
вести: плодйти, розплоджувати, розплодйти.
РАЗГАЙДАНЬІ і РАЗГОЙДАНЬІ розгойданий.
— Див. ще разгбйдваць.
РАЗГАЙДАЦЦА див. разгбйдвацца.
РАЗГАЙДАЦЬ див. разгбйдваць.
РАЗГАЛЕКАЦЦА док. розм. розкричатися.
РАЗГАЛІНА ж. у різн. знач. розм. 1. розвйлка,
розвилина; (сучка, стовбура — ще) розсоха,
розгілина; 2. (місце розходження дороги) розвйлина, розвйлка, розгалуження с., роздо
ріжжя с., розстань.
РАЗГАЛІНАВАННЕ / РАЗГАЛІНЕННЕ с.
1. (дія, стан) розгалуження, (незак. д. — ще)
розгалужування; галуження, гілкування;
2. (місце, де щось розходиться) розгалуження;
(про дорогу — звичайно) роздоріжжя, розпуття,
розстань ж.; (про сучок, стовбур) розсоха ж.,
розгілка ж.\ 3. (закладу, установи, організації)
відгалуження; (промисловості) галузь ж.
РАЗГАЛІНАВАНЬІ прям., перен. розгалужений.
— Див. ще разгалінбуваць.
РАЗГАЛІНАВАЦЦА див. разгалінбувацца.
РАЗГАЛІНАВАЦЬ див. разгалінбуваць.
РАЗГАЛІНОУВАННЕ с. (дія) розгалуження,
(незак. д. — ще) розгалужування.
РАЗГАЛІНОУВАЦЦА недок., РАЗГАЛІНАВАЦЦА і РАЗГАЛЇНІЦЦА док. звор., пас., прям.,
перен. розгалужуватися, розгалузитися; (не
док.: про дерево — ще) галузитися, гілкуватися.
РАЗГАЛІНОУВАЦЬ недок., РАЗГАЛІНАВАЦЬ
док. прям., перен. розгалужувати, розгалузити.
РАЗГАЛІСТЬІ (який широко розкинув гілля)
крислатий, розлогий, розложистий.
РАЗГАНЙЦЬ недок., РАЗАГНАЦЬ док. 1. у
різн. знач, розганяти, розгонити, розігнати,
(багато, усе, багатьох, усіх) порозганяти, по
розгонити; -н&ць птушак розігнати пташок;
вбцер -н£у хмарьі вітер розігнав (розвіяв) хма
ри; -н&ць машину розігнати машйну; -н&ць
тугу розвіяти (розігнати) тугу; 2. розрізати,
розрізувати, розрізати; -н&ць бервянб розрі
зати колоду; -наць кроу розігнати кров;
3. розорювати, розорати; виорювати, вйорати; -н&ць радбк (гр&дку) бульбьі розорати
(вйорати) рядок (грядку) картоплі.
РАЗГАІР, -ру ч. розпал; лбта у с&мьім -рьі літо
[саме] в розпалі; у -рм барацьбй у розпалі
боротьбй.
РАЗГАТЬІ і РАЗГАЦІСТЬІ розсохуватий; (про
дерево — ще) крислатий, розлогий, розло
жистий.
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р а з г а р н Е н н е с. воля ж., свобода ж. (дій);
розмах ч.
РАЗГАЦІНА ж. розм. 1. розвйлка, розвйлина;
кучка, стовбура — ще) розсоха, розгілина;
і, (місце розходження доріг) розвйлка, розвйли
на, розгалуження с., роздоріжжя с., розстань.
РАЗГАЦІЦЦА недок. розм. розгалужуватися; (про
дерево — ще) галузитися, гілкуватися.
РАЗГЇБ, -бу ч. 1. (дія) розгин, (незак. д. — ще)
розгинання с.; розпростання с., (незак. д. —
ще) розпростування; 2. (місце, по якому щось
розігнуто) розгин.
РАЗГІБАННЕ с . розгинання; розпростування,
розпростання.
РАЗГІБАЦЦАке&ж. звор., пас., РАЗАГНУЦЦА
док. розгинатися, розігнутися; (про спину)
розхилятися, розхил йтися, розпростуватися,
розпростатися.
РАЗГІБАЦЬ і РАЗГІНАЦЬ недок., РАЗАГНУЦЬ док. розгинати, розігнути; (про спи
ну, статуру — ще) розпростувати, розпро
стати.
РАЗГІЛЬДЗЙЙ ч. розм. (безвідповідальна, не
дбала людина) нехлюй.
РАЗГІЛЬДЗЙЙКА ж. розм. нехлюйка.
РАЗГІЛЬДЗЙЙНІЧАЦЬ недок. розм. нехлюй
ствувати.
РАЗГІЛЬДЗЙЙСКІ розм. нехлюйський.
РАЗГІЛЬДЗЙЙСТВА с. розм. нехлюйство.
РАЗГІНАЦЬ див. разгібаць.
РАЗГЛЕДЗЕЦЦА док. 1. (зорієнтуватися) роздивйтися, обдивйтися; 2. (зрозуміти свій
промах) схаменутися, одуматися; (розм.) отя
митися; пбзна я -дзеуся пізно я схаменувся
(отямився).
РАЗГЛЕДЗЕЦЬ док. 1. розглядіти, роздивйтися; не -дзеу упбцемку не розгледів поночі
(употемках); 2. розглянути; суд -дзеу справу
суд розглянув справу.
РАЗГЛЙД, -ду ч. розгляд; р. праекта розгляд
проекту.
РАЗГОЙДАНЬІ див. разгайданьї.
РАЗГОЙДВАЦЦА недок., РАЗГАЙДАЦЦА док.
розгойдуватися, розгойдатися.
РАЗГОЙДВАЦЬ недок., РАЗГАЙДАЦЬ док.
розгойдувати, розгойдати.
РАЗГОНІСТЬІ розгонистий; (про почерк, текст
— ще) розмашистий; (про вітер — ще) сйльний, міцнйй.
РАЗГРАБАЦЬ недок., РАЗГРЙБЦІ док. розгрібати, розгребтй.
РАЗГРАБЛЕННЕ с. розграбування, (незак. д.
— ще) розграбовування.
РАЗГРАБЛЕНЬІ розграбований, пограбований.
— Див. ще разграбляць.
РАЗГРАБЛЙЦЬ недок., РАЗГРАБІЦЬ док. розфабовувати, розфабувати, фабувати, пофабувати.
РАЗГРОМНЬІ урізн. знач, розфомний, нищівнйй; ~нае наступленне розфомний наступ;
~ная рзцЗнзія нищівна (розфомна) рецензія.
РАЗГРУЖАЛЬНІК ч . розвантажувач.
РАЗГРУЖАНЬІ прям., перен. розвантажений.
— Див. ще разгруж&ць.
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РАЗГРУЖАЦЦА недок. звор., пас., РАЗГРУЗІЦЦА док. розвантажуватися, розвантажитися.
РАЗГРУЖАЦЬ недок., РАЗГРУЗЇЦЬ док.
прям., перен. розвантажувати, розвантажити.
РАЗГРУЗАЧНАЯ ж. імен, розвантажна.
РАЗ ГРУ ЗАЧ НЬІ розвантажувальний; (спец.)
розвантажний.
РАЗГРУЗКА ж. у різн. знач, розвантаження с.,
(незак. д. — ще) розвантажування с.
РАЗГРУЗНЬІ спец, розвантажний.
РАЗГРУЗЧЬІК ч . розвантажувач, розвантаж
ник.
РАЗГРУЗЧЬІЦА ж . розвантажувачка, розвантажниця.
РАЗГРЬІМІРАВАНЬІ і РАЗГРЬІМІРОВАНЬІ
розфимований. — Див. ще разгрьімір6)одць.
РАЗГРЬІМІРОУВАННЕ с. розфимування.
РАЗГРЬІМІРОУВАЦЬ недок., РАЗГРЬІМІРАВАЦЬ док. розфимовувати, розфимувати.
РАЗГР&БЦІ див. разграбаць.
РАЗГУЛЬТАЙВАЦЦА недок., РАЗГУЛЬТАІЦЦА і РАЗГУЛЬТАЯВАЦЦА док. ледащіти,
розледащіти, зледащіти, ледачіти, розледачі
ти, зледачіти, розлінюватися, розлінуватися.
РАЗГУТАРЬІЦЦА док. розм. розговорйтися,
розбалакатися.
РАЗГУШКАНЬІ розм. розгойданий. — Див. ще
разгушквацца.
РАЗГУШКВАННЕ с. розм. розгойдування.
РАЗГУШКВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗГУШКАЦЦА док. розгойдуватися, розгойда
тися.
РАЗГУШКВАЦЬ недок., РАЗГУШКАЦЬ док.
розгойдувати, розгойдати.
РАЗДАБАРА ч . і ж. розм. 1. (про чоловіка) ба
лакун ч., щебетун ч.; (про жінку) балакуха
ж., цокотуха ж., щебетуха ж.; 2. тільки мн.
(раздабарьі) балаканйна ж., базікання с., балачкй.
РАЗДАБАРВАЦЬ недок. розм. базікати, тереве
нити, бовкати, бевкати, цвенькати, ляпати
[язиком].
РАЗДАВАЦЬ1 недок., РАЗДАЦЬ1 док. (давати
щось) роздавати, роздати; ~д&ць падаркі роз
дати подарунки; ~д&ць рблі акцерам роздати
ролі акторам.
РАЗДАВАЦЬ2 недок., РАЗДАЦЬ2 док. розм. (ро
бити просторішим) роздавати, роздати; роз
тягати, розтягувати, розтягти, розтягнути;
-даць ббтьі на капьілах розтягтй чоботи на
копйлах.
РАЗДДДЗЕНЬІ розданий, пороздаваний. — Див.
ще раздаваць'.
РАЗДАЖДЖЬІЦЦА док. безос. розм. задощйти,
задощйтися.
РАЗДАРЬІЦЬ див. раздбрваць.
РАЗДАТАЧНАЯ ж . імен, роздавальня.
РАЗДАТАЧНЬІ роздавальний.
РАЗДАТЧЬІК ч . у різн. знач, роздавальник, роз
давач.
РАЗДАТЧЬІЦА ж . роздавальниця, роздавачка.
РАЗДЗЕЛ ч . 1 . род. раздблу (дія) поділ, дільба
ж.; р. маемасці поділ (дільба) майна; 2. род.
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раздзела (частина науки, твору, журналу
й т. ін.) розділ.
РАЗДЗЕЛЬВАЦЬ див. раздзяляць.
РАЗДЗбЛЬНА прислівн. роздільно; окремо, на
різно.
РАЗДЗЕЛЬНАСЦЬ ж. роздільність; окремість,
нарізність.
РАЗДЗЕЛЬНАПОЛАСЦЬ ж. біол. роздільно
статевість, різностатевість.
РАЗДЗЕЛЬНАПОЛЬІ біол. роздільностатевий,
різностатевий.
РАЗДЗЕЛЬНАПЯЛЕСТКАВЬІ бот. роздільно
пелюстковий, вільнопелюстковий.
РАЗДЗЕЛЬНАПЯЛ ЕСТКАВЬІЯ імен. мн. бот.
роздільнопелюсткові, вільнопелюсткові.
РАЗДЗЕЛЬНЬІ роздільний; окремий, нарізний;
відокремлений; р. акт. юр. роздільний акт;
~нае вьімауленне роздільна (чітка) вимова;
~нае напісанне роздільне (окреме) написан
ня; ~ная уббрка с.-г. роздільне збирання
(врожаю).
РАЗДЗЕТЬІ роздягнений, роздягнутий.
РАЗДЗЕЦЦА див. раздзявацца.
РАЗДЗЕЦЬ див. раздзяваць.
РАЗДЗЕУБАНЬІ див. раздзяубаньї.
р а з д з Е у ^ в а ц ь недок., РАЗДЗЯУБАЦЬ і
РАЗДЗЯУБЦЇ док. 1. роздзьобувати, роз
дзьобати, роздзюбувати, роздзюбати; 2. роз
довбувати, роздовбати.
РАЗДЗІМАЛЬНЬІ спец, роздувальний.
РАЗДЗІМАННЕ с . (дія) роздування, роздмуху
вання; розвіювання.
РАЗДЗІМАЦЦА недок., РАЗАДЗЬМУЦЦА і РАЗДЗЬМ^ЦЦА док. 1. роздуватися, роздима
тися, роздутися; 2. недок. пас. роздуватися;
розвіюватися.
РАЗДЗІМАЦЬ недок., РАЗАДЗЬМУЦЬ / РАЗДЗЬМУЦЬ док. роздувати, роздимати, роз
дути; роздмухувати, роздмухати; (про вітер
— ще) розвівати, розвіяти.
РАЗДЗЬМУТЬІ і РАЗАДЗЬМУТЬІ роздутий,
роздмуханий; розвіяний. — Див. ще раздзімаць.
РАЗДЗЬМУХАНЬІ роздмуханий. — Див. ще
раздзьмухваць.
РАЗДЗЬМУХВАЦЬ недок., РАЗДЗЬМУХАЦЬ
док. роздмухувати, роздмухати; -мухаць агбнь
роздмухати вогонь (огонь).
РАЗДЗЯВАЛКА ж . розм. роздягальня.
РАЗДЗЯВАЛЬНЬІ роздягальний.
РАЗДЗЯВАННЕ с. роздягання.
РАЗДЗЯВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗДЗЕЦЦА док. роздягатися, роздягтйся, роздягну
тися; розбиратися, розібратися.
РАЗДЗЯВАЦЬ недок., РАЗДЗЕЦЬ док. роздя
гати, роздягтй, роздягнути; (знімати одяг розм.
— ще) розбирати, розібрати.
РАЗДЗЯЛЙЛЬНЬІ розділовий; (який розділяє)
розділювальний; ~ная риса розділювальна рйса; р. злучнік грам, розділовий сполучник.
РАЗДЗЯЛЙЦЦА недок., РАЗДЗЯЛЇЦЦА док.
1. розділятися, розділ йтися, поділятися, поді
литися; розподілятися, розподіл йтися; функцьгі -ліліся функції розділйлися; пасля смерці
бацькі дзеці -ліліся після батькової смерті
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(смерті батька) діти розділйлися; річка ~лілася на два рукави річка розділилася (поділйлася, розгалузилася) на два рукава (рукавй); атрад -ліуся на три часткі загін розділйвся (поділйвся) на три частйни; 2. (про
думки, оцінки) поділятися, поділ йтися, роз
ділятися, розділйтися; розходитися, розійтйся; думкі -ліліся думкй поділйлися (розійшлйся); 3. док. мат. поділйтися, розділйти
ся; шзсць -дзеліцца на три шість поділиться
(розділиться) на три.
РАЗДЗЯЛЙЦЬ і РАЗДЗЕЛЬВАЦЬ недок., РАЗДЗЯЛІЦЬ док. розділяти, розділ йти, діл йти,
поділяти, поділ йти; розподіляти, розподілйти; -ліць на групи розділ йти (поділйти) на
групи; -ліць падаркі поділйти (розділйти) по
дарунки (дарунки); 2. (погляди, думки) по
діляти, поділйти; не -ліць пбглядьі таваришау не поділйти погляди товаришів; -ліць
гбра поділйти (розділйти) горе; 3. мат. по
діляти, поділйти, розділяти, розділ йти.
РАЗДЗЯУБАНЬЇ і РАЗДЗЕУБАНЬІ 1. роздзьо
баний, роздзюбаний; І. роздовбаний. — Див.
ще раздзеубваць.
РАЗДЗЯУбАЦЬ / РАЗДЗЯУБЦЇ див. раздзеубваць.
РАЗДНЕЦЬ див. разаднбць.
РАЗДОБРЬІВАЦЦА недок., РАЗДОБРЬІЦЦА
док. розм. роздобрюватися, роздобрйтися.
РАЗДОБРЬІВАЦЬ недок., РАЗДОБРЬІЦЬ док.
розм. роздобрювати, роздобрйти.
РАЗДОРАНЬІ роздарований. — Див. ще раздбрваць.
РАЗДОРВАННЕ с. роздаровування.
РАЗДОРВАЦЦА недок. пас. роздаровуватися.
РАЗДОРВАЦЬ недок., РАЗДАРЙІЦЬ док. роз
даровувати, роздарувати.
РАЗДРАЖНЕНАСЦЬ ж . роздратованість.
РАЗДРАЖНЕННЕ с. 1. (дія) дратування, роз
дратовування, роздратування; роздрочення;
подразнення, (незак. д. — ще) подразнюван
ня; роз’ятрення, (незак. д. — ще) роз’ятрю
вання; р. скури подразнення шкіри; 2. (по
чуття незадоволення, досади, гніву) роздрату
вання; падумаць з -ннем роздратовано поду
мати.
РАЗДРАЖНЕНЬІ 1. роздратований; роздраж
нений; роздрочений; р. гблас роздратований
голос; 2. подразнений; 3. роз’ятрений. — Див.
ще раздражняць.
РАЗДРАЖНІВАННЕ с. роз’ятрювання.
РАЗДРАЖНІВАЦЬ див. раздражнйць.
РАЗДРАЖНЙЛЬНАСЦЬ ж. 1. дратівлйвість,
дражлйвість; 2. фізіол. подрйзнювальність,
дратівлйвість.
РАЗДРАЖНЙЛЬНІК ч. фізіол. подразник.
РАЗДРАЖНЙЛЬНЬІ1. дратівливий, дражлйвий;
2. фізіол. подразнювальний, подразливий.
РАЗДРАЖНЙЦЦА недок. пас., РАЗДРАЖНЇЦЦА док. роздражнюватися, роздражнйтися;
(розм.) роздрочуватися, роздрочйтися.
РАЗДРАЖНЙЦЬ і РАЗДРАЖНІВАЦЬ недок.,
РАЗДРАЖШЦЬ док. 1. роздражнювати, роздражнйти, (недок.) дражнйти; (розм.) роздро
чувати, роздрочйти, (недок.) дрочйти; ~нщь
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звбра роздражнити звіра; ~шць апетит роз
дражнити апетйт; -ніць бацьку роздражнйти
батька; 2. фізіол. подразнювати, подразнити;
-ніць слізістую абалбнку подразнити слизову
оболонку; 3. (про рану, запалене місце) роз’
ятрювати, роз’ятрити, (недок.) ятрйти.
РАЗДРОБНЬІ розм. торг, роздрібний.
РАЗДУМВАЦЦА недок., РАЗДУМАЦЦА док.
передумуватися, передуматися; (док.) розду
матися.
РАЗДУМВАЦЬ недок., РАЗДУМАЦЬ док. роз
думувати, роздумати, передумувати, переду
мати, (багато, усе) попередумувати.
РАЗДУМ’Е с. розм. рбздум ч.
РАЗДУРА ч. і ж. розм. 1. (про чоловіка) пустун
ч., шалапут «/., шйбеник ч., шибайголова ч.,
зірвйголова ч., палйвода ч.; (про жінку) пус
тунка ж., пустуха ж., шалапутка ж.\ 2. (про
чоловіка) розпусник ч., (про жінку) розпус
ниця ж.
РАЗДУРАНАСЦЬ ж. розм. 1. розбалуваність,
розпущеність; 2. розбещеність.
РАЗДУРАНЬІ розм. 1. розпещений, розпуще
ний, розбалуваний; 1. розбещений. — Див.
ще раздурваць.
РАЗДУРВАЦЦА недок., РАЗДУРЬЩЦА док.
розм. 1. розпещуватися, розпеститися, розпус
катися, розпуститися, (док. розм.) розбалувати
ся; 2. (почати свавільно поводитися, давати собі
повну волю) розбещуватися, розбеститися.
РАЗДУРВАЦЬ недок., РАЗДУРЙЦЬ док. розм.
1. розпещувати, розпестити, розпускати, розпустйти, (багатьох, усіх) порозпускати; (док.
розм.) розбалувати; 2. (дозволяти свавільно
поводитися; давати повну волю комусь) роз
бещувати, розбестити.
РАЗДУРФЛЬІ пустотлйвий.
РАЗДУР&ЦЦА док. розм. розпустуватися.
РАЗДЙМ, -му ч. техн. рознімання с., розняття с.
РАЗДЬІМАННЕ див. разнім&нне.
РАЗДЬІМАЦЦА див. разнім&цца.
РАЗДЬІМХЦЬ див. разнім&ць.
РАЗДЙМНЬІ техн. рознімнйй.
РАЗ’бНЧЬІЦЦА док. розстогн&тися.
РАЗЖХБЛЕНЬІ обл. розмачулений, розмоча
лений. — Див. ще разжабліваць.
РАЗЖАБЛІВАННЕ с. обл. розмачулювання, роз
мочалювання.
РАЗЖАБЛІВАЦЦА недок., РАЗЖАБІЦЦА док.
звор., пас. обл. розмачулюватися, розмачули
тися, розмочалюватися, розмочалитися.
РАЗЖАБЛІВАЦЬ недок., РАЗЖАБІЦЬ док. обл.
розмачулювати, розмачулити, розмочалюва
ти, розмочалити.
РАЗЖАВАНЬІ розжований. — Див. ще разжбуваць.
РАЗЖАЛЕНЬІ розжалоблений. — Див. ще разжАльваць.
РАЗЖАЛЬВАЦЦА недок., РАЗЖАЛІЦЦА док.
1. розжалоблюватися, розжалобитися, роз
жалитися; 2. починати, почати нарікати
(плакати).
РАЗЖАЛЬВАЦЬ недок., РАЗЖАЛІЦЬ док. роз-
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жалоблювати, розжалобити, (розм.) розжаляти, розжалити.
РАЗЖОУВАЦЬ недок., РАЗЖАВАЦЬ док.
прям., перен. розжовувати, розжувати; (док.
розм.) розжвйкати.
PA33BPAÉHHE с. роззброєння, (незак. д. ще) роззброювання.
РАЗЗБРОЙВАЦЬ недок., РАЗЗБОїЦЬ док. прям.,
перен. роззброювати, роззброїти.
РАЗЗЛАВАНЬІ розсбрджений; розлючений, роз
лютований; роз’юшений. — Див. ще рашаваць.
РАЗЗЛАВАЦЦА док. розізлйтися; розсбрдитися; розлютуватися, розлютитися; роз’юшйтися.
РАЗЗЛАВАЦЬ док. розізлити; розсбрдити; (ду
же) розлютувати, розлютити; (розм.) роз’юшйти; ягб учйнак - e â ÿ M im é його вчйнок
розізлйв (розсбрдив, розлютив) менб.
РАЗЗЮЗЮКАЦЦА док. прост. розбалакатися,
розбазікатися, розтеревбнитися.
РАЗЛАГАЦЦА недок. звор., пас., РАЗЛАЖЬІЦЦА док. (розпадатися під дією бактерій; дезорганізовуватися) розкладатися, розкластися;
Армія вбрага -ж йлася армія ворога розклалаСЯ

РАЗЛАГАЦЬ недок., РАЗЛАЖЬІЦЬ док. 1. роз
кладати, розкласти; -жмць на Атами розкла
сти на атоми; ~жьщь слбва на марфбмьі роз
класти слово на морфбми; 2. (дезорганізовувати) розкладати, розклйсти; -ж иць йрмію
пращуніка розклйсти армію ворога.
РАЗЛАД, -ду ч. 1. розлад; р. у пр&цм розлад у
праці; 2. розбрат, чвари мн.\ сямбйнм р. родйнний (сімбйний) розбрат, родйнні (сімбйні) чвари; 0 ябльїк ~ду яблуко розбрату (чвар,
незгоди).
РАЗЛАЖЙЦЦА1 док. у різн. знач, розкластися;
-жмуся са сваїмі річамі па ÿcëft xâue розклав
ся зі своїми речами по всій хаті; пахбдньї
лбжак лëгкa -жмуся похідне ліжко лбгко роз
клалося.
РАЗЛАЖЙЦЦА2 див. разлагацца.
РАЗЛАЖЬІЦЬ1 док. 1. у різн. знач, розкласти;
р. тавар розклйсти товар; р. крісла-лбжак роз
класти крісло-ліжко; р. агбнь розкласти во
гонь; р. ваду на кісларїбд і вадарбд розкласти
воду на кисень і водень; р. лік на мнбжнікі
розкласти числб на множники.
РАЗЛАЖЙЦЬ2 див. разлагаць.
РАЗЛАЖФННЕ с. у різн. знач, розклад ч., розкладання, розкладення; р. армії вбрага роз
клад (розкладання) армії ворога; р. хімічних
злучінняу розкладання (розклад) хімічних
сполук.
РАЗЛАЗІЦЦА1недок., РАЗЛЙЗЦІСЯ док. розм.
у різн. знач, розлазитися, розлізтися, (про ба
гато, про все) порозлйзитися; сарбчка -злася
сорочка розлізлася; чаравікі -зліся черевики
розлізлися; агуркі -зліся огірки розлізлися;
гліна -злася глина розлізлася (розкисла).
РАЗЛАЗІЦЦА2 док. розм. (почати багато лази
ти) розлазитися.
РАЗЛАЙДАЧЬІЦЦА док. розм. розлінуватися,
розлінйтися, розледащіти, зледащіти, розле
дачіти, зледачіти.
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РАЗЛАМАНЬІ / РАЗЛОМАНЬІ і . розламаний;
2. розвалений, розібраний. — Див. ще разлбмваць.
РАЗЛАМАЦЬ див. разлбмваць.
РАЗЛАПАТАЦЦА док. 1. (почати дуже лопоті
ти крильми) розлопот&гися, розлопотітися;
2. розбалакатися, розбазікатися, розпатяка
тися, розтеревенитися.
РАЗЛАПІСГЬІ розм. крислатий; ~тае дріва крис
лате дерево.
РАЗЛАТЬІ обл. крислатий; -тая &лка крислата
ялйна.
РАЗЛАХМАЧАНЬІ розкуйовджений; розпатла
ний, розкошланий, розкошлачений, розку
довчений.
РАЗЛАХМАЧВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗЛАХМАЦІЦЦА док. розм. розкуйовджувати
ся, розкуйовдитися; розпатлуватися, розпат
латися, (док.) розкудовчитися.
РАЗЛАХМАЧВАЦЬ недок., РАЗЛАХМАЦІЦЬ
док. розм. розкуйовджувати, розкуйовдити;
розпатлувати, розпатлати, кошлати, розко
шлати, кошлатити, розкошлатити, (док.) роз
кудовчити.
РАЗЛЕГЛАСЦЬ ж. простір ч., обшир ч., роз
долля с.
РАЗЛбГЛЬІ роздольний; широкий, розлогий,
розложистий; -лає пбле широке (розлоге, роз
ложисте) поле.
РАЗЛЕГЧЬІСЯ див. разлягацца.
РАЗЛЙЗЛІК ч. розм. (про людину) кваша ж.,
тютя ч. і ж., мамула ч. і ж., лемішка ч. і ж.,
бамбула ч. і ж.
РАЗЛбЗЛЬІ 1. (насичений вологою) розкйслий,
розлізлий; р. памідбр розкйслий помідор; по
мідор, якйй (що) розкйс; 2. (зношений, ста
рий) благенький, благйй; -льія валенкі бла
генькі валянки (валянці, повстяники, повстякй). — Див. ще разл&зіцца1.
РАЗЛЕЗЦІСЯ див. разлазіцца1.
р а з л Е т а ц ц а док. (почати часто літати)
розм. розлітатися; самалетьі -таліся літакй
розліталися.
РАЗЛІВАЦЦА недок., РАЗЛЇЦЦА док. 1. урізн.
знач, розливатися, розлйтися, (рідко) розіл
лятися, (про багато, про все) порозливатися;
рак& -лілася річка розлилася; малакб -лілбся
молоко розлилося (розіллялося); 2. перен. роз
ливатися, розлитися; па тварьі -ліл&ся пунсбвая
чьфвань (хтось) залйвся рум’янцем (краскою),
зашарівся, зачервонівся, зайшовся рум’ян
цем; 3. недок. пас. розливатися.
РАЗЛІВАЦЬ недок., РАЗЛІЦЬ док. розливати,
розл йти, (рідко) розілляти, (багато, усе) по
розливати; (рідку їжу — ще) насипати, сйпати, насйпати, (багато) понасипати.
РАЗЛІВАЛЬНЬІ розливнйй, розливальний; -ная
лйжка розливальна ложка; ополоник, (діал.)
хохля.
РАЗЛІК, -ку ч. у різн. знач. 1. (дія) розрахунок;
обрахунок, обраховування с., обрахування с.;
вйгода ж., користь ж.\ памйлка V -ку помйлка в розрахунку; 2. (розплата) розраху
нок; (перен. розм. — ще) порахунок; за наяуньї р. за готівку, за готові гроші; узйць р.
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узяти розрахунок, звільнйтися; 3. (надія, очі
кування) сподівання с., сподіванка ж., роз
рахунок; па маіх -ках єн павінен хутка прьібхаць за моїми розрахунками він м£є швйдко
(хутко) приїхати; 4. н&мір; сказ&ць з -кам
сказати з наміром (навмйсно, навмйсне,
умйсно, умйсне); 5. військ, обслуга ж.; куляметньї р. кулеметна обслуга; 6. техн. розра
хунок; р. паравбга катла розрахунок парового
казана (котла); 0 прьіняць у р. узяти до уваги
(кого, що), урахувати (кого, що), зважити (на
кого, що); скінуць з -ку скинути з рахунку,
перестати зважати (на кого, що), не брати
більш до уваги (кого, що)\ звбсці ~кі звестй
рахунки (з ким).
РАЗЛІКОВЬІ у різн. знач, розрахунковий; -вая
югіжка розрахункова кнйжка; р. пермяд роз
рахунковий період.
РАЗЛІНЙЕНЬІ розлініяний.
РАЗЛІНСЙВАННЕ с. розлініювання, розліні
яння, (незак. д. — звичайно) розлініювання.
РАЗЛІНЕЙВАЦЦА недок. пас. розлініюватися.
РАЗЛІНЕЙВАЦЬ недок., РАЗЛІНЕіЦЬ док.
розлініювати, розлініювати, розлініяти.
РАЗЛІНбЙКА ж. розлініювання с., розлініян
ня с., (незак. д. — звичайно) розлініювання с.
РАЗЛІТАВАНЬІ див. распайни.
РАЗЛІТАВАЦЦА див. распайцца.
РАЗЛГГАВАЦЬ див. распайць.
РАЗЛГГО^ВАННЕ див. расп&йванне.
РАЗЛІТОУВАЦЦА див. расп&йвацца.
РАЗЛІТОУВАЦЬ див. расп&йваць.
РАЗЛЇУ, -ліву ч. 1. у різн. знач, розлйв; (незак.
д. — звичайно) розливання с.; р. ст&лі розлйв
стіл і; 2. (річки тощо) розлиттй с., розлйв;
повінь ж., повідь ж., водопілля с.
РАЗЛІУКА ж. розлйв ч., (незак. д. — звичайно)
розливання с.\ р. металу розлйв металу.
РАЗЛїУШЧЬІК ч. спец, розливальник, розли
вач, розлй вник.
РАЗЛІУШЧЬІЦА ж. спец, розливальниця.
РАЗЛІЧАНЬІ / РАЗРАХАВАНЬІ розрахований.
РАЗЛЇЧВАННЕ с. розраховування.
РАЗЛІЧВАЦЦА і РАЗРАХО^ВАЦЦА недок., РАЗЛІЧЬІЦЦА і РАЗРАХАВАЦЦА док. 1. розра
ховуватися, розрахуватися; (док.: помститися — ще розм.) порахуватися; -чйцца з раббчьімі за раббту розрахуватися з робітниками
за роботу; -чйцца з вбрагам розрахуватися
(порахуватися) з ворогом; 2. (узяти розраху
нок) розрахбвуватися, розрахуватися; звіль
нятися, звільнйтися; 3. військ, розподіляти
ся, розподіл йти ся; 4. недок. пас. розрахову
ватися; обраховуватися; зважуватися; звіль
нятися.
РАЗЛЇЧВАЦЬ недок., РАЗЛІЧЙЦЬ док. 1. роз
раховувати, розрахувати; (підрахувати — ще)
обраховувати, обрахувати; -чьщь кошт вьід&ння розрахувати вартість видання; 2. (ура
ховувати, брати до уваги) розрахбвувати,
розрахувати, зважувати, звйжити; -чйць сіли
розрахувати (звйлаїти) [свої] сйли; 3. (вида
вати плату) розрахбвувати, розрахувати;
(видавши зароблені гроші, дати розрахунок)
звільняти, звільнйти; 4. військ, розподілйти,
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розподілйти; 5. (на кого-що — недок.: мати
надію) розраховувати (на кого-що), сподівати
ся (на кого-що, кого-чого); -лічваць на дапамбгу розраховувати на допомогу; -чвай на
мянё розраховуй на мене; не -чвау сустрЗць
вас тут не сподівався зустріти вас тут.
РАЗЛОГ, -гу ч. і РАЗЛОГА, -гі ж. розм. простір ч.,
просторінь ж.; (про площу на земній повезхні
— ще) обшир ч.
РАЗЛОГІ широкий, розлогий, розложистий.
РАЗЛОМАНЫ див. разлам&ны.
РАЗЛОМВАЦЬ і РАЗЛОМЛІВАЦЬ недок., РАЗЛАМАЦЬ док. 1. розламувати, розламати,
(багато, усе) порозламувати; 2. (руйнувати)
розвалювати, розвалйти, (багато, усе) пороз
валювати; розбирати, розібрати, (багато, усе)
порозбирати; 3. (про болісне відчуття) розм.
розламувати, розломлювати, розломйти.
РАЗЛУЗАНЫ і РАЗЛУЗАНЬІ розлузаний, роз
лущений.
РАЗЛУЗВАЦЬ недок., РАЗЛУЗАЦЬ док. розлу
зувати, розлузати, розлущувати, розлущити.
РАЗЛУПЛЕНЫ розм. 1. розірваний; роздер
тий, розідраний; пошматований, розшмато
ваний; розпанаханий; рознйзаний; 2. роздрйпаний; подряпаний; роздертий. — Див.
ще разлупліваць.
РАЗЛУПЛІВАЦЬ недок., РАЗЛУПЇЦЬ док.
1. розривати, розірвати, (багато, усе) пороз
ривати; роздирати, роздерти, розідрати, (ба
гато, усе) пороздирати; (на шматки — ще)
шматувати, пошматувати, розшматовувати,
розшматувати; (надвоє розм. — ще) розпана
хувати, розпанахати; (ривком рідко — ще) роз
низувати, рознизати; І. (шкіру) роздряпувати,
роздряпати, (багато, усе) пороздряпувати;
(укривати подряпинами — ще) дряпати, по
дряпати; роздирати, роздерти, (багато, усе)
пороздирати.
РАЗЛУЧАЛЬНІК ч. техн. роз’єднувач.
РАЗЛУЧАНАСЦЬ ж. 1. розлученість; 2. роз’
єднаність.
РАЗЛУЧАНЫ 1. розлучений; 2. роз’єднаний.
РАЗЛУЧАЦЦА недок., РАЗЛУЧЫЦЦА
1. роз
лучатися, розлучитися; 2. (про контакт) роз’
єднуватися, роз’єднатися; 3. (втрачати) роз
ставатися, розстатися (з чим); -чыцца з дум
кам аб шч&сці розлучйтися з думкою про щастя.
РАЗЛУЧАЦЬ недок., РАЗЛУЧЙЦЬ док. 1. роз
лучати, розлучйти; -чыць сябрбу розлучйти
друзів; 2. (переривати контакт) роз’єднува
ти, роз’єднати; -чыць канцы правадбу роз’єдна
ти кінці дротів (проводів); 3. розділяти, роз
діл йти; -чыць чарад^ на дзвё часткі розділ йти
череду на дві частйни.
РАЗЛУЧЙННЕ с. (дія) 1. розлучення, (незак.
д. — ще) розлучання; 2. роз’єднання, (незак.
д. — ще) роз’єднування.
РАЗЛЙГАНЫ / РАЗЛЫГАНЫ розлйганий;
розв’язаний. — Див. ще разлыгваць.
РАЗЛЙГВАННЕ с. розлйгування; розв’язування.
РАЗЛЙГВАЦЦА недок., РАЗЛЫГАЦЦА док.
(про велику рогату худобу) розлйгуватися,
розлигатися; (про інших свійських тварин)
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розв’язуватися, розв’язатися; конь разльїгауся кінь розв’язався.
РАЗЛЙГВАЦЬ недок., РАЗЛЬІГАЦЬ док. (про
велику рогату худобу) розлйгувати, розлига
ти; -гаць карбву розлигати корову; (про інших
свійських тварин) розв’язувати, розв’язати.
РАЗЛЮТАВАНА прислівн. розлютовано, роз
лючено.
РАЗЛЮТАВАНАСЦЬ ж . розлютованість, роз
люченість.
РАЗЛЮТАВАНЬІ розлютований, розлючений;
(розм.) роз’юшений.
РАЗЛЮТАВАЦЦА док. розлютуватися, розлю
титися, злютіти; (розм.) роз’юшитися, злютуватися.
РАЗЛЮТАВАЦЬ док. розлютувати, розлюти
ти; (розм.) роз’юшйти.
РАЗЛЯГАЦЦА недок., РАЗЛЕГЧЬІСЯ док.
розм. у різн. знач, розлягатися, розлягтйся.
РАЗЛЯЙЦАЦЬ док. зняти віжки; р. каня зняти
віжки з коня.
РАЗМАЖДЖдРАНЬІ розм. розтрощений, роз
дроблений, розміжчений; розчереплений.
РАЗМАЖДЖЗРВАЦЦА недок. звор., пас.,
РАЗМАЖДЖФРЬІЦЦА док. розм. розтрощу
ватися, розтрощйтися, роздроблятися, роз
дроблюватися, роздробйтися, розміжчувати
ся, розміжчйтися.
РАЗМАЖДЖ&РВАЦЬ недок., РАЗМАЖДЖ&РЬІЦЬ док. розм. розтрощувати, розтрощйти, (багато, усе) порозтрощувати; роздроб
ляти, роздроблювати, роздробйти, (багато,
усе) пороздробляти, пороздроблювати; роз
міжчувати, розміжчйти; (док.: голову — розм.)
розчерепйти.
РАЗМАЗВАЦЬ недок., РАЗМАЗАЦЬ док. 1. роз
мазувати, розмазати, (багато, усе) порозма
зувати; (розм.) розвозити, розвезтй, (багато,
усе) порозвозити; розмащувати, розмастйти,
(недок.) квацати, квацяти; 2. перен. розм.
розмазувати, розмазати, (багато, усе) пороз
мазувати; розвозити, розвезтй, (багато, усе)
порозвозити.
РАЗМАЗНЙ прям., перен. розм. 1. ж. (рідка ка
ша, густа несмачна юшка тощо) розмазня;
2. ч. і ж. (про нерішучу людину) кваша ж.,
тютя, мамула, лемішка, бамбула.
РАЗМАЛАЦЇЦЦА див. размалбчвацца.
РАЗМАЛАЦІЦЬ див. размалбчваць.
РАЗМАЛЕВАНЬІ див. размаляв&ньї.
РАЗМАЛЕУВАЦЦА недок., РАЗМАЛЯВАЦЦА
док. у різн. знач, розмальовуватися, розмалю
ватися.
РАЗМАЛЕУВАЦЬ недок., РАЗМАЛЯВАЦЬ док.
у різн. знач, розмальовувати, розмалювати;
-ваць в&зу розмалювати вазу; -в&ць твар роз
малювати обличчя; -в&ць непрьіглядную рзч
розмалювати непривабливу річ; єн так -вау
свае пбспехі! він так розмалював свої успіхи!
р а з м а л Е У ш ч ь ік ч. спец, розмальовувач.
РАЗМАЛВУШЧЬІЦА ж. спец, розмальовувачка.
РАЗМАЛОЦЦА див. размблвацца.
РАЗМАЛОЦЬ див. размблваць.
РАЗМАЛОЧАНЬІ розм. розбйтий; розтроще-
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ний, розтовчений, розхряпаний. — Див. ще
размалбчваць.
РАЗМАЛОЧВАЦЦА недок. пас., РАЗМАЛАЦІЦЦА док. розбиватися, розбйтися; розтро
щуватися, розтрощйтися, (док.) розтовктйся.
РАЗМАЛОЧВАЦЬ недок., РАЗМАЛАЦЇЦЬ док.
розбивати, розбйти, (багато, усе) порозби
вати; (на друзки — ще) розтрощувати, розтрощйти, (док. розм.) розтовктй, розхряпати.
РАЗМАЛЯВАНЫ і РАЗМАЛЁВАНЫ у різн. знач.
розмальований; -ваная ваза розмальована ваза;
-ваная дзяучына розмальована дівчина.
РАЗМАЛЯВАЦЦА див. размалёувацца.
РАЗМАЛЯ ВАЦЬ див. размалёуваць.
РАЗМАРК1РАВАНЫ / РАЗМАРК1Р0ВАНЫ
розмаркований.
РАЗМАРКІРАВАЦЬ док. розмаркувати.
РАЗМАТАНЬІ1розмотаний; розсотаний. — Див.
ще размбтваць.
РАЗМАТАНЬІ2 розтрачений. — Див. ще разматаць2.
РАЗМАТАЦЦА див. размбтвацца.
РАЗМАТАЦЬ1 див. размбтваць.
РАЗМАТАЦЬ2 док. розм. розтратити; р. грбшы
розтратити гроші.
РАЗМАТЛАШЫЦЬ док. розм. 1. розбйти, (бага
то, усе) порозбивати; (на друзки — ще) розтрощйти, (розм.) розтовктй, розхрятати; 2. розірва
ти, (багато, усе) порозривати; роздерти, розі
драти, (багато, усе) пороздирати; (на шматки
— ще) пошматувати, розшматувати; р. хустку
розірвати (пошматувати, розшматувати) хуст
ку; 3. розтріпати; розкуйовдити; (волосся, пір'я
тощо — ще) скуйовдити, (розм.) розпатлати.
РАЗМАХ, -ху ч. у різн. знач, розмах; з ~ху з
розмаху; (розбігшись — ще) з розгону, з роз
бігу.
РАЗМАХВАЦЦА недок., РАЗМАХНУЦЦА док.
розмахуватися, розмахнутися.
РАЗМАХВАЦЬ недок., РАЗМАХНУЦЬ док.
розмахувати, розмахнути; (чимось — ще) ви
махувати.
РАЗМАЦАВАННЕ спец. с. розкріплювання,
розкріплення.
РАЗМАЦАВАНЬІ спец, розкріплений. — Див.
ще размацбуваць.
РАЗМАЦОУВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗМАЦАВАЦЦА док. спец, розкріплюватися, роз
кріплятися, розкріпйтися.
РАЗМАЦОУВАЦЬ недок., РАЗМАЦАВАЦЬ
док. спец, розкріплювати, розкріпляти, розкріпйти.
РАЗМАЧЬІЦЬ див. размбчваць.
РАЗМЕЖАВАЛЬНІК ч . розмежувач.
РАЗМЕЖАВАЛЬНЫ розмежувальний.
РАЗМЕЖАВАННЕ с . у різн. знач, розмежуван
ня, (незак. д — ще) розмежовування.
РАЗМЕЖАВАНЫ у різн. знач, розмежований.
— Див. ще размяжбуваць.
РАЗМЕЖАВАЦЬ див. размяжбуваць.
РАЗМЁН, -ну ч. у різн. знач, розмін; р. грбшай
розмін грошей; р. фігур (у шахах) розмін фігур.
РАЗМЁНЬВАЦЬ недок., РАЗМЯНЙЦЬ док.
1. (речі й т. ін.) обмінювати, обміняти;
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2. (гроші) розмінювати, розміняти; (розм. —
ще) розбивати, розбйти.
РАЗМЕР, -ру ч. у різн. знач, розмір.
РАЗМбРВАЦЬ недок., р а з м Е р а ц ь док. роз
міряти, розміряти.
РАЗМЕРКАВАЛЬНІК ч . 1. у різн. знач, розпо
дільник; 2. (про людину) розподілювач.
РАЗМЕРКАВАЛЬНЬІ розподільний.
РАЗМЕРКАВАННЕ с . 1. розподіл ч.; (дія — ще)
розподіляння, розподілення; 2. (дія) розта
шування, (незак. д. — ще) розташовування;
розміщення, (незак. д. — ще) розміщання,
розміщування; розставлення, (незак. д. —
ще) розставляння.
РАЗМЕРКАВАНЬІ 1. розподілений; 2. розта
шований, розміщений. — Див.
размяркбуваць.
РАЗМЕРКАВАЦЦА див. размяркбувацца.
РАЗМЕРКАВАЦЬ див. размяркбуваць.
РАЗМЕСЦІ див. размятаць.
РАЗМЕТАЦЦА див. размятацца.
РАЗМЕТАЦЬ див. размят&ць.
РАЗМЕТВАЦЦА див. размятацца.
РАЗМЕТВАЦЬ див. размятаць.
РАЗМЕТАЧНЬІ розмічальний.
РАЗМЕТКА ж . розмічання с ., розмічування с.
РАЗМЕТЧЬІК ч . спец, розмітник.
РАЗМбТЧЬІЦА ж. спец, розмітниця.
РАЗМЕЦЕНЬІ розметений. — Див. ще размятаць.
РАЗМЕіііАНЬІ1 розмішений. — Див. ще размешваць2.
РАЗМЕіііАНЬІ2 див. размяш&ньї.
РАЗМЕШВАЦЬ1 недок., РАЗМЯШАЦЬ док.
(мішаючи, розчиняти) розмішувати, розміша
ти, (багато, усе) порозмішувати; розколочу
вати, розколотйти, (багато, усе) порозколо
чувати.
РАЗМЕШВАЦЬ2 недок., РАЗМЯСІЦЬ док.
(тісто й т. ін.) розмішувати, розмісйти, (ба
гато, усе) порозмішувати; (док.: грязь на до
розі — ще розм ) розгрузйти, згрузйти.
РАЗМІНІРАВАННЕ с. розмінування.
РАЗМІНЇРАВАНЬІ розмінований. — Див. ще
размініраваць.
РАЗМІНЇРАВАЦЦА недок. пас. розмінуватися.
РАЗМІНІРАВАЦЬ недок. і док. розміновувати,
розмінувати.
РАЗМНАЖАЛЬНЬІ техн. множнйй, розмно
жувальний.
РАЗМНАЖАЦЬ і РАЗМНОЖВАЦЬ недок., РАЗМ НОЖ ЬІЦЬ док. 1. у різн. знач, розмножу
вати, розмножити, (багато, усе) порозмно
жувати; 2. розвбдити, розвестй, (багато, усе)
порозводити; розплоджувати, розплодйти, (ба
гато) порозплоджувати; -ж&ць трусбу роз
плоджувати (розвбдити) кролів; -жьіць спіс
розмножити спйсок.
РАЗМНАЖдННЕ с. 1. розмноження, (незак.
д. — ще) розмножування; розведення, (незак.
д. — ще) розводження; розплодження, (не
зак. д. — ще) розплоджування; 2. біол. роз
множення; вегетатмунае р. вегетатйвне роз
множення.
РАЗМОЛ, -лу ч. у різн. знач. 1. (дія) розмел,
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(незак. д. — звичайно) розмелювання с.;
2. (якістьрозмеленого зерна) млйво с., (рідше)
помёл; мука прбстага ~лу борошно (мука)
простого млйва.
РАЗМОЛАНЫ / РАЗМОЛАТЫ розмёлений. —
Див. ще размблваць.
РАЗМОЛВАННЕ с. розмёлювання.
РАЗМОЛВАЦЦА недок., РАЗМАЛОЦЦА док.
1. розмёлюватися, розмолотися, (про бага
то, про все) порозмёлюватися; жыта дббра
-малолася жйто добре розмололося; 2. (зно
шуватися) спрацьовуватися, спрацюватися;
утулка -малблася втулка спрацювалася.
РАЗМОЛВАЦЬ недок., РАЗМАЛОЦЬ док. розмёлювати, розмолоти, (багато, усе) порозмёлювати.
РАЗМОТВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗМАТАЦЦА док. розмотуватися, розмотатися; розсо
туватися, розсотатися.
РАЗМОТВАЦЬ недок., РАЗМАТАЦЬ док. розмотувати, розмотати; (нитки тощо; перен. —
ще) розсотувати, розсотати.
РАЗМОТКА ж. розмотування с.
РАЗМОЧВАЦЬ недок., РАЗМАЧЙЦЬ док. роз
мочувати, розмочйти, (багато, усе) порозмо
чувати; 0 -чыць лік спорт, розм. розмочйти
рахунок, зіскочити (сплигнути) з нуля.
РАЗМОЧКА ж. спец, розмочування.
РАЗМРОіЦЦА док. розм. розмріятися, розма
ритися.
РАЗМЫВАЛЬНАСЦЬ ж. розмйвність.
РАЗМЬІВАЛЬНІК ч. техн. розмивач.
РАЗМЫВАЦЬ недок., РАЗМ ЙЦЬ док. розми
вати, розмйти, (багато, усе) порозмивати; дарбгу -мыла безос. дорогу розмйло.
РАЗМЬІКАЛЬНІК ч. техн. розмикач.
РАЗМЫКАЦЬ недок., РАЗАМКНУЦЬ док. роз
микати, розімкнути.
РАЗМЙУКА ж. розмивання с.
РАЗМЯЖО^ВАЦЬ недок., РАЗМЕЖАВАЦЬ док.
прям., перен. розмежовувати, розмежувати;
~в&ць панйцці розмежувати поняття.
РАЗМЯЖО^КА ж. розм. розмежування с., (не
зак. д. — ще) розмежовування с.
РАЗМЯКЧАЛЬНЬІ мед. розм’якшувальний; р.
пл&стыр розм’якшувальний пластир.
РАЗМЙКЧАНАСЦЬ ж. розм’якшеність, по
м’якшеність; (перен. — звичайно) лагідність.
РАЗМЙКЧАНЫ прям., перен. розм’якшений,
пом’якшений; (у знач, прикм. перен. — ще)
лагідний.
РАЗМЯКЧАЦЦА недок. звор., пас., РАЗМЯКЧЙЦЦА док. розм’йкшуватися, розм’якшйтися, пом’якшуватися, пом’якшйтися, (не
док.) м’якшйтися.
РАЗМЯКЧАЦЬ недок., РАЗМ ЯКЧЙЦЬ док.
прям., перен. розм’якшувати, розм’якшйти,
пом’йкшувати, пом’якшйти, (недок.) м’якшйти; -чыць воск награв&ннем розм’якшйти
віск нагріванням.
РАЗМЯКЧФННЕ с. прям., перен. розм’йкшення, (незак. д. — ще) розм’йкшування; по
м’якшення, м’йкшення.
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РАЗМЯНІЦЬ док. (гроші) розмінйти; р. грбшьі
розмінйти фОШІ.
РАЗМЯНЙНЬІ 1. обміняний, обмінений;
2. розміняний. — Див. ще размбньваць.
РАЗМЯНЙЦЬ див. размбньваць.
РАЗМЯРКОУВАННЕ с. 1. розподіл ч.; (дія ще) розподілйння, розподілення; 2. (дія) роз
ташування, (незак. д. — ще) розташовування,
розміщення, (незак. д. — ще) розміщання,
розміщування.
РАЗМЯРКОУВАЦЦА недок., РАЗМЕРКАВАЦЦА док. 1. розподіл йтися, розподіл йтися; ігракі ~в&ліся па групах гравці розподілйлися
по групах; 2. розташовуватися, розташува
тися; розміщатися, розміщуватися, розмістйтися, (про багато, про все, про всіх) пороз
міщатися, порозміщуватися; кнігі уд&ла ~валіся у шафе кнйги вдало розмістйлися в
шафі; 3. недок. пас. розподілятися, розташо
вуватися; розміщатися, розміщуватися.
РАЗМЯРКОУВАЦЬ недок., РАЗМЕРКАВАЦЬ
док. 1. розподілйти, розподіл йти, (багато, усе,
усіх) порозподілйти; ~в&ць пуцеукі розподі
лйти путівки; 2. розташбвувати, розташува
ти; розміщати, розміщувати, розмістити, (ба
гато, усе, усіх) пороміщати, порозміщувати;
-ваць кніп па паліцах розмістити кнйги на
полйцях; 3. (прикидати; приблизно визнача
ти) розмірковувати, розміркувати.
РАЗМЯТАЦЦА / РАЗМЕТВАЦЦА недок. пас.
розмітатися.
РАЗМЯТАЦЬ і РАЗМЕТАЦЬ, РАЗМЕТВАЦЬ
недок., РАЗМЕСЦІ док. розмітати, розмести.
РАЗМЯ^КАЦЦА док. розм. рознявчатися, рознйвкатися.
РАЗМЯШАНЬІ / РАЗМЕШАНЬІ розмішаний,
розколочений. — Див. ще размбшваць1.
РАЗМЯШАЦЬ див. размбшваць1.
РАЗНАВАГАВЬІ різної вагй.
р а з н а в ї д н а с ц ь ж. 1. різновид ч.; 2. біол.
різновйдність, різновид ч.
РАЗНАВІДНЬІ книжн. різноманітний, різний.
РАЗНАВОКІ різноокий.
РАЗНАДЗІЦЦА док. розм. приохотитися, (розм.)
розохотитися (до чого)', призвичаїтися (до чого).
РАЗНАДЗІЦЬ док. розм. приохотити, заохоти
ти, (розм.) розохотити; призвичаїти, (здебіль
шого до чогось поганого) знадити.
РАЗНАМЕРНЬІ різного розміру.
РАЗНАМО^Е с. різномовність.
РАЗНАМО^НЬІ різномовний.
РАЗНАМЙСНАСЦЬ ж. розбіжність у думках;
(рідше книжн.) різнодумство с., різнодумність.
РАЗНАМЙСНЬІ різнодумний.
РАЗНАПОЛЬІ різностатевий.
РАЗНАСТАІЦЬ недок. книжн. різноманітити,
урізноманітнювати, (рідко) розмаїтити; (поез.) різнобарвити.
РАЗНАСТАЙНА прислівн. 1. різноманітно; 2. різ
нобічно.
РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ж. 1. різноманітність;
(книжн.) розмаїтість; 2. різнобічність.
РАЗНАСТАЙНЬІ 1. різноманітний; різний; усй-
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кий, усілякий; 2. (який охоплює різні боки, з
різноманітними інтересами) різнобічний.
РАЗНЕРВАВАНАСЦЬ ж. рознервованість.
РАЗНЕРВАВАНЬІ рознервований.
РАЗНЕРВАВАЦЦА док. рознервуватися.
РАЗНІМАННЕ і РАЗДЫМАННЕ с. 1. розні
мання, розняття; розтискання, розтйснення;
2. (тих, що б'ються) рознімання; 3. (на час
тини) розбирання.
РАЗНІМАЦЦА і РАЗДЫМАЦЦА недок ., РАЗНЙЦЦАдок. 1. розніматися, рознятися; (про
щелепи) розтискатися, розтискуватися, розтйснутися; 2. недок. пас. розніматися; роз
тискатися, розтаскуватися; розборонятися;
розбиратися.
РАЗНІМАЦЬ / РАЗДЫМАЦЬ недок., РАЗНЙЦЬ док. 1. рознімати, розняти, (багатьох,
усіх) порознімати; (щелепи) розтискати, розтис
кувати, розтиснути; 2. (тих, що б'ються) роз
бороняти, розборонйти; 3. (на частини) розби
рати, розібрати, (багато, усе) порозбирати.
РАЗНІТАВАНЬІ спец, розболтований.
РАЗНІТОУВАЦЦА недок. пас. спец, розболтовуватися.
РАЗНІТОУВАЦЬ недок., РАЗНІТАВАЦЬ док.
спец, розболтовувати, розболтувати.
РАЗНОЖКА ж. розм. спец, розпірка.
РАЗНОСІЦЬ недок., РАЗНЁСЦ1 док. 1. розно
сити, рознестй, (багато, усе) порозносити;
~н£сці газёты па кватЗрах рознестй газети по
квартйрах; вёцер -нёс пыл вітер розніс (роз
віяв) пил (порох); 2. (піддавати гострій кри
тиці) розносити, рознестй, шпетити, виш
петити, кобёнити, вйкобенити, батькувати,
вйбатькувати; -несці кагб-нёбудзь у газеце
ознестй (вйшпетити) кого-небудь у газеті;
. розносити, рознестй, роздувати, роздути,
розпирати, розперти; ~сла шчаку рознесло
(роздуло, розперло, розігнало) щоку; 4. (руй
нувати) розносити, рознестй, розбивати, розбйти, (багато, усе) порозбивати; розтрощу
вати, розтрощйти, (багато, усе) порозтрощу
вати; 5. (чутки, плітки) розносити, рознес
тй, пошйрювати, пошйрити; (таємницю)
розголошувати, розголосйти, розбовкувати,
розбовкати, розляпувати, розляпати.
РАЗНОСКА ж. розм. рознесення с., рознос ч.,
розношення с.
РАЗНОСНЫ 1. розноснйй; ~ная кніга розно
сна кнйжка (кнйга); р. г&ндаль розносна тор
гівля; 2. (який містить різку критику) розм.
розноснйй; (різкий) гострий; нищівнйй.
РАЗНЬІ різьблений; ~ныя упрьігбжанні різь
блені прикраси.
РАЗНЙ ж. прям., перен. різанйна, різня.
РАЗНЯВОЛЕННЕ / РАЗНЯВОЛЬВАННЕ с.
прям., перен. розкріпачення, (незак. д. — ще)
розкріпачування.
РАЗНЯВОЛЕНЫ прям., перен. розкріплений.
РАЗНЯВОЛЬВАННЕ див. разнявбленне.
РАЗНЯВОЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗНЯВОЛІЦЦА док. розкріпачуватися, розкрі
пач итися.
РАЗНЯВОЛЬВАЦЬ недок., РАЗНЯВОЛІЦЬ док.
прям., перен. розкріпачувати, розкріпачити.
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РАЗНЙТЬІ 1. рознятий; розтйснутий, розтйснений; 2. розборонений; 3. розібраний. —
Див. ще разнімаць.
РАЗНЙЦЦА див. разнім&цца.
РАЗНЙЦЬ див. разнімаць.
РАЗОРА ж . борозна.
РАЗОРКА ж . у різн. знач, борозенка.
РАЗРАБАВАНЬІ розфабований, пофабований.
— Див. ще разрабаваць.
РАЗРАБАВАЦЬ док. розфабувати, пофабувати.
РАЗРАБЛЙЦЦА і РАЗРОБЛІВАЦЦА недок.,
РАЗРАБЇЦЦА док. 1. (зношуватися в роботі)
спрацьовуватися, спрацюватися; утулка ~білася втулка спрацювалася; 2. недок. пас. об
роблятися, оброблюватися; розшйрюватися,
розширятися.
РАЗРАБЛЙЦЬ і РАЗРОБЛІВАЦЬ недок., РАЗРАБІЦЬ док. 1. (землю) обробляти, оброб
лювати, обробйти, (багато, усе) пообробля
ти; 2. розшйрювати, розширяти, розшйрити, (багато, усе) порозширяти, порозшйрювати.
РАЗРАДЖАЦЦА недок. звор., пас., РАЗРАДЗІЦЦА док. у різн. знач, розряджатися, розрядйтися; злектрмчндо батарзя -дзілася електрйчна батарея розрядйлася; абст&віньї ~дзіліся обставини розрядйлися
РАЗРАДЖАЦЬ / РАЗРАДЖВАЦЬ недок., РАЗРЛДЗІЦЬ док. у різн. знач, розряджати, розрядйти; -дзіць вінтбуку розрядйти гвинтівку;
-дзіць напружаную атмасферу розрядйти на
пружену атмосферу.
РАЗРАДЖ&ННЕ с. (рушниці, батареї тощо)
розрядження, розряд ч., (незак. д. — ще) роз
ряджання.
РАЗРАДЗЇЦЦА1 див. разрадж&цца.
РАЗРАДЗЇЦЦА2 док. розм. (народити) розродйтися, (розм.) обродйтися.
РАЗРАЗАЛЬНЬІ спец, розрізувальний, розрізнйй.
РАЗРАЗАЦЬ і РАЗР&ЗВАЦЬ недок., РАЗРЙЗАЦЬ док. розрізувати, розрізати, розрізати,
(багато, усе) порозрізувати; (на частини —
ще) розкраювати, розкраяти, (багато, усе)
порозкраювати, краяти, покраяти; (на великі
шматки — ще розм.) розбатовувати, розбату
вати; розтинати, розтяти, розітнути, (багато,
усе) порозтинати; -рЗзаць матЗрьію розрізати
тканйну (матерію); -різаць варбжьі атр&д
розрізати ворожий загін; -рЗзаць нарму роз
різати нарйв; -рЗзаць нагу розрізати ногу;
-різаць палбна розрізати (розпилйти) поліно.
РАЗРАУНАВАНЬІ розрівняний; розправлений;
вйрівняний, розрівняний; розгладжений. —
Див. ще разраунбуваць.
РАЗРАУНО у ВАННЕ с. 1. розрівнювання;
2. розправлення, (незак. д. — ще) розпра
вляння; розпрямлення, (незак. д. — ще) роз
прямляння, розпрямлювання; вйрівняння, роз
рівняння, (незак. д. — ще) вирівнювання,
розрівнювання; розгладження, (незак. д. —
ще) розгладжування.
РАЗРАУНОУВАЦЦА недок., р а з р а У н а в а ц ЦА і РАЗРАУШЩЦА док. 1. розрівнювати
ся, розрівнятися, (про багато, про все) пороз-
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рівнюватися; 2. розправлятися, розправити
ся; розпрямлятися, розпрямитися; вирівню
ватися, вйрівнятися, (про багато, про все) по
вирівнюватися; розрівнюватися, розрівняти
ся; розгладжуватися, розгладитися; 3. недок.
пас. розрівнюватися, розправлятися, розпря
млятися; вирівнюватися, розрівнюватися.
РАЗРАУНОУВАЦЬ недок., РАЗРАУНАВАЦЬ і
РАЗРАУНЙЦЬ док. 1. розрівнювати, розрів
няти, (багато, усе) порозрівнювати; -ваць
пляцбуку розрівняти майданчик; 2. (знищу
вати на чомусь складки) розправляти, роз
правити, розпрямляти, розпрямйти; вирів
нювати, вйрівняти, (багато, усе) повирівню
вати; розрівнювати, розрівняти; розгладжу
вати, розгладити, (док.: зім'яте — ще)
розібгати; -наць ліст паперьі розгладити ар
куш паперу.
РАЗРАХАВАН ЬІ див. разлічаньї.
РАЗРАХАВАЦЦА див. разлічвацца.
РАЗРАХАВАЦЬ див. разлічваць 1.
РАЗРАХОУВАЦЦА див. разлічвацца.
РАЗРАХОУВАЦЬ див. разлічваць 1.
РАЗРУМЗАЦЦА док. розм. розревітися, розревтйся; (розм.) розрюматися, розрюмсати
ся, розпустйти нюні, розпустйти рюмси (рю
ми), розквасити губи.
РАЗРЬІВАЦЬ1недок., РАЗАРВАЦЬ док. розри
вати, розірвати, (багато, усе) порозривати;
роздирати, роздерти, розідрати, (багато, усе)
пороздирати; (на шматки — ще) шматувати,
пошматувати, розшматовувати, розшматува
ти; (надвоє — ще розм.) розпанахувати, роз
панахати; (ривком рідко — ще) рознйзувати,
рознизати; разарваць вярбуку розірвати мо
тузка (мотузок, мотузку); ваукі -вклі авечку
вовкй роздерли вівцю; (відносини, зв'язки —
ще) поривати, порвати; разарваць дьіпламатьічньїя аднбсіньї розірвати дипломатйчні від
носини; (серце, душу — звичайно) краяти,
розкраювати, розкраяти; 0 каб цябе (ягб, яе)
-в іл а прост. вульг. щоб ти (він, вона) луснув
(луснула).
РАЗРЬІВАЦЬ2 недок., РАЗРЬІЦЬ док. (рилом
— про тварин) розривати, розрйти, (багато,
усе) порозривати.
РАЗРЬІСАВАНЬІ розмальований. — Див. ще
разрнсбуваць.
РАЗРЬІСО^ВАЦЦА недок. пас. розмальовува
тися.
РАЗРЬІСОУВАЦЬ недок., РАЗРЬІСАВАЦЬ док.
(олівцем і пером) розмальовувати, розмалю
вати.
РАЗРЬІСО^КА ж. розмалювання с., (незак. д.
— ще) розмальовування с.
РАЗРЙУКА ж. перепочйнок ч., (рідше) перепочйвок ч., передих ч.
РАЗРЬІХЛбННЕ с. розпушення, (незак. д. —
ще) розпушування; підпушення, (незак. д. —
ще) підпушування.
РАЗРЙХЛЕНЬІ розпушений; підпушений. —
Див. ще разрьіхляць.
РАЗРЬІХЛЯЛЬНІК ч. с.-г. розпушувач.
РАЗРЬІХЛЙЛЬНЬІ с.-г. розпушувальний, під
пушувальний.
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РАЗРЫХЛЯЦЦА недок. пас., РАЗРЬІХЛІЦЦА
док. розпушуватися, розпушитися, (про бага
то, про все) порозпушуватися; підпушувати
ся, підпушитися, (про багато, про все) попід
пушуватися.
РАЗРЬІХЛЯЦЬ недок., РАЗРЬІХЛІЦЬ док. роз
пушувати, розпушити, (багато, усе) пороз
пушувати; підпушувати, підпушити, (бага
то, усе) попідпушувати.
РАЗРЗДЖВАЛЬНІК ч. спец, розріджувач.
РАЗРдДЖВАЦЦА недок. пас., РАЗРЭДЗЩЦА
док. у різн. знач, розріджуватися, розрідйтися.
РАЗРдДЖВАЦЬ недок., РАЗР&ДЗІЦЬ док.
(робити рідшим) розріджувати, розрідйти, (ба
гато, усе) порозріджувати; розводити, розвестй, (багато, усе) порозводити; -дзіць раствбр розрідйти (розвестй) розчин; -дзіць пасёвы розрідйти (прорідйти) посіви (засіви);
-дзіць павётра розрідйти повітря.
РАЗРЕЗ, -зу ч. 1. розріз; (розріз, зроблений під
час кроєння) розпірка ж.; р. на руці розріз на
руці; р. вачЗй розріз очей; папярбчны р. по
перечний розріз; 2. (дія) розріз, (незак. д. —
звичайно) розрізування с.; розкраювання с.,
краяння с.; розтин, (незак. д. — звичайно)
розтинання с.; у гётым ~зе у цьому розрізі;
ІСЦІ У р. ітй в розріз (з чим).
РАЗРЭЗАЦЬ див. разразаць.
РАЗР^ЗВАЦЬ див. разразаць.
РАЗРЭКЛАМАВАНЫ розм. розрекламований.
— Див. ще разрэкламаваць.
РАЗРЭКЛАМАВАЦЬ док. розм. розрекламувати.
РАЗУДАЛЫ молодецький; (розм.) хвацький.
РАЗУЗНАВАЦЬ див. развёдваць.
РАЗУЗНАЦЬ див. развёдваць.
РАЗУКАМПЛЕКТАВАНЫ розукомплектований.
— Див. ще разукамплектаваць.
РАЗУКАМПЛЕКТАВАЦЬ док. розукомплекту
вати.
РАЗУМЁЦЦА недок. розумітися, матися на
увазі (думці); пад гётым -мёецца якраз тбе, аб
чым вы гавбрьще під цим розуміємо (маємо на
увазі) саме те, про що ви кажете; 0 самб саббй разумёецца звичайно, зрозуміло, звичай
на (певна) річ, звичайне діло.
РАЗУМЁЦЬ недок., ЗРАЗУМЁЦЬ док. у різн.
знач, розуміти, зрозуміти; разумёць чужую
мбву розуміти чужу мову; разумёць адзін аднаго розуміти одйн одного; як ты п§та ~мееш? як ти це розумієш?; што ты -мёеш пад
г§тым? що ти розумієш під цим?; а ён, разумееш, спазніуся а він, розумієш, запізнйвся;
[вось] г$та я разумею [от] це я розумію.
РАЗУМНЁЙ прислівн. вищ. ст. розумніше.
РАЗУМНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. розумніший.
РАЗУМНІЧАННЕ с. розм. мудрування, розу
мування.
РАЗУМНІЧАЦЬ недок. розм. мудрувати, розу
мувати.
РАЗУМОВАСЦЬ ж. 1. філос. умогляд ч.; умо
глядність; 2. абстрактність.
РАЗУМОВЫ 1. розумовий; ~вая праца розу
мова праця; р. працЗс розумовий процес,
процес мйслення; 2. умоглядний; абстрактний;

РАЗУПЭУНЕННЕ

491

~вая філасбфія абстрактна філософія; -выя вывады абстрактні вйсновки; 3. уявний; (який іс
нує в думках) у думці, у думках, мйслений.
РАЗУПЭУНЕННЕ с. (стан) зневіра ж ., зне
вір’я; розчарування; розчарованість ж ., зне
віреність ж.
РАЗУПФУНЕНЫ зневірений; розчарований.
РАЗУПЙУНІВАННЕ с. (дія) переконування [кого
— в іншому, в помилковості думки тощо],
доказ чу відраджування, розраджування.
РАЗУП^УНІВАЦЦА недок. звор., пас., РАЗУПФУНІЦЦА док. зневірятися, зневіритися;
розчаровуватися, розчаруватися; перекону
ватися, переконатися [в іншому, в помилко
вості думки тощо]; -пЗуніцца у сваіх сілах
зневіритися у своїх сйлах.
РАЗУПФУНІВАЦЬ недок., РАЗУПЙУНІЦЬ док.
порушувати, (порушити) чиюсь упевненість;
розчаровувати, розчарувати; переконувати, пе
реконати [когось — у помилковості його дум
ки тощо].
РАЗУХАБІСТА прислівн. розм. хвацько, (рідше)
хвацьки; спрйтно; по-молодецькому, по-молодёцьки; занадто (надто) розв’язно.
РАЗУХАБІСТАСЦЬ ж . розм. хвацькість; сприт
ність; надмірна розв’язність.
РАЗУХАБІСТЬІ розм. хвацький; спрйтний; мо
лодецький; занадто (надто) розв’язний; -стая
песня хвацька (молодецька) пісня; р. хлбпец
хвацький (спрйтний) хлопець, зух; -стыя
манеры занадто (надто) розв’язні манери.
РАЗЫГРАНЫ 1. розіграний; 2. розіграний,
обдурений. — Див. ще разыгрываць.
РАЗЙГРЫВАЦЦА недок., РАЗЫГРАЦЦА док.
розігруватися і розіграватися, розігратися;
артысты -р&ліся актори розігралися; мбра
-рілася море розігралося (розбурхалося);
-ралася бура знялася буря; -ралася жудасная
трагёдыя сталася (скоїлася) жахлйва трагедія.
РАЗЫГРЫВАЦЬ недок., РАЗЫГРАЦЬ док.
1. розігрувати, розіграти; (недок.) фати;
-раць у латарЗю розіфати в лотерею; -раць
мяч розіфати м’яч; -раць дэбют розіграти
дебют; -раць спектакль розіфати виставу;
2. удавати [з себе], удати [з себе] (кого-що);
(розм.) прикидатися, прикинутися (кимчим)\ -раць нявіннасць удавати [з себе] невйнного, прикидатися невйнним; 3. розм.
(ошукувати) розіфувати, розіфати, обдурю
вати, обдурйти, (багатьох, усіх) пообдурюва
ти; (недок.) дурити; 0 -раць дурака пошйтися
(убратися) в дурні, зробити дурнйцю; недок.
(прикидатися) строїти (клеїти) дурня; -р&ць
як па нбтах розіфати як по нотах; -рываць
камёдыю фати (ламати, строїти) комедію.
РАЗЫЛГАЦЦА див. разалгацца.
РАЗЙНАЧКА ж. зменш, пестл. прям, родзйночка, ізюминка.
РАЗЙНКА ж. (сушена ягода винограду) родзйнка, ізюмина.
РАЗЙНКАВЫ родзинковий, ізюмний.
РАЗЙНКІ, -нак мн. родзйнки, ізюм ч.
РАЗЫХОДЖАННЕ с. 1. (дія) розходження; р.
прамянёу розходження променів (проміння);
2. (незбіг, суперечність, незгода) розбіжність
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ж. (здебільшого одн.) розходження; р. пбгладау

розбіжність (розходження) поглядів; р. паміж
дахбдам і расхбдам розбіжність (розходження)
між доходом і видатками.
РАЗЬІХОДЗІЦЦА і РАСХОДЗІЦЦА недок.,
РАЗЬІСЦЇСЯ док. у різн. знач, розходитися,
розійтйся, (про багатьох, про всіх) порозхо
дитися; карбвм разьішліся па пблі корови розійшлйся (розбрелйся) полем (по полю); грбшьі разьішліся гроші розійшлйся; пухліна
разьшілася пухлйна розійшлася (розсмокта
лася); -щ ся з жбнкай розлучйтися (розм .
розійтйся) з дружйною; -щ ся у пбглядах ро
зійтйся (недок. різнйтися) в пбглядах; дбждж
разьішбуся дощ розійшовся; так разьішбуся,
што і суняць нельга так розійшовся (розгу
лявся), що й заспокоїти (угамувати) не мож
на; тум&н разьішбуся туман розвіявся; 0 разьісціся на усе з&стаукі розійтйся щосйли, з
усієї сйли, щодуху; дарогі разьішліся дороги
(шляхи) розминулися (розійшлйся різно).
РАЗЬБАлс. 1. різьблення с., різьба; (проремес
ло — ще) різьбярство с., різьбарство с.; р. па
дрЗве різьблення (різьба) по дереву; 2. (про
візерунок, малюнок) різьблення с., різьба; (ча
сом) мережання с., мереження с., мережка,
карбівка, вйрізки; маст&цкая р. художнє різь
блення (художня різьба); 3. техн. різь, наріз
ка ж.; шрубавая р. гвинтова різь.
РАЗЬБАМЕР ч. техн. різемір.
РАЗЬБАРФЗ ч. техн. різенарізувач.
РАЗЬБОВЬІ техн. нарізнйй; (призначений для
нарізання — ще) різальний.
РАЗЬБЙР, -ра ч. (майстер з художнього різь
блення) різьбяр, різьбар.
РАЗЬБЯРЬІЦЬ недок. спец. розм. працювати
різьбярем (різьбарем).
РАЗЙВА ч. і ж. роззява; (розм.) гава.
РАЗЯВАКА ч. і ж. розм. 1. роззява; (про чоловіка
— ще лайл.) солопій ч.; 2. гава, роззявляка.
РАЗЯВАЦТВА с. розм. неуважність ж.
РАЗЙВІЦЦА див. разяуляцца.
РАЗЙВІЦЬ див. разяуляць.
РАЗ’ЯДНАЛЬНІК ч.' техн. роз’єднувач.
РАЗ’ЯДНАЛЬНЬІ роз’єднувальний.
РАЗ’ЯДНАНА прислівн. роз’єднано.
РАЗ’ЯДНАНАСЦЬ ж . роз’єднаність.
РАЗ’ЯДНАНЬІ 1. роз’єднаний; 2. роз’єднаний,
розлучений, розпарований, порізнений. —
Див. ще раз’яднбуваць.
РАЗ’ЯДНОУВАННЕ с. роз’єднання, (незак. д.
— ще) роз’єднування; розрізнювання, розпа
ровування.
РАЗ’ЯДНОУВАЦЦА недок., РАТЯДНАППА док.
1. (утрачати зв'язок , з'єднання) роз’єднува
тися, роз’єднатися; 2. (припиняти спілкува
тися) роз’єднуватися, роз’єднатися; розлу
чатися, розлучйтися, розрізнюватися, розріз
нятися, розрізнйтися;
недок. пас. роз’
єднуватися; розлучатися; розрізнюватися,
розрізнятися.
РАЗ’ЯДНОУВАЦЬ недок., РАЗ’ЯДНАЦЬ док.
1. роз’єднувати, роз’єднати; -н&ць правадм
роз’єднати проводй (дротй); 2. (робити дале
кими, чужими одне одному) роз’єднувати,
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роз’єднати, ( багато, усе, багатьох, усіх) по
роз’єднувати; розлучати, розлучити, ( багатьох,
усіх) порозлучати; розрізнювати, розрізняти,
розрізнйти, (багатьох, усіх) порозрізнювати,
порозрізнйти; розпаровувати, розпарувати,
(багатьох, усіх) порозпаровувати; (док.) порізнйти; лёс -н іу іх доля розлучйла їх.
РАЗ’ЯЗДЖАЦЬ недок. (багато їздити) роз’
їжджати; [багато] їздити; р. па справах роз’
їжджати у справах.
РАЗ’Я ЗН Й роз’їзнйй; р. агёнт роз’їзнйй агент.
РАЗ’ЙРАНЬІ розлютбваний, розлючений,
роз’ярений, роз’ярілий, роз’юшений, розсатанілий. — Див. ще раз’ярыць.
РАЗ’ЯРЙЦЦА док. розлютуватися, розлютйтися, роз’ярйтися.
РАЗ’Я РЙ Ц Ь док. розлютувати, розлютйти,
роз’ярйти, роз’юшити, розсатанйти.
РАЗ’ЯСНЁЦЬ док. безос. розм. (про погоду) роз
погодитися, розгодинитися, вйпогодитися,
вигодинитися, роз’яснйтися, вйяснитися.
РАЗ’ЙСНІВАЦЦА і РАЗ’ЯСНЙЦЦА недок.,
РАЗ’ЯСНЇЦЦА док. безос. розм. (про погоду)
розпогоджуватися, розпогодитися, розгодйнюватися, розгодйнитися, випогоджуватися,
вйпогодитися, вигодйнюватися, вйгодинитися; роз’яснятися, розяснюватися, роз’яснйти
ся, вияснятися, вияснюватися, вйяснитися.
РАЗ’ЙУКАЦЦА док. розм. рознйвкатися, рознявчатися.
РАЗЯУЛЙЦЦА недок., РАЗЙВІЦЦА док. 1. розм.
роззявлятися, роззявитися; 2. перен. прост.
репетувати, зарепетувати, горлати, загорла
ти, горланити, загорланити, (недок.) зіп&ти,
(док. однокр.) зіпнути, (підсил.) зіпонути;
ґвалтувати, заґвалтувати; -віцца на каго-нёбудзь зарепетувати (загорлати, загорланити)
на кого-нёбудь; 3. перен. прост, (дивитися,
не зводячи очей) упинатися, уп’ястйся, утуп
люватися, утупитися, устромляти, устром
лювати очі (погляд), устромйти очі (погляд);
-віцца на каго-нёбудзь уп’ялити очі (зір) у
кого-нёбудь, уп’ястй очі в кого-нёбудь, уліпйти зір (очі, погляд) у кого-нёбудь, упёртися очйма в кого-нёбудь, уп’ялитися в когонёбудь; (груб.) вйрячитися на кого-нёбудь,
вйтріщитися на кого-нёбудь.
РАЗЯУЛЙЦЬ недок., РАЗЙВІЦЬ док. розм. роз
зявляти, роззявити, (про багатьох, про всіх)
пороззявляти; -віць рот роззявити (розкрйти) рота (рот); (сказати що-небудь — ще
прост.) роззявити (розіфйти) вёршу; -віць
зяпу роззявити пащу; 0 байцца рот -віць бо
ятися рота (рот) роззявити; на чужы каравай
рот не разяулйй присл. на чужйй коровай очёй
не поривай [а рано вставай та й собі вчиняй;
а свій май]; на чужйй шматок не роззявляй
роток; не сунь носа до чужого проса.
РАКА ж. 1. річка; (урон. — ще) ріка; р. Дняпрб
річка Дніпро; 2. перен. (велика кількість чого-небудь, нестримний потік чогось) річка, рі
ка, потік ч.\ рзкі крьіві ріки (потоки) крові;
-кбю (~кбй) (у знач, прислівн.: у великій кіль
кості) річкою, рікою; 0 рыбка у раці, ды не
у руці прик. бачать очі, та ба!; їв би палянйці, та зубів немає; носом чую, та руками не
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вловлю (не впіймаю); бачить корова, що на
повітці солома.
РАКАВІНА ж . 1. (у молюсків) черепашка, ской
ка, мушля; 2. в ін. знач, раковина; вушнія р.
вушна раковина; кухбнная р. кухонна ракови
на; ус&дачная р. усадна раковина.
РАКАВІНКА ж . черепашка, скойка, мушля.
РАКАВ1НКАВЫ черепашковий.
РАКАВ1ННЫ черепашковий.
РАКАВЙ книжн. фатальний; згубний; вирі
шальний; - в ія памылка фатальна помйлка;
р. канёц хварббы фатальний кінець хвороби;
- в ія хвіліна вирішальна (фатальна) хвилйна;
-выя пач^цці фатальні (згубні) почуттй.
РАКАЧОМ прислівн. обл. р£чки, карачки.
РАКЁТА ж. у різн. знач. ракёта; сіпіігаьная р. сиг
нальна ракёта; касмічная р. космічна ракёта.
РАКЕТАБУДАВАННЕ с . ракетобудування.
РАКЕТАБУДА^НЇК, -к і ч. ракетобудівнйк.
РАКЁТА-ПЕРАХВАТЧЫК, род. ракёты-перахватчыка ж. ракёта-перехоплювач.
РАК1РАВАНЫ шахи рокірований.
РАКІРОУКА ж . шахи рокірування с.
РАКУШАЧНІК, -ку ч. геол. черепашник.
РАКУШАЧНЫ геол. черепашковий.
РАЛА с. 1. істор. с.-г. рало; 2. обл. товстий (гру
бий) сучок.
РАЛІСТЬІ обл. гіллйстий, гілчастий, гілкува
тий, галузйстий.
РАМА ж . у різн. знач. рама.
РАМАВЫ / РАМНЫ рамний.
РАМАН н. у різн. знач. роман; пстарычны р.
історйчний роман; рьщарскі р. рйцарський
роман.
РАМАШЗАВАНЫ істор. романізований, зроманізований. — Див. ще раманізавіць.
РАМАНІЗАВАЦЦА істор. 1. недок. і док. ро
манізуватися, (док.) зроманізуватися; 2. не
док. пас. романізуватися.
РАМАНІЗАВАЦЬ істор. недок. і док. романізу
вати, (док.) зроманізувати.
РАМАНТАВАНЬІ ремонтований. — Див. ще рамантавіць.
РАМАНТАВАЦЦА недок. пас. ремонтуватися.
РАМАНТАВАЦЬ недок. у різн. знач, ремонту
вати.
РАМАНТЫЗАВАНЫ романтизований, зроман
тизований. — Див. ще рамантьізавіць.
РАМАНТЬІЗАВАЦЬ недок. і док. романтизува
ти, (док.) зромантизувати.
РАМАНТЙЗМ, -му ч. літ., мист. романтйзм.
РАМАНТЙЧНЫ романтйчний.
РАМАТУС, -су ч. розм. ревматйзм; (розм.) гостёць.
РАМАЧНЫ рамковий; р. вулей рамковий вулик.
РАМЁННЫ ремінний; -нная пуга ремінний
батіг, ремінна пуга.
РАМЁНЬ див. РЙМЕНЬ
РАМЁНЬЧЫКАВЫ ремінцевий.
РАМЁСН1К ч. прям., перен. реміснйк.
РАМЁСН1ЦА ж. реміснйця.
РАМЁСН1ЦК1 прям., перен. реміснйцький.
РАМЁСН1ЦТВА с. прям., перен. реміснйцтво.
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РАМЁСН1ЧАЦЬ недок. 1. прям, ремісникува
ти; 2. перен. знев. працювати по-реміснйцькому; (псувати роботу — розм.) партачити,
(рідше) партолити.
РАМЁСНЫ реміснйчий, реміснйй; ~нае вучылішча реміснйче учйлище.
РАМІЗНІК ч. (машталір; екіпаж з машталіром) візнйк.
РАМЇЗНІЦКІ візнйцький, візників (род. в.).
РАМЇЗНІЦТВА с. візнйцтво, візникування.
РАМІ НА ж. розм. рама.
РАМНЫ див. рамавы.
РАМОН і РАМОНАК, -нку, (про квітку) -нка
ч. бот. ромашка ж., рум’йнок.
РАМОНКАВЫ і РАМОННЫ ромашковий.
РАМОНТ1, -ту ч. ремонт; капитальны р. капі
тальний ремонт.
РАМОНТ2, -ту ч. військ., с.-г. ремонт; р. пагалбуя жывёлы ремонт поголів’я худоби.
РАМОНТНЬІ1ремонтний, ~ная брыгадд ремонт
на бригада; р. раббчы ремонтний робітник.
РАМОНТНЬІ2 військ., с.-г. ремонтний; ~ная камісія ремонтна комісія; р. маладняк ремонт
ний молодняк; ~ная матка ремонтна матка.
РАМОУКА ж. обл. вулик (рамковий).
РАМШЧЫК ч. спец, рамник.
РАМЯНЁЦ, -ний ч. зоол. ремінець.
РАМЯСТВО с. ремесло; (розм.) ремество, ру
комесло.
РАНА1 імен. ж. прям., перен. рана; (перев. перен.
— ще) ураза; агнясгрэльная р. вогнестрільна
рана; душЗуная р. рана душі, душевна рана;
О сыпаць соль на р&ны сйпати сіль (солі) на
рани; хоць да р&ны прыкладай хоч до рани
прикладай (кладй).
РАНА2 прислівн. рйно; я прыйшбу зан&дта р. я
прийшов зарано (занадто рано); яшчі р. абёдаць ще рано обідати; заутра р. завтра рано
(вранці, ранком); 0 р.-пбзна, р. ці пбзна рано
чи пізно; раным-р. рано-вранці.
РАНЁЙ прислівн. вищ. ст. 1. раніше, раніш;
прыйсщ на дзвё гадзіньї р. прийтй на дві го
дини раніше (раніш); 2. (колись) раніше, ра
ніш, давніше, давніш; колйсь, колись-то; р.
туг былб балбта раніше (раніш, давніше, дав
ніш; колйсь, колйсь-то) тут було болото;
3. спочатку, раніше, раніш; спершу, сперш,
перше, перш; р. выслухай, а пбтым гавары
спочатку (спершу, сперш, перше, перш) вйслухай, а тоді (потім) говорй.
РАНЁЙШАЕ імен, колишнє; минуле.
РАНЁЙШЫ прикм. 1. вищ. ст. раніший; 2. колйшній.
РАНЁННЕ с. 1. (дія) поранення; 2. поранен
ня, рана ж.
РАНЕНЫ 1. дієприкм. поранений; р. куляй по
ранений кулею; 2. прикм. поранений; р. баёц
поранений боєць; 3. у знач. імен, поранений;
праціунік стр&ціу -ньімі тысячу чалавёк ворог
утратив пораненими тйсячу осіб. — Див. ще
раніць.
РАНЕНЬКА прислівн. розм. раненько, р&но-рано, пораненьку.
РАНІЦА ж. і РАННЕ с. ранок ч.\ кбжную ~цу
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щоранку, кожного ранку; (розм.) щор&на,
щорання, щоранок; ранками; пад ~цу над
ранок, на ранок, під ранок; перед ранком,
перед світом; наз&утра ~цай на ранок; уран
ці, ранком, рано; дббрай ~цы доброго ранку!
добрий ранок!
РАНІЦАЙ і РАНІЦОЙ прислівн. уранці, ран
ком; (розм) рано.
РАНІЦЬ недок. і док. ранити, поранити, зра
нити; (перев. перен. — ще) уражати, уразйти;
ягб р&ніла пад Мшскам його поранило під
Мінськом; цяжкія успамшы раняць ягб важкі
(тяжкі) спомини вражають його.
РАНІЧКА ж . пестл. раночок ч.
РАНІШ НІ ранішній, уранішній, ранковий;
(розм.) поранковий, поранішній, поранній;
-шняя збрка ранкова зоря.
РАНІШНІК, -ка ч. 1. (ранковий мороз) заморо
зок, прйморозок; 2. театр, (дитяча виста
ва) ранок.
РАННЕ див. р&ніца.
РАННІ у різн. знач, ранній; р&нняя сяубА р£ння
сівба; р&нняя агарбдніна р£ння городина;
0 р&нняя птушка рання пташка; з маладых
ды р. молодйй (з мододйх), та ранній; мале
курча, та [вже] летюче; здається й мала
пташка, та кігті гострі має.
РАННЯСПЁЛЫ с.-г. ранньостиглий.
РАНЮСЕНЬКА прислівн. розм. ранесенько, ра
нісінько, пораненьку.
РАНіОТКА прислівн. розм. раненько, р&но-р£но, поранбньку.
РАНЙЦЦА недок. пас. ронйтися, ронятися.
РАНЙЦЬ недок. 1. (давати змогу впасти, ско
титися тому, що відокремилося, відірвалося;
скидати) ронйти, (рідко) роняти, губйти,

скидати; лазняк ~няу крбплі лозняк ронйв
(губйв) краплі; р. слёзы ронйти (лити) сльо
зи; лес ~нйе ігліцу ліс ронить (губить, скидає)
глйцю; 2. перен. принйжувати; р. гбнар принйжувати (утрачати) гідність.
РАПАРАВАННЕ с. розм. (дія) лагодження, по
лагодження, ладнання, латання; підлатування; ремонт ч.
РАПАРАВАНЬІ розм. 1. дієприкм. лагоджений,
ладнаний, ладжений; латаний, підлатуваний;
2. прикм. латаний. — Див. ще рапарав&ць.
РАПАРАВАЦЦА недок. пас. розм. лагодитися,
ладнатися, ладитися; лататися.
РАПАРАВАЦЬ недок. розм. лагодити, ладнати,
ладити; (накладаючи латки — звичайно) ла
тати, підлбтувати; р. абутак лагодити (ладна
ти, ладити) взуття.
РАПАРАЦЫЯ ж. розм. (дія) лагодження с.; по
лагодження с., ладнання с., латання с., підлатування с., ремонт ч.
РАП’ЁМ прислівн. обл.: кіцацца р. кйдатися
прожогом; р. у вбчы лёзщ чіплятися, присі
куватися.
РАПТАМ 1. прислівн. раптом, ураз, нараз, колй, колй це, нагло; р. пачууся стріл раптом
(ур£з, нараз, колй це) пролунав постріл; 2. у
знач, частки раптом, аж (а) раптом, а що як;
р. яшч£ захварЗе раптом [аж (а) раптом, а що
як] захворіє (заслабне, занедужає).

РАПТОУНА

494

РАПТОУНА прислівн. раптово, нагло, знагла,
прикро; раптом, ураз; несподівано, зненацька.
РАПТОУНАСЦЬ ж . раптовість, наглість; не
сподіваність; р. нап&ду раптовість (несподі
ваність, наглість) нападу.
РАПТО^НЬІ раптовий, наглий; несподіваний;
р. разрьіу аднбсін паміж сябр&мі раптовий
(несподіваний, наглий) розрйв стосунків
(взаємин) між друзями.
РАСАДА ж. с.-г., сад. розсада; капусная р. ка
пустяна розсйда.
РАСАДАПАСАДАЧНЬІ с.-г., сад. розсадосадиль
ний.
РАСАДАСАДЖАЛКА ж . с.-г., сад. розсадоса
джалка.
РАСАДНЬІ (від расйда^) розсадний.
РАСЇЦА див. расянка.
РАСЇЧКА ж. бот. кров’яна пальчатка, куряча
лапка.
РАСКАВАНАСЦЬ ж . розкутість.
РАСКАВАНЬІ і р а с к О в а н ь і, РАСКУТЬІ у
різн. знач, розкутий, (рідше) розкований.
РАСКАВАЦЦА див. раскбувацца.
РАСКАВАЦЬ див. раскбуваць.
р а с к а в Е л е н ь і розм. розкраяний, розтятий,
розітнутий; розпанаханий. — Див. ще раскавельваць
р а с к а в Е л ь в а ц ь недок., РАСКАВЯЛІЦЬ док.
розм. (глибоко розрізувати, розтинати) роз
краювати, розкраяти, розтинати, розтяти, ро
зітнути; (розм.) розпанахувати, розпанахати;
-ліць калена розкраяти (розпанахати) коліно.
РАСКАДЗЇРАВАНЬІ спец, розкодований. — Див.
ще раскадзі'раваць.
РАСКАДЗЇРАВАЦЬ док. спец, розкодувати.
РАСКАЗ, -зу ч. 1. (дія) розповідь ж ., (незак. д.
— ще) розповідання с.; 2. (те, що розповіда
ють) оповідання с., розповідь ж ., оповідь
ж ., (розм.) оповість ж., оповідка ж ., оповіст
ка ж.; приповістка ж., прйповість ж.
РАСКАЗВАЦЬ недок., РАСКАЗАЦЬ док. роз
повідати, розповістй, (багато, усе) порозпо
відати; розказувати, розказати, (багато, усе)
порозказувати; (розм.) попорозказувати; -заць
усе падрабязна розповістй все детально.
РАСКАЗЧЬІК ч . оповідач, розповідач.
РАСКАЗЧЬІЦА ж. оповідачка, розповідачка.
РАСКАЛМАЧАНЬІ скуйовджений, покуйовдже
ний, закуйовджений, покошланий, скошла
ний, покудланий, скудланий, закудланий; роз
кошланий, розкошлачений. — Див. ще раскалмачваць.
РАСКАЛМАЧВАЦЦА недок. звор., пас., РАС
КАЛ МАЦІЦЦА док. скуйовджуватися, ску
йовдитися, куйовдитися, покуйовдитися, за
куйовдитися; кошлатися, покошлатися,
скошлатися; кошлатитися, покошлатитися,
скошлатися, кудлатися, покудлатися, скудлатися, закудлатися; розкошлатися, розко
шлатитися.
РАСКАЛМАЧВАЦЬ недок., РАСКАЛМАЦІЦЬ
док. скуйовджувати, скуйовдити, куйовдити,
покуйовдити, закуйовдити; кошлати, по
кошлати, скошлати, перекошлати; кошлати
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ти, покошлатити, скошлати; кудлати, покуд
лати; скудлачити, скудлати, скудлити, закуд
лати; розкошлати, розкошлатити.
РАСКАЛУПАНЬІ розколупаний; (розм.) розкопйрсаний; роздлубаний. — Див. ще раскалупваць.
РАСКАЛУПВАЦЬ / РАСКАЛУПЛІВАЦЬ не
док., РАСКАЛУПАЦЬ док. розколупувати,
(рідко) розколуплювати, розколупати; (розм.)
розкопйрсувати, розкопирсати, роздлубува
ти, роздлубати.
РАСКАЛ ЬІВАНЬІ розхйтаний. — Див. ще раскальїваць.
РАСКАЛЬІВАЦЦА док. розхитатися; зуб ~в&уся зуб розхитався; лбдка ~в&лася човен роз
хитався.
РАСКАЛЬІВАЦЬ док. розхитати; р. слуп роз
хитати стовпа (стовп); р. лбдку розхитати чо
вен.
РАСКАМбЧАНЬІ 1. розгаснутий, розтйснений;
2. розтулений; розціплений. — Див. ще раскамбчваць
РАСКАМЕЧВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКАМЯЧЬІЦЦА док. 1. розтискатися, роз
таскуватися, розтйснутися; 2. (про кулак —
ще) розтулятися, розтулюватися, розтулити
ся, (про багато, про все) порозтулятися; роз
ціплюватися, розціпитися.
РАСКАМЕЧВАЦЬ недок., РАСКАМЯЧЬІЦЬ док.
1. розтискати, розтаскувати, розтйснути;
2. (про кулак — ще) розтуляти, розтулювати,
розтулйти, (багато, усе) порозтуляти, пороз
тулювати; (міцно стиснуте — ще) розціплю
вати, розціп йти.
РАСКАПРЙЗІЦЦА док. розкапризуватися; (ве
редуючи — ще розм.) розвередуватися, розко
верзуватися, розпрйндитися; (упираючись —
ще розм.) розкомйзитися.
РАСКАПУСЦІЦЦА док. прост. (широко сісти)
розсістися, (про багатьох, про всіх) порозсі
датися.
РАСКАРАКА див. раскірака.
РАСКАРАЧАНЬІ див. раскірачанм.
РАС КАРАЧ ВАЦЦА див. раскір&чвацца.
РАСКАРАЧВАЦЬ див. раскір&чваць.
РАСКАРАЧЬІЦЦА див. раскір&чвацца.
РАСКАРАЧЬІЦЬ див. раскір&чваць.
РАСКАРКАВАНЬІ розкоркований. — Див. ще
раскаркаваць.
РАСКАРКАВАЦЬ док. розкоркувати.
РАСКАРМЇЦЦА див. раскбрмлівацца.
РАСКАРМЇЦЬ див. раскбрмліваць.
РАСКАРПАНЬІ і РАСКОРПАНЬІ розм. роз
колупаний; (розм.) розкопйрсаний, роздлу
баний.
РАСКАРПАЦЬ див. раскбрпваць.
РАСКАРЧАВАНЬІ і РАСКАРЧОВАНЬІ роз
корчований. — Див. ще раскарчбуваць.
РАСКАРЧОУВАЦЬ недок., РАСКАРЧАВАЦЬ
док. розкорчовувати, розкорчувати.
РАСКАРЧОУКА ж. (дія) розкорчовування с.,
розкорчування с.
РАСКАСІРАВАНЬІ заст. розкасований.
РАСКАСІРАВАЦЬ док. заст. розкасувати.
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РАСКАСІЦЬ1 див. раскбшваць1.
РАСКАСЇЦЬ2 див. раскбшваць2.
РАСКАСМАЧАНЬІ розм. розкошланий, розко
шлачений. — Див. ще раскасмачваць.
РАСКАСМАЧВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКАСМАЦІЦЦА док. розм. кошлатися, розко
шлатися, кошлатитися, розкошлатитися.
РАСКАСМАЧВАЦЬ недок., РАСКАСМЛЦІЦЬ
док. розм. кошлати, розкошлати, кошлатити,
розкошлатити.
РАСКАТУРХАНЬІ розм. розбуджений, збудже
ний, пробуджений, порозбуджуваний, по
збуджуваний; розбурканий. — Див. ще раскатурхваць.
РАСКАТУРХВАННЕ с. розштовхування, роз
буркування.
РАСКАТУРХВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКАТУРХАЦЦА док. розм. пробуджуватися,
пробудйтися, (про багатьох, про всіх) попро
буджуватися; (док.) збудйтися; (розм.) про
буркуватися, пробуркатися, (про багатьох,
про всіх) попробуркуватися; розбуркуватися,
розбуркатися, (про багатьох, про всіх) пороз
буркуватися; прокидатися, прокйнутися, (про
багатьох, про всіх) попрокидатися.
РАСКАТУРХВАЦЬ недок., РАСКАТУРХАЦЬ
док. розм. будйти, збудйти, розбуджувати,
розбудйти, (багатьох, усіх) порозбуджувати,
попробуджувати, позбуджувати, побудйти;
(розм.) пробуркувати, пробуркати, (багатьох,
усіх) попробуркувати; розбуркувати, розбур
кати, (багатьох, усіх) порозбуркувати; про
кидати, прокйнути.
РАСКАЦІСТА прислівн. розкотисто; розгонис
то, розложисто, розлого.
РАСКАЦІСГЬІ розкотистий; (про голос, сміх то
що — ще) розгонистий, розложистий, розлогий.
РАСКАЧАНЬІ розкачаний. — Див. ще раскачваць.
РАСКАЧВАЦЬ недок., РАСКАЧАЦЬ док. 1. (ро
бити тонким, качаючи чим-небудь по поверх
ні) розкачувати, розкачати; 2. (виводити зі
стану апатії, бездіяльності) розкачувати,

розкачати.
РАСКАЩАВАЦЦА і РАСКАИіОУВАЦЦА, РАСКАШАЦЦД недок. розкошувати.
РАСКАШНЕЦЬ недок. розм. ставати розкіш
ним, ставати розкішнішим.
РАСКАШ&ПЬВАЦЦА недок., РАСКАШФЛІЦЦА док. розм. розв’язувати (розв’язати) кап
шука, (док.) труснути калйткою, брязнути га
манцем; (розм.) розщедрюватися, розщедри
тися.
РАСКВАТАРАВАННЕ с . розквартирування.
РАСКВАТАРАВАНЬІ розквартирований. — Див.
ще раскватарбуваць.
РАСКВАТАРОУВАЦЦА недок. звор., пас.,
РАСКВАТАРАВАЦЦА док. розквартировува
тися, розквартируватися.
РАСКВАТАРОУВАЦЬ недок., РАСКВАТАРАВАЦЬ док. розквартировувати, розквартиру
вати.
РАСКВбЧАНЬІ розцвічений, розквітчаний. —
Див. ще расквечваць.
РАСКВЕЧВАННЕ с. розцвічування, розквітчу
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вання, прикрашання, прикрашування, оздоб
лювання, цяцькування; розмальовування.
РАСКВЄЧВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКВЕЦІЦЦА / РАСКВЯЦЇЦЦА док. (прикрашати
ся в яскраві кольори) розцвічуватися, розцвітйтися; (недок.) прикрашатися, прикрашува
тися, оздоблюватися, оздоблятися, розмальо
вуватися.
РАСКВЕЧВАЦЬ недок., РАСКВбЦІЦЬ і РАСКВЯЦЇЦЬ док. (прикрашати що-небудь у яс
краві кольори, робити різнобарвним) розцвічу
вати, розцвітйти, розквітчувати, розквітчати;
прикрашати, прикрашувати, прикрасити,
(багато, усе) поприкрашати, поприкрашу
вати; оздоблювати, оздобляти, оздобити,
(багато, усе) пооздоблювати; (розм.) цяць
кувати, поцяцькувати; розмальовувати, роз
малювати.
РАСКВІТНбЦЬ док. прям., перен. розквітнути.
РАСКЙУЗАНУ розм. 1. розмазаний; розвезе
ний; 2. роз’їжджений.
р а с к Е У з в а н н е с. розм. розмазування.
РАСКЕУЗВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКЕУЗАЦЦА док. розм. 1. розмазуватися, розма
затися, (про багато, про все) порозмазувати
ся; 2. (про дорогу) роз їжджуватися, роз’їзди
тися.
РАСКЕУЗВАЦЬ недок., РАСКЕУЗАЦЬ док. розм.
1. (по поверхні) розмазувати, розмазати, (ба
гато, усе) порозмазувати; (розм.) розвозити,
розвезтй, (багато, усе) порозвозити; розмащу
вати, розмастити. 2. (дорогу) роз’їжджувати,
роз’їздити.
РАСКІВАНЬІ розхйтаний, розгойданий. — Див.
ще расківаць.
РАСКІВАЦЦА док. розхитатися, розгойдатися.
РАСКІВАЦЬ док. розхитати, розгойдати.
РАСКЩАННЕ і РАСКЇДВАННЕ с. 1. зруйну
вання, (незак. д. — ще) руйнування; (розм.)
руйнація ж.; 2. розкидання; 3. розбирання;
4. (марне витрачання) розкидання.
РАСКЇДАНЬІ 1. зруйнований, поруйнований,
розруйнований; ~нае гняздб зруйноване (роз
руйноване) гніздо; 2. розкйданий; 3. розі
браний; 4. перен. (марно витрачений) розкй
даний.
РАСКІДАЦЦА / РАСКЇДВАЦЦА недок.,
РАСКІДАЦЦА док. 1. (розпадатися на час
тини) руйнуватися, зруйнуватися; 2. (уві сні)
розкидатися, розкйнутися; 3. (займати вели
кий простір) розкидатися, розкйнутися, прос
тягатися, простягтйся, простягнутися, (про
багато, про все) попростягатися; 4. (недок. не
берегти) розкидатися; 5. розм. (про зимову
дорогу напровесні) псуватися, зіпсуватися; 6. не
док. пас. руйнуватися, розкидатися, простя
гатися, псуватися.
РАСКІДАЦЬ і РАСКІДВАЦЬ недок., РАСКЇДАЦЬ док. 1. (розвалювати) руйнувати, зруй
нувати; 2. розкидати, розкидати; -кідаць
гной розкйдати гній; 3. розм. розбирати, ро
зібрати; -кідаць хлеу розібрати хлів; 4. перен.
(марно витрачати) розкидати, розкйдати;
~д&ць грбшьі на дрббязі розкидати гроші на
дрібнйці.
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РАСКІДВАЛЬНІК ч. розкидач.
РАСКІДВАЛЬНЬІ кйдальний, метальний.
РАСКІДВАННЕ див. раскід&нне.
РАСКЇДВАЦЦА див. раскід&цца.
РАСКІДВАЦЬ див. раскід&ць.
РАСКІДЗІСТЬІ крислатий, розлогий, розло
жистий.
РАСКІДЛІВАСЦЬ ж. розм. неощадливість, не
розважність.
РАСКІДЛІВЬІ розм. неощадливий.
РАСК1ЛЗАНЫ розгнузданий. — Див. ще раскілзваць.
РАСКІЛЗВАННЕ с. розгнуздування.
РАСКІЛЗВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКІЛЗАЦЦА док. (про коня) розгнуздуватися, роз
гнуздатися.
РАСКІЛЗВАЦЬ недок., РАСКІЛЗАЦЬ док. (коня) розгнуздувати, розгнуздати.
РАСКІРАКА і РАСКАРАКА ч . і ж . прост, роз
чепіра, розкаряка; (про людину — ще розм.)
карачкуватий ч., карачкувата ж.
РАСК1РАЧАНЫ / РАСКАРАЧАНЫ прост, роз
чепірений, розкарячений, розкарякуватий.
РАСКІРАЧВАЦЦА / РАСКАРАЧВАЦЦА, РАСКІР^ЧВАЦЦА недок., РАСКІРАЧЬІЦЦА і
РАСКАРАЧЫЦЦА, РАСКІРАЧЬІЦЦА док.
прост, розчепірювати, розчепірити, (про ба
гатьох, про всіх) порозчепірювати; розкаря
чувати, розкарячити.
РАСКІРАЧВАЦЬ / РАСКАРАЧВАЦЬ, р а с к і Р^ЧВАЦЬ недок., РАСКІРАЧЬІЦЬ і РАСКАРАЧЬІЦЬ, РАСКІРЭЧЫ ЦЬ док. (широко
розставляти ноги) розчепірювати, розчепі
рити, (про багатьох , про всіх) порозчепірю
вати; розкарячувати, розкарячити.
РАСКІРАЧКА ч . і ж. прост, розчепіра, розка
ряка; (про людину — ще розм.) карачкуватий
ч., карачкувата ж.
РАСК1СЛЁННЕ с. хім. розкислення, (незак. д.
— ще) розкислювання; р. сталі розкислення
стіл і.
РАСКІСЛЙЛЬНІК ч. хім. розкислювач.
РАСКІСЛЙЦЬ недок., РАСКІСЛЇЦЬ док. хім.
розкислювати і розкисляти, розкислити.
РАСКЛАД, -ду ч. розклад; (бойовий, штатний
тощо) рюзпис; р. шкбльных заняткау розклад
шкільних занять; пбезд прыйшбу па -ду потяг
(поїзд) прийшов за розкладом; шт&тны р.
штатний розклад.
РАСКЛАДАЛЬНАСЦЬ ж . розкладність.
РАСКЛАДАЛЬНЬІ розкладний.
РАСКЛАДАЦЦА1 і РАСКЛАДВАЦЦА недок.,
РАСКЛАСЦІСЯ1 док. у різн. знач, розклада
тися, розкластися, (про багато, про все) по
розкладатися; ~л&уся са сваімі річамі, што і
павярнуцца няма дзе розклався зі своїми ре
чами, що й повернутися немає (нема) де (ні
де); адзін н&ціск — і лбжак -лауся одйн на
тиск — і ліжко розклалося.
РАСКЛАДАЦЦД2 недок. звор., пас., РАСКЛАС
ЦІСЯ2док. (на складники) розкладатися, роз
кластися; вбкіс рт^ці -л&уся на ртуць і кісларбд окисень (оксйд) ртуті розклався на ртуть
і кйсень.

р а с к Ор п в а ц ц а

РАСКЛАДАЦЬ1і РАСКЛАДВАЦЬ недок., РАСКЛАСЦІ1 док. у різн. знач, розкладати, роз
класти; -ласці тав&р розкласти товар; -ласці
склад&ны лбжак розкласти складане ліжко;
-ласці агбнь розкласти вогонь (вогнище).
РАСКЛАДАЦЬ2 недок., РАСКЛАСЦІ2 док. (на
складники) розкладати, розкласти; -ласці ва
ду на кісларбд і вадарбд розкласти воду на
кйсень і водень; -ласці лік на мнбжнікі роз
класти число на множники.
РАСКЛАДЗЕНЫ1розкладений. — Див. ще раскладаць •
РАСКЛАДЗЕНЫ2 розкладений. — Див. ще раскладаць •
РАСКЛАДКАлс. 1. (дія) розкладення с., (незак.
д. — звичайно) розкладання с.; 2. розподілян
ня с., розподілення с., розподіл ч., розкла
дання с., розкладення с., розкладка.
РАСКЛЁЙВАЦЬ недок., РАСКЛЁЩЬ док. у
різн. знач, розклеювати, розклеїти, (багато,
усе) порозклеювати; (розм.) розліплювати,
розліпити.
РАСКЛЁЙКА ж. розклеювання с., (розм.) роз
ліплювання с.
РАСКЛЁПАНЫ див. раскляп&ны.
РАСКЛЁПВАЦЦА недок. пас., РАСКЛЯПАЦЦА док. техн. розклепуватися, розклепатися.
РАСКЛЁПВАЦЬ недок., РАСКЛЯПАЦЬ док.
техн. розклёпувати, розклепати.
РАСКЛЕПКА ж. розклепування с.
РАСКЛ1НАВАНЫ розклйнений, розплішений.
— Див. ще расклінбуваць.
РАСКЛІНОУВАННЕ с. розклйнювання, розплішування.
РАСКЛІНОУВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКЛІНАВАЦЦА док. розклйнюватися, розклинйтися, розплішуватися, розплішитися.
РАСКЛІНОУВАЦЬ недок., РАСКЛІНАВАЦЬ док.
розклйнювати, розклинйти, розплішувати,
розплішйти.
РАСКЛЯПАНЫ / РАСКЛЁПАНЫ техн. розклепаний.
РАСКОВАНЫ див. раскав&ны.
РАСКОЛ1, -лу ч. 1. (дія) розкол, розколення с.,
(незак. д. — ще) розколювання с.; 2. (в інших
зн а ч ) розкол; р. у партьіі розкол у партії.
РАСКОЛ2 ч. прост, забіяка, бешкетник, буян.
РАСКОПВАЦЬ недок., РАСКАПАЦЬ док. у
різн. знач. розкопувати, розкопати, (багато,
усе) порозкопувати.
РАСКОРМЛЕНЫ розгодований. — Див. ще раскбрмліваць.
РАСКОРМЛІВАННЕ с. розгодовування.
РАСКОРМЛІВАЦЦА недок. пас., РАСКАРМІЦЦА док. розгодовуватися, розгодуватися.
РАСКОРМЛІВАЦЬ недок., РАСКАРМІЦЬ док.
розгодовувати, розгодувати.
РАСКОРПАНЫ див. раскарп&ны.
РАСКОРПАЦЬ див. раскбрпваць.
РАСКОРПВАННЕ с. розм. розколупування;
(розм.) розкопйрсування, роздлубування.
РАСКОРПВАЦЦА недок. пас. розколупува
тися; (розм.) розкопйрсуватися, роздлубува
тися.
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РАСКОРПВАЦЬ недок., РАСКОРПАЦЬ / РАСКАРПАЦЬ док. розм. розколупувати, розко
лупати; (розм.) розкопирсувати, розкопирса
ти, роздлубувати, роздлубати.
РАСКОУВАЦЦА недок., РАСКАВАЦЦА і РАСКУЦЦА док. 1. у різн. знач, розковуватися,
розкуватися; 2. недок. пас. розковуватися.
РАСКОУВАЦЬ недок., РАСКАВАЦЬ і РАСКУЦЬ док. розковувати, розкувати, розкути.
РАСКОУЗВАЦЦА недок., РАСКОУЗАЦЦА док.
1. (робитися слизьким від їзди, катання; р о з
мазуватися) розковзуватися, розковзатися;
2. м’ятися, пом’йтися; (збиратися в брижі —
ще) бгатися, побгатися, (недок.) жужмитися;
3. недок. пас. розковзуватися, м’йтися; бга
тися, жужмитися.
РАСКОУЗВАЦЬ недок., РАСКО^ЗАЦЬ док.
1. (робити слизьким від їзди, катання; розм а
зувати) розковзувати, розковзати; 2. м’яти,
пом’яти; (збирати в брижі — ще) бгати, по
бгати, (недок.) жужмити; -з&ць пасц&ль пом’йти (побгати) постіль.
РАСКОУКА ж . розкутгй с., (незак. д. — звичай
но) розковування с.
РАСКОЧАНЬІ 1. розкочений; 2. розгорнутий,
розкачаний. — Див. ще раскбчваць.
РАСКОЧВАННЕ с. 1. розкочування; 2. розгор
тання, розкачування.
РАСКОЧВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКАЦІЦЦА док. 1. (про що-небудь згорнуте) розгортатися, розгорнутися; розкачуватися, роз
качатися; 2. розкочуватися, розкотитися.
РАСКОЧВАЦЬ недок., РАСКАЦІЦЬ док. 1. розкочувати, розкотйти; -ціць бярвенні розкотйти колоди (деревйни); 2. (скручене, згорнуте)
розгортати, розгорнути; (килим тощо — ще)
розкачувати, розкачати; -ціць дьіван розгор
нути (розкачати) кйлим.
РАСКОША і РОСКАШ ж. 1. розкіш; (надмір
вигод і задоволень — ще) розкоші; жьіць у -шьі
жити в розкошах (у розкоші), розкошувати;
2. пйшність, пишнота; 3. роздолля с., прос
тір ч., привілля с.; 0 шал&ць з ~шьі казйтися
(бісйтися, дуріти) з жйру, навісніти (дуріти)
з розкошів.
РАСКОШАНЬІ1 техн. укріплений розкосами.
— Див. ще раскбшваць1.
РАСКОШАНЬІ2 скошений. — Див. ще раскбш
ваць2.
РАСКОШВАЦЬ1недок., РАСКАСЙДЬ1 док. техн.
укріплювати (укріплйти) розкосами, укріпйти розкосами.
РАСКОШВАЦЬ2 недок., РАСКАСІЦЬ2 док. розм.
(зробити косим — про очі) скошувати, скосйти.
РАСКРАДАЛЬНІК ч . розкрадач.
РАСКРАДАЛЬНІЦА ж . розкрадачка.
РАСКРАДАЦЬ і РАСКРАДВАЦЬ недок., РАСКРАСЦІ док. розкрадати, розкрасти, (рідше)
розікрасти; (багато, усе) порозкрадати.
РАСКРОЙВАННЕ с. розкроювання; розкра
ювання, розтинання; розпанахування.
РАСКРОЙВАЦЦА недок. пас. 1. розкроювати
ся; 2. розрізатися, розкраюватися; 3. роз
краюватися, розтинатися; розпанахуватися.
РАСКРОЙВАЦЬ недок., РАСКРОІЦЬ док.

РАСКУДЗЕЛЕНЬІ

1. крав, тощо розкроювати, розкроїти; -рбіць тканіну розкроїти тканйну; 2. (хліб) роз
різувати, розрізати, розрізати, (багато, усе)
порозрізувати; розкраювати, розкраяти, (ба
гато, усе) порозкраювати; краяти, покраяти;
3. розм. (розсікати; завдавати глибокої різа
ної рани) розкраювати, розкраяти, розтина
ти, розтйти, розітнути; (розм.) розпанахува
ти, розпанахати.
РАСКРОЙШЧЬІК ч . крав., шев. розкроюваль
ник.
РАСКРОЙШЧЬІЦА ж . крав., шев. розкрою
вальниця.
РАСКРУЖІІЦЦА док. розкрутйтися, розкружлйти.
РАСКРУТКА ж. 1. (різальний інструмент) розвертка; 2. перен. розкручування.
РАСКРУЧВАЦЦА недок., РАСКРУЦЇЦЦА док.
у різн. знач. 1. розкручуватися, розкрутйтися;
віфбука -цілася мотузок (мотузка) розкрутйвся (розкрутйлася); труока шпалбрау -цілася трубка шпалер розкрутйлася; дрінна закручаньї пакунак -ці^ся погано загорнутий
пакунок розгорнувся (розкрутйвся); кбла
-цілася колесо розкрутйлося; -цілася цілая
шпулька нітак розкрутйлася ціла шпулька
ниток; 2. розвірчуватися, розвертітися; роз
свердлюватися, розсвердлитися.
РАСКРУЧВАЦЬ недок., РАСКРУЦҐЦЬ док.
1. у різн. знач, розкручувати, розкрутйти;
—ціць вярбуку розкрутйти (розсукати) мотуз
ка (мотузок); -ціць дрот розкрутйти дрота
(дріт); -ціць трубку шпал&рау розкрутити (роз
горнути) трубку шпалер; -ціць пакунак роз
горнути (розкрутйти) пакунка (пакунок):
-ціць шпульку нітак розкрутйти (розмотати)
шпульку ниток; 2. розвірчувати, розвертіти;
розсвердлювати, розсвердлйти; -ціць дзірку
розвертіти (розсвердлйти) дірку.
РАСКРЬІЖАВАННЕ с. 1. (дія) розпинання,
розп’йття; 2. (перетин доріг) перехрестя, розхрестя, (двох — ще) роздоріжжя.
РАСКРЬІЖАВАНЬІ розп’йтий, розіп’йтий, розіпнутий, розіпнений. — Див. ще раскрьіжбуваць.
РАСКРЬІЖОУВАННЕ с. (дія) розпинання, роз
п’йття.
РАСКРЬІЖОУВАЦЦА недок., РАСКРЬШАВАЦЦА док. 1. розпинатися, розіп’йстися; 2. роз
кидати в боки хрестом руки, розкйнути в
боки хрестом руки.
р а с к р ь іж О у в а ц ь недок., РАСКРЬІЖАВАЦЬ
док. 1. розпинати, розіп’йстй; 2. розкидати
хрестом руки, розкинути хрестом руки.
РАСКРЬГГЬІКАВАНЬІ розкритикований. —Див.
ще раскрьггьікбуваць.
РАСКРЬІТЬІКОУВАЦЬ недок., РАСКРЬГГЬІКАВАЦЬ док. розкритикбвувати, розкрити
кувати, (док. рідко) скритикув£ти.
РАСКУДАХТАЦЦА док. прям., перен. розм. роз
кудкудакатися.
РАСКУДЗбЛЕНЬІ розм. розмачулений, розмо
чалений; розкуйовджений, розкошланий,
розкошлачений, розтіпаний; скуйовджений,
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розпатланий, розкудланий, розкудовчений,
розкудлачений. — Див. ще раскудзельваць.
РАСКУДЗЙЛЬВАННЕ с. розм. розмачулювання, розмочалювання; розкуйовджування;
скуйовджування, розпатлування.
РАСКУДЗбЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКУДЗЕЛІЦЦА док. розм. розмачулюватися,
розмачулитися, розмочалюватися, розмоча
литися; розкуйовджуватися, розкуйовдитися,
скуйовджуватися, скуйовдитися, (розм.) роз
патлуватися, розпатлатися, (док.) розкудла
тися, розкудовчитися.
РАСКУДЗбЛЬВАДЬ недок., р а с к у д з Є л і ц ь
док. розм. (розділяти на волокна) розмачулю
вати, розмачулити, розмочалювати, розмо
чалити; (розтріпувати) розкуйовджувати,
розкуйовдити, (розм.) кошлати, розкошлати,
кошлатити, розкошлатити, (розм.) розтіпати;
(волосся, пір'я тощо — ще) скуйовджувати,
скуйовдити, (розм.) розпатлувати, розпатла
ти, (док.) розкудлати, розкудовчити.
РАСКУДЛАЧАНЬІ розкуйовджений, розкошла
ний, розкошлачений, розтіпаний; скуйовдже
ний, розпатланий, розкудланий, розкудов
чений; (нерозчесаний — ще) розкудлачений.
РАСКУДЛАЧВАННЕ с. розкуйовджування;
скуйовджування, розпатлування.
РАСКУДЛАЧВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКУДЛАЦІЦЦА і РАСКУДУІАЧЬІЦЦА док.
розкуйовджуватися, розкуйовдитися, скуйов
джуватися, скуйовдитися, (розм.) розпатлу
ватися, розпатлатися, (док.) розкудлатися, роз
кудовчитися.
РАСКУДЛХЧВАЦЬ недок., РАСКУДЛАЦІЦЬ /
РАСКУДЛАЧЬІЦЬ док. розкуйовджувати, роз
куйовдити, (розм.) кошлати, розкошлати,
кошлатити, розкошлатити, (док.) розтіпати;
(волосся, пір'я тощо — ще) скуйовджувати,
скуйовдити, (розм.) розпатлувати, розпатла
ти, (док.) попатлати, розчухрати, розкудлати,
розкудбвчити.
РАСКУЛАЧАНЬІ істор. розкуркулений. — Див.
ще раскул&чваць.
РАСКУЛХЧВАННЕ с. розкуркулювання.
РАСКУЛАЧВАЦЦА недок. пас. розкуркулюватися.
РАСКУЛАЧВАЦЬ недок., РАСКУЛХЧЬІЦЬ док.
розкуркулювати, розкуркулити.
РАСКУРАНЬІ у різн . знач, розкурений. — Див.
ще раск^рваць.
РАСКУРВАННЕ с . у різн. знач, розкурювання.
РАСКУРВАЦЦА недок. звор., пас., РАСКУРЬІЦЦА док. у різн. знач, розкурюватися, розкурйтися.
РАСКУРВАЦЬ недок., РАСКУРЬІЦЬ док. у різн.
знач, розкурювати, розкурйти.
РАСКУСВАННЕ с. розкушування.
РАСКУСВАЦЦА недок. пас. розкушуватися.
РАСКУСВАЦЬ недок., РАСКУСІЦЬ док. прям.,
перен. розкушувати, розкусйти.
РАСКУТЬІ див. раскаваньї.
РАСКУЦЦА див. раскбувацца.
РАСКУЦЬ док. раскбуваць.
РАСЛЇНА ж. рослйна; аднагадбвая р. одноріч

РАСПАЛАЖЗННЕ

на рослина; паузучая р. повзка (повзуча) рос
лйна; вадзян&я р. водяна рослйна.
РАСЛІНАВОД ч. рослйнник.
РАСЛІНАВОДСТВА с. рослинництво.
РАСЛІНАВОДЧЬІ ро слйнницький.
РАСЛЇННА-ЖЬІВЕЛЬНЬІ рослйнно-тварйнний.
РАСНЇЧАСТЬІ б іо.і. війчастий.
РАСНІЧКА ж. біол. війка.
РАСНЇЧНЬІ біол. війчастий; ~нае ц£ла анат.
війчасте тіло.
РАСНЇЧНЬІЯ імен. мн. зоол. війчасті.
РАСПХД, -ду ч. прям., перен. розпад.
р а с п а д а б н £ н н е С. лінгв. розподібнення.
РАСПАДАБНЙЦЦА недок. лінгв. розподібню
ватися.
РАСПАЗНАВАЛЬНАСЦЬ ж. розпізнаваність,
доступність (приступність) для розпізна
вання.
РАСПАЗНАВХЛЬНЬІ 1. розпізнавальний; р.
знак розпізнавальний знак; 2. фіз. дозвільнйй; ~ная здбльнасць тзлескбпа дозвільна
спроможність (здатність) телескопа.
РАСПАЗНАВАЦЬ недок., РАСПАЗНАЦЬ док.
розпізнавати, розпізнати; -наць мясцбвасць
розпізнати місцевість.
РАСПАЗНАНЬІ розпізнаний. — Див. ще распазнаваць.
РАСПАЗЙЧАНЬІ позйчений (комусь).
РАСПАЗЬІЧХЦЬ і РАСПАЗЬІЧВАЦЬ недок.,
РАСПАЗЙЧЬІЦЬ док. розпозичати, розпозйчити (комусь усе або значну частину чо
гось)', -змчмць грбшьі сусбдзям позйчити гро
ші сусідам.
РАСПАЙВАННЕ і РАЗЛІТОУВАННЕ (заст.)
с. техн. розпаювання.
РАСПАЙВАЦЦА / РАЗЛІТОУВАЦЦА (заст.)
недок., РАСПАЙЦЦА / РАЗЛІТАВХЦЦА
(за ст .) док. розпаюватися, розпаятися; (док.
заст .) розлютуватися.
РАСПАИВАЦЬ / РАЗЛГГОУВАЦЬ (заст.) не
док., РАСПАЙЦЬ і РАЗЛГГАВАЦЬ (заст.)
док. розпаювати, розпаяти; (док. заст.) роз
лютувати.
РАСПАКАВХНЬІ і РАСПАКОВАНЬІ розпако
ваний. — Див. ще распакб$вдць.
РАСПАКОУВАЦЬ недок., РАСПАКАВАЦЬ док.
розпаковувати, розпакувати, (багато, усе)
порозпаковувати.
РАСПАКОУКА ж. розпакування с., (незак. д.
— звичайно) розпаковування с.
РАСПАКОУШЧЬІК ч. розпакувальник, розпаковувач.
РАСПАКОУШЧЬІЦА ж. розпакувальниця,
розпаковувачка.
РАСПАЛ, -лу ч. спец, розпалювання с., розпа
лення с., розпал; р. вугалю розпалювання ву
гілля.
РАСПАЛАГАЦЦА недок., РАСПАЛАЖЬІЦЦА
док. (сідати, лягати) розташовуватися, роз
ташуватися, розміщуватися, розміститися,
(про багатьох, про всіх) порозміщатися, по
розміщуватися.
РАСПАЛАЖФННЕ с. розташування, (незак. д.
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— ще) розташовування, розміщення, (незак.
д. — ще) розміщання, розміщування.
РАСПАЛАСАВАНЬІ розм. 1. розрізаний [на сму
ги, на штаби], розкраяний [на смуги]; роз
дертий, розідраний [на смуги]; 2. посмуго
ваний. — Див. ще распаласбуваць.
РАСПАЛАСОУВАЦЬ недок., РАСПАЛАСАВАЦЬ
док. розм. розрізувати, розрізати [на смуги;
метал: на шт&би], розрізати [на смуги; м е
тал: на штаби], розкраювати [на смуги], роз
краяти [на смуги]; (розривати) роздирати [на
смуги], роздерти, розідрати на смуги.
РАСПАЛАЧНЬІ розпалювальний, (розм.) роз
топлювальний.
РАСПАЛКА ж. 1. (дія) розпалювання с., роз
пал ч., розпалення с., розтоплювання с., роз
топлення с., (розм.) підпал ч.; 2. (зб.: те, чим
розпалюють дрова, торф, вугілля тощо) тріскй, скалки.
РАСПАЛЬВАЦЦА недок., РАСІШ ІЇЦЦА док.
1. розжарюватися, розжаритися, розпікати
ся, розпектйся; жалеза -лілася залізо розжа
рилося; 2. перен. (дуже збуджуватися) роз
палюватися, розпалятися, розпал йтися; ~ліцца гневам розпал йтися гнівом; 3. недок. пас.
розжарюватися, розпікатися; розпалювати
ся, розтоплюватися.
РАСПАЛЬВАЦЬ недок., РАСПАЛЇЦЬ док. 1. роз
палювати, (рідко) розпаляти, розпал йти,
(багато, усе) порозпалювати; ~л(ць касцер
розпалйти вогнище (вогонь); 2. розжарю
вати, розжарити, розпікати, розпектй;
-лі'ць жалеза розжарити (розпектй) залізо;
3. (у чому) розпалювати, розпалйти, (бага
то, усе) порозпалювати; розтоплювати,
розтопйти; 4. перен. розпалювати, (рідко)
розпаляти, розпалйти; -ліць гнеу розпалйти
гнів; 0 -ваць атмасферу розпалювати (на
гнітати) атмосферу.
РАСПАНЕЛЬІ розм. запанілий. — Див. ще распанець.
РАСПАНбЦЬ док. розм. (розбеститися; стати
перебірливим) запаніти.
РАСПАРАДЖАЦЦА недок., РАСПАРАДЗЇЦЦА
док. 1. (наказувати) розпоряджатися, розпорядйтися; 2. недок. (керувати, командувати)
розпоряджатися, порядкувати, попорядкува
ти; (розм. недок.) правувати.
РАСПАРАДЖ^ННЕ с. 1. (дія) розпоряджен
ня, (незак. д. — ще) розпоряджання; 2. (ука
зівка) розпорядження; р. маемасцю розпоря
дження майном; урадавае р. урядове розпо
рядження.
РАСПАРАДЛІВАСЦЬ і РАСПАРАДЧАСЦЬ ж.
розпорядливість.
РАСПАРАДЧЬІК ч. розпорядник.
РАСПАРАДЧЬІЦА ж . розпорядниця.
РАСПАРВАЦЬ недок., РАСПАРЬЩЬ док. роз
парювати, розпарити.
РАСПАРКА ж . спец, розпарювання, розпарення.
РАСПАРУШАНЬІ розпорошений. — Див. ще
распарушваць.
РАСПАРУШВАЦЬ недок., РАСПАРУШЬІЦЬ
док. розпорошувати, розпорошити.

РАСПАУСЮДЖВАЛЬНІК ч. пошйрювач; роз
повсюдник, розповсюджувач.
РАСПАУСЮДЖВАЛЬНІЦА ж. пошйрювачка;
розповсюдниця, розповсюджувачка.
РАСЦАУСЮДЖВАЦЦА недок. зво р ., РАСПАУСіОДЗІЦЦА док. 1. пошйрюватися, пошйритися; (збільшуватися в розмірах; збільшу
ючись, займати, покривати собою — ще) роз
просторюватися, розпросторитися; 2. (става
ти

відомим,

приступним

для

багатьох)

пошйрюватися, пошйритися, (недок.) шйритися; (про чутки, відомості, ідеї тощо — ще)
розповсюджуватися, розповсюдитися, розхо
дитися, розійтйся, (про багато, про все) по
розходитися; розноситися, рознестйся; хут
ка -дзілася чутка швйдко (хутко) пошйрилася (розповсюдилася, розійшлася, рознесла
ся) чутка (поголоска); 3. (про запах, тепло,
світло тощо) розходитися, розійтйся, (про
багато, про все) порозходитися; пошйрюва
тися, пошйритися; (про звуки, запахи — ще)
розноситися, рознестйся; 4. недок. пас. шйритися, пошйрюватися; розпросторюватися;
розповсюджуватися, розходитися.
р а с п а У с Ю д ж в а ц ь недок., РАСПА^СЮД ЗІЦ Ь док. 1. пошйрювати, пошйрити;
(збільшувати в розмірах; збільшуючи що-небудь, займати щось) розпросторювати, роз

просторити; -джваць свой упльїу пошйрюва
ти свій вплив; 2. (робити відомим, приступ
ним багатьом) пошйрювати, пошйрити, (не
док.) шйрити; (чутки, ідеї тощо — ще)
розповсюджувати, розповсюдити; (перев. несхв.)
розпускати, розпустйти, (багато) порозпус
кати; пускати, пустйти; -джваць чутку по
шйрювати (шйрити, розповсюджувати, роз
пускати, пускати) чутку (поголоску, поголос);
3. (роздавати; продавати багатьом) розпов
сюдити, пошйрювати, пошйрити; -дзіць
адбзву розповсюдити (пошйрити) відозву.
РАСПАЦбЛЬІ розм. спітнілий.
РАСПАЦЕЦЬ док. розм. спітніти, употіти.
РАСПАЧЛІВЬІ див. рбспачньї.
РАСПАШОНКА ж. [дитяча] сорочечка, (зменш.пестл.) [дитяча] сороченька, сороченя с.,
(дит.) льоля.
РАСПАЙНЬІ і РАЗЛІТАВАНЬІ заст. розпа
яний. — Див. ще распайваць.
РАСПАЙЦЦА див. распайвацца.
РАСПАЙЦЬ див. распайваць.
РАСПЕРАЗАНЬІ розперезаний. —Див. ще распяр&зваць.
РАСПЕРАЗАЦЦА див. распяр&звацца.
РАСПЕРАЗАЦЬ див. распяр&зваць.
РАСПбУ, -пбву ч. муз. розспів; балг&рскі р.
болгарський розспів; грЗчаскі р. грецький
розспів; кіеускі р. київський розспів.
РАСПЕУНАСЦЬ ж . протяжність, протяглість;
співучість.
РАСПЙУНЬІ протяжний, протяглий, (розм.)
протяжливий; співучий.
РАСПЕЦЦА див. распяв&цца.
РАСПСЦЬ див. распяв&ць.
РАСПІЛАВАНЬІ розпйляний. — Див. ще распілбуваць.
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РАСПІЛОВАЧНЬІ спец, розпилювальний.
РАСПІЛОУВАННЕ с. розпйлювання.
РАСПІЛОУВАЦЦА недок. звор., пас., РАСПІЛАВАЦЦА док. розпйлюватися, розпиляти
ся, (багато, усе) порозпйлюватися.
РАСПІЛОУВАЦЬ недок., РАСПІЛАВАЦЬ док.
розпйлювати, розпиляти, (багато, усе) порозпйлювати.
РАСПІЛОУКА ж. розпйлювання с., розпилйння с.
РАСПІЛОУШЧЬІК ч. розпйлювач.
РАСПЇСВАЦЬ недок., РАСПІСАЦЬ док. 1. розпйсувати, розписати, (багато, усе) порозпйсувати; -саць слбвы на к&рткі розписати сло
ва на картки; ~с&ць гадзіньї прыёму розписа
ти приймальні години; 2. (фарбами тощо) роз
мальовувати, розмалювати, (багато, усе)
порозмальовувати; (док.) помалювати, обма
лювати; (укриваючи візерунками, узорами) ме
режати, розмережати, мережити, розмере
жити, (док.) змережати, змережити, замере
жати, замережити, померёжати, померёжити, (розм.) цяцькувати, поцяцькувати; марбз
~с£у шыбы узбрамі мороз розмалював (пома
лював, розмерёжив, змерёжив, замерёжив,
померёжив) шибкй візерунками; 3. перен.
(кого-що) розм. розпйсувати, розписати, роз
мальовувати, розмалювати, обмальовувати,
обмалювати, вимальовувати, вймалювати.
РАСПЇСКА ж. 1. (дія) розпис ч., (незак. д. —
звичайно) розпйсування с.; 2. (діловий доку
мент) розписка.
РАСПІСНЙ мальований, розмальований, пйсаний; (візерунковий) мерёжаний, мерёжений, розмерёжаний, розмерёжений, померёжаний, померёжений, (розм.) цяцькований,
поцяцькований.
РАСПЛАНАВАНЫ / РАСПЛАШРАВАНЫ роз
планований. — Див. ще распланірбуваць.
РАСПЛАНІРОУВАННЕ с. (незак. д.) розпла
новування.
РАСПЛАНІРОУВАЦЬ / РАС ПЛАН ОУВАЦЬ
недок., РАСПЛАНІРАВАЦЬ / РАСПЛАНАВАЦЬ док. розплановувати, розпланувати;
-раваць пляцбуку для гульні розпланувати
майданчик для гри.
РАСПЛАНІРОУКА ж . розпланування с.
РАСПЛАСТАВАННЕ с. розшарування, (незак.
д., стан — ще) розшаровування.
РАСПЛАСТАВАНЫ і РАСПЛАСТОВАНЫ
1. розпластаний, розплатаний; 2. розшаро
ваний. — Див. ще распластбуваць.
РАСПЛАСТОУВАННЕ с. розшаровування.
РАСПЛАСТОУВАЦЦА недок., РАСПЛАСТАВАЦЦА док. 1. розшаровуватися, розшару
ватися; 2. недок. пас. розшаровуватися.
РАСПЛАСТОУВАЦЬ недок., РАСПЛАСТАВАЦЬ
док. 1. док. розпластати, розплатати; 2. роз
шаровувати, розшарувати; ~тав&ць слюду роз
шарувати слюду.
РАСПЛАСТОУКА ж. спец розшарування с.,
шар ч.
РАСПЛАУ, -пл&ву ч. спец розплав.
РАСПЛАУКА ж . мет. розплавлення с., (незак.
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д. — звичайно) розплавляння с.; (розм.) роз-

плавка.^
РАСПЛАУЛЙЦЦА недок. звор., пас., РАСПЛАВІЦЦА док. розплавлятися, розплавитися,
розтоплюватися, розтопйтися, стоплювати
ся, стопйтися.
РАСПЛАУЛЙЦЬ недок., РАСПЛАВІЦЬ док.
розплавляти, розплавити, розтоплювати, роз
топити, стоплювати, стопйти.
РАСПЛбСКВАЦЬ недок., РАСПЛЯСКАЦЬ док.
розплющувати, розплющити, розплюсну
ти, розпліскувати, розплескувати, роз
плескати.
РАСПЛЙСЦІ див. расплят&ць.
РАСПЛССЦІСЯ див. расплят&цца.
РАСПЛЕТАЦЦА див. расплят&цца.
РАСПЛбТАЦЬ див. расплят&ць.
РАСПЛЙТВАННЕ див. расплятанне.
РАСПЛІКАЦЦА недок. звор., пас., РАСПЛІКНУЦЦА док. обл. розстібатися, розстібуватися, розстебнутися, (про багатьох, про всіх)
порозстібатися; розщібатися, розщібуватися, розщібнутися.
РАСПЛІКАЦЬ недок., РАСПЛІКНУЦЬ док. обл.
розстібати, розстібувати, розстебнути, (бага
тьох, усіх) порозстібати; розщібати, розщібувати, розщібнути; (відстібувати гудзики на
грудях) розхристувати, розхрйстати.
РАСПЛІКНУТЬІ обл. розстебнутий, розстеб
нений, розщібнутий, розщібнений, розщебнутий, розщебнений; розхрйстаний. — Див.
ще расіигік&ць.
РАСПЛЬІВАЦЦА недок., РАСПЛЙСЦІСЯ і
РАСПЛЙЦЦА док. розпливатися, розплистйся, розпливтйся, (про багато, про все, про
багатьох, про всіх) порозпливатися; (про чор
нило, хмари тощо — звичайно) розходитися,
розійтйся, (про багато, про все) порозходи
тися; розтікатися, розтектйся, (про багато,
про все) порозтікатися; гусі -ліся па вбзерм
гуси розплилйся озером (по озеру); літарьі
-ліся, нічбга нбльга разаор&ць літери розпливлйся, нічого не можна розібрати; у цбмрадзі -ліся абрмсьі гор у темряві розпливлйся
обриси гір; -сціся на ст&расці гадбу розплистйся (розпливтйся, розтовстіти) на схилі ві
ку [на (при) старості літ]; на тварм ~л&ся
лагбдная усмбшка на облйччі (лиці) розпли
лйся (розпливлася) лагідна усмішка.
РАСПЛЬїУЧАТА і РАСПЛЙВІСТА прислівн.
розплйвчасто, розпливчато; туманно.
РАСПЛЙУЧАТАСЦЬ і РАСПЛЙВІСГАСЦЬ ж.
розпливчастість, розпливчатість; туманність.
РАСПЛЙУЧАТЬІ розплйвчастий, розплйвчатий, (рідко) розлйвчастий; туманний.
РАСПЛЙМІЦЬ док. розм. поплямувати, поплямйти, сплямувати, сплямйти.
РАСПЛЯСКАНЬІ розплесканий, розплюще
ний. — Див. ще расплбскваць.
РАСПЛЯСКАЦЬ див. расплбскваць.
РАСПЛЯТАННЕ / РАСПЛЄТВАННЕ с . роз
плітання.
РАСПЛЯТАЦЦА / РАСПЛЇТАЦЦА недок., РАСПЛЕСЦІСЯ док. 1. розплітатися, розплестй-
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ся, (про багато, про все) порозплітатися;
2. недок. пас. розплітатися.
РАСПЛЯТАЦЬ і РАСПЛЙТАЦЬ недок., РАСПЛЙСЦІ док. розплітати, розплестй, (бага
то, усе) порозплітати; ~сці вянбк розплестй
вінок.
РАСПОКВАЦЦА недок., РАСПОКНУЦЦА док.
розм. (про бруньки, перестиглі плоди) розпу
куватися, розпукатися.
РАСПОР, -ру ч. техн. розпір.
РАСПОРАК, -рка ч. (розріз в одязі) розпірка ж.
р а с п О р к а ж. 1. спец, розпірка; 2. (розріз в
одязі) розпірка.
РАСПОРНЬІ спец. 1. (який стосується розпір
ки) розпірковий; 2. (який використовується
для розпирання) розпиральний, розпірний.
РАСПРАГАЦЦА недок. звор., пас., РАСПРЙГЧЬІСЯ док. розпрягатися, розпрягтйся.
РАСПРАГАЦЬ недок., РАСПР&ГЧЬІ док. роз
прягати, розпрягтй, (багатьох, усіх) пороз
прягати.
РАСПРАДАВАЦЦА недок., РАСПРАДАЦЦА
док. 1. спродуватися, спродаватися, спрода
тися; 2. недок. пас. розпродаватися, розпро
дуватися, спродуватися, спродаватися.
РАСПРАДАВАЦЬ недок., РАСПРАДАЦЬ док.
розпродавати, розпродувати, розпродати,
спродувати, спродавати, спродати, спродати,
(багато, усе — розм.) поспродувати, випро
дувати, вйпродати, попродавати, попродати.
РАСПРАДАДЗЕНЬІ / РАСПРАДАНЬІ, РАСПРОДАНЬІ розпроданий, спроданий, вйпроданий. — Див. ще распрадавацьРАСПРАДАЖА ж . розпродаж ч., (незак. д. —
ще) розпродавання с., розпродування с.
РАСПРАНАННЕ с. 1. роздягання; 2. зніман
ня, зняття, скидання; 3. перен. роздягання;
пограбування.
РАСПРАНАЦЦА недок., РАСПРАНУЦЦА док.
роздягатися, роздягнутися.
РАСПРАНАЦЬ недок., РАСПРАНУЦЬ док.
1. (кого-небудь) роздягати, роздягтй, роздяг
нути; (скидати одяг розм. — ще) розбирати,
розібрати; -н^ць дзіця роздягтй (роздягнути)
дитйну; 2. (одяг) знімати, зняти, (багато, усе)
познімати; скидати, скйнути, (багато, усе)
поскидати; -нуць кажух скйнути (зняти) ко
жуха (кожух); 3. перен. роздягати, роздягтй,
роздягнути; грабувати, пограбувати.
РАСПРАНЕНЬІ / РАСПРАНУТЬІ 1. роздягне
ний, роздягнутий; 2. скйнутий, знйтий. — Див.
ще распран&ць.
РАСПРАПАГАНДАВАНЬІ розпропагований.
РАСПРАПАГАНДАВАЦЬ док. розпропагувати.
РАСПРАЦАВАНАСЦЬ ж . обробленість; роз
робленість; опрацьованість; відпрацьбваність.
РАСПРАЦАВАНЬІ оброблений; розроблений;
опрацьований, відпрацьований. — Див. ще
распрацбуваць.
РАСПРАЦОУВАЦЦА недок. пас. оброблятися;
розроблятися; опрацьовуватися; відпрацьо
вуватися.
РАСПРАЦОУВАЦЬ недок., РАСПРАДАВАЦЬ
док. 1. (підготовляти ґрунт для сівби тощо)
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обробляти, обробйти; 2. (створити щось на
основі узагальнення певного досвіду, відомос
тей тощо) розробляти, розроблювати, розробйти; 3. (питання, тему тощо — ще) опра
цьовувати, опрацювати; (удосконалювати) від

працьовувати, відпрацювати.
РАСПРАЦОУКА ж. 1. обробіток ч., (незак. д.
— ще) оброблювання с.; розрбблення с.;
2. (створення) розробка, (незак. д. — ще) роз
робляння с., розроблювання с.; 3. опрацю
вання с., (незак. о. — ще) опрацьовування с .,
відпрацювання с., (незак. д. — ще) відпра
цьовування с.
РАСПР&ГЧЬІ див. распрагаць.
РАСПР^ГЧЬІСЯ див. распрагацца.
РАСПРФЖАНЬІ розпряжений. — Див. ще распрагаць.
РАСПУДЖВАННЕ с. розполохування, розля
кування.
РАСПУДЖВАЦЦА недок. пас. розполохувати
ся, розлякуватися.
РАСПУДЖВАЦЬ недок., РАСПУДЗІЦЬ док.
розполохувати, розполохати, розполошйти,
розлякувати, розлякати.
РАСПУСКАЛЬНЬІ спец, розтискний.
РАСПУСКАННЕ с. 1. розпускання; 2. розчйнення, розчиняння; 3. розтоплення, розтоп
лювання, стоплення, стоплювання; 4. роз
правлення, розправляння, розпростування,
розпростання; 5. розтискання; 6. розворушу
вання, розкидання; 7. розв’язування; 8. роз
пускання, пускання.
РАСПУСКАЦЦД і РАСПУШЧАЦЦА недок.,
РАСПУСЦІЦЦА док. 1. у різн. знач, розпус
катися, розпустйтися; -сциііся бярбзм розпустйлися (розвйлися, розвйнулися) берези;
кбсьі -сциііся коси розпустйлися; шкарпетка
-сцілася шкарпетка розпустйлася (розсота
лася); дзбці -сціліся без б&цькі діти розпус
тйлися (розбестилися) без бйтька; 2. розчи
нятися, розчинйтися; у халбднай вадзб цукар
дбуга распускйецца у холодній воді цукор
довго розчиняється; 3. (про віск, масло тощо)
розтоплюватися, розтопйтися, стоплювати
ся, стоп йтися; м&сла -сцілася на скаварадзб
масло розтопйлося на сковороді; 4. (про пру
жину) розтискатися, розтйснутися; 5. недок.
пас. розпускатися; напинатися; розбещува
тися; розчинятися; розтоплюватися, стоплю
ватися; розтискатися; розворушуватися, роз
кидатися.
РАСПУСКАЦЬ / РАСПУШЧАЦЬ недок., РАСПУСЦЇЦЬ док. 1. у різн. знач, розпускати,
розпустйти; -сціць атрад розпустити загін;
-сціць камісію розпустйти комісію; -сціць
паруси розпустйти (напнути) вітрила; ~сц[щ»
кбсьі розпустйти коси; -сціць пбяс розпустй
ти (попустйти) пасок (паска, пояс, пояса);
-сціць ст&так розпустйти череду; -сціць дзяцбй розпустйти (розбестити) дітей; 2. розчи
няти, розчинйти; -сціць ц^кар розчинити цу
кор; 3. (про віск, масло тощо) розтоплювати,
розтопйти, стоплювати, стопйти; 4. (крила)
розправляти, розправити, розпростувати, роз
простати; 5. (пружину) розтискати, розгасну
ти; 6. (сіно) розворушувати, розворушйти, роз
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кидати, розкидати; 7. (віз) розв’язувати, роз
в’язати; 8. (поширювати) розпускати, розпустйти, пускати, пустйти; -сцщь чутку розпустйти
(пустйти) чутку (поголоску); 0 -сцщь язык
розпустйти язика (язйк), розпащекуватися,
розпустйти ханькй; -сцщь нюні розрюмати
ся, розрюмсатися, розпустйти рюми (рюмси,
нюні); -сціць сліну роззявити рота; (плакати
— щ ерозм.) розпустйти рюми (рюмси, нюні,
сльози, слізоньки).
РАСПУСНАСЦЬ ж. 1 . розпусність; 2. пусту
вання с., пустощі; бешкетування с., бешкет
ництво с.
РАСПУСНІК ч. 1. розпусник; 2. пустун, беш
кетник.
РАСПУСНІЦА ж. 1. розпусниця; 2. пустунка,
пустуха, бешкетниця.
РАСПУСНІЧАЦЬ недок. 1. розпутничати, роз
путствувати, розпусничати, жйти розпусно
(розпутно); 2. пустувати, бешкетувати.
РАСПУСНЫ 1. розпусний; 2. пустотливий,
бешкетний, шкодлйвий.
РАСПЫЛ, -лу ч. (дія) спец, розпил.
РАСПЙЛЕНАСЦЬ ж. розпорошеність.
РАСПЙЛЬВАЦЦА і РАСПЫЛЙЦЦА недок.
звор., пас., РАСПЫЛЇЦЦА док. 1. розпиля
тися, розпйлюватися, розпил йтися; розпо
рошуватися, розпорошйтися; розсіюватися,
розсіятися; 2. перен. розпорошуватися, роз
порошйтися.
РАСПЙЛЬВАЦЬ недок., РАСПЫЛЇЦЬ док.
1. розпиляти, розпйлювати, розпилйти; (про
ґрунт, порошок — ще) розпорошувати, розпорошйти; розсіювати, розсіяти; 2. перен.
розпорошувати, розпорошйти; -ліць србдкі
розпорошйти засоби (кошти).
РАСПЬІЛЙЛЬНІК ч. техн. розпйлювач; (по
рошку — ще) розпорошувач.
РАСПЙРСКВАЛЬНІК ч. розбрйзкувач.
РАСПЙРСКВАЦЦА недок. звор., пас., РАСПЙРСКАЦЦА док. розбрйзкуватися, розбрйзкатися, (про багато, про все) порозбрйзкуватися; розпрйскуватися, розприскатися,
розляпуватися, розляпатися.
РАСПЙРСКВАЦЬ недок., РАСПЙРСКАЦЬ
док. розбризкувати, розбрйзкати, (багато,
усе) порозбрйзкувати; розпрйскувати, розпрйскати; (розм.) розляпувати, розляпати,
(багато, усе) порозляпувати.
РАСПЫТАНЫ і РАСПЙТАНЫ розпйтаний.
— Див. ще распытваць.
РАСПЙТВАЦЦА недок., РАСПЫТАЦЦА док.
(у кого про що) розпйтувати, розпйтуватися,
розпитати, розпитатися.
РАСПЙТВАЦЬ недок., РАСПЫТАЦЬ док. роз
пйтувати, розпитати, (про багато, про все)
порозпйтувати; -таць дарбгу да чьігункі роз
питати дорогу до залізниці.
РАСПдЦКАНЫ розм. розмазаний, розвезе
ний. — Див. ще распЗцкаць.
РАСПФЦКАЦЦА док. розм. (про поверхні) розма
затися, (про багато, про все) порозмазуватися.
РАСПЙЦКАЦЬ док. розм. (про поверхні) розма
зати, (багато, усе) порозмазувати; (розм.) роз
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возити, розвезтй, (багато, усе) порозвозити;
розмащувати, розмастйти.
РАСПЯВАННЕ с. 1. проспівування; 2. розспі
вування.
РАСПЯВАЦЦА недок., РАСПЄЦЦА док. 1. роз
співуватися, розспіватися; 2. недок. пас. про
співуватися; розспівуватися.
РАСПЯВАЦЬ недок., РАСПЙЦЬ док. 1. (співа
ти, репетируючи) проспівувати, проспівати;
2. (співати, тренуючи голос) розспівувати,
розспівати.
РАСПЯКАЦЬ недок., РАСПЯЧЙ док. розм.
1. (лаяти, сварити кого-небудь) шпетити, вйшпетити, брати в шори, узяти в шори, розпі
кати, розпектй; 2. (викликати в кого-небудь
сильний гнів, роздратування, збудження тощо)

роздратовувати, роздратувати, (багатьох, усіх)
пороздратовувати; роздражнювати, роздражнйти.
РАСПЯРАЗВАННЕ с. розперізування.
РАСПЯРАЗВАЦЦА недок. пас., РАСПЕРАЗАЦЦА док. прям., перен. розперізуватися,
розперезатися.
РАСПЯРАЗВАЦЬ недок., РАСПЕРАЗАЦЬ док.
розперізувати, розперезати.
РАСПЯЧЙ див. распяк&ць.
РАССАЛбННЕ с. спец, розсолення, (незак. д.
— звичайно) розсолювання.
РАССАЛОДЖАНЬІ розм. розчйнений. — Див.
ще рассалбджваць.
РАССАЛОДЖВАЦЬ недок., РАССАЛАДЗІЦЬ док.
розм. (цукор у рідині) розчиняти, розчинйти.
РАССВІДРАВАНЬІ 1. розсвердлений; розбу
равлений; 2. розбурений. — Див. ще рассвідрбуваць.
РАССВІДРОУВАННЕ с. 1. розсвердлювання;
розбуравлювання; 2. геол. розбурювання.
РАССВЩРОУВАЦЦА недок., РАССВЩРАВАЦЦА док. 1. розсвердлюватися, розсвердлити
ся; 2. недок. пас. розсвердлюватися; розбу
равлюватися; розбурюватися.
РАССВІДРОУВАЦЬ недок., РАССВІДРАВАЦЬ
док. 1. розсвердлювати, розсвердлити; роз
буравлювати, розбуравити; 2. геол. розо р ю 
вати, розбурйти.
РАССЙЙВАЦЦА недок. звор., пас., РАССбЯЦЦА док. 1. розсіватися, розсіюватися, розсі
ятися; (розпилюватися) розпорошуватися,
розпорошйтися; 2. фіз. розсіюватися, розсі
ятися; 3. розходитися, розійтися; розлітати
ся, розлетітися; розвіюватися, розвіятися;
зникати, знйкнути, розсіватися, розсіятися;
туман -сеяуся туман розвіявся; калбна вбрага
-сбялася колона ворога розсіялася; непакбй
-сбяуся неспокій зник (розвіявся); старйя
сябрм -сбяліся па усей краіне давні друзі розійшлйся (розлетілися) по всій країні.
РАССЕЙВАЦЬ недок., РАССЕЯЦЬ док. 1. розсівати, розсіювати, розсіяти; -ваць жьгга
розсівати (розсіювати) жйто; 2. фіз. розсіюва
ти, розсіяти; 3. розганяти, розгонити, розігна
ти; розвіювати, розвіяти; (горе, нудьгу; хмари
— ще) розбивати, розбйти; -сеяць варбжую
кбнніцу розігнати ворожу кінноту; - сеяць падазрЗнне розвіяти (розігнати) підозру.
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РАССЕК, -ку ч. розруб.
РАССЕКЧЬІ див. рассякаць.
РАССЕКЧЬІСЯ док. див. рассякацца.
РАССЕЯНЬІ 1. дієприкм. розсіяний; розігна
ний; розвіяний; розбитий; розпорошений;
2. (у знач, прикм.: розкиданий на великому прос
торі) розкиданий, розсіяний; рідкий; ~нае насельніцтва рідке (розкидане, розсіяне) насе
лення; 3. у знач, прикм. фіз. тощо розсіяний;
~нае святлб розсіяне світло; (перен. — зви
чайно) тьмяне (бліде, хистке, непевне) світ
ло; 4. у знач, прикм. неуважний, неуважли
вий; р. пбгляд неуважний (неуважливий) по
гляд; р. чалавек неуважна (неуважлива) людйна. — Див. ще расс&йваць.
РАССКАВЬІТАЦЦА док. розм. (про собаку)
розскавчатися, розскавучатися, розскавулі
тися.
РАССКАРОДЖВАЦЬ недок., РАССКАРОДЗІЦЬ
док. розм. с.-г. розбороновувати, розборонувати.
РАССКВАРВАЦЬ недок., РАССКВАРЬІЦЬ док.
підсмажувати, підсмажити; (розм.) присма
жувати, присмажити, піджарювати, піджа
рити; -рьіць с£ла підсмажити (присмажити,
піджарити) сапо.
РАССКУБАННЕ с. розскубування.
РАССКУБАЦЦА і РАССКУБВАЦЦА недок. пас.
1. розскубуватися, розскубатися; 2. розщйпуватися.
РАССКУБАЦЬ і РАССКУБВАЦЬ недок., РАССКУБЦІ док. 1. (скубаючи, роздерти, розт яг
нути що-небудь) розскубувати, розскубати,
розскубти, розскубати; 2. (подрібнювати, роз
діляти на частини) розщйпувати, розщипати.
РАССКУБЕНЬІ розскубаний; розщйпаний. —
Див. ще расскуб&ць.
РАССКУГОЛІЦЦА док. розм. 1. (про собаку)
розскавчатися, розскавучатися, розскавулі
тися; 2. перен. розплакатися.
РАССЛАБЛЙННЕ с. розслаблення, (незак. д.
— ще) розслабляння.
РАССЛАБЛЙЦЦА недок. звор., пас., РАССЛАБІЦЦА док. розслаблюватися, розслабляти
ся, розслабитися.
РАССЛАБЛЙЦЬ недок., РАССЛАБІЦЬ док.
розслаблювати, розслабляти, розслабити.
РАССЛАСННЕ с. розшарування; (незак. д., стан
— ще) розшаровування.
РАССЛЇЗГАЦЬ док. розковзати, вйсковзати.
РАССЛОЕНЬІ прям., перен. розшарований. —
Див. ще расслойваць.
РАССЛОЙВАННЕ с. прям., перен. розшарову
вання.
РАССЛОЙВАЦЦА недок. звор., пас., РАССЛАІЦЦА док. прям., перен. розшаровуватися,
розшаруватися.
РАССЛОЙВАЦЬ недок., РАССЛАЇЦЬ док. прям.,
перн. розшаровувати, розшарувати.
РАССЛОЙКА ж. (дія) розшарування с., (незак.
д. — ще) розшаровування с.
РАССМАКТАНЬІ розм. розсмоктаний. — Див.
ще рассмбктваць.
РАССМОКТВАЦЬ недок., РАССМАКГАЦЬ док.

РАССУКВАЦЬ

розсмоктувати, розсмоктати, розсисати, ро
зіссати.
РАССНАСТКА ж . мор. розснащення с., (незак.
д. — ще) розснащування с.
РАССНАШЧВАЦЦА недок. пас. мор. розсна
щуватися, розснащатися.
РАССНАШЧВАЦЬ недок., РАССНАСЦІЦЬ док.
мор. розснащувати, розснащати, розснастйти.
РАССОВАНЫ розм. розіпханий, розіпхнутий;
розтйканий. — Див. ще рассбуваць2.
РАССОУВАННЕ с. 1. розсовування; 2. розм. розпихання.
РАССОУВАЦЦА недок. , РАССУНУЦЦА док.
1. розсовуватися, розсунутися; 2. недок. пас.
розсовуватися; розпихатися.
РАССОУВАЦЬ1 недок., РАССУНУЦЬ док. (від
сувати одне від одного на певну відстань у різні
боки; розштовхувати; збільшувати в розмірах)

розсовувати, розсувати, розсунути.
РАССОУВАЦЬ2 недок., РАССОВАЦЬ док. розм.
розпихати, розіпхати, (однор.) розпихнути,
розіпхнути, (багато, усе) порозпихати; рассбваць грбшы па кішЗнях розіпхати (розі
пхнути) гроші по кишенях.
РАССОВНЬІ розсувний.
РАССТРАЛЙНЫ 1. розстріляний; 2. вйстріляний, розстріляний, постріляний. — Див. ще
расстрільваць.
РАССТРАЧЙЦЬ док. крав, вйстрочити.
РАССТРОЧАНЫ крав, вистрочений.
РАССТРОЧВАННЕ с. крав, вистрочування.
РАССТРОЙКА ж. крав, вистрочування с.
РАССТРЫГАЦЦА недок. звор., пас., РАССТРЙГЧЫСЯ док. церк. розстригатися, розстрйгтися.
РАССТРЫГАЦЬ недок., РАССТРЙГЧЫ док.
церк. розстригати, розстрйгти.
РАССТРЬІЖФННЕ с. розстрйження.
РАССТРЕЛ, -лу ч. розстріл.
РАССТР&ЛЬВАЦЦА недок. пас. розстрілюва
тися, вистрілюватися, розстрілюватися.
РАССТР&ЛЬВАЦЬ недок., РАССТРАЛЯЦЬ док.
1. розстрілювати, розстріляти, (багатьох, усіх)
порозстрілювати; 2. (витрачати під час стрі
ляння) вистрілювати, вйстріляти, розстрілю
вати, розстріляти, (док.) порозстрілювати, по
стріляти.
РАССТЫКАВАНЫ / РАССТЫКОВАНЫ розстикований. — Див. ще расстыкбуваць.
РАССТЫКОУВАЦЬ недок., РАССТЫКАВАЦЬ
док. розетиковувати, розстикувати.
РАССТЫКОВКА ж. розстиковування с.
РАССУДЖАНЫ 1. розсуджений; 2. вйрішений;
3. розміркований. — Див. ще рассуджваць.
РАССУДЖВАЦЬ недок., РАССУДЗЇЦЬ док.
1. (ухвалювати рішення) розсуджувати, розсудйти; 2. вирішувати, вйрішити; 3. (дума
ти) розмірковувати, розміркувати.
РАССУКАНЬІ розсуканий. —Див. ще рассукваць.
РАССУКВАЦЦА недок. звор., пас., РАССУКАЦЦА док. розсукуватися, розсукатися.
РАССУКВАЦЬ недок., РАССУКАЦЬ док. роз
сукувати, розсукати.
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РАССЦІЛАЦЬ недок., РАЗАСЛАЦЬ док. роз
стеляти, розстелювати, розстелйти, (багато,
усе) порозстеляти; розстилати, розіслати,
(багато, усе) порозстилати; стелити, постелйти, слати, послати; -слаць абрус розстелй
ти (розіслати, постелйти, послати) скатертйну (скатерку).
РАССЬІЛАЦЦА недок. пас. розсилатися.
РАССЬІЛАЦЬ недок., РАЗАСЛАЦЬ док. у різн.
знач, розсилати, розіслати, (багато, усе) по
розсилати; -слаць пісьмм розіслати листй;
-слаць усіх кур’брау розіслати всіх кур’єрів.
РАССЙЛАЧНЬІ розсильнйй.
РАССЙЛКА ж. розсилання, с.
РАССЬІПАЦЦА недок., РАССЬІПАЦЦА док.
1. розсипатися, розсйпатися, (про багато,
про все) порозсипатися; соль -палася сіль
розсйпалася; валасй -паліся па пляч&х во
лосся розсйпалося (розметалося) по плечах;
(розвалюватися — ще) розпадатися, розпас
тися, (про багато, про все) порозпадатися;
ббчка -палася бочка розпалася (розсйпала
ся); (розлітатися, розбігатися — ще розм.)
розскакуватися, розскочитися, (док.) порс
нути, пороснути; (недок. про неживі предме
ти — ще розм.) не держатися купи; людзі
-паліся па усім пблі люди розсйпалися по
всьому полю; 2. (у чому й без дод. розм.) роз
сипатися, розсйпатися (у чому, чим), (недок.)
сйпати, розсипати (що); (рідко) розточувати
ся, розточйтися (у чому, чим); рассмпацца у
пахвалах розсйпатися в похвалах (похвала
ми); розточйтися в похвалах (похвалами);
3. (чим — сміхом тощо) заливатися, зал йтися
(чим, від чого); розливатися, розлйтися (чим);
рассьіпацца рбгатам залйтися реготом (від ре
готу), розлитися реготом; 4. (про уривчасті
звуки) розлягатися, розлягтйся; 5. розм. на
роджувати, народйти; 0 рассьіпацца дрббньїм
макам нйзько слатися (стелйтися) (перед ким),
листом стелйтися (перед ким); шовком сла
тися під ноги (кому), підсипатися (до кого).
РАССЬІПАЦЬ недок., РАССЙПАЦЬ док. у різн.
знач, розсипати, розсйпати, (багато, усе) по
розсипати; рассмпаць муку па мяшках розсй
пати борошно по мішках; рассмпаць угнаенне розсипати добриво; рассмпаць рбту уздоуж
дарбгі розсйпати роту вздовж дороги.
РАССЙПІСТАСЦЬ і РАССЙПЧАТАСЦЬ ж.
розсйпчастість; крйхкість; сйпкість, сипучість.
РАССЙПІСТЬІ / РАССЙПЧАТЬІ розсйпчастий; (який легко кришиться) крихкйй; (про
картоплю тощо — ще) сипкйй, сипучий.
РАССЬІЦЕЦЬ док. розм. розжиріти; (розтов
стіти) розгладнути, розгладшати.
РАССЯДЛАНЬІ розсідланий. — Див. ще рассядлбуваць.
РАССЯДЛОУВАННЕ с. розсідлування.
РАССЯДЛОУВАЦЦАнедок. звор., пас., РАССЯДЛАЦЦА док. розсідлуватися, розсідлатися.
РАССЯДЛОУВАЦЬ недок., РАССЯДЛАЦЬ док.
розсідлувати, розсідлати.
РАССЯКАЦЦА недок. пас., РАССЯЧЙСЯ і
РАССбКЧЬІСЯ док. розсікатися, розсіктися.
РАССЯКАЦЬ недок., РАССЯЧЙ і РАССбКЧЬІ

РАСТВАРАЦЬ
док. розсікати, розсікти; розтинати, розтяти,
розітнути; (згори донизу — ще) розчахувати,

розчахнути; розрізувати, розрізати, розріза
ти; -чьі бервянб розрубати колоду; -ч н палец
розтяти (розрізати) пальця (палець); парахбд
рассёк хвалі пароплав розсік (розітнув, роз
тяв, розрізав, розбйв) хвйлі; 0 рассячм гбрдзіеу вузел розрубати (розсікти) гордіїв вузол.
РАССЯЧЭННЕ с. розсічення, розтин ч., (незак. д. — ще) розсікання, розтинання; розча
хування; розрізування, розрізання.
РАСТАПТАНЫ і РАСТОПТАНЫ 1. розтопта
ний, стоптаний; 2. розтоптаний, розходже
ний. — Див. ще растбптваць.
РАСТАПТАЦЦА див. растбптвацца.
РАСТАПТАЦЬ див. растбптваць.
РАСТАПЙРАНЫ розчепірений; розтепірчений.
— Див. ще растапмрваць.
РАСТАПЙРВАННЕ с. розм. розчепірювання.
РАСТАПЙРВАЦЦА недок. звор., пас., РАСТАПЙРЫЦЦА док. розм. розчепірюватися,
розчепіритися, (про багато, про все) пороз
чепірюватися.
РАСТАПЙРВАЦЬ недок., РАСТАПЙРЬІЦЬ док.
розчепірювати, розчепірити, (багато, усе)
порозчепірювати; -пмрмць нбгі розчепірити
ноги; -пмрмць пальцм розчепірити пальці.
РАСТАРГАВАНЬІ розм. розторгований. — Див.
ще растаргбуваць.
РАСТАРГОУВАЦЦА недок. звор., пас., РАСТАРГАВАЦЦА док. розм. розторговуватися,
розторгуватися.
р а с т а р г О у в а ц ь недок., РАСТАРГАВАЦЬ док.
розм. розторговувати, розторгувати.
РАСТАРМАЖФННЕ с. розгальмовування.
РАСТАРМОЖАНЬІ розгальмований. — Див. ще
растармбжваць.
РАСТАРМОЖВАННЕ с. розгальмовування.
РАСТАРМОЖВАЦЦА недок. звор., пас., РАСТАРМАЗІЦЦА док. розгальмовуватися, роз
гальмуватися.
РАСТАРМОЖВАЦЬ недок., РАСТАРМАЗЇЦЬ
док. розгальмовувати, розгальмувати.
РАСТАСАВАНЫ і РАСТАСОВАНЫ прям., перен. розтасований. — Див. ще растасбуваць.
РАСТАСОУВАЦЬ недок., РАСТАСАВХЦЬ док.
прям., перен. розтасовувати, розтасувати;
-ваць людзёй па пакбях розтасувати людёй
по кімнатах.
РАСТАСОВКА ж. розтасовування с.
РАСТАУКАЦЬ див. растбукаць.
РАСТАУЧЙ див. растбукаць.
РАСТАУЧЙСЯ див. растбукацца.
РАСТВАРАЛЬНАСЦЬ ж . розчйнність.
РАСТВАРАЛЬНЬІК, -ку ч. хім. розчйнник.
РАСТВАРАЛЬНЫ хім. 1. розчйнний; -ньія р$чмвм розчйнні речовйни; 2. який (що) роз
чиняє, розчйнювальний.
РАСТВАРАЦЦА недок. звор., пас., РАСТВАРЙ ЦЦ А док. хім. розчинятися, розчинйтися, (про багато, про все) порозчинятися.
РАСТВАРАЦЬ недок., РАСТВАРЙЦЬ док. хім.
розчиняти, розчинйти, (багато, усе) порозчи
няти; -рмць соль у вадзе розчинйти сіль у воді.
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РАСТВАР&ННЕ с. хім. розчйнення, розчинян
ня.
РАСТВОР, -ру ч. хім. розчин; фізіялагічньї р.
фізіологічний розчин.
РАСТВОРАНЬІ х і м . і т. ін. розчйнений. —Див.
ще раствар&ць.
РАСТВОРНЬІ х і м . розчиновий.
РАСТЛУМАЧАЛЬНЬІ роз’яснювальний; пояс
нювальний.
РАСТЛУМАЧАНЬІ роз’яснений; пояснений,
розтлумачений. — Див. ще растлумачваць.
РАСТЛУМАЧВАННЕ с . розтлумачування, розтлумачення, вйтлумачення.
РАСТЛУМАЧВАЦЦА недок., пас. розтлумачу
ватися, витлумачуватися.
РАСТЛУМАЧВАЦЬ недок., РАСТЛУМАЧЬІЦЬ
док. розтлумачувати, розтлумачити, витлума
чувати, вйтлумачити; (розм.) розтовкмачувати, розтовкмачити, розтовмачити, витовкма
чувати, вйтовкмачити, витовмачувати, вйтовмачити.
РАСТЛУМАЧЇШНЕ с. 1. розтлумачування, розтлумачення, вйтлумачення; 2. (розповідь, до
кумент) роз’яснення, пояснення; афіцмйнае
р. офіційне роз’яснення (пояснення).
РАСТЛУСЦЕЛЬІ розжирілий, який (що) роз
жирів. — Див. ще растлусцець.
РАСТЛУСЦЕЦЬ розжиріти; (розтовстіти) розгладнути, розгладшати, (розм.) розпастйся,
убйтися в тіло.
РАСТОПТАНЬІ див. растапт&ньї.
РАСТОПТВАЦЦА недок. звор., пас., РАСТАПТАЦЦА док. (про взуття) розтоптуватися,
розтоптатися.
РАСТОПТВАЦЬ недок., РАСТАПТАЦЬ док.
1. прям.у перен. розтоптувати, розтоптати, стоп
тувати, стоптати, (багато, усе) постоптувати;
2. розм. (взуття — розношувати) розтопту
вати, розтоптати, розходжувати, розходйти.
РАСТОРКАЦЬ док. обл. розіпхати, розіпхнути,
(багато, усе) порозпихати.
РАСТОУКАЦЦА і РАСТОУКВАЦЦА недок.,
РАСТАУЧЬІСЯ док. 1. товктйся, розтовктйся, потовктйся; (про картоплю — ще) м’яти
ся, розімятися, пом’ятися; 2. розм. (розбива
тися) розтрощуватися, розтрощйтися, (док.)
розтовктйся; 3. недок. пас. товктйся; м’яти
ся; розтрощуватися.
РАСТОУКАЦЬ / РАСГАУКАЦЬ, РАСТОУКВАЦЬ
недок., РАСТАУЧЬІ док. 1. товктй, розтбвкувати, розтовктй; (картоплю — ще) м’яти, ро
зім’яти, пом’яти; ~чьі перац розтовктй пе
рець; 2. розм. (розбивати) розтрощувати, розтрощйти, (док. розм.) розтовктй, розхряпати;
~чм вазу розбйти (розтрощйти) вазу; 3. розм.
(розбити до крові) роз’юшувати, роз’юшйти;
(рідше) розквашувати, розквасити; -ч и нос
роз’юшйти (розквасити) ніс (носа), пустйти
кров (мазку, юшку, руду) з носа.
РАСТРАНЖЬІРАНЬІ розм. розтрйньканий. —
Див. ще растранжмрваць.
РАСТРАНЖЙРВАННЕ с. розм. розтрйнькування, трйнькання.
РАСТРАНЖЬІРВАЦЦА недок. звор., пас., РАС-
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ТРАНЖЙРЬІЦЦА док. розм. розтрйнькуватися, розтрйнькатися.
РАСТРАНЖЙРВАЦЬ недок., РАСТРАНЖЙРЬІЦЬ док. розм. розтрйнькувати, розтрйнькати, (багато, усе) порозтрйнькувати; процйндрювати, процйндрити.
РАСТРАПАНЬІ дієприкм., прикм. розтріпаний;
розкуйовджений, розкошланий, розкошла
чений, розтіпаний; скуйовджений, розпат
ланий, попатланий, розчухраний, розкудла
ний, розкудовчений; (у знач, прикм.: нерозче
саний — ще) розкудлачений. — Див. ще растрЗпваць.
РАСТРАПАЦЦА див. растріпвацца.
РАСТРАПАЦЬ див. растрЗпваць.
РАСТРАСАННЕ / РАСТРЙСВАННЕ с. розтру
шування; розворушування.
РАСТРАСАЦЦА і р а с т р й с в а ц ц а недок.,
РАСТРЙСЦІСЯ док. 1. розтрушуватися, розтрусйтися, (про багато, про все) порозтрушу
ватися; 2. (док.: стомитися від їзди) розтрястйся, розтрусйтися; 3. недок. пас. розтрушу
ватися; розворушуватися.
РАСТРАСАЦЬ і РАСТР^СВАЦЬ недок., РАСТ Р^С Ц І док. 1. розтрушувати, розтрусйти,
(багато, усе) порозтрушувати; ~сці сена роз
трусйти (розворушйти) сіно; ~сці сноп роз
трусйти (розворушйти) сніп; 2. перен. розм.
руйнувати, зруйнувати, поруйнувати, роз
руйнувати; ~сці гаспадарку зруйнувати гос
подарство; 3. перен. розм. (багато марно ви
трачати) розтрйнькувати, трйнькати, розтрйнькати, (багато, усе) порозтрйнькувати;
процйндрювати, процйндрити; 4. (стомлю
вати, будити трясінням) розтрясати, розтрястй, (док.) розтрусйти.
РАСТРОПА ч. і ж. розм. задрйпанка, нетіпаха,
хвойда; (з незачесаним волоссям) нечоса, ку
йовда.
РАСТРУБ ч . розтруб; ббтьі з -бамі чоботи з
розтрубами.
РАСТРУБ НЬІ розтрубний.
РАСТРУСКА ж. торг, (втрата у вазі) розтру
ска; р. мукі розтруска борошна.
РАСТРУШЧАНЬІ розм. розтрощений. — Див.
ще раструшчваць.
РАСТРУїІІЧВАННЕ с . розтрощування, роз
трощення.
РАСТРУШЧВАЦЦА недок. звор., пас., РАСТРУШЧЬІЦЦА док. розм. розтрощуватися, роз
трощйтися.
РАСТРУШЧВАЦЬ недок., РАСТРУШЧЬІЦЬ
док. розм. розтрощувати, розтрощйти.
РАСТРЬІ БУШАН ЬІ розм. 1. розпатраний, роз
потрошений, розчйнений, вйтельбушений;
2. розшарпаний, розтріпаний, потріпаний,
розірваний. — Див. ще растрьіб^шваць.
РАСГРЬІБУШВАЦЬ недок., РАСГРЬІБУШЬІЦЬ
док. 1. патрати, розпйтрати; (очищати від
нутрощів — ще) розчиняти, розчинйти, тельбушйти, вйтельбушити; -шмць к^рьіцу роз
пирати (розчинйти, вйтельбушити) курку;
2. розтрясати, розтрястй, розкидати, розкйдати, роздирати, розідрати (роздерти); -іньщь
папбрьі розтрястй (розкйдати) папбри; 3. пе-
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рен. тріпати, розтріпати, шарпати, розшар

пати, рвати, розірвати; -шмць чамадан роз
шарпати (розірвати, роздерти) валізу.
РАСТРЬІБУШЬІЦЦА док. розм. розтріпатися,
розшарпатися, розірватися.
РАСТРФПВАЦЦД недок. звор., пас., РАСТРАГ1АЦЦА док. розтріпуватися, розтріпатися;
розкуйовджуватися, розкуйовдитися, ску
йовджуватися, скуйовдитися; (розм.) розпат
луватися, розпатлатися, (док.) розкудлатися,
розкудовчитися.
РАСТРЇШВАЦЬ недок., РАСТРАПАЦЬ док.
розтріпувати, розтріпати, (багато, усе) по
розтріпувати; розкуйовджувати, розкуйовди
ти, (розм.) кошлати, розкошлати, кошлати
ти, розкошлатити, (док.) розтіпати; (волосся,
пір'я тощо — ще) скуйовджувати, скуйовди
ти, (розм.) розпатлувати, розпатлати, (док.)
попатлати, розчухрати, розкудлати, розку
довчити; -паць пяньку розтріпати коноплі
(прядиво).
РАСТРФСВАННЕ с. розтрушування, розвору
шування; руйнування; розтрйнькування.
РАСТРФСВАЦЦА див. растрасацца.
РАСТРФСВАЦЬ див. растрасаць.
РАСТРФСЕНЬІ розтрушений, розворушений;
зруйнований, поруйнований; розтрйньканий,
процйндрений. — Див. ще растрасаць.
РАСТУШАВАНЬІ спец, розтушований. — Див.
ще растушбуваць.
р а с т у ш О у в а ц ь недок., РАСТУШАВАЦЬ док.
спец, розтушовувати, розтушувати.
РАСТУШОУКА ж. спец. 1. (дія) розтушовуван
ня с., розтушування с.; 2. (паличка для т у
шування) розтушовка.
РАСТЗРМІНАВАНЬІ розкладений [на певний
термін (строк^].
РАСТЗРМІНОУВАЦЦА недок. пас. розклада
тися [на певний термін (строк)], (про борг —
ще) реструктуризуватися.
РАСТЗРМІНОУВАЦЬ недок., РАСТЗРМІНАВАЦЬ док. розкладати (розкласти) [на пев
ний термін (строк)], (про борг — ще) реструктуризову вати,^еструктуризувати.
РАСТЗРМІНОУКА ж . (дія) розкладення [пла
тежів]; кредйт ч.\ прбдаж у ~ку продаж на
виплат.
РАСФАНТАЗІРАВАЦЦА док. розм. розфанта
зуватися.
РАСФАРБАВАНЬІ розфарбований; розмальо
ваний, помальований. — Див. ще расфарббуваць.
РАСФАРБОУВАЦЦА недок. пас. розфарбову
ватися; розмальовуватися, (про багато, про
все) порозмальовуватися.
РАСФАРБОУВАЦЬ недок., РАСФАРБАВАЦЬ
док. розфарбовувати, розфарбувати; розма
льовувати, розмалювати, (багато, усе) пороз
мальовувати, (док.) помалювати; -ваць цацку
розфарбувати (розмалювати) цяцьку (іграшку).
РАСФАРБОУКА ж. 1. (дія) розфарбовування
с., розфарбування с.; розмальовування с., роз
малювання с.; 2. (кольоровий візерунок) ма
люнок.
РАСФАРМІРАВАННЕ с. розформування.
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РАСФАРМІРАВАНЬІ розформований. — Див.
ще расфармірбуваць.
РАСФАРМІРОУБАЦЦА недок. звор., пас., РАСФАРМІРАВАЦЦА док. розформовуватися,
розформуватися.
РАСФАРМІРОУВАЦЬ недок., РАСФАРМІРАВАЦЬ док. розформовувати, розформувати.
РАСФАРМІРОУКА ж . розформування с.
РАСФАСАВАНЫ торг, розфасований. — Див.
ще расфасбуваць.
РАСФАСОУВАЦЦА недок. пас. торг, розфасо
вуватися.
РАСФАСОУВАЦЬ недок., РАСФАСАВАЦЬ док.
торг, розфасовувати, розфасувати.
РАСФАСОУКА ж. розфасування с., (незак. д.
— ще) розфасовування с.
РАСФАСОУШЧЬІК ч. торг, розфасовувач,
розфасовник.
РАСФАСОУШЧЬІЦА ж. торг, розфасовувач
ка, розфасовниця.
РАСФРАНЦЙДЦА док. розм. вирядитися; (розм.)
вйчепуритися, вйфрантитися.
РАСФРАНЧАНЫ розм. вйряджений; (розм.)
вйчепурений, вйфранчений. — Див. ще расфранцщца.
РАСФУФЙРВАЦЦА недок., РАСФУФЫРЫЦЦА док. прост, несхв. виряджатися, виряди
тися; (розм.) вичепурюватися, вйчепуритися,
(док.) розчепурйтися.
РАСФЬІРКАЦЦА док. прям., перен. розм. роз
пирхатися; кбнь -кауся кінь розпирхався; заказчык -кауся замовник розпирхався.
РАСХАДЖВАЦЬ недок. ходйти [тудй-сюдй];
походжати; р. па пакбі ходйти (походжати)
кімнатою (по кімнаті).
РАСХАПАНЬІ розхапаний. — Див. ще расхбпліваць.
РАСХАПАЦЬ див. расхбпліваць.
РАСХАПЇЦЬ док. 1. розхапати, (багато, усе)
порозхапувати; 2. (розм. швидко) роз’єднати,
розімкнути, розвестй; р. рукі розвести руки.
РАСХАПЛЙЦЦД див. расхбплівацца.
РАСХАПЛЙЦЬ див. расхбпліваць.
РАСХВАЛЬВАЦЬ недок., РАСХВАЛЇЦЬ док.
розхвалювати, розхвалити, вихваляти, вйхвалити; звеличувати, звелйчити / звеличати; під
носити, піднестй; р. да нябёс піднестй до небес.
РАСХВАЛЯВАНЫ розхвильований. — Див. ще
расхваляваць.
РАСХВАЛЯВАЦЦА док. у різн. знач, розхвилю
ватися.
РАСХВАЛЯВАЦЬ недок. у різн. знач, розхвилю
вати; вёцер -вау мбра вітер розхвилював
(розбурхав) море; гЗта пісьмб -вала ягб цей
лист розхвилював його; маучанне сына -вала
бацькбу синове мовчання (мовчання сина)
розхвилювало (збентежило) батьків.
РАСХВАСТАНЫ розм. 1. (зіпсований хвостанням) розхльостаний; 2. розбйтий, розтроще
ний; 3. перен. розбйтий, розгромлений, роз
трощений, розчухраний. — Див. ще расхвбстваць.
РАСХВОСТВАЦЦА недок., РАСХВАСТАЦЦА
док. розм. 1. розхльостуватися, розхльостати-
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ся; схльостуватися, схльостатися; пуга зусім
-талася батіг зовсім розхльостався (схльос
тався), пуга зовсім розхльосталася (схльоста
лася); 2. недок. пас. розхльостуватися, схльос
туватися; розбиватися, розтрощуватися.
РАСХВОСТВАЦЬ недок., РАСХВАСТАЦЬ док.
розм. 1. (псувати хльостанням) розхльостува
ти, розхльостати; схльостувати, схльостати;
2. розбивати, розбйти, (багато, усе) пороз
бивати; (ущент) розтрощувати, розтрощйти,
(багато, усе) порозтрощувати, потрощйти;
(док. : перев. про посуд — ще р о зм .) розтовктй,
розчерепити, розхряпати, розлупйти, розхёкати; 3. перен. розбивати, розбйти; (док.) роз
трощйти, розчухрати; -таць дакладчыка роз
бйти (розгромйти) доповідача.
РАСХІЛЙЦЦА і РАСХІЛЬВАЦЦА недок. пас.,
РАСХІЛЇЦЦА док. розсовуватися, розсува
тися, розсунутися, (про багато, про все) по
розсовуватися; заслбна -лілася завіса розсу
нулася.
РАСХІЛЙЦЬ / РАСХЇЛЬВАЦЬ недок., РАСХІЛІЦЬ док. розсовувати, розсувати, розсуну
ти, (багато, усе) порозсовувати, порозсува
ти; -ліць галінкі розсунути гілкй; -ліць фіранкі розсунути фіранки.
РАСХІНАННЕ с . розсовування, розсування; роз
хиляння; розштовхування, розпихання; розгор
тання, розкривання, розкутування, розхрйстування; розчиняння, розчйнення, розчахуван
ня; розсовування, розсування, розшйрення.
РАСХІНАЦЦАне&ж., РАСХІНУЦЦА док. 1. роз
совуватися, розсуватися, розсунутися, (про
багато, про все) порозсовуватися, порозсува
тися; пакунак -нууся пакунок розсунувся
(розгорнувся); (про юрбу й т. ін. — ще) роз
ступатися, розступйтися; (про кущі, гілки
і т. ін. — ще) розхилятися, розхил йтися;
2. (про одяг) розкутуватися, розкутатися;
(відкидати поли свого одягу) розгортати поли,
розгорнути поли; 3. (про вікна двері тощо)
[навстіж, шйроко] розчинятися, [навстіж,
шйроко] розчинйтися, (про багато, про все)
порозчиняитися; розчахуватися, розчахну
тися; 4. перен. (збільшуватися розмірами) роз
совуватися, розсуватися, розсунутися; розшйрюватися, розширятися, розшйритися.
РАСХІНАЦЬ недок., РАСХІНУЦЬ док. 1. роз
совувати, розсувати, розсунути, (багато, усе)
порозсовувати, порозсувати; (юрбу — ще розм.)
розштовхувати, розштовхати, (багатьох, усіх)
порозштовхувати; розпихати, розіпхати; (к у 
щі гілки й т. ін. — ще) розхиляти, розхил йти;
ён -нуу галшы він розсунув (розхилйв) гілкй;
2. (одяг) розгортати, розгорнути; розкрива
ти, розкрйти, (багато, усе) порозкривати;
розкутувати, розкутати; (на грудях) розхрйстувати, розхрйстати; -нуць полы плашча роз
горнути (розкрйти) поли пальта; -нуць тбрбу
са снёданнем розгорнути (розкрйти) торбу зі
сніданком (сніданням); 3. (двері, вікна завісу
тощо) [навстіж, шйроко] розчиняти, [нав
стіж, шйроко] розчинйти, (багато, усе) по
розчиняти; розчахувати, розчахнути; -нуць
дзвёры [навстіж, шйроко] розчинйти (роз
чахнути) двері; -нуць заслбну розсунути
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заісу; -нуць палатку розгорнути намёт (на
мёта), напнути намёт (намёта); 4. перен. (збіль
шувати розмірами) розсовувати, розсувати, роз
сунути; розшйрювати, розширяти, розшйрити; -нуць мёжы рынку збыту розшйрити (роз
сунути) мëжi ринку збуту.
РАСХІНУТЬІ розсунутий, розсунений; розштов
хнутий, розштовханий, розіпханий; розхйлений; розгорнутий, розкрйтий, розкутаний,
розхрйстаний; розчйнений, розчахнутий; роз
ширений. — Див. ще расхінаць.
РАСХІСТАНАСЦЬ ж . 1. розхйтаність; 2. перен.
розхитаність; розладнаність, розладженість.
РАСХ1СТАНЫ 1. розхйтаний; 2. перен. розхйтаний; розладнаний, розладжений, розтор
саний. — Див. ще расхістваць.
РАСХЇСТВАЦЦА недок., РАСХІСТАЦЦА док.
1. розхйтуватися, розхитатися; вушакіудзвярах -таліся одвірки розхиталися; 2. перен.
розхйтуватися, розхитатися; розладнуватися,
розладнатися, розладжуватися, розладитися,
(док. рідко) розторсатися; дысцыплша -талася дисципліна розхиталася.
РАСХІСТВАЦЬ недок., РАСХІСТАЦЬ док. 1. розхйтувати, розхитати, (рідше) вихйтувати, ви
хитати; -т&ць слуп розхитати (вйхитати)
стовпа (стовп); -таць зуб розхитати (вйхита
ти) зуба (зуб); 2. перен. розхйтувати, розхи
тати; розладнувати, розладнати, розладжува
ти, розладити, (док. рідко) розторсати; -таць
дысцыплшу розхитати дисципліну.
РАСХЛЁБАНЫ див. расхлябаны.
РАСХЛЁБАЦЬ див. расхлёбваць.
РАСХЛЁБВАЦЦА недок. пас. розплутуватися,
розплутатися, уладнуватися, уладнатися.
РАСХЛЁБВАЦЬ недок., РАСХЛЁБАЦЬ і РАСХЛЯБАЦЬ док. 1. (хлебчучи, з'їдати все р а 
зом з іншими або з багатьма) хлебтати, хлеб
нути, (усе) вйхлебтати; (розм.) хлептати, хлепнути, сьорбати, сьорбнути, (док.) вйсьорбати; з’їдати, з’їсти; -баць пбліуку вйхлебтати
(вйсьорбати) юшку; 2. перен. розплутувати,
розплутати, (багато, усе) порозплутувати;
(розм.) розсьорбувати, розсьорбати; 0 вы кашу
заварьіліг а нам -бваць ви кашу заварйли, а ми
мусимо їсти (а нам нею пектйся); ваша розчйна, а нам місйти; слюсар прокрався, а ко
валя покарано; хто їв яблука, а кому оскома.
РАСХЛЇСТАНЬІ і РАСХРЫСТАНЫ розм. (не
дбало розстебнутий, розкритий) розхрйста
ний. — Див. ще расхлістацца.
РАСХЛІСТАЦЦА і РАСХРЫСТАЦЦА док. розхрйстатися.
РАСХЛІСТАЦЬ і РАСХРЫСТАЦЬ док. розм.
розхрйстати.
РАСХЛУСЇЦЦА док. прост, розбрехатися.
РАСХЛЯБАНА прислівн. розхитано.
РАСХЛЙБАНАСЦЬ ж. 1. (властивість, стан)
розхитаність; хиткість; безладність; 2. без
ладдя с., безлад ч.
РАСХЛЯБАНЫ і РАСХЛЁБАНЫ 1. вйхлебаний, вйхлептаний; з’їдений; 2. розплутаний.
— Див. ще расхлёбваць.
РАСХЛЙБВАННЕ с. розхйтування.
РАСХЛЙБВАЦЦА недок. звор., пас., РАСХЛЙ-
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БАЦЦА док. прям., перен. розхитуватися,
розхитатися.
РАСХЛЙБВАЦЬ недок., РАСХЛЙБАЦЬ док.
прям., перен. розхитувати, розхитати.
РАСХЛЙБІСТЬІ розм. сльотавий, сльотливий,
сльотнйй, сльотянйй; -тая дарбга сльотава
(сльотлйва, сльотна, сльотяна) дорога.
РАСХЛЙБІЦЦА ж. обл. осіннє бездоріжжя с.;
веснйнё бездоріжжя с.
РАСХНЙКАЦЦА док. розм. 1. розпхйкатися;
2. перен. розскйглитися.
РАСХОД, -ду ч. 1. (дія) розхід; розходження с.;
2. вйтрата ж ., (дія — ще) витрачання с.;
(розм.) трата ж .; р. вадьі вйтрата (витрачан
ня) водй; р. электраэнёргн вйтрата (витра
чання) електроенбргії; 3. перев. мн. вйтрати;
4. бухг. видаток; 0 сігіс&ць у р. списати на
видаток; кшгённыя -ды кишенькові вйтрати;
пусціць у р. (про людей: знищити) поставити
до стінки (кого); вйвести (пустйти й т. ін.) в
розхід (кого); кулю дати (кому); у -дзе а) бути
відсутнім; о) бути в ужйтку; людзі у ~дзе лю
ди порозходилися (розійшлйся).
РАСХОДАВАННЕ с. 1. витрачання, вйтрата;
2. споживання.
РАСХОДАВАЦЦА недок. і док. 1. витрачатися,
вйтратитися, тратитися; 2. недок. пас. витра
чатися, тратитися; споживатися.
РАСХОДАВАЦЬ недок. і док. 1. тратити, ви
трачати, вйтратити; р. матэрыял витрачати
матеріал; 2. розм. споживати, спожити; р.
электраэнёрпю споживати (спожйти) елек
троенергію.
РАСХОДЗІЦЦА див. разьіхбдзіцца.
РАСХОДНІК, -ку ч. бот. очйток, заяча капуста.
РАСХОДНЬІ видатковий; р. брдэр видатковий
ордер.
РАСХОПЛЕНЬІ 1. розхапаний; 2. розм. швид
ко роз’єднаний (розімкнутий, розімкнений,
розведений). — Див. ще расхбпліваць.
РАСХОПЛІВАННЕ с. розхапування.
РАСХОПЛІВАЦЦА і РАСХАПЛЯЦЦА недок.
розхапуватися.
РАСХОПЛІВАЦЬ / РАСХАПЛЙЦЬ недок.,
РАСХАПАЦЬ док. розхапувати, розхапати,
(багато, усе) похапати.
РАСХРЙСТАНЫ див. расхлістаньї.
РАСХРЬІСТАЦЦА див. расхлістацца.
РАСХРЬІСТАЦЬ див. расхліст&ць.
РАСХУТАНЬІ розкутаний. — Див. ще расхутваць.
РАСХУТВАННЕ с. розкутування.
РАСХУТВАЦЦА недок. звор., пас., РАСХУТАЦЦА док. розкутуватися, розкутатися.
РАСХУТВАЦЬ недок., РАСХУТАЦЬ док. роз
кутувати, розкутати.
РАСЦАЛАВАНЬІ / РАСЦАЛОВАНЫ розціло
ваний. — Див. ще расцалбуваць.
РАСЦАЛОУВАЦЦА недок., РАСЦАЛАВАЦЦА
док. розціловуватися, розцілуватися.
РАСЦАЛОУВАЦЬ недок., РАСЦАЛАВАЦЬ док.
розціловувати, розцілувати.
РАСЦАНІЦЬ див. расціньваць.
РАСЦВЁЛЕНЫ розм. І. роздратований, роз
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дражнений; 2. роз’ятрений, розвереджений;
розтроюджений. — Див. ще расцвёльваць.
РАСЦВЁЛЬВАЦЦА недок. пас. розм. роздрато
вуватися, роздражнюватися.
РАСЦВЁЛЬВАЦЬ недок., РАСЦВЯЛІЦЬ док.
розм. 1. (кого-небудь) роздратовувати, роздра
тувати, роздражнювати, роздражнити; 2. (ра
ну) роз’ятрювати, роз’ятрйти, розвереджува
ти, розвередйти; (розм.) розтроюджувати,
розтроюдити.
РАСЦВЁТКА ж. 1. (дія) розцвічення с., (незак.
д. — ще) розцвічування с.; прикрашання с.,
оздоблення с., (незак. д. — ще) прикрашуван
ня с., оздоблювання с.; (поєднання фарб, ко
льорів) розцвітка, забарвлення с.
РАСЦВІТАЦЬ недок., РАСЦВІСЦЇ док. прям.,
перен. розцвітати, розцвістй, (про багато, про
все) порозцвітати; розквітати, розквітнути,
(про багато, про все) порозквітати; ружы
-цвілі троянди розцвілй (розквітнули); дзяучына -цвіла дівчина розцвіла (розквітла);
твар -цвіу усмёшкай на облйччі (на лиці, на
виду) засяяла усмішка.
РАСЦВЙРКАЦЦА док. розм. (про пташок)
розцвірінькатися, розцвірінчігися; (про ко
ників і т. ін.) розцвірчатися, розцвіркатися,
розсюрчатися.
РАСЦЕРАБІЦЬ див. расцярЗбліваць.
РАСЦЕРУШЙЦЦА див. расцярушвацца.
РАСЦЕРУШ ЙЦЬ див. расцяр^шваць.
РАСЦЁЛ, -лу ч. с.-г. розтелення с.
РАСЦІНАЦЬ недок., РАСЦЙЦЬ док. 1. (розрі
зувати) розтинати, розтяти, розітнути;
2. (зубами)
перекушувати,
перекусйти;
3. (роз'єднувати) розтискати, розтаскувати,
розтйснути; расцяць зубы розтйснути (розці
пити, розтулйти) зуби.
РАСЦІРАЦЬ недок., РАСЦЁРЦ1 док. 1. розти
рати, розтерти, (багато, усе) порозтирати;
-ці ф&рбы розтерта фарби; -ці гразь на падлбзе розтерта бруд по підлозі; 2. роздавлю
вати, роздавити, роздушувати, роздушйти,
розчавлювати, розчавйти; -ці ягаду роздави
ти (роздушйти, розчавйти) ягоду; 0 плюнуць
і -цёрщ плюнути й (та й ногою) розтерти.
РАСЦЇРКА ж. 1. (дія) розтирання с.; 2. (при
стосування для розтирання) розтирка, (розм.)
розтирачка.
РАСЦІСКАННЕ с. розтискання, (незак. д. —
ще) розтаскування.
РАСЦ1СКАНЫ роздавлений, роздушений, роз
чавлений (у руках). — Див. ще расціскаць.
РАСЦІСКАЦЦА недок., РАСЦЇСНУЦЦА док.
1. роздавлюватися, роздавйтися, роздушува
тися, роздушйтися, розчавлюватися, розча
витися; 2. розтаскатися, розтйснутися; 3. не
док. пас. роздавлюватися, роздушуватися,
розчавлюватися.
РАСЦІСКАЦЬ док. роздавйти, роздушйти, роз
чавйти (в руках).
РАСЦІСКАЦЬ недок., РАСЦІСНУЦЬ док. 1. роз
давлювати, роздавйти, роздушувати, розду
шйти, розчавлювати, розчавйти; -нуць ягаду
оздавйти (роздушйти, розчавйти) ягоду;
. розтискати, розтаскувати, розгаснути; -нуць
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кулак розтйснути (розціпити, розтулйти) ку
лака (кулак).
РАСЦІСНУТЬІ 1. роздавлений, роздушений,
розчавлений; 2. розтйснутий, розтйснений.
— Див. ще расціскаць.
РАСЦУГЛЙНЬІ 1. розгнузданий; 2. перен. роз
гнузданий; розбещений; розперезаний; нічйм не приборканий (не приборкуваний),
нічйм не стрйманий (не стримуваний);
3. розбещений, розпущений.
РАСЦУГЛЯЦЬ док. (коня) розгнуздати.
РАСЦЫРЫ1ЦЦЦА док. розм. розцвірінькати
ся, розцвірінчатися.
РАСЦ&НАЧНЫ розцінковий.
РАСЦЕНКА ж. 1. розцінення с., (незак. д. —
ще) розцінювання с.\ 2. (установлена ціна;
ставка) розцінка.
РАСЦФНІІІЧЬІК ч. спец, розцінник, розціню
вач.
РАСЦ^НШЧЬІЦА ж. спец, розцінниця, роз
цінювачка.
РАСЦЙНЬВАЦЦА недок. спец розцінюватися.
РАСЦЇШЬВАЦЬ недок., РАСЦАНІЦЬ док. прям.,
перен. розцінювати, розцінйти; -ігіць тавар
розцінйти товар; -ніць павбдзіньї розцінйти
поведінку.
РАСЦЮКАВАНЬІ і РАСЦЮКОВАНЬІ розпа
кований. — Див. ще расцюкбуваць.
РАСЦЮКОУВАННЕ с. і РАСЦЮКО^КА ж.
розпаковування с., розпакування с.
РАСЦЮКОУВАЦЦА недок. пас. спец, розпако
вуватися.
РАСЦЮКОУВАЦЬ недок., РАСЦЮКАВАЦЬ
док. спец, розпаковувати, розпакувати.
РАСЦЮКОУКА див. расцюкбуванне.
РАСЦЯГАНЫ у різн. знач, розтягнутий, роз
тягнений. — Див. ще расцягваць.
РАСЦЙГВАЦЦА недок. пас., РАСЦЯГНУЦЦА
док. у різн. знач, розтягатися, розтягуватися,
розтягтйся, розтягнутися, (про багато, про
все) порозтягуватися, порозтягатися; рызГна
-нулася гума розтягнулася (розтяглася); лінія
фрбнту -нулася лінія фронту розтягнулася
(розтяглася); раббта -нулася на тыдзень ро
бота розтягнулася (розтяглася) на тйждень;
-нуцца на канапе простягтйся (простягнути
ся; вйвернутися) на канапі.
РАСЦЯГВАЦЬ недок., РАСЦЯГНУЦЬ док. у
різн. знач, розтягати, розтягувати, розтягтй,
розтягнути, (багато, усе) порозтягувати, по
розтягати; -нуць рьізіну розтягтй (розтягну
ти) гуму; -нуць сухажылле розтягти (розтяг
нути) сухожйлля; -нуць термін сяубы розтяг
тй (розтягнути) термін {строк) сівбй; -н^ць
дабрб розтягтй (розтягнути) добро.
РАСЦЙГНУТАСЦЬ і РАСЦЙГНЕНАСЦЬ ж.
прям., перен. розтягнутість, розтягненість.
РАСЦЙЖКА ж. 1. (дія) розтягання с., розтягу
вання с., розтягнення с.\ 2. розпірка; 3. техн.
розтяжка.
РАСЦЯЖЭННЕ с. мед. розтягнення, розтяг ч.
РАСЦЙПА ч. і ж. розм. розтелепа, розтяпака,
мамула, тюхтій ч.
РАСЦЯРОБ, -бу ч. 1. розчйщення с., (незак. д.
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— звичайно) розчищання с.; 2. (місце, розчи
щене з-під лісу) зруб, поруб.
РАСЦЯРУШАНЫ розтрушений. — Див. ще рас-

цярушваць.
РАСЦЯРУШВАННЕ с . розтрушування.
РАСЦЯРУШВАЦЦА недок. звор., пас., РАСЦЕРУШЬІЦЦА док. розтрушуватися, розтрусйтися, (про багато , про все) порозтрушу
ватися.
РАСЦЯРУШВАЦЬ недок., РАСЦЕРУШЬІЦЬ
док. розтрушувати, розтрусйти.
РАСЦЯР^БЛЕНЫ 1. розчйщений (вирубуван
ням)', 2. перен. прокладений, проторований.
— Див. ще расцярЗбліваць.
РАСЦЯРдБЛІВАННЕ с. розчйщення, (незак.
д. — звичайно) розчищання (вирубуванням).
РАСЦЯРдБЛІВАЦЬ недок., РАСЦЕРАБЇЦЬ док.
1. розчищати, розчйстити (вирубуванням)',
2. перен. прокладати, прокласти, торувати,
проторувати; -біць шлях прокласти (прото
рувати) шлях.
РАСЦЙТЫ 1. розтятий; 2. перекушений; 3. роз
тйснутий, розтйснений. — Див.
расцінаць.
РАСЦЙЦЬ див. расцінаць.
РАСЧАКАНЕНЫ техн. розкарбований. — Див.
ще расчаканьваць.
РАСЧАКАНКА ж . і РАСЧАКАНЬВАННЕ с
техн. розкарбування с., (незак. д. — ще) роз
карбовування с.
РАСЧАКАНЬВАЦЦА недок. пас. техн. розкар
бовуватися.
РАСЧАКАНЬВАЦЬ недок., РАСЧАКАНІЦЬ док.
техн. розкарбовувати, розкарбувати.
РАСЧАЛКА ж . техн. 1. (дія) розчалювання с.,
розчалення с., розчал ч.; 2. (предмет) розч&лка; розтяжка.
РАСЧАЛЬВАЦЬ недок., РАСЧАЛІЦЬ док.
техн. розчалювати, розчалити.
РАСЧАПЇЦЦА див. расчЗплівацца.
РАСЧАПЇЦЬ див. расчЗпліваць.
РАСЧАПЛЁННЕ с. розчеплення, (незак. д. —
ще) розчіплювання.
РАСЧАШ1ЙЦЦА. див. расчЗплівацца.
РАСЧАПЛЙЦЬ див. расчЗпліваць.
РАСЧАПНЫ розчіпнйй.
РАСЧАРАВАНА прислівн. розчаровано.
РАСЧАРАВАНАСЦЬ ж . розчарбваність.
РАСЧАРАВАНЫ розчарований.
РАСЧАРОУВАЦЦА недок. звор., пас., РАСЧАРАВАЦЦА док. розчаровуватися, розчаруватися.
РАСЧАРЦЇЦЬ див. расчЗрчваць.
РАСЧАСАНЫ1 і РАСЧЁСАНЫ1 розчесаний,
вйчесаний. — Див. ще расчЗсваць1.
РАСЧАСАНЫ2 / РАСЧЁСАНЫ2 розтёсаний. Див. ще расчЗсваць2.
РАСЧАСАЦЦА1 див. расч&вацца1.
РАСЧАСАЦЦА2 див. расчЗсвацца2.
РАСЧАСАЦЬ1 див. расч&ваць1.
РАСЧАСАЦЬ2 див. расчЗсваць2.
РАСЧАХЛЁНЫ спец, розчохлений. — Див. ще
расчахляць.
РАСЧАХЛЯЦЦА недок. пас. розчохлюватися.
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РАСЧАХЛЙЦЬ недок., РАСЧАХЛЇЦЬ док.
спец, розчохлювати, розчохлйти.
РАСЧАЦЬ див. расчьін&ць.
РАСЧЛЯНЕННЕ с. розчленування, (незак. д.
— ще) розчленовування.
РАСЧЛЯНЕНАСЦЬ ж . розчленованість.
РАСЧЛЯНЕНЬІ розчленований. — Див. ще расчляняць.
РАСЧЛЯНЙЦЦА недок. звор., пас., РАСЧЛЯНІЦЦА док. розчленовуватися, розчленува
тися.
РАСЧЛЯНЙЦЬ недок., РАСЧЛЯНІЦЬ док. роз
членовувати, розчленувати.
РАСЧОСКА ж. гребінець ч., фебінка.
РАСЧЬІНАЦЦА недок. пас. розм. починатися,
(розм.) зачинатися.
РАСЧЬІНАЦЬ недок., РАСЧАЦЬ док. розм. по
чинати, почати, розпочинати, розпочати,
(розм ) зачинати, зачати.
РАСЧЬІСТКА ж. 1. розчйщення с., (незак. д. —
звичайно) розчищання с.; 2. (місце, розчищене
від лісу) вйрубка, порубка, зруб ч., поруб ч.
РАСЧЬІТАНЬІ прочйтаний; розібраний. —
Див. ще расчмтваць.
РАСЧЬІТВАЦЬ недок., РАСЧЬІТАЦЬ док. чи
тати, прочитати; розбирати, розібрати (напи
сане).

РАСЧЬІХВОСЦІЦЬ док. прост. прям., перен.
розтрощйти, розчухрати.
РАСЧЙШЧАНЬІ розчйщений; поструганий.
— Див. ще расчьішчаць.
РАСЧЬІШЧАЦЬ недок., РАСЧЬІСЦІЦЬ док.
розчищати, розчйстити; (док.: майданчик, до
ріж ку тощо — ще розм.) постругати; -ціць
лес розчйстити ліс; -ціць шлях розчйстити
шлях; 0 -ціць глббу (для кого, чого) підготу
вати ґрунт.
РАСЧЬІШЧФННЕ с. розчйщення, (незак. д. —
звичайно) розчищання.
РАСЧ&ПКА ж. розчеплення с., (незак. д. —
ще) розчіплювання с.
РАСЧЗПЛІВАЦЦА / РАСЧАПЛЙЦЦА недок.
звор., пас., РАСЧАПЇЦЦА док. розчіплюва
тися. розчіплятися, розчепйтися.
РАСЧЗПЛІВАЦЬ і РАСЧАПЛЙЦЬ недок.,
РАСЧАПЇЦЬ док. розчіплювати, розчіпляти,
розчепйти.
РАСЧЙРЧАНЬІ розкреслений; накреслений.
— Див. ще расчЗрчваць.
РАСЧФРЧ ВАННЕ с. розкреслювання; накрес
лювання.
РАСЧЙРЧВАЦЦА недок. пас. розкреслювати
ся; накреслюватися.
РАСЧЙРЧВАЦЬ недок., РАСЧАРЦІЦЬ док.
розкреслювати, розкреслити; (зображувати
у вигляді креслення — ще) накреслювати, на
креслити.
РАСЧФСАНЬІ1 див. расчас&ньї1.
РАСЧ^САНЬІ2 див. расчасанм2.
РАСЧ&СВАННЕ1 с. розчісування, вичісування.
РАСЧФСВАННЕ2 с. тесл. розтісування, розтесання.
РАСЧ^СВАЦЦА1 недок. звор., пас., РАСЧАСАЦЦА1 док. (гребінцем) розчісуватися, роз
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чесатися, (про багатьох, про всіх) порозчісу
ватися, (рідше) вичісуватися, вйчесатися.
РАСЧФСВАЦЦА2 недок. пас., РАСЧАСАЦЦА2
док. розтісуватися, розтесатися.
РАСЧЗСВАЦЬ1 недок., РАСЧАСАЦЬ1 док. (во
лосся тощо) розчісувати, розчесати, (багато,
усе) порозчісувати; (рідше) вичісувати, вйчесати, (багато, усе) повичісувати.
РАСЧЗСВАЦЬ2 недок., РАСЧАСАЦЬ2 док. тесл.
розтісувати, розтесати.
РАСШАВ£ЛЕНЬІ розворушений, розруханий.
— Див. ще расшавбльваць.
РАСШАВбЛЬВАЦЦА недок., РАСШАВЯЛЇЦЦА док. розворушуватися, розворушитися;
(перен. — ще) розрахуватися, розрухатися
РАСШАВЕЛЬВАЦЬ недок., РАСШАВЯЛІЦЬ
док. розворушувати, розворушйти; (перен. —
ще) розрахувати, розрухати.
РАСШАСТАНЬІ розм. розірваний; роздертий,
розідраний; пошматований, розшматований;
розпанаханий; рознйзаний. — Див. ще расшастаць.
РАСШАСТАЦЬ док. розм. розірвати; роздерти,
розідрати; (на шматки — ще) пошматувати,
розшматувати; (надвоє — ще розм.) розпана
хати; (ривком рідко — ще) рознизати; р. су
кенку розірвати (роздерти, розідрати, по
шматувати, розшматувати) сукню.
РАСШКУМАТАНЬІ і РАСШМАТАНЬІ розм.
(розірваний на шматочки) розшматований. —
Див. ще расшкуматаць.
РАСШКУМАТАЦЬ / РАСШМАТАЦЬ док. розм.
(роздерти на дрібні шматки) розшматувати.
РАСШЛІХТАВАНЬІ / РАСШЛІХТОВАНЬІ
текст, розшліхтований. — Див. ще расшліхтбуваць.
РАСШЛІХТОУВАЦЦА недок. пас. текст, роз
шліхтовуватися.
РАСШЛІХТОУВАЦЬ недок., РАСШЛІХТАВАЦЬ
док. розшліхтовувати, розшліхтувати.
РАСШЛІХТОУКА ж . текст, розшліхтування с.,
(незак. д. — звичайно) розшліхтовування с.
РАСШЛІХТОУШЧЬІК ч. текст, розшліхтову
вач.
РАСШЛІХТОУШЧЬІЦА ж . текст, розшліх
товувач ка.
РАСШМАТАНЬІ див. расшкуматанм.
РАСШМАТАЦЬ див. расшкуматаць.
РАСШПЇЛЕНЬІ розстебнутий, розстебнений;
розщібнутий, розщібнений, розщебнений. —
Див. ще расшпільваць.
РАСШПІЛЬВАННЕ с. розстібання; розщібання.
РАСШПЇЛЬВАЦЦА і РАСШПІЛЙЦЦА недок.
звор., пас., РАСШПІЛІЦЦА док. розстібати
ся, розстібуватися, (про багато, про все) по
розстібатися; розщібатися, розщібуватися, розщібнутися, розщебнутися.
РАСШПІЛЬВАЦЬ і РАСШПІЛЙЦЬ недок.,
РАСШПІЛІЦЬ док. розстібати, розстібувати, розстебнути, (багато, усе) порозстібати;
розщібати, розщібувати, розщібнути, розщебнути.
РАСШПУРЛЙНЬІ розшпурляний, розшпуряний. — Див. ще расшпурляць.
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РАСШПУРЛЙЦЬ док. розшпурляти, (обл.)
розшпуряти, розжбурляти.
РАСШРУБАВАНЫ розгвйнчений, розкруче
ний. — Див. ще расшруббуваць.
РАСШРУБйУВАЦЦА недок. звор., пас., РАСШРУБАВАЦЦА док. розгвйнчуватися, розгвинтйтися розкручуватися, розкрутйтися.
РАСШРУБОУВАЦЬ недок., РАСШРУБАВАЦЬ
док. розгвйнчувати, розгвинтйти, розкручу
вати, розкрутйти.
РАСШТУРХАНЫ 1. розштовханий; розіпханий;
розборонений; 2. розбурканий, розштовха
ний. — Див. ще расштурхваць.
РАСШТУРХВАННЕ с. 1. розштовхування;
розпихання; розбороняння; 2. розбуркуван
ня, розштовхування.
РАСШТУРХВАЦЦА ; РАСШУРХОУВАЦЦА
недок. пас. 1. розштовхуватися; розпихатися,
розборонятися; 2. розбуркуватися, розштов
хуватися.
РАСШТУРХВАЦЬ і РАСШТУРХОУВАЦЬ недок., РАСШТУРХАЦЬ док. 1. розштовхува
ти, розштовхати; розпихати, розіпхати, розіпхнути, (багатьох, усіх) порозпихати; (тих,
що б ’ю ться тощо — ще) розбороняти, розборонйти; 2. (штовхаючи, розбуджувати) роз
буркувати, розбуркати, розштовхувати, роз
штовхати.
РАСШУКАНЬІ розшуканий. — Див. ще расшукваць.
РАСШУКВАЦЦА недок. пас., РАСШУКАЦЦА
док. розшукуватися, розшукатися, (про все,
про багатьох, про всіх) порозшукуватися;
знаходитися, знайтйся, відшукуватися, від
шукатися.
РАСШУКВАЦЬ недок., РАСШУКАЦЬ док. роз
шукувати, розшукати, (багато, усе , багатьох,
усіх) порозшукувати.
РАСШЧАБЁНБВАЦЦА недок. пас. спец, розп ір ^ р и іл я я т и г а

РАСШЧАБЁНЬВАЦЬ недок., РАСШЧАБЯНЇЦЬ
док. спец, розщебенювати, розщебенйти.
РАСШЧАБЁНКА ж. 1. (дія) розщебенювання с.,
розщебенення с.; 2. дрібнйй щебінь; (розм.)
рінь.
РАСШЧАДРЬІЦЦА див. расшчбдрывацца.
РАСШЧАМЛЙЦЦА і РАСШЧЭМЛ1ВАЦЦА
недок. пас., РАСШЧАМЇЦЦА док. розм. роз
тискатися, розтйскуватися, розтйснутися.
РАСШЧАМЛЙЦЬ і РАСШЧФМЛІВАЦЬ не
док., РАСШЧАМЇЦЬ док. розм. розтискати,
розтйскувати, розтйснути.
РАСШЧАПЛЯЦЬ недок., РАСШЧАШЦЬ док.
1. (колоти, ділити на частини) розщеплюва
ти, розщепйти, розколювати, розколоти; ~тць
палку розщепйти (розколоти) палицю (дрюч
ка); 2. (фізичним впливом роздрібнювати на
частинки) розщеплювати, розщепйти; ~пщь
валбкны розщепйти волокна; -піць атам роз
щепйти атом; ~тць зфір розщепйти ефір;
3. розтискати, розтйскувати, розтйснути;
(міцно стиснуте — ще) розціплювати, розці
пити; ~тць зубы розціпити зуби; ~пщь рукі
розтйснути руки; 5. роздроблювати, роздробйти; (ущент) розтрощувати, розтрощйти,
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(багато, усе) порозтрощувати, потрощйти;
~пщь галаву розтрощйти (розм. розчерепйти)
голову.
РАСШЧОДРЫВАЦЦА недок., РАСШЧДДРЬІЦЦА док. розщедрюватися, розщедритися.
РАСШЧОУКАЦЦА док. (про пташиний спів)
розлящатися; (про солов’я — ще) розтьохка
тися.
РАСШЧФМЛЕНЫ розтйснутий, розтйснений.
— Див. ще расшчамляць.
РАСШЧЭП, -пу ч. спец, розщіп; розкіл.
РАСШЧ&ПІНА Ж. розм. розщіп Ч.
РАСШЬІВАЦЬ недок., РАСШ ЙЦЬ док. 1. (роз
пороти зшите) розшивати, розшйти, (бага
то, усе) порозшивати; -шыць кнігу розшйти
кнйжку; 2. (прикрашати шитвом) розшива
ти, розшйти, (багато, усе) порозшивати; ви
шивати, вйшити; (мережкою — ще) мережа
ти, розмережати, мережити, розмережити; (пе
реважно золотом, сріблом, шовком — ще) гап
тувати, вигаптовувати, вйгаптувати; -шыць
абрус розшйти (вйшити) скатерть; 3. буд.
розшивати, розшйти; -шыць цагляную клад
ку розшйти цегляне мурування.
РАСШЬІРАЛЬНАСЦЬ ж . розшйрюваність.
РАСШЬІРАЛЬНІК ч . спец, розшйрювач.
РАСШЫРАЛЬНЫ спец, розшйрювальний.
РАСШЫРАЦЦА недок. звор., пас., РАСШЬІРЫЦЦА док. розшйрюватися, розширятися,
розшйритися.
РАСШЫРАЦЬ недок., РАСШ ЙРЬІЦЬ док. у
різн. знач, розшйрювати, розширяти, розшйрити.
РАСШ ЬІР^ННЕ с. 1. (дія) розшйрення, (незак. д. — ще) розшйрювання; 2. (стан) роз
шйрення; р. сЗрца фізіол., мед. розшйрення
серця; 3. (розширена частина чого-небудь) роз
шйрення; р. трубы (музичного інструмента)
розшйрення сурмй (трубй).
РАСШЙУКА ж. 1. (дія) розшиття с., (незак. д.
—
звичайно) розшивання с.; мережання с.,
мереження с.; гаптування с., вигаптовування
с.; 2. (шитво) розшиття с.; (здебільшого золо
том, сріблом, шовком — ще) гаптування с.
РАСШЫУНЫ розшйтий; розмережаний, розмерёжений; гаптований. — Див. ще расшываць.
РАСШЫФРАВАНЫ і РАСШЫФРОВАНЫ
розшифрований.
РАСШЫФРОУВАЦЦА недок. пас. розшифро
вуватися.
РАСШЫФРОУВАЦЬ недок., РАСШЫФРАВАЦЬ док. розшифровувати, розшифрувати.
РАСШЬІФРОУКА ж . розшифрування с., (не
зак. д. — ще) розшифровування с.
РАСШЫФРОУШЧЫК ч . розшифровувач.
РАСШЫФРОУШЧЫЦА ж . розшифровувачка.
РАСШЙЙГАНЫ обл. розтрйньканий. — Див.
ще расшЗйгваць.
РАСШЭЙГВАЦЬ недок., РАСШЭЙГАЦЬ док.
обл. (розм.) розтрйнькувати, розтрйнькати,
(багато, усе) порозтрйнькувати; процйндрювати, процйндрити, процвйндрювати,
процвйндрити.
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РАСЯНКА і РАСІЦА (обл.) ж. бот. росгічка.
РАСЯНКАВЬІЯ мн. імен. бот. росйчкові.
РАТАВАЦЬ недок., ВЙРАТАВАЦЬ док. 1. ря
тувати, урятовувати, урятувати, (док.) поря
тувати; вирятовувати, вйрятувати; 2. рел. спа
сати, спастй; 0 ратуйце! рятуйте! ґвалт! про
бі!; раїуй Ббжа! боронй (боронь, крий, хо
вай) Боже; хай Бог ратуе хай Бог (Господь)
мйлує (боронить); -ваць сваю шкуру рятува
ти свою шкуру.
РАТУНАК, -нку ч. 1. (дія) рятування с., уряту
вання с.; вйрятування с.; 2. рел. спасіння с.,
спасення с.; 3. (уникнення небезпеки, спосіб
урятуватися) порятунок, рятунок; 0 прасіць
-нку просйти допомоги, вол&ти про допомо
гу; хоць тьі -нку крьічьі хоч ґвалт (на ґвалт)
кричй; хоч пробі кричй (волай); -нку няма
нем£є (нема) рйди (нічйм не зарадиш).
р а У н а в А ж к і спец, рівновагий.
РАУНАВАЖНЬІ фіз. рівноважний.
р а У н а в а л ь н ік ч. рівняльник.
РАУНАВАЛЬНЬІ техн. рихтувальний.
РАУНАВАЛЬШЧЬІК ч. техн. рихтувальних.
РА^НАВАЛЬШЧЬІЦА ж. техн. рихтувальниця.
РА^НАВАННЕ с . 1. вирівнювання, рівняння;
2^ техн. рихтування.
РАУНАВАНЬІ1 1. вйрівняний; 2. рихтований.
— Див. ще раунав&ць1.
РАУНАВАНЬІ2 1. порівняний, зрівняний;
2. зрівняний. — Див. ще раунаващА
РАУНАВАЦЦА1 недок. пас. рівнятися; вирів
нюватися; рихтуватися.
РАУНАВАЦЦА2 недок. (уважати себе рівним)
рівнйтися (до кого, з ким)\ куди мне з ей р.
кудй мені до неї (з нею) рівнятися.
РАУНАВАЦЬ1 недок. 1. (робити рівним) рівня
ти; вирівнювати; 2. техн. рихтувати.
РАУНАВАЦЬ2 недок., ПРЬІРАУНАВАЦЬ (відчувати ревність) ревнувати, приревнувати.
РАУНАВАЦЬ3 недок. 1. порівнювати, рівняти,
зрівнювати (кого-що з ким-чим, до кого-чого);
2. (уважати рівним, однаковим у певному р о 
зумінні) рівняти, зрівнювати; прьі ацЗнцьі ведау нбльга усіх р. під час оцінювання знань
не можна всіх зрівнювати.
р а У н а д з £ н с к і астр. рівноденний.
РАУНАДЗЕНСТВА с. астр. рівнодення; асенняе р. осіннє рівнодення.
РАУНДЦУШНА прислівн. байдуже, (рідше)
байдужно, байдужливо.
РАУНАДУШНАСЦЬ ж. і РА^НАДУШША с.
байдужість ж ., байдужливість ж.
РАУНАДУШНЬІ байдужий, (рідше) байдуж
ний, байдужливий; (який утратив цікавість
до когось, чогось — ще) збайдужілий.
РАУНАЛ£ЖНА прислівн. паралельно, рівно
біжно.
РА^НАЛЙЖНАСЦЬ ж . паралельність, рівно
біжність.
РАУНАЛЇЖНЬІ паралельний, рівнобіжний;
-ньія з’явьі паралельні явища.
РАУНЮСЕНЬКІ розм. рівнісінький, рівне
сенький.

РАЧУЛКА

РАУНЮТКА прислівн. розм. рівнісінько, рівне
сенько.
РАУНЮТКІ розм. рівнісінький, рівнесенький.
РАУНЙ, -ні ч. і ж. розм. рівня, рівний **., рівна
ж.; 0 не рауня не^ рівня (кому-чому).
РАУЧУК, -ка і РАУЧАК ч. 1. струмок, (рідше)
потік, течія ж ., ручай, струмінь, рівчак;
2. (невеликий рів) борозенка ж ., рівчачок.
РАФІНАВАЛЬШЧЬІК ч . спец, рафінувальник.
РАФІНАВАНЬІ 1. спец, дієприкм., у знач,
прикм. рафінований; р. цукар рафінований
цукор; 2. перен. книжн. у знач, прикм. рафі
нований, витончений; р. густ рафінований
(вйтончений) смак. — Див. ще рафінав&ць.
РАФІНАВАЦЦА спец. 1. недок. і док. рафіну
ватися; 2. недок. пас. рафінуватися.
РАФІНАВАЦЬ недок. і док. спец, рафінувати.
РАФІНЙРШЧЬІК ч . спец, рафінерник.
РАФІНЙРШЧЬІЦА ж. спец, рафінерниця.
РАХАВАЦЬ недок. 1. розм. лічйти, рахувати;
2. прост. (обмірковуват и) розраховувати,
(розм.) прикидати.
РАХМАНА прислівн. 1. лагідно, злагідно, тихо;
2. покірливо, покірно, смйрно, сумйрно.
РАХМАНАСЦЬ ж. 1. (людини) лагідність, злагідність, тйхість; покірливість, покірність,
смирність, сумйрність; 2. (тварини) сумир
ність, тйхий норов.
РАХМАНЕЦЬ недок. 1. (про людину) ставати
лагідним (злагідним, тйхим); ставати покір
ливим (покірним, смйрним, сумирним);
2. (про тварин) ставати ручнйм (сумйрним,
плохим).
РАХМАНЬІ 1. (про людину) лагідний, злагідний, тйхий; покірливий, покірний, смир
ний, сумирний, (розм.) плохий; 2. (про тва
рину) ручнйй; сумйрний, плохий.
РАХУНАК ч. бухг. 1. -нка (документ) рахунок
-нка; 2. -нку (дія) рахунок, -нку; лічба ж.,
лічіння с., лічення с., рахування с.; бягучьі р.
поточний рахунок; асаббвьі р. особовий ра
хунок; 0 асабістьія -кі особисті рахунки; звбсці
-нкі звестй рахунки, розрахуватися (з ким).
РАХУНКАВОД ч. рахівнгік.
РАХУНКАВОДСТВА с. рахівництво.
РАХУНКАВОДЧЬІ рахівничий; -чи я курсьі рахівнйчі курси.
РАЦЇН, -ну ч. текст, ратйн.
РАЦІНАВАНЬІ текст, ратинований. — Див.
ще рацінав&ць.
РАЦІНАВАЦЦА недок. пас. текст, ратинува
тися.
РАЦІНАВАЦЬ недок. і док. текст, ратинувати.
РАЦІНАВЬІ текст, ратиновий.
РАЦЬІЯНІРАВАННЕ с. спец, раціонування.
РАЦЬІЯНІРАВАЦЬ недок. і док. спец, раціону
вати.

РАЧАНЯ і РАЧАНЕ, -няці с. раченя.
РАЧКІ обл. і РАЧКОМ прислівн. (ставши на
руки й ноги) рачки, карачки.
РАЧНЇК, -ка ч. (працівник річкового транспор
ту) річковйк.
РАЧНЙ річковий.
РАЧУЛКА ж. зменш. 1. річенька; 2. знев. пога
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ненька (жалюгідна, маленька тощо) річка
(річечка).
РАЧЬІНЬІ рачачий; ~ньія вбчьі рачачі очі, очі
як у рака.
РАШАЛЬНАСЦЬ ж . наук, розв’язність.
РАШХЦЦА недок. звор., пас., РАШЬІЦЦА док.
1. вирішуватися, вйрішитися, зважуватися,
зважитися, наважуватися, наважитися, відва
жуватися, відважитися, важитися, поважити
ся; -шмцца на далекую па&здку зважитися (на
важитися, відважитися) на далеку мандрівку;
2. розв’язуватися, розв’язатися; зад&ча ~шйлася задача розв’язалася; 3. розм. (утрачати
що-небудь) рішатися, рішитися; позбуватися,
позбутися; -шйліся усягб позбулйся всього.
РАШАЦЬ недок., РАШЬІЦЬ док. 1. вирішува
ти, вйрішити; (затверджувати рішення) ухва
лювати, ухвал йти; прауленне канцЗрну -ш ила
пач&ць рзструктуриз&цьио правління концер
ну вйрішило (ухвалйло) почати реструктури
зацію; я ~шйу рьіхтав&цца да паступлення ва
універсітЗт я вйрішив готуватися до вступу в
університет; 2. розв’язувати, розв’язати; -іпьщь
урауненне розв’язати рівняння; 3. розм. рі
шатися, рішйтися; позбуватися, позбутися;
~шьщь маенгак позбутися маєтку; 0 -шьіць
жицця позбавити життя (кого), (розм.) зба
вити (укоротйти) віку (кому).
РАШАЮЧЬІ 1. прикм. вирішальний; ~чая перамбга вирішальна перемога; 2. дієприслівн.
вирішуючи; розв’язуючи; р. гблас ухвальний
голос.
РАІІіОТКА ж. у різн. знач, грати мн.', за ~ку
сесці (пасадзіць) за ґрати (рідко за штаби)
сісти (посадйти); за ~кай сядзбць (апинуцца)
за фатами сидіти (опинйтися).
РАПіОТНІК ч. (людина, що виготовляє решета)
решітник.
РАШЧФННЕ с. вирощування.
РАШФННЕ с. 1. (дія) вйрішення, (незак. д. —
ще) вирішування; розв’язання, (незак. д. —
ще) розв’язування; 2. (висновок) вйрішення,
рішення; прьіняць р. вйрішити; ухвал йти;
3. (питання, проблеми тощо) розв’язання,
вйрішення; 4. (відповідь до задачі) мат. роз
в’язання, розв’язок ч.; 5. (документ, висно
вок колегіального органу) ухвала ж., постано
ва ж., рішення; 0 саламбнава р. соломонове
рішення.
РАШФТНІК ч. обл. (гриб) моховйк.
РАШФЦІСТЬІ фатчастий; (загороджений гра
тами — ще) зафатований; -тая косць анат.
фатчаста кістка.
РАЯШРАВАННЕ с . районування.
РАЯНЇРАВАНЬІ районований.
РАЯНЇРАВАЦЦА недок. пас. районуватися.
РАЯНЇРАВАЦЬ недок. і док. районувати.
РДЗЕННЕ див. ірдзбнне.
РДЗЕСТ див. ірдзест.
РДЗбСТАВЬІЯ див. ірдзеставьія.
РДЗбЦЦА див. ірдзецца.
РДЗЕЦЬ див. ірдзець.
РДЗЙНЬІ див. ірдзяни.
РЖАУНІК див. іржаунік.
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РЖАУНЬІЯ див. іржауньїя.
РЖЬІШЧА див. іржьшіча.
РЖАУНІК див. іржаунік.
РЖ^УНІКАВЬІ див. ірж^5^нікавьі.
РОВАР, -а ч. обл. велосипед.
РОГАВЬІ див. рагавй1.
РОД, род. рбду 1. рід; чалавечи р. людськйй
рід, людство с.; 2. вид, тип, рід, ґатунок; р.
войск рід військ; р. занйткау фах, професія;
мужчйнскі р. (грам.) чоловічий рід; жанбчи
р. (грам.) жіночий рід; ніякі р. (грам.) серед
ній рід; 0 з рбду у р. від роду до роду, з роду
в рід, з покоління в (до) покоління; на раду
напісана так судйлося, така [вже] доля (до
ленька), на роду (на віку) напйсано; без рбду
і плбмені ні роду ні плоду; одйн як п&лець.
РОДАВЬІ мед. пологовий, родовйй; ~вия патугі пологові (родові) потуги.
РОДАДАПАМ0ГА ж. допомога породіллі, до
помога породіллям, родопоміч.
РОДАДАПАМОЖНЬІ родопомічнйй.
РОДАНАЧАЛЬНІК і РОДАНАЧЬІНАЛЬНІК ч.
прям., перен. родоначальник, прародич.
РОДАНАЧАЛЬНІЦА і р о д а н а ч ь і н а л ь н і ЦА ж. прям., перен. родоначальниця, праро
дичка.
РОДНАСНАСЦЬ і РОДНАСЦЬ ж . 1. спорід
неність, споріднення с.; бацькі і дз£ці знахбдзяцца у -ці пбршай ступені батькй і діти пе
ребувають у спорідненості (спорідненні) пер
шого ступеня (коліна); р. індае$т>ап6йскіх моу
спорщненіть індоєвропейських мов; 2. (друж
ня увага, щирість) родйнність.
РОДНАСНЬІ (близький за походженням, влас
тивостями) споріднений; ~ния мбвьі спорід
нені мови; -ньш з’явьі споріднені явища.
РОДНЬІ1у різн. знач, рідний; р. бацька рідний
батько; ~ная дачк& рідна дочка (донька); р.
край рідний край; ~ная зямлй рідна земля; р.
горад рідне місто; ~ная мбва рідна мбва; 0 р.
кут рідний куток, рідна стороні.
РОДНЬІ2: р. склон грам, родовйй відмінок.
РОДЬІ, -дау тільки мн. пологи, (рідше) роди.
РОЖА ж . мед. бешйха.
РОЖЬІСТЬІ мед. бешйховий.
РОЗГА ж . 1. різка; (тонкий прут — ще) лозйна; 2. тільки мн. рбзгі (покарання) різкй;
(биття — ще) хлост ч., хлоста.
РОЗГЛЯДЬІ, -дау тільки мн. заст. розглядини,
оглядини.
РОЗНААБЛЇЧНЬІ книжн. різнолйкий.
РОЗНАБАКОВАСЦЬ ж. різнобічність, різносторонність.
РОЗНАБАКОВЬІ різнобічний, різносторонній.
РОЗНАГАТУНКОВЬІ різного ґатунку (сорту),
різносортний.
РОЗНАСАСЛОУНЬІ істор. різностановйй,
різного стану, різний за станом.
РОЗНАСАСТАУНЬІ різноскладовйй, різного
складу.
РОЗНАСКЛАНЙЛЬНЬІ грам, різновідмінюва
ний.
РОЗНАСНЬІ мат. і т. ін. різницевий.
РОЗНАСПРАГАЛЬНЬІ грам, різновідмінюваний.
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р о з н а с т ь і л Е в а с ц ь ж. різностильність, різ
ностильовість.
р о з н а с т ь іл Е в ь і різностйльний, різного стйлю, різний за стйлем, різностильовйй.
РОЗНАСЦЬ ж. 1. різнйця; відмінність; р. пбглядау різнйця (відмінність) поглядів; 2. мат.
різнйця; р. двух лікау різнйця двох чйсел.
РОЗНАТЬІПОВАСЦЬ ж. різнотйпність.
РОЗНАТЬІПОВЬІ різнотйпний, різного тйпу.
РОЗНАУЗРОСГАВЬІ різного віку, різновіковйй.
РОЗНАЧАСОВАСЦЬ ж. різночасність; неод
ночасність.
РОЗНАЧАСОВЬІ різночасний, різного часу; не
одночасний.
РОЗНІЦА1 ж . різнйця.
РОЗНІЦА2 ж. торг, роздріб ч.; прадаваць у ~цу
продавати в (на) роздріб; 0 бптам і у рбзніцу
гуртом (оптом) і в (на) роздріб.
р О з н іц ц а недок. розм. (мати відмінність) різнйтися.
РОЗНІЧНЬІ торг, роздрібнйй; р. тавараабарбт
роздрібнйй товарообіг; -ньія цЗньї роздрібні
ціни.
РОЗНЬІ у різн. знач, різний; -ньія кблерьі різні
кольорй; -ньія відьі хл&ба різні вйди хліба;
0 апьінуцца на -ньіх бераг&х опинйтися на
різних берегах; гаварьщь на -ньіх мбвах го
ворити різними мовами.
РОЗРУХ ч. 1. розм. розруха ж.\ розлад, розвал,
руїна ж:, 2. самьі р. найбільше пожвавлення;
годйни пік.
РОЗУМ, -му ч. розум, (рідше) ум; (розм.) глузд;
чалавбк вялікага -му людйна велйкого розу
му; р. дмктав&у ей зрабіць так розум (глузд)
диктував їй зробйти так; 0 здарбвьі р. здоро
вий глузд; ад вялікага -му ірон. з (від) велй
кого, розуму; не прьі сваім -ме не при своєму
(своїм) розумі, не сповна розуму, не при тя
мі; стр&ціць р. зійтй (спасти, спливтй, сплйстй) з розуму, рішйтися ума, позбутися (стра
титися) розуму; зайтй за розум (у голову),
з’їхати (зсунутися) з глузду; р. за р. захбдзіць
глузд за розум завертає, ум за розум захо
дить; -му не дабраць ради не дати [собі то
що], розуму не добрати (не прибрати), не
зібрати думки; -му недаступна незбагненне
(що), [геть] незрозуміле (що), не міститься
(не вміщається) в голові (що), понад усяке
людське розуміння (що); на мой дурнм р. як
я розумію; на мою думку (гадку), на мій по
гляд; мбцнм заднім -мам мудрий по шкоді; з
-му звбсці звестй з розуму; (розм.) спантелйчити (кого)', жьіць чужйм -мам жйти чужйм
розумом; перенестися на чужйй розум; не
мати своєї головй на в’язах; гбра ад -му лйхо
(горе) з розуму; кран^цца з -му зійтй з розуму
(з,ума), спасти (сплйстй) з розуму; з глузду
з’їхати (зсунутися, скрутйтися, спасти); за
розум (у голову) зайтй.
РОЛ ч. спец. 1. рол, сувій; 2. (машина) рол.
РОЛЕВЬІ (від рол) спец, рольний, рольовйй,
ролевий.
РОЛЬШЧЬІК ч. рольник.
РОЛЯ ж . у різн. знач, роль; (заст.) рол я; галбуная р. головна роль; вмвучьіць ролю вйвчити

РОУНАСТУПЁННЫ

роль; р. асббы у гістбрьіі роль особи в історії;
0 адыгрываць не апбшнюю рблю відігравати
не останню роль; іграць рблю грати роль;
увайсці у рблю увійтй в роль; у рблі (кого-чого) як (хто-що); выйсщ з рблі вййти з ролі.
РОНДАЛЬ ч. заст. каструля.
РОПА ж. обл. сукровиця, сукроватиця, пасока.
РОСКАШ див. раскбша.
РОСНА прислівн. росяно, росйсто; (обл.) росно.
РОСНЫ 1 росяний, росйстий; (обл.) росний;
(укритий росою — ще) зарошений, оброшений, порошений.
РОСНЫ2: р. л&дан мед., фарм. смйрна.
РОСПАЧ ж. розпач ч.
РОСПАЧНЫ і р а с п а ч л їв ь і розпачливий.
РОСТ, род. рбсту ч. 1. (дія — про орган, організм
1 т. ін.) ріст; збільшення с., зростання с.;
озростання с., розріст; р. раслін ріст рослйн;
. зростання с.; р. вьітвбрчасці зростання виробнйцтва; 3. (розміри людини, тварини)
зріст; чалавёк высбкага рбсту людйна, висо
ка на зріст (високого зросту); 0 на увесь р.
на весь зріст, на (у) повний зріст.
р О с т а в ы ростовйй.
РОСТАНЬ ж. роздоріжжя с., (рідко) розтік */.,
розтока; перехрестя с.; 0 на -нях на роздо
ріжжі.
РОСТУЛ, -лу ч. (циркуля тощо) розхил.
РОСЧЫН, -ну ч. (вікна тощо) розчин.
РОСЧЫРК, -ку ч. розчерк; (закруток — ще)
розм. закарлючка ж.; О адным -кам пяра однйм розчерком (закрутом, помахом) пера.
РОСЬ ж. обл. паморозь, прйморозь, заморозь,
наморозь; (обл.) повись.
РОТ, род. рбта, мн. раты, -тбу ч. рот; 0 макавага
зярнйтка (м&кавай расінкі) у рбце не былб [і]
ріски (рісочки, рісоньки) в роті не було; ка
ша у рбце (в кого) мов (наче, неначе й т. ін.)
клоччя жує (хто)', на чужы карав&й рот не
разяуляй присл. на чуяаїй коровай очей не
поривай, [а рано вставай та й собі учиняй; а
свій май]; па барадзё цяклб, а у рот не папала
прик. по бороді текло, а в роті сухо було;
коло рота текло, а в рот не попало; понюхав
пирога, та не вдалося покуштувати; коло ро
та мйчеться, та в рот не попаде; коло носа
в’ється, а в руки не дається.
РОТАВЫ ротовйй.
РОУ1, род. рбва ч. рів; (канава) рівчак.
РОУ2, род. рбву ч. рев, ревіння с.; р. быка рев
(ревіння) бика; р. буры ревіння (рев) бурі; р.
гармат рев (ревіння) гармат.
РОУМА: р. рауці розм. ревіти (ревтй, ридати)
ревма.
РОУНА прислівн. у різн. знач, рівно; врівні; зімбй у пблі р. і бела узймку в полі рівно й
біло; вад& паднялася у рацЗ р. з берагамі вода
піднялася в річці врівні з берегами; усё р.
однаково, усе одно.
РОУНАВУГОЛЬНЬІ мат. рівнокутний.
РОУНАПАСКОРАНЫ фіз. рівноприскорений.
РОУНАПАТЭНЦЫЙЛЬНЫ фіз. рівнопотенЦ1ЙНИЙ.

РОУНАСТУПЁННЫ мат. рівноступеневий.
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PÔŸHEHbKA прислівн. розм. рівнбнько.
Р0УНІЦА ж. текст, рівниця.
Р0УНІЧНІЦА ж. текст, рівнйчниця.
роунічньї текст, рівнйчний.
Р0УНЫ у різн. знач, рівний; бёлыя ~ныя зубы
білі рівні зуби; ~ная пляцбука рівний май
данчик; р. характар рівний характер; ~нае
вудзільна рівне вудлище; каля пуцёй ляжалі
~ныя кучы вугалю коло (біля) колій лежали
рівні (однакові) купи вугілля; р . з кім-чьімнёбудзь рівний з ким-, чим-небудь, рівний
кому-чому, який (що) дорівнює кому-чому;
0 на -най назё як рівний з рівним, на рівній
(одній) нозі; на ~ным мёсцы на рівному міс
ці; як з рбуным запанібрата; рбуны лік рівний
рахунок.
Р0УНЯДЗБ ж . (поверхня) гладінь, гладь; марская р. морська гладінь.
Р0Ш ЧЫНА ж. запара, опара, рощина; (розм.)
запарка.
РУБ ч. 1. буд. поперёчник; 2. (вузький край або
вузький бік якогось предмета) ребро с., (вузь
кий край — ще розм.) пруг, руб.
РУБАМ прислівн. руба; 0 паставіць пытанне р.
поставити питання руба; стаць р. розм. стати
проти (чого).
РУБАЧНЬІ мор. рубковий.
РУБАШКА ж. 1. спец, (оболонка) сорочка, обо
лонка; 2. обл. (одяг) сорочка, (обл.) кошуля.
РУБЁЛБ1, -бля ч. (грошова одиниця в Росії до
1917 р. та С PCP) карбованець; (у Білорусі та
Російській Федерації) рубль; 0 дбугі р. легкйй
(добрий) заробіток; кантрбль ~лём контроль
грішми (рублём); як р. дасць (падбрыць)
прик. мов мёдом по душі помаже; не ~лём,
дык дуб’ём прик. не гаманцём, так дубцём.
РУБЁЛБ2, -бля ч. (для притискання сіна, снопів
на возах) рубёль.
РУБЇЦЬ1 недок. крав, підрублювати, рубйти; р.
хусткі підрублювати (рубйти) хусткй.
РУБЇЦЬ2 недок. 1. буд. (будувати що-небудь з
дерева, колод) ставити, будувати; (розм.) ста
новити, ставляти; р. нбвую xâTy ставити (бу
дувати) нову хату; 2. гірн. (добувати руду, ву
гілля) рубати; 0 р. з пляча рубати (тяти) з
(з-за) плеча (навідліг).
РУБКА1 ж . 1. буд. ставлення с., будування с.;
2. гірн. рубання с.
РУБКА2 ж. мор., ав. рубка.
РУБЛЕНЫ 1. дієприкм. підрублений; 2. дієприкм., у знач, прикм. ставлений, поставле
ний, будований, збудований; рублений;
3. кул. рубаний, порубаний, січений, посіче
ний. — Див. ще рубіць2.
РУДА ж. (мінеральна сировина) руда; жалёзная
р. залізна руда.
РУДАПАД’ЁМНЫ гірн. рудопіднімальний, ру
допідіймальний.
РУДАПРАМЫВАЧНЫ і РУДАПРАМЫВАЛЬНЬІ гірн. рудопромивальний, рудопромивнйй.
РУДАУКА ж . розм. болотяна руда вода.
РУДАШУКАЛЬНІК ч. рудошукач.
РУДЗЯНЁЦ, -нцу ч. бот. прйзелень ж ., боро
давник.

РУКА

РУДНЇК, -ка ч. руднйк, копальня ж ., рудня ж.
РУДНІКОВБІ рудниковий; -выя раббчыя ро
бітники рудника (копільні, рудні).
РУДНЇЧНЬІ рудниковий; р. газ рудниковий газ.
РУЖА ж. бот. троянда; (розм.) рожа, (обл.)
ружа, (рідко) роза; ч&йная р. чайна троянда;
р. вятроу спец. роза вітрів.
РУЖАВАТЫ рожевуватий, блідо-рожевий.
РУЖАВЁЦБ недок. рожевіти.
РУЖАВЇЗНА ж. рожевість; р. твару рожевість
облйччя.
РУЖАВЬІ трояндовий; р. алёй трояндова олія.
РУЖАВЫЯ / РУЖАКВЁТНЫЯ імен. мн. бот.
розоцвіті.
РУЖАНЕЦ, -нца ч. церк. вёрвиця ж ., чотки
ж .; 0 ні да т&нца, ні да руж&нца ні Богові
свічка, ні чортові шпйчка; ні ірач ні пома
гач; ні пава ні гава; ні з губй мови, ні з носа
вітру; ані до ради, ані до звади; ні сюдй Микйта, ні тудй Микйта.
РУЖЖО, -жжа с. рушнйця ж.; (обл.) стрільба
ж .’, кріс ч., оружйна ж.; О у р.! військ, до
зброї!; быць пад ружжбм бути при зброї (у
сірою); прызв4ць пад р. призвати на війсь
кову службу, поклйкати до війська.
РУЖОВАСЦЬ ж. рожевість.
РУЖОВАТВАРЫ рожеволйций.
РУЖОВАШЧОКІ рожевощокий.
РУЖ бВЕНЬКІ зменш.-пестл. рожевенький.
РУЖОВІЦЦА недок. 1. рожевіти; ставати ро
жевим; бути рожевим; 2. (виднітися — про
рож еві предмети) рожевіти.
РУЖОВІЦЬ недок. забарвлювати в рожевий
колір.
РУЖОВЬІ (колір) рожевий; 0 глядзёць праз -выя
акуляры дивйтися крізь рожеві окуляри; у
~вым святлё у рожевому світлі (у рожевих
барвах).
РУЖ О^НІКч. сад. троянд ник, трояндорозсадник; розарій.
РУЖЙИНА-КУЛЯМЁТНЫ рушнйчно-кулемётний.
РУЖ&ЙНІК ч. рушнйчник.
РУЖФЙНЫ рушнйчний.
РУКА ж. у різн. знач, рука; р. баліць рука болйть; паціснуць руку каму-нёбудзь потйснути
руку кому-нёбудь; падрабіць руку (про по
черк) підробйти руку; аддаць у чужыя рукі
віддати у чужі руки; узяць улйду у сваё рукі
узяти владу в свої руки; выдаць грошы на рукі
вйдати гроші на р^ки; р^кі па швах! військ.
струнко!; 0 сярЗдняй рукі пересічний, посе
редній, помірний; правая р. права рука (чия,
у кого); пЗцкаць рукі паскудити (поганити,
каляти, бруднйти) руки (об кого); рукі свярбяць руки сверблять (у кого), кортить (кому,
кого); злажыць р^кі скласти (згорнути) руки;
рукі апускаюцца (в кого) руки в’януть (пада
ють, опадають, опускаються); ісці рукбю щастйти, щастя (талан) (кому); [добре] ведеться
(йдёться) (кому); таланйть (кому); на руку на
руку (наруч) (кому); рукбй пад&ць [як] пали
цею (шапкою, штихом) кйнути (докйнути);
[як] рукою кйнути (докйнути, сягнути); тіль-
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ки що не вйдно; рукі прзч! руки геть!; адбіцца
ад рук відбігти рук; стати неслухняним; смсці
з рук минутися (кому); зійти з рук (кому); р.
не падммаецца рука не здіймається (не піді
ймається, не зводиться); з пустммі рукамі з
порожніми (з голими) руками; на скорую рук£ на швидку руку, нашвидкуруч; прйхапцем, похапцем; як рукбй знялб як рукою від
няло; як вітром звіяло; аббдзвюма рукамі падпіс&цца обіруч (обома руками) підписатися;
узяць вбчьі у рукі дивйтися на обидва; диви
тися в обйдва й прислухатися обома; дивй
тися (пильнувати) обома, (образн.) узяти очі
в руки; па канбц рук абй з рук; налажйць руку
накласти руку (на що), прибрати до рук (що);
налажйць на сябб рукі зняти (накласти, рідше
— наложйти) на себе руки; заподіяти собі
смерть; садзбць злажьіушьі (склаушьі) рукі си
діти згорнувши (склавши) руки; сустракаць
з распасцертьімі рукамі зустрічати дуже гос
тинно (радо, з розкритими обіймами) (кого);
рук не падлбжьші (під кого) від смерті ані від
хреститися, ані відмолйтися; смерті не від
перти; від смерті нем£є вйкупу; запляміць ру
кі крьівей закривавити руки; узяць лбйцьі у
рукі узяти віжки в руки; скбрм на рук^ швидкйй (проворний) на руку; браць нбгі у рукі
давати чосу (драчки, тягу, драла, дьору), на
кивати п’ятами; няма за што рук зацяць не
має (нема) за що руки зачепйти; руплівая р.
дбайлйва рука; н&льга у рукі узяць не можна
в руки взяти; мець на рук&х (кого) мати на
рухах (кого),' мбцная р. сйльна (міцна) рука;
дзіравьія рукі драні (діряві) руки; рукі атрЗсці
відмовитися (від чого-небудь); мець руку м£ти
руку; кармі мукбю, дьік пбйдзе рукбю присл.
дай коневі вівса, а тоді женй його як пса;
годуй коня вівсом, і гони ним як псом;
рьібка у раці, дьі не у руці прик. бачать очі,
та ба!; їв би палянйці, та зубів нема; носом
чую, та руками не вловлю (не впіймаю); ко
ло рота мйчеться, а в рот не попаде.
РУКАЛАТКА ж. обл. ручка, держак ч., держал
но с; рукоятка.
РУКАПІС, -су ч. рукопис.
РУКАПЇСНЬІ рукопйсний.
РУКАСТЬІ прост. рукатий.
РУКАЦЦА недок. обл. ручкатися.
РУЛЬ, род. руля ч. 1. кермо с., (рідко) руль;
стерно с.; р. камбайна кермо комбайна; р.
судна стерно судна; 2. перен. кермо с.; 0 р. кірав&ння кермо влади.
РУЛЯ ж . (рушниці) дуло с., (обл.) руля.
РУЛЯВЙ 1. прикм. кермовйй, (рідше) рульовйй; стерновий; ~вбе кбла стернове колесо;
2. у знач. імен, кермовйй, (рідше) рульовйй;
стерновйй, стернйчий; перен. (провідник)
керманич.
РУМ, род. руму ч. розм. лісова біржа.
РУМЗА ч. і ж . розм. рюмса.
РУМЗАЦЬ недок. розм. рюмати, рюмсати, роз
пускати рюми (рюмси).
РУМЙНЕЦ, -нцу ч. рум’янець, рум’янці (мн.).
РУМЙНЕЦЬ недок. рум’яніти, рум’янйтися.
РУМЙНІЦЬ недок. рум’янйти.

РУХАВІК

РУМЙНКА ж. бот. синяк ч.
РУМЙНЬІ1 прикм. рум’яний.
РУМЙНЬІ2, -нау імен, тільки мн. (косметичний
засіб) рум’яна.
РУНбЦЬ недок. (про озимину) зеленіти; (укри
ватися ерунами) вруніти.
РУНІСТЬІ рунйстий.
РУНО, -на с. (овеча вовна) руно; 0 залатбе р.
золоте руно.
РУНЬ ж. (посіви озимих культур) уруна мн.,
руна мн., рунь.
РУПЕЦЬ недок. розм. 1. (кому) турбувати (ко
го), непокоїти (кого), бентежити (кого); яму
рупіла тбе, што сбна яшчЗ не звбзена його
турбувало (непокоїло, бентежило) те, що сі
но ще не звезене; 2. безос. кортіти, хотітися;
яму рупіла дамбу йому кортіло (хотілося) до
дому; 0 што каму рупіць, той тбе і жупіць прик.
що в кого болить, той про те й гомонить
(говорить); у кого болйть, той кричйть; де
свербить, там і почухаєш; де болйть, там і
торкнеш.
РУПІЦЦА недок. розм. дбати (про кого-що, за
кого-що), піклуватися (про кого-що, за когощо, ким-чим), клопотатися (про кого-що,
ким-чим), турбуватися (про кого-що, за когощо, ким-чим, за ким-чим, коло кого-чого).

РУПЛЇВА і РУПНА прислівн. дбайлйво, дбало,
ретельно, старанно.
РУПЛЇВАСЦЬ і РУПНАСЦЬ ж . дбайливість,
ретельність, старанність.
РУПЛЇВЬІ і РУПНЬІ дбайлйвий, ретельний,
старанний.
РУСАВЬІ і РУСЙВЬІ русявий.
РУСЇЗМ ч. лінгв. росіянізм, (рідше) русйзм,
(заст.) русицйзм.
РУСІФІКАВАНЬІ зросійщений, (рідше) зруси
фікований, русифікований.
РУСІФІКАВАЦЦА 1. недок. і док. зросійщуватися, русифікуватися, зрусифікуватися; 2. не
док. пас. русифікуватися.
РУСІФІКАВАЦЬ недок. і док. зросійщувати,
зросійщити, (рідше) русифікувати, зрусифі
кувати.
РУСКАЯ імен, росіянка.
РУСКІ1 1. прикм. російський; (як прикм. до
«Русь», що стосується часів Київської Русі)

руський; ~кія княствьі XI—XII ст. руські кня
зівства XI—XII ст.; р. нарбд російський на
род; ~кая мбва російська мова; ~кая печ [варйста] піч; 2. у знач. імен, росіянин.
РУСКІ2 імен, (танець — розм.) руська.
РУСКІЯ, - к іх м н . росіяни.
РУСЬ, род. Русі ж. істор. Русь; Кіеуская Р.
Київська Русь.
РУХ, род. руху ч. у різн. знач. рух.
РУХАВА прислівн. рухлйво; жв&во.
РУХАВАСЦЬ ж. рухлйвість; жвавість.
РУХАВЕЙ прислівн. вищ. ст. рухливіше; жва
віше.
РУХАВЕЙ Ш ЬІ прикм. вищ. ст. рухлйвіший;
жвавіший.
РУХАВЇК, -ка ч. 1. у різн. знач, двигун; р. унутранага згарання двигун внутрішнього згоран-
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ня (згоряння); вёчны р. вічний двигун; 2. пе
рен. рушій; навука — магутны р. прагрЗсу на
ука — потужний рушій прогресу.
РУХАВІЧОК, -ЧК& ч. (невеликий двигун) двигу
нець, движок.
РУХАВЬІ рухливий, жвавий; р. чалавёк рухлйва (жв£ва) людйна; -выя гульні рухлйві ігри;
-выя рукі рухлйві (жваві) руки; р. твар рух
ливе обличчя.
РУХАЛЬНЫ 1. руховйй; ~ныя нёрвы рухові нер
ви; 2. перен. рушійний; ~ная сіна рушійна сйла.
РУХАЦЦА недок. V різн. знач, рухатися; вбйскі
рухаліся на усход військ^ рухалися на схід;
спр&ва не рухаецца справа не рухається; р. у
дарбгу вирушати (рушати) в дорогу; садзець,
не рухаючыся сидіти, не рухаючись; нбгі не
рухаюцца ноги не рухаються.
РУХАЦЬ недок. у різн. знач, рухати; р. воз ру
хати воза (віз); р. п&льцамі рухати пільцями;
р. навуку рухати науку; р. да вёсю рухатися
до села.
РУХАЧ, -ч& ч. спец, рушій.
РУХАЮЧЫ 1. дієприкм. рідк. якйй (що) рухає;
2. у знач, прикм. рушійний; ~чыя сільї грамадства рушійні сйли суспільства; 3. дієприсл. рухаючи.
РУЧАЁВЫ струмковий.
РУЧАЇНА ж. невелйкий струмок.
РУЧАЙ, -чай ч. струмок; (рідше) потік, течій
ж., ручай, струмінь.
РУЧАЙКА ж. обл. 1. веретено з прйжею;
2. (льону, конопель) жмут ч., жмутик ч.у жму
ток ч., пучок ч.
РУЧКА ж . 1. (зменш, до рукк) ручка; 2. у різн.
знач. ручка; ш&рыкавая р. кулькова ручка;
дзвярная р. дверна ручка, ручка дверей;
з. (частина машини, приладу, зброї) руків’я
с., ручка, держак ч., держално с., (рідше) рукойтка, рукойть; 0 давесці да ~кі (прост.) завестй в безвйхідь, (розм.) завестй в тісний
(глухйй) кут, загнати на слизькё; дайсці да
~кі прост, потрапити в безвйхідь, (розм.) дійтй до краю, зайти (попасти, потрапити) в
тіснйй кут (тісну діру).
РУЧНЇК, -кк ч. рушнйк.
РУЧН1К0ВЫ рушниковий.
РУШ ч. крав. рюш.
РУШАНЫ розм. торкнутий, зачеплений, зайняий.
РУШЬІЦЦА док. рушити; р. насустрач рушити
назустріч.
р У ш ь іц ь док. 1. (про початок руху) рушити;
вирушити; тр&ктар ~шыу з мёсца трактор ру
шив з місця; атр&д ~шыу да лёсу загін рушив
(вирушив) до лісу; ужб р. вясна уже рухається
(йде) весна; р. каня з мёсца зрушити конй з
місця; р. вбйска у бой рушити військо в бій;
2. (звичайно із запереченням ) зачепйти, зайнйти, рушити; 0 не руш! не чіпай!, не за
ймай!, не руш!
РЙБА ж. рйба; 0 ні р. ні мйса ні рйба ні м’йсо,
ні два ні півторб, ні рябе ні перісте, ні пес
ні баран, ні брат ні сват, ні те ні се; як р. у
вадзё як рйба у воді, як пташка (ластівка) в
повітрі; на бязрйб’і і рак — рыба присл. у

РЫЖЗЙШЫ

степу й хрущ — м’йсо; на безлюдді й Хомй
— чоловік; голодному й опбньки — м’йсо;
нема чобіт — узувай постолй.
РЬІБААПРАЦОУЧЬІ рибопереробний.
РЬІБААХОВА ж. рибоохорона.
РЬІБААХОУНЬІ рибоохоронний.
РЬІБАВОД ч. спец, рибник.
РЬІБАВОДНЬІ спец, рйбницький.
РЬІБАВОДСТВА с. спец, рйбництво.
РЬІБАВОДЧЬІ спец, рйбницький; ~чая гаспадарка рйбницьке господарство.
РЬІБАВЯНДДЙРНЬІ рибокоптильний.
РЬІБАВЯНДЛЙРНЯ ж. рибокоптильня.
РЬІБАГАДАВАЛЬНІК ч . риборозплідник.
р ь іб а г а н д л Е в ь і риботорговельний, рибо
торговий.
РЬІБАГАСПАДАРЧЬІ рибогосподарський.
РЬІБАЙДНЬІ зоол. рибоїдний.
РЬІБАК, -ка ч. рибалка, рибак; 0 р. ~ка бачьіць
здалякА присл. свій свояка вгадає (бачить)
здалекй; лйсий лисого здалека (здалеку) ба
чить; пізнає свинй своє поросй; чорт біса і
з-під копй бачить; чорт чорта пізнав і на
пйво позв&в; хапко з хапком знається.
РЬІБАЛКА ж . розм. риболовля.
РЬІБАПОМПА ж. спец, рибонасос ч.
РЬІБАПОШУКАВЬІ рибопошуковий.
РЬІБАПРЬіЕМНІК ч . рибоприймач.
РЬІБАПРЬ і ЕМНЬІ рибоприймальний.
РЬІБАРАЗВОДНЯ ж. спец, риборозплідник ч.
РЬІБАСАУгАС ч . (заст.) риборадгосп.
РЬІБІН прям., перен. рйб’ячий; р. тлушч рйб’ячий жир; -на луска рйб’яча луска; -ньі вбчьі
рйб’ячі очі, очі як у рйби.
РЬІБІНА ж. (одна риба) рибйна.
РЬІБІНКА ж. розм. рибйнка, рибчина, рибчйнка.
РЬІБНАГЛЯД, -ду ч. (рьібалбуньї нагляд) риб
нагляд.
РЙГАЦБ недок. розм. скрипіти, рйпати, рипі
ти, (розм ) скрйпати.
РЬІГАЦЬ недок., РЬІГНУЦЬ док. однор. д.
1. розм. (видавати гучний звук під час відри
гування) відрйгувати, відригнути; 2. груб,
прост. блювати, ригати, ригнути.
РЬІДЛЕВАЧКА ж . зменш, лопатка.
р ь і д л Е в а ч н ь і лопатний.
РЬІДЛЕУКА ж . лопата.
РЬІЖАБАРОДЬІ рудобородий.
РЬІЖАВАЛОСЬІ рудоволосий.
РЬІЖАВАТЬІ рудуватий; (розм.) руденький, рудавий.
РЬІЖАВУСЬІ рудовусий.
РЬІЖАХВОСТЬІ рудохвостий.
РЬІЖАНіФРСНЬІ рудошерстий.
РЙ Ж ЬІ 1. рудйй, (розм.) рйжий; 2. у знач. імен,
(людина, тварина) рудйй, (розм.) рйжий; (про
людину — ще розм.) рудйголова ж. і ч.
РЬІЖЬІК ч. бот. (гриб) рижок, рйжик.
РЬІЖЬІНА ж. розм. рудйй колір, рудизна.
рьіждйшьі прикм. вищ. ст. рудіший.
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рыждць

недок. рудіти; (ставати рудим або
рудішим) рудішати.
РЫЗЗЁ с. 1. дрантя, шмаття; (розм.) шмати,
мотлох ч.; ганчір’я, лахміття.

РЫЗЗЁВЫ ганчірковий.
РЬІЗЇНА ж. гума, (розм.) резйна; 0 цягнуць -ну
(розм. несхв.) жувати жуйку.
РЬІЗІНАВЬІ гумовий; ~вая вытвбрчасць гумо
ве виробнйцтво; р. абутак гумове взуття.
РЫ31НАПЛАСТЫКА гумопластика.
РЬІЗШ ІЦ Ь недок. техн. гумувати.
РЬІЗЇНКА ж. 1. (для стирання написаного)
гумка; (розм.) резйнка, стирачка; 2. (гумова
нитка) гумка, (розм.) резйнка; 3. (різновид
плетіння) резйнка.
РЬІЗІНШ ЧЬІК н. спец, гумовйк.
РЬІЗЇНШЧЬІЦА ж. спец, гумовйк ч.
РЫЗМАНЙ, одн. рызман, -на ч. ганчір’я с.,
лахміття с.
РЙЗЫКА ж. 1. у різн. знач, рйзик ч., (рідко)
риск ч.\ 2. розм. зарозумілість, пихатість; на
сваю ~ку на свій (власний) рйзик.
РЫЗЫКАВАЦЬ недок., РЫЗЫКНУЦЬ док.
однокр. 1. ризикувати, ризикнути; (іти на
вчинок, що пов ’язаний з неприємностями, не
бажаними наслідками — ще) зважуватися,
зважитися, наважуватися, наважитися; (чимнебудь — ще) важити (недок.)\ ~в&ць жыццём

важити (ризикувати) життям; вы -куеце
спазнщца ви ризикуєте запізнйтися; не ~нуу
сказаць не зважився (не наважився, не ри
зикнув) сказати; 2. недок. розм. хизуватися,
пишатися; -ваць пбспехамі хизуватися успі
хами.
РЫЗЫКАНТ ч. 1. відважна (смілйва, завзята,
заповзята) людйна; 2. розм. жевжик, ферт;
гордій, гордівнйк.
РЫЗЫКОУНА прислівн. ризиковано; відчай
душно, сміливо.
РЫЗЫКОУНАСЦЬ ж. ризикованість.
РЫЗЫКОУНЫ 1. ризикований; р. учьінак ри
зикований учйнок; 2. (ладний іти на ризик)
відчайдушний; смілйвий; 3. розм. жевжику
ватий, чванлйвий; пихатий, пихлйвий, гор
дий.
РЫКАЦЬ недок., РЫКНУЦЬ док. однор. 1. (про
рогат у худобу) ревіти, ревтй, ревнути, рйкати, рикнути; 2. (про звірів) ричати, заричати,
рйкати, рикнути.
РЙЛА с. 1. (у свині) рйло; 2. (у пляшки) шййка
ж., горло; 3. груб, (про обличчя) рйло, пйка
ж., морда ж., пйсок ч., мармйза ж.\ 0 ні вуха
ні р. ні в зуб ногою [не розуміти (не тямити)];
ні бе ні ме [ні кукуріку].
РЫЛХСТЫ і РЫЛАТЫ 1. довгорйлий; 2. груб.
товстомордий, товстопйкий.
РЫЛЬЦА с. 1. зменш.-пестл. рйльце; 2. зменш,
(у пляшки) шййка ж., горло; 3. (у чайника,
кухля тощо) носик ч.; 3. військ, рйльце; р.
кулямёта рйльце кулемета; 4. бот. прйймочка ж.', 0 р. у пуху (у каго) пір’ячко на пйску
(в кого).

РЙ М СКІ рймський; ~кае пр&ва рймське пра
во; ~кія лічби рймські цйфри.
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РЙНА ж. обл. рйнва.
РЙНАК, -нку ч. 1. рйнок; базар, торговиця ж.\
2. екон. (сфера обігу товарів) рйнок; знешні
р. зовнішній рйнок; р. збмту рйнок збуту;
сусветньї р. світовйй рйнок; агульньї р. спіль
ний рйнок; 0 чбрньї р. чорний рйнок.
РЙНАЧНЬІ 1. у різн. знач, рйнковий; базар
ний; ~ная плбшча рйнковий (базарний) май
дан, рйнкова (базарна) площа; 2. екон. рйн
ковий; ~ная цана рйнкова ціна.
РЙНУЦЦА док. розм. кйнутися; рйнути, рйнутися.
РЙ Н У Ц Ь док. розм. 1. кйнути; усе рйнулі і
пайшлі усе кйнули й пішлй; 2. перен. рйнути,
рйнутися, кйнутися; метнутися; (переважно
вирушити , рушити куди-небудь разом — ще)
майнути, гунути; нарбд рьінуу на плбшчу на
род рйнув (рйнувся, кйнувся, метнувся,
майнув, гунув) на площу (майдан); 0 кінуцьр. кйнути напризволяще.
РЬІПАЦЦА недок. прост. 1. (дверима тощо)
скрипіти, рйпати, рипіти, (розм.) скрйпати,
скрипотіти; 2. рйпатися; сядзі і не рьіпайся
сидй й не рйпайся.
РЙПАЦЬ недок., РЙ П Н У Ц Ь док. однокр.
скрипіти, скрйпнути, рйпати, рипіти, рйпнути; (недок. розм.) скрйпати, скрипотіти.
РЬІС, род. рису ч. рис.
РЙСА ж. 1. рйса; рьіси твару рйси облйччя;
. характару рйса (жйлка) вдачі (характеру);
. тесл. та ін. рйска; правесці рису провести
рйску; 3. межа; гарадская р. міська межа, ме
жа міста; р. пад’ему узрбуню вадьі межа під
няття рівня водй; 0 у агульньїх рисах у за
гальних рйсах; падвесці -су (пад чьш ) поста
вити крапку (на чому), підвестй рйску (під
чим).

РЬІСАВАЛЬНЬІ малювальний, (рідше) рису
вальний.
РЬІСАВАЛЬШЧЬІК ч . 1 . малювальник; 2 . (маляр-графік) рисувальник.
РЬІСАВАЛЬШЧЬІЦА ж. 1. малювальниця, (рід
ше) рисувальниця; 2. (малярка-графік) рису
вальниця.
РЬІСАВАННЕ с. 1. (дія) малювання, (рідше)
рисування; змальовування; 2. (мистецтво,
урок, предмет навчання) малювання.
РЬІСАВАНЬІ мальований, (рідше) рисований,
(док.) намальований.
РЬІСАВАЦЦА недок. 1. (виокремлюватися, виднітися) вимальовуватися; 2. (поставати в
уяві) уявлятися, малюватися; 3. (намагатися
показати себе з вигідного боку, викликати чимнебудь зацікавлення до себе) рисуватися; (з ви
кликом) хизуватися; маніритися; 4. пас. малю
ватися, (рідко) рисуватися; змальовуватися.
РЬІСАВАЦЬ недок. 1. (передавати предмети на
площині за допомогою графічних засобів, пере
важно контурами, рисками тощо) малювати,
(рідко) рисувати; 2. перен. (образно описува
ти, подумки зображати тощо) малювати,

змальовувати.
РЬІСАВОД ч. рисівник.
РЬІСАВОДСТВА с. рисівнйцтво.
РЬІСАВОДЧЬІ рисівнйцький.
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РЫСАУБОРАЧНЫ рисозбиральний.
РЫС1НЫ рйсячий; ~ныя сляды рисячі слідй;
~ныя вбчы перен. рйсячі очі, очі як у рисі.
РЫСОРА ж. ресора.
РЫСОРНЫ ресорний.
РЫСОРШ ЧЫК ч. спец, ресорник.
РЬІСОУКА ж. рисування с.\ хизування с., ма
нірність.
РЫСУНАК, -нка ч. 1. малюнок; (часом) малю
вання с.; візерунок; 2. (сукупність лінійних
елементів у картині) малюнок, рисунок;
3. обрис; контур; (характерні особливості тан
цю, вистави, музичного твору) малюнок, (рід
ше) рисунок.
РЫСУНАЧНЫ жив. рисунковий.
РЫСЬ1 ж. зоол. рись.
РЫСЬ2 ж. (біг) (швидкий алюр) рись, клус ч.\
(розм.) ристь.
РЬІСЯНЙ і РЫСЯНЁ, -няці с. рисеня.
РЫТМ, род. рытму ритм.
РЫТМ13АВАНЫ і РЫТМ130ВАНЫ ритмізо
ваний.
РЬІТМІЗАВАЦЦА недок. пас. ритмізуватися.
РЬІТМІЗАВАЦЬ недок. і док. ритмізувати.
РЬІФМА ж. рйма; мужчьінская р. чоловіча рйма; жанбчая р. жіноча рйма; перакрыжаваная
р. перехресна рйма.
РЫФМАВАННЕ с . поет, римув&ння.
РЫФМАВАНЫ римований.
РЫФМАВАЦЦА недок. звор., пас. римуватися.
РЬІФМАВАЦЬ недок. 1. римувати; 2. (бути
співзвучним) римуватися.
РЫФМАПЛЁТ ч. розм. знев. віршомаз.
РЫФМАПЛЁЦТВА і РЬІФМАЦТВА с. розм.
знев. нікчемне віршування, базграння вір
шів, базгранйна ж.
РЬІФМАЧ, -ча ч. розм. знев. віршомаз.
РЫФМОУКА ж. поет, римування с.
РЫХЛА прислівн. 1. пухко, розсйпчасто; крйхко; дірчасто; 2. крихкотіло; 3. кволо, в’яло.
РЙХЛАСЦЬ ж. 1. пухкість; розсйпчастість;
крйхкість; трухлявість, трухлість, порохнявість; дірчастість; 2. крихкотілість; 3. кволість,
в’ялість.
РЫХЛЁННЕ с. с.-г. розпушування, підпушу
вання, спушування, розпушення, підпушен
ня, пушення.
РЫХЛЕЦЬ недок. 1. ставати пухкйм, робйтися
пухкйм тощо; (ставати дірчасти — ще) дір
чавіти; (ставати рихлішим — звичайно) пух
кішати, ставати пухкішим; 2. (ставати
в !ялим, повнішати) ставати (робйтися) крих
котілим; брезкнути.
РЬІХЛЇЦЕЛЬ ч. техн. розпушник, розпушу
вач.
РЬІХЛІЦЦА недок. пас. розпушуватися, підпу
шуватися, спушуватися, пушйтися.
РЬІХЛЇЦЬ недок. розпушувати, підпушувати,
спушувати, пушйти; р. глёбу с.-г. розпушу
вати (підпушувати) грунт.
РЫХЛЫ 1. пухкйй; розсйпчастий, сипкйй;
крихкйй; трухлявий, трухлий, порохнявий;
(пористий) дірчастий; р. снег пухкйй сніг;

РЫШТОК

-лає дрЗва дірчасте дерево; р. к&мень крих
кйй (дірчастий) камінь; 2. (в'ялий, повний)
крихкотілий; брезклий; -лае цёла брезкле ті
ло; -лая жанчына крихкотіла жінка;
3. (м 'який, безвільний) кволий, в’ялий.
РЫХТ: рыхт у рыхт розм. точнісінько; достоту,
достеменно, нестемённо; (такий самий) до
стеменний, нестеменний.
РЫХТАВАНЫ техн. рихтований. — Див. ще
рыхтав&ць2.
РЫХТАВАЦЦА1 недок. 1. готуватися, (рідше)
готовитися, приготовлйтися; (споряджатися
— ще) збиратися, лагодитися, лаштуватися,
(розм.) ладнатися, ладитися, рихтуватися, спо
ряджатися; р. у дарбгу готуватися (збиратися,
лагодитися, лаштуватися) в дорбгу; р. да зімьі
готуватися до зимй; р. да экз&менау готуватися
до іспитів (екзаменів); р. да лёкцьп готуватися
до лекції; 2. пас. готуватися, (рідше) готовити
ся; лагодитися, ладнатися, ладитися.
РЫХТАВАЦЦА2 недок. пас. техн. рихтуватися.
РЫХТАВАЦЬ1 недок. у різн. знач, готувати,
(рідше) готовити; (збирати в дорогу, для іди
тощо — ще) лагодити, лаштувати, (розм.)
ладнати, ладити, рихтувати; р. глёбу пад пасёвы готувати грунт під посіви; р. машыну у
рэйс готувати (лагодити, лаштувати) машину
в рейс; р. дакл&д готувати доповідь; р. вячЗру
готувати (лагодити, лаштувати, ладнати, ла
дити, рихтувати) вечерю; р. хвбрага да аперацьгі готувати хворого до операції; р. дыплбмную раббту готувати дипломну роботу; р.
удар па праціуніку готувати удар по ворогові.
РЫХТАВАЦЬ2 недок. техн. рихтувати.
РЫХТОУКА ж. техн. рихтування с.
РЫХТОУШЧЫК ч. техн. рихтувальник.
РЫХТОУШЧЫЦА ж. техн. рихтувальниця.
РЫХТЫК прислівн. розм. 1. правильно, так са
мо, якраз; зраблю р. так, як ты сказ&у зроблю
так само (якраз так, достоту так), як ти ска
зав; 2. у знач. незм. прикм. точнісінько (до
стоту, розм. достеменно, нестеменно) такйй;
достеменний, нестеменний; сын — р. б&цька
син — вйкапаний батько.
РЙЦАР ч. прям., перен. лйцар, (тільки прям.)
рйцар; 0 р. без страху і дакбру книжн. лйцар
без страху і догани (плями).
РЙЦАРСКІ прям., перен. рйцарський, лйцарський; р. рам&н літ. рйцарський роман.
РЫЦАРСТВА с. у різн. знач, рйцарство, лйцарство.
РЬІЦАРСТВАВАЦЬ недок. у різн. знач. заст.
лицарюв&ти.
РЫЧАГ, -га ч. 1. (стрижень) важіль, підойма
ж .; 2. (складова частина машин, механізмів)
техн. важіль; р. перамёны скбрасцей важіль
зміни швидкостей; 3. перен. підойма ж ., ва
жіль; тсьмённасць насёльтцтва — р. культу
ры письменність населення — підойма (ва
жіль) культури.
РЫЧАЖНЫ техн. важільний, (рідше) підой
мовий.
РЫШТОК, -штка ч. (водостічний рівчак, жо
лоб) риштак.

РЭАКТАР
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РЗАКТАР ч. техн. реактор; ядзерньї р. ядерний

реактор.
РЗАКТАРАБУДАУНЇЧЬІ реакторобудівельний.
РЗВАЛЬВбР ч. револьвер.
РЗВАЛЬВЕРШЧЬІК ч. спец, револьверник.
РЗВАЛЬВЙРШЧЬІЦА ж. спец, револьверниця.
РЗВАЛЬВІРАВАЦЬ недок. і док. ек. ревальвувати.
РЗВАЛЮЦЬІЙНА-ВЬІЗВАЛІьНЧЬІ революційно-визвольний.
РЗВАЛіОЦЬІЯ ж. революція; буржуазная р.
буржуазна революція; навукбва-тзхшчная р.
науково-технічна революція.
РЗВАЛЮЦЬІЯНІЗАВАНЬІ революціонізований.
РЗВАЛЮЦЬІЯНІЗАВАЦЦА 1. недок. і док. ре
волюціонізуватися; 2. недок. пас. революціо
нізуватися.
РЗВАЛЮЦЬІЯНІЗАВАЦЬ недок. і док. рево
люціонізувати.
РЗВАЛЮЦЬІЯНІЗУЮЧЬІ прикм. революціонізаційний.
РЗГЕНЕРАТАР ч. техн. регенератор.
РЗГЕНЕРАТАРШЧЬІК ч. спец, регенераторник.
РЗГІСТРАВАННЕ с. реєстрування.
РЗГІСТРАВАНЬІ реєстрований.
РЗГІСТРАВАЦЦА недок. звор., пас. реєструва
тися.
РЗГІСТРАВАЦЬ недок. реєструвати.
РЗГІСТРАТАР ч. реєстратор; калбжскі р. істор.
колезький реєстратор.
РЗПСГРАТАРКА ж. розм. 1. реєстраторка;
2. (дружина реєстратора) істор. реєстраторша.
РЗГІСТРАТАРСКІ реєстраторський.
РЗГІСТРАТУРА ж . реєстратура.
РЗГІСТРАЦЬІЙНЬІ реєстраційний.
РЗГІСТРАЦЬІЯ ж. реєстрація.
РЗГРЗСЇРАВАЦЬ недок. регресувати.
РЗГУЛІРОВАЧНЬІ регулювальний.
РЗГУЛІРОУКА ж . регулювання с.
РЗГУЛІРОУШ ЧЬІК ч . регулювальник.
РЗГУЛІРОУШЧЬІЦА ж. регулювальниця.
РЗГУЛЯВАНЬІ регульований.
РЗГУЛЯВАЦЦА недок. пас. регулюватися.
РЗГУЛЯВАЦЬ недок. регулювати.
РЙДЗЕЧНЬІ / РдДЗЬКАВЬІ редьковий.
РЗД ЗЬ див. стбжа.
РФДЗЬКА ж. редька; 0 надакучьіу (абрмдау) як
гбркая р. остогйд (остогйдів, набрйд, обрйд)
гірше від печеної (гіркої) редьки (за гірку
редьку); остогйд (остогйдів, набрйд, обрид),
аж у печінках сидить; став мені сіллю в оці;
допік гірш від сирої кваші; хрін за рЗдзьку
не саладзбйшьі який дідько печений, такйй і
варбний; одйн чорт — що собака, що хорт.
РЗДКАЗЯМбЛЬНЬІ хім. рідкісноземельний.
РФДКАСЦЬ ж. 1. (властивість чого-небудь рід
кого) рідкість; р. насбльніцтва рідкість насе
лення; р. лбсу рідкість лісу; 2. (предмет,
випадок, явище, що рідко трапляються) рід
кість; (книжн.) раритет ч.\ 0 муз&йная р. му
зейна рідкість; на р. надзвичайно, винятково;
на дйво, навдивовижу, напрочуд; надзвичай
ний, винятковий.

РФЗВАСЦЬ

РФДКІ 1. рідкий; ~кая смят&на рідка сметана;
~кая гразь рідка грязь; ~кае павётра рідке
повітря; (про посів, ліс, волосся — ще) обрідний, обрідкий; р. лес рідкий (обрідний) ліс;
~кія валасьі рідке (обрідне) волосся; 2. ви
нятковий, рідкісний; р. госць винятковий (рід
кісний) гість; р. вьіпадак рідкісний (винят
ковий) вйпадок.
РЭДСАВЁТ ч. спец. (рэдакцыйны савёт) редрада (редакційна рада).
РЭДУКАВАНЫ лінгв. редукований, зредукова
ний; р. гук редукований (зредукований) звук.
РЭДУКАВАЦЦА 1. недок. і док. редукуватися,
(док.) зредукуватися; 2. недок. пас. редукува
тися.
РЗДУКАВАЦЬ недок. і док. спец, редукувати,
(док.) зредукувати.
РЗДУПЛІКАВАНЬІ лінгв. редуплікований, по
двоєний.
РЭДУПЛ1КАЦЫЯ ж. лінгв. редуплікація, по
двоєння с.
РЙЕЧНЫ рейковий.
РЭЖЫСЁР ч. режисер.
РЭЖЫСЁРСТВАВАЦЬ недок. розм. режисеру
вати.
РЗЖЬІСЇРАВАЦЬ недок. режисйрувати.
РЭЗ ч. (надріз пилкою) розріз; зрабіць два рЗзы
зробйти два розрізи.
РФЗАЛЬШЧЫК ч. спец, різальник.
Р^ЗАЛЬШ ЧЬІЦА ж. спец, різальниця.
РФЗАЦЬ недок. 1. у різн. знач, різати; (про про
дукти, тканини тощо — ще) краяти; (на
шматки, на частини тіло, що-небудь тверде
заст. — ще) карбувати; (розм.) чикрйжити;
(великими шматками) батувати; ( підсікаючи,
розсікаючи) тяти; р. мет&л різати метал; нож

не р£жа ніж не ріже; р. лёд каньк&мі різати
лід ковзанами; р. на экзамене різати на іспиті
(екзамені); р. хлеб різати (краяти) хліб; ягб
гблас р£жа слых його голос ріже слух (вухо,
вуха); р. дрбвы різати дрова; 2. (на м ’ясо) рі
зати; р. курій різати курей; розм. (загризати;
про дику, хижу тварину) різати; воук рЗзау
авёчак вовк різав овець (вівці); 3. розм. (ро
бити операцію кому-небудь) різати; 4. (рани
ти, убивати кого-небудь холодною зброєю;
розрізати ножем, кинджалом тіло) різати;
5. (про різьблення) різьбйти; вирізувати; р. па
дрЗву різьбйти по дереву; 6. розм. (говорити
прямо, різко) різати, чесати, стрйгти; 7. розм.
(посилено, з азартом робити щось) різати, че
сати; 8. спорт., карт, різати; 0 р. прауду (у

вбчы) казати (чесати, тяти, різати) щиру
правду; правду казати (експрес. брйзкати) в
[живі] очі (у вічі); па жывым р. по-живому
різати, живе тіло краяти; хлеб-соль еш, а
пр&уду рэж присл. хліб їж, а правду ріж; що
правда, то не гріх; правда крйвду перева
жить; р. без нажа різати (пороти) без ножа,
без вогню пектй.
РФЗВА прислівн. 1. жвбво; моторно; 2. прудко,
швйдко, шпарко; б&ско, порско.
РЙЗВАСЦЬ ж. (властивість) жвавість; мотор
ність; рухлйвість; пустотлйвість; прудкість,
швидкість; баскість.

РЗЗВЬІ
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РЗЗВЬІ 1. жвавий; (проворний — ще) мотор
ний; рухлйвий; пустотлйвий; -ваедзіця жва
ва (пустотлйва) дитйна; 2. (швидкий у бігу)
прудкйй, швидкйй, шпаркйй; (про коня —
звичайно) баскйй, порскйй.
РЙЗГІНЬІ тільки мн. (пристрій з мотузяної
сітки, натягнутої на зігнуті дужки, щоб но
сити сіно, солому) носйлки.
РЗЗЕРВ, -ву ч. у різн. знач, резерв; ~вьі вьпгвбр-

часці резерви виробнйцтва; мець у ~ве мати
в резерві; працбуньїя ~вьі трудові резерви.
РЗЗЕРВАВАНЬІ резервований.
РЗЗЕРВОВЬІ у різн. знач, резервний; ~вмя
вайскбвьія часці резервні військові частйни;
р. капітал резервний капітал.
РЗЗКА1 імен, ж . 1. (дія) різання с.\ краяння с.;
2. (дрібно нарізана солома) січка.
Р$ЗКА2 прислівн. 1. різко; гостро; пронйзливо,
пронйкливо; 2. гостро, різко; шпарко; шорстко.
РЙЗКІ 1. різкий; гострий; (який пронизує) пронй зли вий; (про рухи, вітер: поривчастий,
швидкий — ще) шпаркйй; (про вітер: пекучий
— ще розм.) смалкйй; ~кія облі гострі (різкі)
болі; ~кае святлб різке світло; р. хблад пронйзливий (різкий) холод; р. сбус гострий со
ус; 2. (висловлений з прикрою прямотою) гос
трий, різкйй; (нестримний — ще) шпаркйй;
(зухвалий) шорсткйй; р. адк&з гостра (різка)
відповідь.
Р^ЗНУЦЦА док. розм. (ударитися) тарахнути
ся, торохнутися, угатйтися; р. аб дрЗва тарах
нутися (торохнутися, угатйтися) об дерево.
Р^ЗНУЦЬ док. однокр. 1. різнути, (підсил.) рі
зонути; 2. розм. (сильно вдарити) уперіщити,
оперіщити, оперезати, уперезати, угріти, ог
ріти, опектй; 3. (зробити що-небудь швидко,
енергійно) наполягтй; ушкварити, утяти, ут
нути; р. пбльку ушкварити (утяти, утнути)
польку.
Р&ЗЧБІК ч. 1. (робітник, який спеціалізується
на різанні чого-небудь) спец, різальник;
2. (майстер різьблення) різьбяр, різьбар.
Р&ЗЧЬІЦА ж. спец, різальниця.
РЗЗЬ ж. (гострий біль) різь; р. у жьівацб різь у
животі; (розм.) різачка, завійна, завійниця.
РЗЗЬБАНАКХТНЬІ різенакатувальний.
РЗЗЬБАНАРАЗНЙ різенарізнйй.
РЗЗЬБАТАКАРНЬІ різеток£рний.
РЗЗЬБАФРФЗЕРНЬІ різефрезерний.
РЗЗЬБАШЛІФАВЛЛЬНЬІ різешліфувальний.
РЗЗЮМАВАННЕ і РЗЗЮМЇРАВАННЕ с. ре
зюмування.
РЗЗЮМАВАНЬІ і РЗЗЮМЇРАВАНЬІ резюмований, зрезюмований.
РЗЗЮМАВАЦЦА і РЗЗЮМЇРАВАЦЦА недок.
пас. резюмув&тися.
РЗЗЮМАВАЦЬ і р з з ю м ї р а в а ц ь недок. і
док. резюмувати, (док.) зрезюмувати.
РЗЗЮМ& невідм. с. резюме.
РЗЙ: вбсці р. розм. задавати тон; орудувати;
верховодити.
Р&ЙКА ж. рейка.
РЗЙКАБ&ЛЕЧНЬІ техн. рейкобалковий.
РЗЙКАПРАКАТЧЬІК ч . мет. рейкопрокатник.

РЗПЕТАВАНЬІ

РЗЙКАУКЛХДЧЬІК ч . рейкоукладальник.
Р З КАГНАС ЦЬІРАВ АН ЬІ військ., геод. реког
носцирований.
РЗКАГНАСЦЙРАВАЦЦА недок. пас. військ.,
геод. рекогносцируватися.
РЗКАГНАСЦЙРАВАЦЬ недок. і док. військ.,
геод. рекогносцирувати.
р з к а г н а с ц ь і р О у к а ж. військ., геод. реког
носцирування с.
РЗКАМЕНДАВАНЬІ і РЗКАМЕНДОВАНЬІ
1. дієприкм. рекомендований, порекомендо
ваний; пораяний; відрекомендований; 2. (у
знач, прикм.: наділений рекомендацією) реко
мендований. — Див. ще рзкамендав&ць.
РЗКАМЕНДАВАЦЬ недок. і док. 1. рекомен
дувати, порекомендувати; (давати пораду —
ще) радити, порадити, (розм.) раяти, пора
яти; 2. (під час знайомства) рекомендувати;
відрекомендовувати, відрекомендувати.
РЗКАСТАУ, -т&ву ч. льодостав.
РФКНУЦЬ док. сказати, вймовити, обізватися;
ніхтб і слбва не рЗкнуу ніхто й слова не сказав
(не вймовив), ніхто й не обізвався; 0 р. славбчка (слбуца) бовкнути, ляпнути [язиком].
РЕКРУТ ч. істор. рекрут, (розм.) некрут.
РЗКРУТАВАНЬІ істор. та ін. рекрутований.
РЗКРУТАВАЦЦА недок. пас. істор. та ін. рек
рутуватися.
РЗКРУТАВХЦЬ недок. і док. рекрутувати.
РЗКРЬІШТАЛІЗАЦЬІЯ ж . мет. рекристаліза
ція.
РЗМАНЦІРАВАННЕ с. ремонтування.
РЗМАНЦІРАВАЦЦА недок. пас. військ, заст.
ремонтуватися.
РЙМ ЕНЬ і РАМЙНЬ ч. 1. ремінь, (збільш.)
ременяка, реміняка ж.\ (чоловічий пояс —
ще) пас, пасок; (про матеріал) ремінь;
2. тільки мн. рамяні (для ув'язування бага
ж у) ремінці; 3. техн. пас; прьіваднм р. привіднйй пас.
РЗМЕНЯЦВбТНІК, -ку ч. бот. [дуббва] омелі.
РЗМ ЕНЯЦВЕТНЬІЯ імен. мн. бот. омелові.
РЗНТГЙН ч. І. род. рзнтгбну (проміння, просві
чування) рентген; 2. род. рзнттбна (одиниця
виміру; апарат) рентген.
РЗНТГЕНАКІНАЗДЙМКА ж. рентгенокінознімання с.
РЗНТГбНАУ: -навьі прамяні фіз. рентгенів
ське проміння, рентгенівські промені.
РЗНТГЕНАУСКІ фіз. рентгенівський.
РЙПА ж. ріпа; 0 таннбй за п&раную р$пу прик.
дешевий як кислйці (як гнилйці); дешевший
від дірки з бублика.
РЗПАРЦЕР ч . репортер.
РЗПАРЦЙРКА ж . репортерка.
РЗПАРЦЕРСТВАВАЦЬ недок. розм. репорте
рувати.
РЗПАТРЬІЇРАВАНЬІ репатрійований.
РЗПАТРЬІЇРАВАЦЦА 1. недок. і док. репатрі
юватися; 2. недок. пас. репатріюватися.
РЗПАТРЬІЇРАВАЦЬ недок. і док. репатріювати.
РЗПЕТАВАНЬІ мор. повторений.
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РЗПЕТАВАЦЦА недок. пас. мор. повторювати
ся, (рідше) повторятися.
РЗПЕТАВАЦЬ недок. і док. мор. повторювати,
(рідше) повторяти, повторйти.
РФПІК, -ку ч. бот. сідач; сідач коноплевий,
конопельник, давник, кінська грйва, коноп
лі водяні (собачі).
РЙПКА ж. 1. зменш.-пестл. ріпка; 2. обл. (у
молотарці, прядці) шків ч.\ 3. анат. (надко
лінна кістка) чашечка.
РФПНІК, -ку ч. гйчка ріпи.
РЗПРАДУКТАВАНЬІ репродукований.
РЗПРАДУКТАВАЦЦА недок. пас. репродуку
ватися.
РЗПРАДУКТАВАЦЬ недок. і док. репродуку
вати.
РЗПРЗЗЕНТАВАНЬІ книжн. репрезентований.
РЗПРЗЗЕНТАЦЬІЯ ж. книжн. репрезентація.
РЗПРЗСЇРАВАНЬІ 1. дієприкм. репресова
ний; 2. у знач. імен, репресований.
РЗПРЗСЇРАВАЦЦА недок. пас. репресуватися.
РЗПРЗСЇРАВАЦЬ недок. і док. репресувати.
Р&ПЧАТЬІ ріпчастий; -тая цибуля ріпчаста
цибуля.
РЗСПІРАТАР ч . спец, респіратор.
РЗСПІРАТАРНЬІ і РЗСПІРАТОРНЬІ спец, рес
піраторний.
РЗСПІРАЦЬІЯ ж . мед. респірація.
РЗСУРС ч . ресурс; р. самалета ресурс літака;
грашбвьія рзсурсьі грошові ресурси; прмрбдньія рзс^рсьі природні ресурси.
РЗСУРСАЗБЕРАЖЙННЕ с. ресурсозбереження.
РЗТРАНСЛІРАВАЦЦА недок. пас. ретранслю
ватися.
РЗТРАНСЛЇРАВАЦЬ недок. і док. ретранслю
вати.
РЗТРАНСЛЙТАР ч. ретранслятор.
РЗТРАНСЛЙЦЬІЯ ж. ретрансляція.
Р&ТУШ ж. ретуш.
РЗТУШАВАНЬІ ретушований.
РЗТУШАВАЦЦА недок. пас. ретушуватися.
РЗТУШАВАЦЬ недок. і док. ретушувати.
РЗТУШОУКА ж. (дія) ретушування с.
РФУЗА ч. і ж. обл. плакса, плаксій ч., плаксун
ч., плаксійка ж ., плаксуха ж ., рюма, рюмса,
тонкослізка.
РЗФАРМАВАНЬІ реформований, (док.) зре
формований. — Див. ще рзфармав&ць.
РЗФАРМАВАЦЦА 1. недок. і док. реформува
тися, (док.) зреформуватися; 2. недок. пас.
реформуватися.
РЗФАРМАВАЦЬ недок. і док. реформувати,
(док.) зреформувати.
РЗФЕРАТ ч . реферат.

Р$ЯЦЬ

РЗФЕРЬІРАВАНЬІ реферований, зреферова
ний.
РЗФЕРЬІРАВАЦЦА недок. пас. реферува
тися.
РЗФЕРЬІРАВАЦЬ 1. недок. і док. реферувати,
(док.) зреферувати; р. кнігу реферувати (зре
ферувати) кнйжку; 2. недок. спорт, реферу
вати.
Р§ХА с. луна ж.
РЗХАЛАКАЦЙЙНЬІ фіз. ехолокаційний.
РЗХАЛАКАЦЬІЯ ж . фіз. ехолокація.
РЗХАЛОТ ч. техн. ехолот.
РЙХВА ж. обл. (залізний обруч, який наганяють
на маточину колеса, кінець палі тощо) обруч.
Р ЗЧ ж. у різн. знач, річ; рЗчьі дамашняга $Ькнтку речі домашнього (хатнього) вжитку; чамадан з річамі валіза з речами; цепльїя рзчьі
теплі речі; єн напісау цудбун}іо р. він написав
чудову річ; расказваюць цікавьія р§чьі розпо
відають (розказують) цікаві речі; р. у сабе
філос. річ у собі; 0 зразумелая р.! зрозуміло,
зрозуміла (ясна) річ!; дзіуная р. дйвна річ,
дйвно; вядбмая р. у знач. вст. сл. відома (вйдйма, певна) річ, звичайно, звісно; гладзець
на р5чм прбста дивйтися на речі просто; назьів&ць річьі сваімі іменамі називати речі сво
їми (їх власними) іменами, говорйти прямо;
ні да печн ні да рЗчьі прик. ні до ладу, ні до
прйкладу; ні в тин, ні в ворота; ані (ні) пришйти ані (ні) прилатати.
РФЧАВЬІ речовйй; р. мяшбк речовйй мішок;
~вае забеспячЗнне речове постачання; р. дбказ юр. речовйй доказ; ~вае права юр. речове
право.
РЗЧАЇСНАСЦЬ ж. дійсність.
РЗЧАЇСНЬІ дійсний.
Р&ЧКА ж. річка.
РФЧЬІВА с. речовина ж .; вьібухбвае р. вибу
хова речовина; абмен рЗчьівау обмін речо
вин; крьітйчньї стан рЗчьіва критйчний стан
речовинй.
РЗЧЬІУНАСЦЬ ж. 1. матеріальність, речовйнність; 2. речовинність.
РФЧЬІУНЬІ 1. філос. матеріальний, речовйнний; р. свет матеріальний (речовйнний) світ;
2. лінгв. речовйнний; ~нмя назбунікі речовйнні іменники.
РФіІІАНЬІ (про математичну задачу) розв’яза
ний.
РЗЗВАКУАЦЬІЯ ж . реевакуація.
РЗЗВАКУЇРАВАЦЦА 1. недок. і док. рееваку
юватися; 2. недок. пас. реевакуюватися.
РЗЗВАКУІРАВАЦЬ недок. і док. реевакуювати.
Р§Я Ц Ь недок. 1. (плавно літати) рйнути; (поез.) лйнути; ширяти; у небе рЗялі арльї у небі
ширяли орлй; 1. (розвіватися — про прапор)
маяти, майоріти.
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САВЁТН1К

с
СА прийм. з род., знах. та ор. в. (уживаний за 
мість «з» перед словами, що починаються з
двох або більшої кількості приголосних, якщо
перша з них с, з, ж, м, ш) зі, із; прыбраць

пасуду са стала прибрати посуд зі столу; з’еу
са жменю ягад з’їв зі жменю ягід; пбйдзем са
мнбй ходімо зі мною.
СААДАК див. сагайдак.
СААР&НДА ж. ек. співоренда.
СААУТАР ч. співавтор.
СААУТАРСКІ співавторський.
СААУТАРСТВА с. співавторство.
САБАКА ч . собака, пес; 0 вось дзе с. закапаны
от (ось) де собака зарйтий; вйдно, де дно;
ось (от) де заковйка; з -камі не знбйдзеш із
свічкою не знайдеш; вёшаць сабак (на кого)
скидати (звалювати) всю вину (провйну),
звертати [все] (на кого); усіх собак (псів, усі
собаки, пси) вішати на шйю (кому); у ~кі
вач§й пазычыць у Сірка очі позйчити; ~кам
сена касіць (переховуватися, перев. від родини)
у нетутечках бути (ховатися); на саоак брахаць базікати, молоти, теревенити, бовкати,
бевкати, цвенькати, ляпати (хляпати, тріпа
ти) [язиком]; кйдати (пускати) слова на ві
тер; на ~ку не варт ні к чорту (ні к лихій
годйні) не годйться; (іноді про якусь нездалу
річ) надібок у піч, мйшам на снідання; патрЗбен як ~ку пятая наг£ потрібний (потрібен,
треба) як собаці п’ята нога (як п’яте колесо
до воза, як дірка в мості); кбжны с. кожний
(всякий) собака; як с. на сене [як] собака на
сіні; прик. і сам не гам, і людям не дам;
лежйть собака на стерні — і сам не буде їсти,
і другому не дасть; ~ к у -----чая смерць прик.
катюзі по заслузі; жив, як пес, загйнув, як
собака; ледачому — ледача й смерть.
САБАКАВОД ч. собаківнйк.
САБАКАВОДСТВА с. собаківнйцтво.
САБАКАГАДОВЕЦ, -дбуца ч. собаківнйк.
САБАКАГАДОУЛЯ ж . собаківнйцтво с.
САБАКАР, -ра ч. 1. р озм. собачник; 2. (людина,
яка виловлює собак) гйцель; 3. прост, той,
хто дражнить собак.
САБАКАРНЯ ж. розм. псарня.
САБАКА-СЬІШЧЬІК ч . собака-шукач, дойда.
САБАКАУ собачий.
САБАЛЁВЫ і САБАЛЇНБІ соболйний; (про
хутро — ще) соболевий.
САБАЛЯВОД ч. соболівнйк.
САБАЛЯВОДСТВА с. соболівнйцтво.
САБАЛЯВОДЧБІ соболівнйцький.
САБАЛЯ НЙ і САБАЛЯНЁ, -няці с. соболеня,
соболя, (пестл.) соболенятко, соболятко.
САБАТАВАНЬІ саботований. — Див. ще сабатаваць.
САБАТАВАЦЦА недок. пас. саботуватися.
САБАТАВАЦЬ недок. і док. саботувати.

САБАТАЖ, -жу ч. саботаж.
САБАТАЖНІЧАЦЬ недок. розм. саботувати.
САБАЧАНЙ і САБАЧАНЁ, -няці с. 1. цуценя,
песеня; 2. (маленька собачка) песик ч., песеня.
САБАЧКА1 ч . зменш.-пестл. 1. собачка; пёсик,
песеня с.; 2. (собака-самець) пес, собака.
САБАЧКА2 ч . 1. техн. защіпка лс., заскочка ж.\
2. (у рушниці, револьвері) собачка; 3. обл.
реп’ях.
САБАЧНІК ч . 1. (приміщення для собак) собач
ник; 2. (людина, яка виловлює безпритульних
собак) гйцель.
САБАЧБІ прям., перен. собачий; с. хблад собачий
холод; -чая рбжа бот. лаватёра, собача рожа;
О ушыцца (уор§цца, пусЩцца) у -чую шкуру ут
ратити сумлінність (совість); с. нюх нюх, як у
собаки, собачий нюх; саб&ку-----чая смерць
собаці — собача й смерть; жив, як пес, загйнув,
як собака; ледачому — ледача й смерть.
САБАЧЬІНА ж . ( м 'я с о , шкура собаки) собача
тина.
САБАЧЬІЦЦА недок. груб, прост, лаятися; сварйтися.
САБЕКОШТ, -ту ч. ек. собівартість ж.
САБРАНАСЦЬ ж . зібраність.
САБРАНЬІ у різн. знач, зібраний. — Див. ще
сабр&ць.
САБРАТ ч . побратйм, співбрат, (рідко) побратймець.
САБРАЦЦА док. у різн. знач, зібратися; вучхгі
-раліся на заняткі учні зібралися на заняття;
0 с. з думкамі зібратися з думками.
САБРАЦЬ у різн. знач, зібрати; с. удз&льнікау
пахбду зібрати учасників походу; с. ббльшасць галасбу зібрати більшість голосів; с.
апбшнія сіли зібрати останні сйли; с. вбйскі
на пбдступах к гбраду зібрати (зосерёдити)
війська на підступах до міста; с. дауп зібрати
(стягнути) боргй; с. смят&нку зібрати вершкй
(сметанку); 0 (і) касцёй не с. (і) кісток не
зібрати.
САБУТ&ЛЬНІК ч. розм. горілчаний брат, то
вариш по чарці.
САБУТФЛЬНІЧАЦБ док. розм. випивати (пи
ячити) разом.
САВАКУПЛЁННЕ с. (статевий акт) злягання.
САВАКУПЛЙЦЦА недок., САВАКУПЇЦЦА док.
(про статевий акт) злягатися, злягтйся.
САВЁТ ч. у різн. знач, рада ж.; Вярхбуны Савёт
Верховна Рада; мясцбвыя -ты місцеві рйди;
сельскі с. сільська рада; гарадскі с. міська
рада; Савёт Бяспбкі ААН Рада Безпеки ООН;
вучбны с. учёна рада; Савёт раббчых, сялянскіх і салдйцкіх дэпутйтау істор. Рада робітнйчих, селянських і солдатських депутатів.
САВЕТАЛАГЇЧНЬІ радянологічний.
САВЕТАЛОГІЯ ж. радянологія.
САВЁТН1К ч. (посадова особа) радник; ст&цкі
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с. істор. статський радник; тытулярны с. істор. титулярний радник.
САВЕТОЛАГ ч. радянолог.
САВЕЦ13АЦЫЯ ж. істор. радянізація.
САВЕЦІЗІРАВАНЬІ істор. радянізований.
САВЕЦІЗІРАВАЦЦА 1. недок. і док. радянізуватися; 2. недок. пас. радянізуватися.
САВЕЦІЗЇРАВАЦЬ недок. і док. істор. радянізув£ти.
САВЁЦК1 радянський.
САВІНАВАТАСЦЬ ж. юр. співучасність у зло
чині.
САВ1НАВАТЫ юр. співвйнний.
САВІНОУНІК ч. юр. співучасник у злочині.
САВІНОУНІЦА ж. юр. співучасниця в злочині.
САВУЧАНЇЦА ж. товаришка по навчанню (по
науці, по школі).
САВУЧАНЬ, -чня н. товариш по навчанню (по
науці, по школі).
САВЫДАВЁЦ, -дауцб ч. співвидавець.
САВЬІКАНАВЕЦ, -н&уца ч. співвиконавець.
САВЯНЙ і САВЯНЁ, -нйці с. совеня, (пестл.)
совенятко.
САГАЙДАК / СААДАК, САЙДАК ч. істор. са
гайдак, (рідко) сайдак.
САГАН, -Н& ч. обл. (горщок) чавун, (розм.) баняк.
САГІТАВАНЬІ загітований.
САГІТАВАЦЬ док. загітувати.
САГНАНЫ 1. у різн. знач, зігнаний; 2. здертий.
— Див. ще сагн&ць.
САГНАЦЬ док. у різн. знач, зігнати; с. жывёлу
у адзін двор зігнати худобу в одйн двір; 0 с.
ахвбту задовольнйти бажання; с. см&гу уга
мувати спрагу; с. сон здрімнути, задрімати.
САГНУТАСЦЬ ж. зігнутість.
САГНУТЬІ зігнутий.
САГНУЦЦА у різн. знач, зігнутися; ад яблыкау
-лася галіна від йблук зігнулася гілка; 0 с. у
тры пагібелі зігнутися в три погибелі; с. у дугу
зігнутися як дуга.
САГНУЦЬ у різн. знач, зігнути; гады ягб -нулі
роки його зігнули; с. у дугу зігнути в дугу
(кого); с. у баранбу рог скрутити в баранячий
ріг; 0 с. У тры пагібелі зігнути в три погибелі.
САГРАЗІЦЬ док. (кому) розм. зробити на зло
(кому)', дошкулити (кому)', дійняти (кого),
допектй (кого, кому).
САГРАШЙЦЬ док. прям., перен. згрішйти,
(рідше) софішйти; 0 поп ~шыу, а дзяк&вёшаюць прик. з хворої головй на здорову скидає;
з дурної голови та на людську; швець заслу
жив, а коваля повісили; винувата діж&, що
не йде на ум їжа; на вовка неслава, а їсть
овёць Сава.
САГРАШдННЕ с. гріх ч.
САД ч. род. в. -у, (в назвах установ) -а сад;
(менших розмірів) садок; фруктбвы с. фрукто
вий сад; батайчны с. ботанічний сад; зімні с.
зимовий сад; дзіцйчьі с. дитячий садок.
САДААХОУНЬІ садозахиснйй.
САДАВІНА ж . фрукти; садовині; свёжая с. сві
жі фрукти, свіжа садовина.
САДАВОД ч. садівнйк.

САДОУНІЦТВА

САДАВОДСТВА с. садівництво.
САДАВОДСКІ і САДАВОДЧЬІ садівничий, садівнйцький.
САДАКЛАД ч . с п і в д о п о в і д ь ж .
САДАКЛАДЧЬІК ч . співдоповідач.
с м а У л а д а л ь н і к ч. власник саду (садів).
САДАЧНЬІ1 (до садка1^ техн. садочний.
САДАЧНЬР (до сддка2^ спец, осідальний, саднйй.
САДЖАЛКА ж. с.-г. (пристрій) садйльник.
САДЖАЛЬНЬІ с.-г. садильний, саджальний.
САДЖАЛЬШЧЬІК ч. с.-г. садйльник.
САДЖАЛЬШЧЬІЦА ж . с.-г. садйльниця.
САДЖАННЕ с . 1 . саджання, садіння; 2. (птиці
на яйця) саджання; підсипання.
САДЖАЦЬ і САДЗІЦЬ недок. 1. саджати, садйти; (висаджувати рослини — ще) садовйти;
с. дрЗвьі саджати (садити, садовйти) дербва;
с. гасцбй садовйти (саджати, садити) гостей;
с. на дьібту саджати (садити) на дієту; с. клйксу
ставити пляму; 2. (хлібу піч) саджати; 3. (пти
цю на яйця) підсипати, садйти; с. квактуху під
сипати (садити) квочку; 4. розм. (запихати)
пхати; (у рідину — ще) занурювати, опускати;
5. тільки садзщь розм. (про сильну, енергійну
дію) шкварити, тнути, жарити, різати; садзіїц»
з гарм&т шкварити з гармат.
САДЗЙЙНІК ч. помічник; той хто сприяє.
САДЗЕЙНІЧАННЕ с. сприйння; допомога ж.\
підтрймка ж.\ с. пбспеху сприяння успіху;
аказ&ць с. посприяти.
САДЗЕЙНІЧАЦЬ недок., ПАСАДЗ£ЙНІЧАЦЬ
док. сприяти, посприяти; (надавати допомо
гу — ще) допомагати, допомогтй.
САДЗІК ч. зменш. 1. садочок, садок; 2. розм.
дитячий садок; (розм.) [дитячий] садочок.
САДЗЬМУТЬІ здутий; здмухнутий; звіяний.
САДЗЬМУЦЬ док. здути, (багато, усе) по
здувати; (перев. ротом — ще) здмухнути, (ба
гато, усе) поздмухувати; звіяти, (багато, усе)
позвіювати.
САДКА1 ж . (завантаження) техн. садіння с.,
садження с., (незак. д. — ще) саджання с.
САДКА2 ж . спец, сідання с.; с. кухбннай сблі
сідання кухонної солі.
САДКА3 ж. мисл. 1. (для тренування собак) вйпроби; 2. (стріляння по пташках) садка.
САДКІ1який (що) збігається (зсідається); ~кая
тканіна тканйна, яка (що) збігається (зсідає
ться).
САДКІ2 обл. (про смак) терпкий.
САДКОВЬІ (який міститься в саджалці) саджалковий.
САДНІЦЬ недок. розм. (про щемливий, пекучий
біль) дерти; пектй; мазбль с. мозоль (мозоля)
пече.
САДОК1, -дка ч. (зменш, до сад) садок.
САДОК2, -дка ч. спец, саджалка ж. (ставок)',
(для зберігання зловленої ж ивої риби) рйбник.
САДОУНІК ч. садівнйк, садівничий.
САДОУНІЦА ж. садівнйця.
САДОУНІЦКІ садівнгіцький, садівнйчий.
САДОУНІЦТВА с. (майстерність доглядати са -
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док) садівникування; (вирощування садків)
садівнйцтво.
САДОУНІЧАЦЬ недок. розм. садівникувати.
САДРУЖНАСЦЬ ж. у різн. знач, співдружність.
САЁТА ж. заст. тонке сукно.
САЕЧНЬІ сайковйй; ~нае цёста сайковё тісто.
САЖМУРАНЫ примружений.
САЖМУРВАЦЦА недок. звор., пас., САЖМУРЫЦЦА док. мружитися, примружуватися,
примружитися, жмуритися, прижмуритися.
САЖМУРВАЦЬ недок., САЖМУРЫЦЬ док.
мружити, примружувати, примружити, жму
рити, прижмурити.
САЗАН ч. іхт. дйкий короп.
САЗАНАВЬІ (зготовлений з коропа) короповий.
САЗВАНЬІ склйканий; напрошений, пона
прошуваний, напроханий, понапрохуваний.
САЗВАЦЬ док. склйкати; с. гасцёй склйкати
гостей.
САЗЛУЧАНЫ: ~ныя сасуды фіз. сполучені по
судини.
САЗНАВАЦЦА недок., САЗНАЦЦА док. при
знаватися, признатися, (про багатьох) попри
знаватися; зізнаватися, зізнатися (у чому).
САЗНАННЕ с. признання, зізнання (у чому)',
с. у злачынствне признання (зізнання) в зло
чині.
САІСКАЛЬНІК ч . 1. (учасник конкурсу на здо
буття чого-небудь — призу, нагороди, премії)
учасник змагання на здобуття (чого)', претен
дент (на що)\ 2. наук, здобувач; с. вучбнага
звання здобувіч наукового звання.
САІСКАЛЬНІЦА ж . 1. учасниця змагання на
здобуття (чого)', претендентка (на що); 2. здо
бувач ка.
САІСКАЛЬНЩКІ якйй (щ о) стосується участі
в змаганні (конкурсі); який (що) стосується
здобуття (чого).
САІСКАЛЬНІЦТВА с. участь у змаганні; участь
у конкурсі.
САІСКАННЕ с . змагання; конкурс ч. ; здобуття;
с. прЗміі змагання на здобуття премії; с. вучбнай ступбні кандыд&та філалапчньїх навук
здобуття наукового ступеня кандидата філо
логічних наук.
СА1СЦЁЦ, род. саістца ч. юр. співпозивач.
САЙГА ж . і САЙГАК ч . з о о л . сугак ч., сайгак
ч„ сайга ж.
САЙГАЧЬІ сугаковий, сайгаковий.
САЙДАК ч . істор. див. сагайдак.
САЙКА1 ж. (булка) сайка.
САЙКА2 ж. зоол. сайка.
САКАВЇК, -ка ч. березень.
САКАВЇТЬІ / САКАУНЫ прям., перен. соковйтий; (який містить багато соку — ще) сочйстий; с. йблык соковйте яблуко; ~тае слбва
соковйте слово.
САКАВІЦК1 березневий.
САКАЛОК1, -лка ч. зоол. соколик.
САКАЛОК2, -лк& ч. анат. кобилка ж.
САКАЛЯНЙ / САКАЛЯНЁ, -нйці с. соколй, со
коленя, (пестл.) соколятко, соколенйтко.

САКАУНЬІ див. сакавітьі.

САЛАМЯНЫ

САКОЛ див. сбкал.
САКОЛІК ч. пестл. соколик, соколичок, соко
лочок, соколонько.
САКОЛ КА1 ж. 1. розм. і фолькл. соколйця;
2. пестл. (звертання до жінки — кличн. в.)
голубонько, голубочко, рйбонько, рйбочко,
галочко, галонько, ясочко, ясонько, лебі
донько, лебідочко; небого.
САКОЛКА2 ж. заст. майка.
САКОЛ-КАРШАЧОК, род. сакал&-каршачк& ч.
орн. підсоколик, підсоколик-білозір, чеглик.
САКРАТАР1, -р& ч. у різн. знач, секретар; асабістьі с. осоойстий секретар; с. схбда секре
тар зборів; с.-машьіністка секретар-машиністка, секретар-друкарка.
САКРАТАР2, -ра ч. орн. секретар.
САКРАТАРСТВАВАЦЬ недок. секретарювати.
САКРУШАЛЬНЬІ і СКРЬІШАЛЬНЬІ нищівнйй, розтрощувальний; с. адпбр нищівні відсіч;
с. уд£р нищівнйй (розтрощувальний) удар.
САКРЗДЬГГОР ч . співкредитор.
САКУРСНІК ч . однокурсник.
САКУРСНІЦА ж . однокурсниця.
САЛА с. 1. сало; (яловиче, бараняче, свічкове)
лій ч.; (внутрішнє) здір ч.; (топлене свиняче,
пташине) смалець; скурнае с. шкіряне сало;
2. (крижана каша на річці) сало, шерех ч.,
шуга ж., шерешень ч.; 0 д^рань-д^рань, а с.
любіць прик. хоч дурнйй, та (так) хйтрий;
ласий на чужі ковбіси; губі не з лопуцька (у
кого); на всі чотйри кований (хто).
САЛАВбЙ, -лауя ч. соловей; 0 залів&цца салауем співіти (заливітися, розливітися) соло
вейком (солов’єм).
САЛАДЖАВА прислівн. солодкувато, солодка
во; солоденько.
САЛАДЖАВАСЦЬ ж. солодкуватість.
САЛАДЖАВЬІ солодкуватий, солодкавий;
(розм.) солоденький.
САЛАДЖ&ННЕ с. 1. підсолоджування, присо
лоджування; 2. спец, солодження.
САЛАДЗбЙ прислівн. вищ. ст. солодше.
САЛАДЗбЙШЬІ прикм. вищ. ст. солодший;
0 хр$н за рЗдзьку не с. присл. вугілля від сажі
не біліше; якйй дідько печбний, такйй і ва
рений; одйн чорт — що собіка, що хорт.
САЛАДЗ£ЦЬ недок. тільки в З ос. солодшати.
САЛАДЗІНЬІ, -дзін мн. (гущавина, яка зали
шається після винокуріння, пивоваріння тощо)

брага ж.; знацца (разбірацца) як свіннй на
~нах знатися як свиня на перці; тямити як
свиня в дощ (в апельсйнах).
САЛАДЗІЦЬ1 недок., ПАСАЛАДЗІЦЬ док. (ро
бити солодким) солодйти, посолодйти, під
солоджувати, підсолодйти; саладзіць чай со
лодйти (підсолоджувати) чай.
САЛАДЗІЦЬ2 недок., ЗАСАЛАДЗІЦЬ док. спец,
(зерно) солодйти, засолодйти; саладзіць ячмень солодйти ячмінь.
САЛАДОСЦЬ ж. 1. солодкість, (розм.) солод
неча; 2. перен. солодощі (мн.), насолода.
САЛАМАР&ЗКА ж. с.-г. січк&рня.
САЛАМЙНЬІ у різн. знач, солом’яний; 0 ~ная
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удава солом’яна вдова; с. удавёц солом’яний
удівець.
САЛАНАВАТЫ солонуватий.
САЛАПЙКА ч. і ж. розм. знев. роззйва; ґава.
САЛАУЯНЙ / САЛАУЯНЁ, -нйці с. соловеня,
солов’я, (пестл.) соловенятко, солов’ятко.
САЛГАЦЬ див. ілг&ць.
САЛЕНАВАТЫ солонуватий, солонкуватий.
САЛЁТРА ж. хім. селітра.
САЛЁТРАВЫ хім. селітряний; селітровий; ~вая
кіслата селітрова кислоті.
САЛЕТРАУТВАРФННЕ с. селітроутворення.
САЛЁНА прислівн. у знач. прис. солоно; солоно,
круто.
САЛЁНЫ 1. солоний; (приготований про запас
із сіллю — ще) солений; (який містить сіль)
солянйй; ~нае вбзера солоне (соляне) озеро;
~ная марск&я вада солона морська вода;
~ныя агурю солоні огірки; 2. перен. розм. (до
тепний до непристойності) солоний, крутйй;
~нае слбуца солоне (круте) слівце.
САЛЫЬШЧЫК ч. спец, солйльник.
САЛІЛЬШЧЬІЦА Ж . спец. СОЛЙЛЬНИЦЯ.
САЛІЦЬ недок. 1. (намазувати , просочувати
салом) насалювати, смальцювати; 2. (забруд
нювати) ялозити, засмальцьовувати, заяло
жувати.
САЛІЦЬ недок. у різн. знач . солйти; с. суп со
лити юшку (суп); с. грыбы солйти гриби.
САЛОДЗЕНЬКІ пестл. у різн. знач, солодень
кий.
САЛОДКА див. сбладка.
САЛОДКІ у різн. знач, солодкий; с. мёд солод
кий мед; с. чай солодкий чай; ~кае малакб
солодке молоко; с. сон солодкий сон; ~кія
м&ры солодкі мрії; ~кія слбвы солодкі слова;
заоарбнены плод с. приел, заказана (заборо
нена) грушка солодка; чого не вільно, те й
кортйть.
САЛОМА ж. солома; 0 сіла [і] ~му лбміць
приел, ейла і солому ломить; чий сила, того
й воля; де ейла, там і міць.
САЛОМААДЦЗЯЛЇЦЕЛЬ ч. с.-г. соломовід
дільник.
САЛОМАСКІДАЛЬНІК ч. с.-г. соломоскидач.
с а л о м а с к л а д а л ь н і к ч. с.-г. соломокоп
нувач.
САЛОМІНА ж. соломина.
САЛОМІНКА ж. зменш, соломинка; 0 калі тбпішся, то і за салбмінку ухбпішся приел, хто
потопає, той і брйтву хапає; і за соломинку
вхопиться, хто топиться.
САЛОУКА ч. фолькл. пестл. соловейко.
САЛФЁТАЧНЫ див. сурвітачньї.
САЛФЁТКА див. сурвЗтка.
САЛЬНІК ч. 1. анат. сіпьник, чепець; 2. техн.
сальник; 3. розм. торговець (торгівець) са
лом; 4. каб£н, якого вигодовують (вирощу
ють) на сіло.
САЛЬНЇЦА ж. сільнйця, сільнйчка, солйнка.
САЛЬНЫ у різн. знач, с&льний; с. адкбрм саль
на відгодівля; ~ная свёчка лойова свічка; с.
анекдбт маснйй (сальний) анекдот; ~ныя
плямы масні плями.

САМААДДАНА

САЛЬЦА с. зменш.-пестл. сальце.
САЛЯВЙ спец, сольовйй.
САЛЙНКА1 ж. 1. сільнйця, сільничка, солян
ка; 2. бот. курай ч.
САЛЙНКА2 ж. кул. солянка.
САЛЯРОС, -су ч. бот. солонець.
САМ, род., знах. самбга, дав. самбму, ор., місц.
самім; ж. сама, с. самб; мн. самі займ. 1. сам,
(рідше) самйй; ж. сама, с. само (саме), мн.
самі (самй); я сам г5та ведаю я сам це знаю;
самі знбйдуць дарбгу самі (самй) знайдуть до
рогу; г$та самб жмцце це саме ж и т т й ; 2. у
знач . імен. заст. господар, хазяїн; 0 сам-насам віч-на-віч, сам на сам; на самоті; на дві
пари очей; на чотири ока; сам па сабе сам
по собі; сам сабе гаспад&р сам собі голова
(пан); сам праз сябе сам собі голова (пан);
сам не у сабе сам не свій; мов (як, якийсь)
не свій; сам не при собі; самб саббй разумеецца (зразумела) звичайно, звичайна річ,
певна річ, само собою зрозуміло (розумієть
ся); сам чорт не разбярЗ сам чорт (і чорт) не
розбере (не зрозуміє); якія самі, такія і ект
прик. по Савці евйтка; по ейнкові шапка; яка
Устйна, така й хустйна; якйй кінь, така й
кульбака; самі з вусамі і в нас є голова на
в’йзах; самі (самй) не в тім’я бйті; самі (са
мй) з розумом (з головою); не капай другбму
ямьі (яму), сам увалішся у яе присл. не копай
(не рий) іншому йми, бо сам у неї впадеш;
хто іншому йму копає, той у неї сам попадає;
хто іншим лиха бажає, сам лйхо має.
САМА част. 1. (для творення вищ. ст. при
слівн.) най-; с. лепш найліпше, найкраще; с.
горш найгірше; 2. розм. (т ієї миті, як) тіль
ки, тільки-тільки, ледве-ледве, ледь-ледь, ото
тільки що, тільки-но, щойно; с. што я заснуу,
як мяне разбудзілі тільки (тільки-тільки, ледьледь, ото тільки що, тільки-но, щойно) я
заснув, як мене розбудйли; 3. розм. пора,
впору, саме в час, саме; цяпбр с. што сеяць
тепер пора (саме в час, саме) сіяти.
САМА 1. займ. сама; 2. у знач. імен. заст. господйня, хазяйка; с. прьіехала господйня (хазййка) приїхала; 0 паглядзі, сава, якая сама
прик. насмійлася верша з болота; дорікав
(докорйв) ворон галці, що чорна; дорікав
горщик чавунові, що чорний; смійлася вер
ша з сака, оглйнулася — сама така; насмійвся
шолудйвий голомозому; насмійвся голений
стриженому; (груб.) чиє б нявчало, а ваше
мовчало б.
САМААБАГАЧФННЕ с. самозбагачення, (незак. д. — ще) самозбагачування.
САМААБМЕЖАВАННЕ. с . самообмеження,
(незак. д. — ще) самообмежування.
САМААБНАУЛбННЕ с. самооновлення, (не
зак. д. — ще) самооновлювання.
САМААБУЧФННЕ с. самонавчання.
САМААДВОЛЬНА прислівн. самовільно.
САМААДВОЛЬНАСЦЬ ж. самовільність.
САМААДВОЛЬНЬІ самовільний; с. рух самочйнний (спонтанний) рух; ~нае заражЗнне
самозараження.
САМААДДАНА прислівн. самовіддано.
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с а м а а д ц а н а с ц ь ж. самовідданість; праявіць гербйства і с. вйявити геройство і са
мовідданість.
САМААДДАНЬІ самовідданий; с. чалавек са
мовіддана людйна; ~ная праца самовіддана
праця.
САМААДМАУЛбННЕ с . самозаперечення.
САМААДУКАЦЬІЙ Н ЬІ самоосвітній.
САМААДУКАЦБІЯ ж. самоосвіта.
САМААДЧУВАННЕ с. 1. самопочуття, само
почування; с. хвбрага палепшьілася самопо
чуття (самопочування) хворого поліпшило
ся; 2. самовідчуття, (незак. д.) самовідчуван
ня.
САМААКУПЛЙЦЦА недок., САМААКУПЇЦЦА
док. екон. самооплачуватися, самоплатйтися,
самоокупатися, самоокупйтися.
САМААКУПНАСЦБ ж. екон. самооплатність,
самооплата, са моокупність; с. прадпрьіемства самооплатність (самоокупність) підпри
ємства.
САМААПЛАДНЕННЕ с . біол. самозапліднен
ня, (незак. д. — ще) самозапліднювання.
САМААПРАУДАННЕ с . самовйправдання, вйправдання себе.
САМААПЬІЛбННЕ с. бот. самозапйлення,
(незак. д. — ще) самозапйлювання.
САМААПЬІЛЙЛЬНІК ч. бот. самозапйльник.
САМААПЬІЛЙЛЬНЬІ бот. самозапйльний.
САМААПЬІЛЙЦЦА недок. бот. самозапйлюватися.
САМААСУДЖЙННЕ ж. самоосуд ч.
САМААТРУЧЇШНЕ с. мед. самоотруєння, (не
зак. д. — ще) самоотруювання.
САМААХВЯРАВАННЕ с . самопожертва ж ., са
мопожертвування.
САМААХВЙРНА прислівн. самовіддано.
САМААХВЙРНАСЦЬ ж. самовідданість; само
пожертва, самопожертвування с.
САМААХВЙРНЬІ самовідданий; с. учмнак са
мовідданий учйнок; ~ная адданасць свайму
нарбду самовіддана вірніть своєму народові.
САМААХОВА ж. самоохорона.
САМААЧЬІШЧАЦЦА недок. (про воду, ґрунт)
самоочищатися.
САМААЧЬІШЧФННЕ с. самоочйщення, (не
зак. д. — ще) самоочищання.
САМАБІЧАВАННЕ с . самобичування, самока
тування.
САМАБЛАКІРОУКА ж . самоблокування с.
САМАБОР ч . і САМАБРАНКА ж :, абрус-с., настбльнік-с. фолькл. скатерть-самобранка ж .,
скатертйна-самобранка ж.
САМАБРАНЬІ: с. абрус, с. настбльнік фолькл.
скатерть-самобранка, скатертйна-самобранка.
САМАВАЛОДАННЕ с. самовладання, (рідше)
самовлада ж.
САМАВҐГА прислівн. ставно, поставно, поважно.
САМАВҐГАСЦЬ ж. 1. ставність, поставність,
поважність; 2. показність.
САМАВЇТЬІ 1. стівний, поставний, поваж
ний; 2. показнйй; статечний; с. мужчина по-

с а м а д з Ел к а

казнйй (ставний, поставний; статечний) чо
ловік.
САМАВОЛКА ж. розм. (самовільна тимчасова
відсутність) самохід ч.
САМАВОЛЬНА прислівн. 1. самовільно; 2. сва
вільно.
САМАВОЛЬНАСЦЬ ж. 1. самовілля с., само
воля; 2. свавілля с., сваволя, свавільство с.
САМАВОЛЬНІК ч. розм. 1. самовільник, са
моволець; 2. свавільник.
САМАВОЛЬНІЦА ж. розм. 1. самовільниця;
2. свавільниця.
САМАВОЛЬНІЧАЦЬ недок. розм. сваволити.
САМАВОЛЬНЬІ 1. самовільний; ~ная адл^чка
свавільна відлучка; 2. свавільний; -ньія распараджЗнні свавільні розпорядження.
САМАВОЛЬСТВА с. 1. самовілля, самоволя
ж.\ 2. свавілля, сваволя ж ., свавільство; паліцЗйскае с. поліційна сваволя.
САМАВУК ч. і САМАВУЧКА ч. і ж. самоук */.,
самоучка ч. і ж.
САМАВУКАМ прислівн. самоуком, самоучкою;
самотужки; єн с. навучмуся чьітаць і піс&ць
він самоуком (самоучкою, самотужки) навчйвся читати й писати.
САМАВЬІГРУЖАЛЬНІК ч. техн. самовиван
тажувач.
с а м а в ь і з в а л Е н н е с. самозвільнення, са
мовизволення.
САМАВЬІЗНАЧАЦЦА недок ., САМАВЬІЗНАЧЬІЦЦА док. самовизначатися, самовйзначитися.
САМАВЬІЗНАЧЙННЕ с. у різн. знач, самовйзначення; права нацьіі на с. право нації на
самовизначення.
САМАВЬІКЛЮЧФННЕ с. самовйключення.
с а м а в ь і п р а У л Е н н е с. самовйправлення.
САМАВЬІХАВАННЕ с . самовйховання, (незак.
д. — ще) самовиховання, самовиховування.
САМАВЬІХАВАУЧЬІ самовиховнйй, самови
ховальний.
с а м а в ь і я у л Е н н е с . самовираження.
САМАГАВОРАЧЬІ прик. спец, самоговірнйй.
САМАГОДНЬІ книжн. (який має вартість сам
по собі) самодостатній.
САМАГОН, -ну ч. і САМАГОНКА ж. (спирт
ний напій) самогон ч., самогонка ж.
САМАГОННЬІ самогонний.
САМАГОНШЧЬІК ч. розм. самогонник.
САМАГОНШЧЬІЦА ж. розм. самогонниця.
САМАГУБНІК див. самазаббйца.
САМАГУБНБІ самогубний, самовбйвчий.
САМАГУБСТВА див. самазаббйства.
САМАГУДБІ: гуслі-с. фолькл. гусла (гуслі)-самогуди.
САМАДАСТАТКОВЬІ книжн. самодостатній.
САМАДЗбЙНАСЦЬ ж. у різн. знач, самодіяль
ність; маст&цкая с. художня самодіяльність;
г$та што за с.? це що за самодіяльність?
САМАДЗбЙНЬІ у різн. знач, самодіяльний;
~нае маст&цтва самодіяльне мистецтво.
с а м а д з Е л к а ж . розм. саморобка.
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САМАДЗЕЛКАВЬІ розм. саморобний; с. радьіепрьіемнік саморобний радіоприймач.
САМАДЗЕЛЬНЬІ саморобний.
САМАДЗЕЛЬШЧЬІНА ж. розм. 1. самороб
ництво с.; 2. (про виріб) саморобка, самороб
ки (мн.).
САМАЗАБЕСПЯЧФННЕ с. самопостачання;
самозабезпечення.
САМАЗАБОЙСТВА / САМАГУБСТВА с. само
губство, самовбйвство.
САМАЗАБОЙЦА ч . і ж . і САМАГУБНІК ч .
самогубець ч., самовбйвця ч. і ж ., самовби
вець ч., самогубця ч. і ж.
САМАЗАБЬІЦЦЕ с . самозабуття; (екстаз , за 
хват чим-небудь — ще) чад; працаваць да
~цця працювати до самозабуття; люббунае с.
любовний чад; п’йнае с. п’яний чад.
САМАЗАБЯСПЕЧВАЦЦА недок. самому за
безпечувати себе, самозабезпечуватися; са
мому постачати собі (що) [себе (чим)].
САМАЗАГАРАЛЬНЬІ спец, самозаймйстий.
САМАЗАГАРАННЕ с. спец, самозаймання, са
мозапалювання.
САМАЗАГАРАЦЦА недок., САМАЗАГАР^ЦЦА
док. спец, самозайматися, самозайнятися.
САМАЗАГАРТОУКА ж. і САМАЗАГАРТОУВАННЕ с. самозагартування с., (незак. д. —
ще) самозагартовування.
САМАЗАГАТОУКА ж . самозаготівля.
с а м а з а д а в а л ь н Е н н е і САМАЗАДАВОЛЕННЕ с. самозадоволення, самовдоволен
ня, самовдоволеність ж.
САМАЗАДАВОЛЕНА прислівн. самозадоволено,
самовдоволено.
САМАЗАДАВОЛЕНАСЦЬ ж. самозадоволен
ня с., самовдоволеність, самовдоволення с.
САМАЗАДАВОЛЕНЬІ самозадоволений, самовдоволений.
САМАЗАІШІЬВАННЕ с. спец, самозапалю
вання.
САМАЗАПАЛЬНІК ч. спец, самозапалювач.
САМАЗАПАЛЬНЬІ спец, самозапальний.
САМАЗАРАДЖЙННЕ с. біол. самозародження.
САМАЗАРАЖдННЕ с. мед. самозараження.
САМАЗАСПАКАЕННЕ і САМАСУПАКАЕННЕ
с. самозаспокоєння.
САМАЗАСПАКОЕНАСЦЬ і САМАСУПАКОЕНАСЦЬ ж. самозаспокоєність.
САМАЗАСПАКОЕНЬІ / САМАСУПАКОЕНЬІ
самозаспокоєний.
САМАЗАСПАКОЙВАЦЦА
/
САМАСУПАКбЙВАЦЦА недок., САМАЗАСПАКОіЦЦА і
САМАСУПАКОіЦЦА док. самозаспокоюва
тися, самозаспокоїтися.
САМАЗАТОЧНЬІ спец, самозагострювальний.
САМАЗАХАВАННЕ с . самозбереження; ін
стинкт ~ння інстйнкт самозбереження.
САМАЗАХАПЛЕННЕ с. самозахоплення.
САМАЗВАЛ ч. самоскид; грузавік-с. вантаж
ний автомобіль-самоскйд.
САМАЗДАВОЛЕНА прислівн. самовдовблено,
самозадоволено.
САМАЗДАВОЛЕНАСЦЬ ж. і САМАЗДАВО-
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ЛЕННЕ с. самовдоволення с., самозадово
лення с., самовдоволеність ж ., самовтіха ж.
САМАЗДАВОЛЕНЬІ самовдоволений, самозадоволений; ~ния пустаслбвьі самовдоволені
балакуни.
САМАЗМАЗАЧНЬІ техн. самозмащувальний,
самозмазувальний.
САМАЗМАЗКА ж . техн. самозмащування с.,
самозмазування с.
САМАЗНІШ ЧдННЕ с. самознищення, самовйнищення.
САМАЗНЯВЕЧАННЕ / САМАЗНЯВЕЧВАННЕ с. самокалічення, самоскалічення.
САМАКАТ ч. у різн. знач, самокат.
САМАКАТНЬІ військ, самокатний; с. батальен
самокатний батальйон.
САМАКАТЧЬІК ч . військ, самокатник.
САМАКІРАВАЛЬНАСЦЬ ж . самокерування
с.\ с. ракбтьі самокерування ракети.
САМАКІРАВАЛЬНЬІ техн. самокерований; с.
снар&д самокерований снаряд.
САМАКІРАВАННЕ / САМАКІРА^НЇЦТВА с.
самоврядування; гарадскбе с. міське само
врядування; мясцбвае с. місцеве самовряду
вання; с. гарадбу самоврядування міст.
САМАКІРАВАЦЦА недок. м£ти самоврядуван
ня, мати право на самоврядування.
с а м а л Е т ч. літак; транспартни с. транспорт
ний літак; спартй^ни с. спортйвний літак;
ва&нни с. військовий літак; с.-зншічальнік літак-винйщувач; с.-бамбардзірбушчик літакбомбардувальник; разв&двальни с. розвіду
вальний літак; с. суправаджЗння літак супро
воду (супроводження); див&н-с. фолькл. кйлим-самоліт.
с а м а л Е т а б у д а в а н н е с. літакобудування.
САМАЛЕТАБУДАУНЇК, -ка ч. літакобудівнйк.
САМАЛЕТАБУДАУНЇЧЬІ літакобудівнйй.
САМАЛЕТАВАДЖ&ННЕ с. ав. літаководіння.
САМАЛЕТА-ВЙЛЕТ, -ту ч. ав. літ£ко-вйліт.
САМАЛЕТНЬІ літаковий.
САМАЛЯЧФННЕ с. самолікування.
САМАМАСКІРОУКА с. самомаскування.
САМАМ$ТА ж. самоціль.
САМАН, -ну ч. буд. саман, лимпач.
САМАНАБЬІТЬІ особйсто придбаний (нажйтий, набутий, здобутий).
САМАНАВОДНЬІ спец, самонавідний; с. сна
ряд самонавіднйй снаряд.
САМАНАВЯДЗЕННЕ с. спец, самонаведення.
САМАНАГЛЯДАННЕ с. самоспостереження.
САМАНАДЗЕЙНА прислівн. самовпевнено.
САМАНАДЗЕЙНАСЦЬ ж . самовпевненість.
САМАНАДЗЕЙНЬІ самовпевнений.
САМАНАЗІРАННЕ с. самоспостереження.
САМАНАРЬІХТОУКА с. самозаготівля.
САМАНАСТРОЙВАЛЬНЬІ самоналагоджувальний.
САМАНАСТРОЙКА ж. самоналагодження с.,
(незак. д. — ще) самоналагоджування с.
САМАННЬІ саманний, самановий, лимпачевий.
САМАНШЧЬІК ч. спец, саманник.
САМАНШЧЬІЦА ж. спец, саманниця.
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САМАПАГЛЫБЛЁННЕ с. самозаглйблення,
(незак. д. — ще) самозаглйблювання.
САМАПАГРУ3 4 ЫК ч. спец. самонавантажувач.
САМАПАДАВАЛЬНІК ч . техн. самоподавач.
САМАПАДАВАЛЬНЫ техн. самоподавальний.
САМАПАД’ЁМНЫ самопідіймальний, само
піднімальний.
САМАПАДМАН, -ну ч. самообман, самообду
рення с., самоодурення с.
САМАПАДРЫХТОУКА ж . самопідготовка.
САМАШСНЫ / САМАПЇШУЧЬІ самопйсний;
~ная (-чая) прылада самопйсний прилад.
САМАПЛАУКІ техн. самоплавкий.
САМАПРАВЁРКА ж. самоперевірка.
САМАПРАУНА див. самартір&уна.
САМАПРАУНАСЦЬ див. самаупр&унасць.
САМАПРАУНЫ див. самаупр&уны.
САМАПРЫМУС, -су ч. самопрймус.
САМАПРЫН1Ж&ННЕ с. самопринйження.
САМАРАЗБУРФННЕ с. саморуйнування; (зни
щення) самознйщення, (незак. д. — ще) са
мознищування.
САМАРАЗВ1ЦЦЁ с. саморозвиток.
САМАРАЗГРУЖАЛЬНІК ч . техн. саморозван
тажувач.
САМАРАЗГРУЗКА ж . техн. саморозвантаження с., (незак. д. — ще) саморозвантажування с.
САМАРАЗГРУЗНЫ техн. саморозвантажний;
~ныя прычЗпы причёпи-самоскйди.
САМАРАЗЛЇК ч. саморозрахунок.
САМАРАНЁННЕ с. самопоранення.
САМАРАСПАД, -ду ч. фіз. саморозпад.
САМАРОБАК, -бка ч. розм. (саморобна річ) са
моробка ж.
САМАРОБНЫ саморобний.
САМАРЭГ1СТРУЮЧЫ прикм. спец. само
реєструвальний.
САМАРЭГУЛЮЮЧЫ прикм. спец. саморегу
лювальний.
САМАРЭГУЛЯВАЦЦА недок. спец. саморегу
люватися.
САМАСАГРАВАННЕ с спец. самозігрівання.
САМАСАД, -ду ч. (ґатунок тютюну) самосйд,
доморобний тютюн.
САМАСАДАЧНЫ 1. геол. самосадний; 2. геогр.,
геол., гідр, (який містить самосадку) самоса дочний.
САМАСАДКА ж. (сіль) самосадка.
САМАСПАКУШАЦЦА недок. піддаватися са
моомані (самообману, самообдуренню, са
моодуренню).
САМАСПАКУШ&ННЕ с. самоомана ж ., са
мообман **., самообдурення.
САМАСПАЛЁННЕ с. самоспалення.
САМАСПРАВАЗДАЧА ж. самозвіт ч.
САМАСУЗІРАННЕ с . самоспоглядання.
САМАСУПАКАЁННЕ див. самазаспакаённе.
САМАСУПАКОЕНАСЦЬ див. самазаспакбенасць.
САМАСУПАКОЕНЫ див. самазаспакбены.
САМАСУПАКОіЦЦА див. самазаспакбйвацца.
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САМАСУПАКОЙВАЦЦА див. самазаспакбй
вацца.
САМАСУЦЯШЙННЕ с. самозаспокбєння.
САМАСЦВЯРДЖАЦЦА недок. самоствёрджуватися.
САМАСЦВЯРДЖЙННЕ с. самоствёрдження.
САМАТАРМАЖЙННЕ с. техн. самогальму
вання.
САМАТКАНКА ж. розм. (одяг з домотканого
лляного полотна, білизна з домотканого лля
ного полотна) самотканка, домотканка.

САМАТКАНЫ домотканий, самотканий; ~нае
палатнб домоткане полотно.
САМАТОЧКА ж. техн. розм. 1. токірний вер
стат; 2. токарно-гвинторізний верстат.
САМАТУТАМ прислівн. 1. (без допомоги тягло
вої сили) на собі; цягнуць воз с. тягти (тягну
ти) віз на собі; 2. перен. (своїми силами, без
допомоги) самотужки; рабіць с. робйти само
тужки.
САМАТУЖКІ тільки мн. розм. 1. візок на двох
колёсах (який тягне людина); 2. невелйкі са
ни (які тягне людина).
САМАТУЖНА прислівн. кустарно, примітйвно.
САМАТУЖНА-ПРАМЬІСЛОВЬІ кустарно-про
мисловий.
САМАТУЖНАСЦЬ ж. кустарність.
САМАТУЖНІК ч. прям., перен. кустар; с.-адзінбчка кустар-одинак.
САМАТУЖНІЦТВАс. прям., перен. кустарниц
тво, кустарщина ж.
САМАїУЖНІЧАЦЬ недок. прям., перен. куста
рювати.
САМАТУЖНЬІ 1. кустарний; ~ная майстерня
кустарна майстёрня; 2. перен. кустарний;
примітйвний.
САМАУЗБАГАЧЭННЕ с. самозбагачення, (не
зак. д. — ще) самозбагачування.
САМАУЗБРАЁННЕ с . самоозброєння.
САМАУЗБУДЖЙННЕ с . спец, самозбудження.
с а м а У з в е л і ч й н н е с. самозвеличення, са
мозвеличання, (незак. д. — ще) самозвелйчування.
САМА^ЗВЬІШ дННЕ с. зарозумілість ж ., за
розуміння.
САМАУЗГАРАЛЬНАСЦБ ж. спец, самозаймйстість; с. тбрфу самозаймйстість торфу.
с а м а У з г а р а л ь н ь і спец, самозаймйстий.
САМАУЗГАРАННЕ с . спец, самозаймання.
САМАУЗГАРАЦЦА недок., САМАУЗГАРЙЦЦА
док. спец, самозайматися, самозайнятися.
САМАУЗНАУЛЙЦЦА недок. самовідновлюватися.
САМАУЗРЬІВАННЕ с . 1. самовибухіння; 2. під
ривання [самого] себё.
САМАУЗРЬІВАЦЦА недок., САМАУЗАРВАЦЦА. док. 1. самовибухати, самовйбухнути;
2. підривати себё, підірвати себё.
САМАУЛЮБЛЁНАСЦБ ж. самозакоханість.
САМА?ЛЮБЛЁНЫ самозакоханий.
САМАУНІЖАЛЬНЬІ самопринйзливий; само
зневажливий.
САМАУНІЖЙННЕ с . самопринйження.
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САМАННУ!!!:!)!!!« с . самонавіяння, самона
віювання; (мед. — звичайно) автосугестія ж.
САМАУПРАВЕЦ, -рауца ч. розм. самоправець.
САМАУПРАУНА і САМАПРАУНА прислівн.
самоправно.
САМАУПРАУНАСЦЬ / САМАПРАУНАСЦЬ ж .
свавільність.
САМАУПРАУНІЧАЦЬ недок. розм. діяти (по
водитися, чин йти тощо) самоправно.
САМАУПРАУНЬІ / САМАПРАУНЬІ самоправ
ний»
САМАУПРАУСТВА с. самоправство, самоправ
ність ж.
САМАУСВІЩАМЛЕННЕ с . самоусвідомлення.
САМАУСХВАЛЕННЕ с . самовихваляння.
с а м а У х і л Е н н е с . самоусунення, (незак. д.
— ще) самоусування.
САМАУХ1ЛЙЦЦА недок., САМА^ХІЛЇЦЦА док.
самоусуватися, самоусунутися.
САМАУШЧЬІЛЬНЕННЕ с . самоущільнення.
САМАУШЧЬІЛЬНЙЦЦА недок., САМАУШ ЧЬІЛЬНЩ ЦА док. самоущільнюватися,
самоущільн йтися.
САМАФАКУСІРОВКА ж. спец, самофокусу
вання с.
САМАХОЦЬ див. самбхаць.
САМАЦЕК, -ку ч. прям., перен. самоплйв; с.
вади самоплйв водй; пусціць справу на с. пустйти справу на самоплйв.
САМАЦЕКАМ прислівн. прям., перен. самоплйвом; вада ідзб с. вода йде самоплйвом; раббта
не пбйдзе с. робота не піде самоплйвом.
с а м а ц Еч н ь і самоплйвний; с. канал самоплйвний канал; ~нае арашінне самоплйвне
зрошення.
САМІНЬІ сомовий.
САМІШЧА ч. збільш, сомйще, сомйсько.
САМКНУТАСЦЬ ж. зімкнутість, зімкненість.
САМКНУТЬІ 1. зімкнутий, зімкнений; заплю
щений, сплющений, зімкнутий; склеплений,
стулений; 2. (у знач, прикм. суцільний, безпе
рервний) зімкнутий, зімкнений. — Див. ще
самкнуць.
САМКНУЦЦА док. зімкнутися.
САМКНУЦЬ док. зімкнути.
САМОТА ж. самота.
САМОТНА прислівн. самотньо, самітно.
САМОТНІЧАЦЬ недок. жити самотньо (самітно).
САМОТНЬІ самотній, самітний.
САМОХАЦЬ і САМАХОЦЬ прислівн. розм.
добровільно, самохіть, (рідше) доброхіть,
доброхітно; (розм.) самохітно, самохіттю.
САМЯНЙ і САМЯНЕ, - н я ц і с . розм. соменя,
(пестл.) соменйтко.
САНАЙМАЛЬНІК ч. юр. співнаймач.
САНАПРАЦОУКА ж. саноброблення с.
САНАЧКІ тільки мн. зменш.-пестл. саночки,
санчата; ґринджолйта; 0 любіш кат&цца —
любі і с. вазіць присл. любиш смородину —
любй й оскомину; любиш поганйти — любй
й конй годувати; любиш кататись — любй й
саночкй возйти.
САНАЧНЬІ саней, санок (род. в.)\ санний; с.
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пблаз полоз саней (санок); с. спорт санний
спорт.
САНІ, род. в. санбй тільки мн. сани; (малі) сан
чата; (обшиті лубком — ще) глабці; (прості
сани) гринджоли; 0 не у свае с. не садзіся
присл. у чужйй черевик ногй не сунь; щоб
лйха не знати, треба своїм плугом орати; яюя
самі, такія і с. по Савці свйтка; по синкові
й шапка; яка Устйна, така й хустина; який
кінь, така й кульбака; глядзець на папбвьі с.
на тонку прйсти; три чисниці до смерті; на
ладан дйхати; душа на плечі (на рамені); на
смертній постелі; на Божій дорозі.
САНІРАВАНЬІ прям., перен. санійований. —
Див. ще сашраваць.
САНЇРАВАЦЦА 1. недок. і док. саніюватися,
оздоровлйтися, оздоровитися; 2. недок пас.
саніюватися, оздоровлйтися.
САНЇРАВАЦЬ недок. і док. прям., перен. саніювати; с. шкбльнікау саніюв&ти школярів; с.
фін&нсьі саніювати фінанси.
САНІТАРНЬІ у різн. знач, санітарний; с. урач
санітарний лікар; с. агляд санітарний огляд;
с. дзень санітарний день; с. інструктар сані
тарний інструктор.
САНКІ, -нак тільки мн. 1. (невеликі сани) сан
ки, гринджоли; 2. (ручні санки) саночки, сан
чата, ґринджолйта; І . техн. полозки; А. розм.
нижня щелепа; 0 Саука, дьі не у тьіх санках
прик. така ж свйта, та не так пошйта; усім
козак, та тільки чуб не так; не кожен той
козак, що чуба й спйса має; був би лошак,
та хвіст не так.
САНКЦЬІЯШРАВАННЕ с. юр. книжн. санкці
онування.
САНКЦЬІЯНІРАВАНЬІ юр. книжн. санкціо
нований.
САНКЦЬІЯНЇРАВАЦЬ недок. і док. юр., книжн.
санкціонувати.
САНУРАЧ, -ча ч. (санітарньї урач) санлікар
(санітарний лікар).
САНЦАПЕК, -ку ч. прйгрів; (місце, яке освіт
лює сонце — ще) осоння с., підсоння с.; (час,
коли дуже пече сонце) спекота ж.
САП, род. с£пу ч. вет., мед. сап.
САПЕРНІК ч . суперник.
с а п Е р н і ц а ж. суперниця.
САП£РНІЦКІ суперницький.
САПбРНІЦТВА с. суперництво.
САПЕРНІЧАЦЬ недок. у різн. знач, бути супер
ником (ж. суперницею) (кого-чого), супер
ничати (з ким-чим).
САПНЬІ вет., мед. сапнйй.
САПРАУДНАСЦЬ ж. дійсність; справжність;
наша сягбнняшняя с. наша сьогоднішня дійс
ність; сумн&нне у ~сці документа сумніви у
справжності документа.
САПРАУДНЬІ 1. (реальний) дійсний, справж
ній; -ньія падз&і дійсні події; с. факт дійсний
(справжній) факт; с. дакумент дійсний
(справжній) документ; 2. (який зберігає свою
силу) дійсний, чйнний; білбт с. трьі дні кви
ток дійсний (чйнний) три дні; 3. (який ста
новить, являє собою найкращий взірець, ідеал
кого-, чого-небудь) справжній; с. мастак
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справжній художник; 4. розм. (про негативні
риси) справжній, (розм.) сущий; с. дурань
спрівжній дурень.
САПРАУДЙ прислівн. 1. справді, (рідше) дійс
но; 2. у знач. вст. сл. справді.
САПСАВАНАСЦЬ ж . у різн. знач, зіпсованість,
зіпсутість, зіпсуття с.
САПСАВАН Ы і САПСУТЫ у різн. знач, зіпсо
ваний, зіпсутий, попсований. — Див. ще сапсавіць.
САПСАВАЦЦА і САПСУЦЦА док. у різн. знач.
зіпсуватися, попсуватися.
САПСАВАЦЬ і САПСУЦЬ док. у різн. знач, зіпсувіти, попсувіти; с. матэрыял зіпсувати
матеріал; с. гадзіннік зіпсувати годйнника
(годйнник); с. здарбуе зіпсувіти здоров’я; с.
настрбй зіпсувати настрій; сліва -вала (-су 
ла) хлопца слава зіпсувала хлопця; с. прычбску зіпсувати зачіску; 0 с. (усю) абедню (му
зыку) зіпсувати (перевести) все діло (всю
справу); звестй все діло (всю спріву) нініщо;
нашкодити (наробйти шкоди); с. мнбга крьіві
зіпсувати (попсувати) багато крові; міслам
Kâmy не cancyéui присл. каші маслом не зі
псуєш; масло каші не шкодить; густа каша
дітбй не розганяє (не розгонить).
САПСЁЛЫ якйй (що) утрітив здоровий глузд
від старості; якйй (що) на дитячий розум
перейшов.
САПСЁЦЬ док. розм. 1. (зробитися старим, не
показним на вигляд) постаріти; 2. утратити
здоровий глузд від старості; на дитячий ро
зум перейтй (зійтй); слібнути на голову.
САПСУТЫ див. сапсаваны.
САПСУЦЦА див. сапсавацца.
САПСУЦЬ див. сапсавіць.
САРАКАВЙ сороковий.
САРАКАГАД0ВЫ сорокарічний, сорокалітній.
САРАКАГ0ДЦЗЕ, -ддзя с. у різн. знач, сорока
річчя, сорокаліття.
САРАКАДЗЁННЫ сорокадённий.
САРАКАМІНУТНЬІ сорокахвилйнний.
САРАКАН0ЖКА ж. зоол. розм. стонога.
САРАКАПЯЦ1ГАД0ВЫ сорокап’ятирічний, сорокапятилітній.
САРАКАРУБЛ Ё ВЫ 1. (який стосується грошо
вих одиниць Росії до 1917 р . та С PCP) якйй
(що) коштує сорок карбованців; [вартістю]
[в] сорок карбованців; 2. (який стосується
грошових одиниць Російської Федерації та Рес
публіки Білорусь) якйй (що) коштує сорок

рублів; ]вартістю] [в] сорок рублів.
CAPAKÔУКА ж. 1. заст. сороківець ч., соро
ківка, двогрйвеник ч., двогрйвений; 2. розм.
дошка завтовшки 40 мм.
САРАКУШ ч. орн. сорокопуд.
САРАМАТА ж . розм. сором ч. \ (розм.) соромота
ж ., страм ч., страмовисько с., страмовище с.
САРАМАТНЇК, -ка ч. розм. соромітник.
САРАМАТНІЦА ж. розм. соромітниця.
САРАМАТНЙ соромітний, сороміцький.
САРАМАЦЇЦЦА недок. 1. соромити себё, (рід
ше) осоромлюватися; 2. пас. осоромлювати
ся, соромитися.
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САРАМАЦЇЦЬ недок. 1. соромити; с. за непрыгбжы учьінак соромити за негарний учйнок; 2. (ганьбити) соромити, осоромлювати;
што ты сябё -ціні? чого ти себе соромиш
(осоромлюєш)?
САРАМЛЇВЬІ і САРОМНЬІ соромлйвий, сором’язлйвий, сором’язнйй.
САРАМЙЖЛІВА прислівн. соромлйво, сором’язлйво. сором’язно.
САРАМЯЖЛІВАСЦЬ і САРАМЙЖНАСЦЬ ж.
соромлйвість, сором’язлйвість, сором’язність.
САРАМЙЖЛ1ВЫ і САРАМЙЖНЫ соромлйвий, сором’язливий, сором’язнйй.
САРАНКА ж . бот. лілія.
САРАНЧА ж. зоол., перен. сарана.
САРАНЧОВЫ сарановий.
САРАНЧОВЫЯ імен. мн. зоол. саранчові.
САРАТНІК ч. прям., перен. побратйм, споборник, соратник.
САРАТНІЦА ж . посестра, споборниця, сорат
ниця.
САРАЧШЇ ж. сорок; с. снапбу сорок снопів.
САРАЧЫНЫ тільки мн. сороковйни.
САРВАНЬІ зірваний. — Див. ще сарваць1.
САРВАЦЬ1 док. зірвати.
САРВАЦЬ2 док. безос. (через нудоту) вйрвати,
вйблювати.
САРВІГАЛАВА ч. і ж. зірвиголова.
САРДФЧНА прислівн. щйро, щиросердо, щи
росердно, щиросердечно, сердечно; 0 с. запрашаем! ласкаво просимо!
САРДФЧНА-САСУДЗІСТЬІ анат., мед. серцёво-судйнний.
САРДЭЧН1К1 ч. розм. (про лікаря або хворого)
сердечник.
САРДЙЧНІК2, -ку ч. бот. жеруха ж.
САРД&ЧНІК3 ч. техн. осердя с.
САРДФЧНІЦА ж. розм. (про лікаря або хвору)
сердёчниця.
САРД&ЧНЫ 1. анат. мед. серцевий; ~ная
мышца серцевий м’яз; ~ная недастаткбвасць
серцева недостатність; с. прыпадак серцевий
напад; ~ная сарбчка серцева сорочка; 2. (у
нетермінологічному вживанні) сердечний; ~ныя
справы сердечні справи, справи серця;
3. щйрий, щиросердий, щиросердний, щи
росердечний, сердечний; с. чалавёк щйра ду
ша, щйра (щиросерда тощо) людйна; ~нае
спачуванне щйре (щиросерде тощо) співчут
тя; 4. у знач. імен, сердешний, сердега ч. і
(рідше) ж.

САРЖАВЁЦЬ док. заіржавіти, заржавіти, поір
жавіти, поржавіти.
САРОДЗІЧ ч. 1. родич; 2. краянин, земляк.
САРОКА ж. орн. сорока; 0 сарбка на хвасцё
прынёсла прик. сорока на хвості принесла; с.
хвастбм замяцё [як] кіт наплакав; як с. на
калу як сорока на тину [крутиться], як по
солений в’юн (як муха в окропі, як сйте по
рося, як ведмедик у млині).
САРОМНЬІ див. сарамлі'вьі.
САРОЧЫ і САРОЧЫН сорочачий, сорочий.
САРТАВАЛЬНАЯ і САРЦІРОВАЧНАЯ імен,
торг., залізн. сортувальна; (станція — ще)
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сортувальна станція; (приміщення — ще) сортувйльня.
САРТАВАЛЬНІК / САРЦІРОУШЧЬІК ч. сортув&льник.
САРТАВАЛЬНІЦА і САРЦІРОУШЧЬІЦА ж .
сортувальниця.
САРТАВАЛЬНЬІ і САРЦІРОВАЧНЬІ сорту
вальний; ~ная гбрка залізн. сортувальна гір
ка; ~ная ст&нцьія залізн. сортувальна станція;
сортувальна; (приміщення — ще) сортувальня.
САРТАВАНЬІ сортований. — Див. ще сартав&ць.
САРТАВАЦЦА недок. пас. сортуватися.
САРТАВАЦЬ недок. сортувати.
САРЦІРОУКА ж . 1. (дія) сортування с.\
2. (машина) сортувалка; 3. (приміщення) зал.
сортувальна, сортувйльня.
САРЙЧ, -ч§ ч. орн. мишоїд, к£ня ж.
САРЗДАКТАР ч. співредактор.
САРЗЖЬІСЕР «і. театр., кіно співрежисер.
САСВАТАНЬІ прям., перен. посватаний, вйсватаний, засватаний. — Див. ще сасв&таць.
САСВАТАЦЬ док. 1. посватати, вйсватати, за
сватати; 2. перен. розм. посватати, вйсватати.
САСВІДРАВАНЬІ посвердлений. — Див. ще
сасвідрбуваць.
САСВЩРОУВАЦЦА недок. пас. свердлйтися,
свердлуватися.
САСВЩРОУВАЦЬ недок., САСВЩРАВАЦЬ док.
свердл йти, свердлувати, посвердлйти, (бага
то, усе) попросвердлювати, попровірчувати.
САСКВАРАНЬІ засмажений, посмажений, по
засмажуваний, пошкварений. — Див. ще саскв&рьїць.
САСКВАРЬІЦЦА док. (про сало) засмажитися,
посмажитися.
САСКВАРЬІЦЬ док. (сало) засмажити, посма
жити, (багато, усе) позасмажувати, пошква
рити.
САСКЛЕЦЬ док. обл. змерзнути, захолонути.
САСКРАБАЦЬ і с а с к р з б в / щ ь недок., САСКРФБЦІ док. зішкрібати, зішкребти, зшкрі
бати, зшкребти.
с а с к р Ф б в а ц ц а / САСКРАБАЦЦА недок.,
САСКРЙБЦІСЯ док. зішкрібатися, зішкребтйся, зшкрібатися, зшкребтйся.
САСКУБАЦЦА і с а с к у б в а ц ц а недок. пас.
зскубуватися.
САСКУБАЦЬ і САСКУБВАЦЬ недок., САСКУБЦІ док. зскубувати, зскубати, зскубти, (однокр.) зскубнути.
САСКУБЕНЬІ зскубаний. — Див. це саскуб&ць.
САСЛАБЕЛЬІ ослаблий. — Див. ще слаббць.
САСЛАБЕЦЬ див. слаббць.
САСЛАНЬІ 1. дієприкм., прикм. засланий; 2. у
знач. імен, засланий, засланець. — Див. ще
ссьіл&ць.
САСЛАЦЬ див. ссьіл&ць.
САСЛЕПУ див. сбслепу.
САСЛЇЗГВАННЕ с. 1. зіскбвзування, зсковзу
вання, зслизання, зіслиз£ння; 2. зісковзу
вання, зсковзування, зсування, зсунення.
САСЛЇЗГВАЦЬ недок., САСЛІЗНУЦЬ док. 1. зі-
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сковзувати, зісковзнути, зсковзувати, зсковз
нути, зісковзувати ся, зісковзнути ся, зсковзнутися, зслизати, зслйзнути, зіслизати, зіслйзнути; 2. (ковзаючи, спускатися згори вниз)
зісковзувати, зісковзнути, зсковзувати, зсковз
нути. зсуватися, зсунутися.
САСЛОУЕ с. стан ч.; падаткбвае с. істор. по
датний стан; трЗцяе с. істор. третій (нижчий)
стан.
САСЛОУНА-КАСТАВЬІ станово-к£стовий.
САСЛОУНАСЦЬ ж. становість.
САСЛОУНЬІ становйй; ~ныя інтарЗсьі станові
інтереси; ~ная ман&рхія станова монархія.
САСЛУЖЁ1ВЕЦ, -жыуца ч. співпрацівнйк.
САСЛУЖЬІЦЬ док. послужити; с. службу ста
ти в пригоді; (розм.) прислужйтися.
САСМАГЛЬІ і САСМЙГЛЫ 1. знеможений,
виморений, зморений, поморений (від спра
ги, спеки)', 2. який (що) пересох, пересохлий;
(здебільшого про губи) зашерхлий, пошерх
лий, посмаглий, засмаглий. — Див. ще сасм&гнуць
САСМАГНУЦЬ і САСМЙГНУЦЬ док. 1. зне
магати, мліти, перемліти, розімліти, змучи
тися (від спраги, спеки)', 2. пересохнути; (зде
більшого про горло, губи тощо — ще) зашерх
нути, зашерхти, пошерхнути; (про губи — ще)
посмагнути, засмагнути.
САСМАКТАНЬІ 1. вйссаний; 2. розм. вйссаний, вйсмоктаний. — Див. ще сасмбктваць.
САСМОКТВАЦЬ недок., САСМАКТАЦЬ док.
1. висисати, вйссати, зсисати, зісс&ти; 2. розм.
(виснажити висмоктуванням, смоктанням)

висисати, вйссати, (багато, усе) повисис£ти;
висмоктувати, вйсмоктати, (багато, усе) повисмоктувати.
САСМЙГНУЦЬ див. сасм&гнуць.
САСНА ж . сосна; (обл.) хвоя;, (про одне дерево
— ще) соснйна, (обл.) хвоїна; 0 заблудзіць
(заблудзіцца) у трох сбснах заблудитися між
трьох дубів; на чйстому заблудити; серед се
ла дороги не знайтй; заблукати межи х&тою
й коморою (на власному подвір’ї); бачить,
що в хижу, та дверей не знайде; на коні їде
і коня шук£є.
САСНАВАНЬІ розм. (витрачений під час сну
вання) поснований.
САСНАВАЦЬ док. розм. 1. (використати сну
ючи) поснувати; с. усё ніткі поснувати всі
ниткй; 2. (про павутиння) поснувати.
САСНЇЦЦА див. сніїща.
САСНЇЦЬ док. (кого-що та зі сполучником) по
бачити сон, побачити вві сні; приснйтися
(кому хто-, що-небудь та зі сполучником)',

дзяучына ~ніла дзіуньї сон дівчина побачила
дйвний сон, дівчині приснйвся дивний сон.
САСОНКА ж. зменш.-пестл. сосонка; 0 з ббру
па ~нцы звідусіль потрошку, звідки трапить
ся (попало), випадково, без розбору, (розм.)
збйрана дружина; збиранйна; збираниця.
САСОННІК, -ку ч. соснйк, соснйк, соснйна ж.
САССАНЫ 1. вйссаний; 2. (виснажений ссан
ням) вйссаний, вйсмоктаний. — Див. щєс&а саць.
САССАЦЬ див. ссысаць.
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САСТАВЇЦЕЛЬ ч. залізн. складач; с. паяздбу
складач поїздів (потягів).
САСТАВІЦЬ див. састауляць.
САСТАРЬІЦЬ док. зробйти старйм, постарити;
(розм.) пристарити, зістарити, зстарйти, зостарити.
САСТАРФЛЬІ якйй (що) постарів, постарілий,
який (що) став (зробйвся) старйм; [дуже]
старйй, старезний, старенний, (рідко) поста
рілий, перестарілий; (який дійшов до занепа
ду) занепалий, підупалий; дом для -л и х будйнок для людей похйлого віку.
САСТАРЙЦЦА і САСТАРЬІЦЦА док. постарі
ти, стати старйм, зробйтися старйм; (дійти
до занепаду) занепасти, підупасти.
САСТАРЇЩЬ док. постаріти, стати старйм,
зробйтися старйм; (зазнати занепаду) зане
пасти, підупасти.
САСТАУ, -т£ву ч. 1. склад; с. вади склад водй;
слбунікави с. лінгв. словниковий склад; лекавьі с. лікарський склад; с. вьїкан&уцаУ спектакля склад виконавців вистави; с. кам&цци
склад команди; викладчицкі с. викладаць
кий склад; лбкавьі с. склад ліків; с. злачйнства юр. склад злочину; асаббви с. особовий
склад; 2. залізн. состав; поїзд, потяг; ешелон;
таварньї с. товарний поїзд (потяг, состав);
пасажйрскі с. пасажйрський поїзд (потяг,
состав; ешелон); рухбми с. рухомий склад.
САСТАУЛЕННЕ с . 1 . складання, складення;
2. приставляння; 3. готування, вйготування,
виготовляння, вйготовлення; 4. зняття, (незак. д. — ще) знімання, здіймання.
САСТАУЛЕНЬІ 1. складений; 2. поставлений
[поряд; упритул]; приставлений [одйн до од
ного]; зсунутий, зсунений; 3. вйготуваний,
вйготовлений; 4. знятий, поставлений. — Див.
ще састауляць.
САСТАУЛЙЦЦА недок. пас. 1. складатися; 2. ста
витися [поряд; впритул]; приставлятися [одйн
до одного]; зсовуватися, зсуватися; 3. готува
тися, виготовлятися, 4. зніматися, здійма
тися.
САСГАУЛЙЦЬ недок., САСТАВІЦЬ док. 1. скла
дати, скласти, (багато, усе) поскладати; робйти, зробйти; -віць пбезд скласти поїзд (по
тяг); ~віць ураун&нне мат. скласти рівняння;
-віць гаршчок скласти горщок; 2. (ставити
поряд або в одне місце) ставити; (розм.) ста
н о в и ш , ставляти [поряд; упритул]; постави
ти [поряд тощо]; приставляти, приставити
[одйн до одного], (багато, усе) поприставля
ти [одйн до одного]; зсовувати, зсувати, зсу
нути, (багато, усе) позсовувати, позсувати;
сполучати, сполучити; -віць калбдьі поста
вити колоди; -віць стали приставити одйн
до одного (зсунути) столй; поставити поряд
(впритул) столй; 3. (виготовляти, змішавши
якісь речовини) готувати, вйготувати, виго
товляти, вйготовити; -віць ляк&рства вйготу
вати (вйготовити) ліки; 4. (знімати що-небудь, поставлене нагору) знімати, здіймати,
зняти, здійняти, (багато, усе) познімати,
поздіймати; ставити, (розм.) становйти, став
ляти, поставити; -віць са стала на падлбгу

с а с ц Еб в а ц ц а

зняти (здійняти, поставити) зі столу на під
логу. ^
САСТАУЛЙЮЧАЯ імен. спец, складова.
САСГАУНЬІ1. (складений з кількох частин) скла
дений; с. вьїказнік грам, складений прйсудок; 2. (який є частиною чого-небудь) складовйй; -н&я частка складнйк, складова частйна.
САСТОЕНЬІ відстояний, устояний.
САСТОЙВАЦЦА недок., САСТОЯЦЦА док.
відстоюватися, відстоятися, устоюватися,
устоятися; ваді -тбялася вода відстоялася
(встоялася)
САСТРЬІГАЦЬ недок., САСТРЬІГЧЬІ док. зістригати, зістрйгти, зстригати, зстрйгти.
САСТУПАЦЦА недок., САСТУШЦЦА док. обл.
(про тканину, шкіру, одяг тощо) збігатися,
збігтися, зсідатися, зсістися.
САСТУПАЦЬ недок., САСТУПІЦЬ док. 1. (з
місця) сходити, зіходити, зійтй, (про бага
тьох, про всіх) посходити; чалав&к хістанууся,
алб з месца не -піу людйна хитнулася, але з
місця не зійшла; -піць з лбсвіцьі зійтй зі схо
дів; -пі з дарбгі зійдй з дороги; 2. (про ціну)
скидати, скйнути, (багато, усе) поскидати;
спускати, спустйти, (багатьом) поспускати;
не -пщь ні капейкі не скйнути (не спустйти)
ні (ані) копійки; 3. прост. поступатися, поступйтися; -піць мбсца поступйтися місцем.
САСТУПЛЕНЬІ 1. скинутий, скйнений, спу
щений; 2. прост. якйм (якою) поступйлися.
— Див. ще саступаць.
САСТЬІКАВАНЬІ / САСТЬІКОВАНЬІ зістико
ваний, зстикований. — Див. ще састьшбуваць.
САСТЬІКОУВАЦЦА недок. звор., пас., САСТЬІКАВАЦЦА док. зісти ковуватися, зісти
куватися, зстиковуватися, зстикуватися.
САСТЬІКОУВАЦЬ недок., САСТЬІКАВАЦЬ
док. зістиковувати, зістикувати, зстиковувати, зстикувати.
САСТЬІКОУКА ж. зісти кування с., зети куван
ня с., (незак. д. — ще) зісти ковування с.,
зстиковування с.
САСУД ч. біол. судйна ж.\ кривянбени с. кро
воносна судйна; -д и раслін судини рослйн.
САСУДАЗВУЖАЛЬНЬІ анат., мед. судинозву
жувальний.
САСУДАПАДОБНЬІ судиноподібний.
САСУДАРАСШЬІРАЛЬНЬІ анат., мед. судинорозшйрювальний.
САСУДАРУХАЛЬНЬІ анат., мед. судиноруховйй.
САСУДАСШЬІВАЛЬНЬІ мед. судинозшивнйй.
САСУДЗІСТЬІ анат., бот. судинний.
САСЦЙБАНЬІ / САСЦЯБАНЬІ 1. схльостаний;
2. (набитий) схльостаний, вйшмаганий;
3. оббйтий, пооббйваний, збйтий, позбйваний. — Див. ще сасцебваць.
с а с ц Е б в а н н е с. розм. 1. схльостування, об
тріпування; 2. схльостування, шмагання; 3. об
бивання, збивання.
с а с ц Е б в а ц ц а недок., с а с ц Е б а ц ц а і с а с ц я б а ц ц а док. розм. 1. (обшарпуватися,
псуватися) схльостуватися, схльостатися;

с а с ц Еб в а ц ь

534

2. (бити себе, хляскаючи чим-небудь) схльос
туватися, схльостатися, шмагатися, пошма
гатися, (док.) вйшмагатися; 3. недок. пас.
схльостуватися, обтріпуватися; оббиватися,
збиватися.
с а с ц Е б в а ц ь недок., с а с ц Е б а ц ь / с а с ц я БАЦЬ док. розм. 1. (обшарпувати, псувати)
схльостувати, схльостати, хльостати, похльос
тати, обтріпувати, обтріпати; сасцебаць вбнік
у лазні схльостати (обтріпати) віника (віник)
у лізні; 2. (бити, хляскаючи чим-небудь)
схльостувати, схльостати, шмагати, пошма
гати, (док.) вйшмагати; 3. (батогом, різкою
— листя й т. ін.) оббивати, оббйти, (багато,
усе) пооббивати; збивати, збйти, (багато,
усе) позбивати.
САСЦЕБНУЦЬ і САСЦЯБНУЦЬ док. (бато
гом листя й т. ін.) оббйти, збйти.
САТВОРЧАСЦЬ ж . співтворчість.
САТКАНЬІ 1. вйтканий, зітканий; утканий;
2. (витрачений через ткання) вйтканий. —
Див. ще сатк&ць.
САТКАЦЬ док. 1. вйткати, зіткати; (розм.) ут
кати; 2. (витратити тчучи) вйткати; с. усю
пражу вйткати всю пряжу.
САТНЯГА ж. прост. (сто рублів) сотня, (розм.)
сотка.
САТРАПЕЗНІК ч . співтрапезник.
САТРАПЕЗНІЦА ж. співтрапезниця.
САУГАНУЦЦА док. однокр. розм. (по слизькій
поверхні) сковзнути, ковзнутися, сковзнути
ся
САУГАНУЦЬ див. сбугаць.
САУГАС ч . заст. радгосп.
САУГАС-ЗАВОД, род. сауг&са-завбда заст.
радгосп-завод.
с а у г а с н а - к а л г а с н ь і заст. радгоспно-кол
госпний.
САУГАС-ТФХНІКУМ, род. саугаса-тЗхнікума
заст. радгосп-технікум.
САУДЗЕЛ, -лу ч. співучасть ж.
САУДЗЕЛЬНІК ч. співучасник; спільник.
САУДЗЕЛЬНІЦА ж . співучасниця; спільниця.
САУДЗЕЛЬНІЦЮ співучасницький; спільниць
кий.
СА¥ДЗ£ЛЬНІЦТВА с. співучасність ж.
САУДЗЕЛЬНІЧАЦЬ недок. брати участь [ра
зом (з ким)]; бути співучасником (ж. спів
учасницею), бути спільником (ж. спільни
цею).
САУДЗЕЛЬНЬІ якйй ( що) пов’язаний зі спів
участю (стосується співучасті).

САУЛАДАЛЬНІК ч. співвласник.
САУЛАДАЛЬНІЦА ж . співвласниця.
САУЛАДАННЕ с . с п і в в о л о д і н н я , спільне воло
діння.
САУЛАДАЦЬ1 док. розм. упоратися, справити
ся; не с. з дзецьмі не впоратися (не справи
тися) з дітьми; с. з саббй оволодіти собою,
подолати (перебороти) свій страх (своє хви
лювання тощо).
САУЛАДАЦЬ2 недок. юр. співволодіти, спільно
володіти.
САУМЇН ч. (Савет Міністрау) Рада Міністрів.

САШПЇЛЬВАЦЦА

САУНАРГАС

ч.

(Савет нарбднай гаспадаркі)

заст. істор. Раднаргосп (Рада народного гос

подарства).
САУНАРКОМ ч. (Савет Нарбдньїх Камісарау)
істор. Рада Народних Комісарів.
САФ’ЙН, -ну ч. сап’ян.
САФ’ЙНАВЬІ сап’яновий.
САХАТЬІ 1. прикм. рогатий; 2. у знач. імен. лось.
САХОР, -хара ч. вйла (для накидання гною).
САЦАБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА с. заст. соцзобов’язання.

с а ц д а г а в О р ч. заст. соццбговір.
САЦІНІРАВАННЕ с. спец, сатинування.
САЦІНІРАВАНЬІ спец, сатинований. — Див.
ще сацініраваць.
САЦІНІРАВАЦЦА недок. пас. спец, сатинува
тися.
САЦІНІРАВАЦЬ недок. і док. спец, сатинувати.
САЦІНІРОУШЧЬІК ч. спец, сатинувальник.
САЦІНІРОУШЧЬІЦА ж. спец, сатинувальниця.
САЦЬІЙЛ-ЗГбДШК ч. політ, соціал-угодовець.
САЦЬІЯЛ-ЗГОДНІЦКІ політ, соціал-угодовський.
САЦЬІЙЛ-ЗГОДНІЦТВА с. соціал-угодовство.
САЦЬІЙЛ-ЗДРАДНІК ч . політ, знев. соціалзрадник.
САЦЬІЙЛ-ЗДРАДНІЦКІ політ, знев. соціалзрадницький.
САЦЬІЙЛ-ЗДРАДНІЦТВА с. політ, знев. соціал-зрадництво.
САЦЬІЯЛІСТЙЧНЬІ у різн. знач, соціалістйчний; ~нмя партьіі соціалістйчні партії.
САЦЬІЙЛЬНЬІ у різн. знач, соціальний; ~нае
страхав&нне соціальне страхування; ~нае забеспячЗнне соціальне забезпечення; ~нае пахбджанне соціальне походження.
САЧАВІЦА і САЧЬіУКА ж. с.-г. сочевйця.
САЧАВІЧНІК, -ку ч. бот. чйна ж.
САЧЬІНЕННЕ с. шкільн. твір ч.
САЧЬІЦЬ1 недок. 1. стежити; (вистежувати —
ще) слідкувати, слідйти, (розм.) сочйти (кого-що, за ким-чим ), постерігати (кого-що)\
(наглядаючи — звичайно) пильнувати (когощо), (розм.) придивлйтися (за ким-чим)\ с. за
дзецьмі стежити за дітьми, пильнувати дітей,
придивлятися за дітьми; с. за вбрагам стежи
ти за ворогом; 2. вистежувати, висліджувати;
с. ваукбу вистежувати (висліджувати) вовків.
САЧЙЦЬ2 недок. 1. (витікати по краплині) со
чйти, точйти; (виділяти запах — тощо) роз
ливати, випускати, видихати; сбсньї сбчаць
пах смали сосни ллють (випускають, види
хають) пахощі смолй; 2. спец, (здобувати мед
зі щільників, сік) витбчувати; с. мед з сбтау
виточувати мед зі стільників (щільників).
САЧЙННЕ с. стеження, слідкування.
САЧФНЬ, -чня ч. обл. (товстий млинець з пріс
ного або кислого тіста) перепічка ж.
САШПІЛЕНЬІ сколений, сколотий. — Див. ще
сашпільваць
САШПЇЛЬВАЦЦА недок. звор., пас., САШПІЛІЦЦА док. сколюватися, сколотися.
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САШПІЛЬВАЦЬ недок., САШПІЛІЦЬ док. (з 'єднувати разом шпилькою) сколювати, сколоти.
САШРУБАВАНЬІ згвйнчений, скручений. —
Див. ще сашруббуваць.
с а ш р у б О у в а н н е с. згвйнчування, скручу
вання.
САШРУБОУВАЦЦА недок. звор., пас., СЛ
ІП РУБАВАЦЦА док. згвйнчуватися, згвинтйтися, скручуватися, скрутйтися.
САШРУБОУВАЦЬ недок., САШРУБАВАЦЬ
док. (скріплювати гвинтами) згвйнчувати,
згвинтйти.
САШТУРХВАННЕ / САШТУРХОУВАННЕ с
зіштовхування, зштовхування.
САШТУРХВАЦЦА і САШТУРХОУВАЦЦА не
док. пас. зіштовхуватися, зштовхуватися.
САШТУРХВАЦЬ і САШТУРХОУВАЦЬ недок.,
САШТУРХНУЦЬ док. зіштовхувати, зі
штовхнути, зштовхувати, зштовхнути.
САШТУРХНУТЬІ зіштовхнутий, зштовхнутий.
— Див. ще саштурхваць.
САШЧАМЛЙЦЦА / САШЧЙМЛІВАЦЦА не
док., САШЧАМЇЦЦА док. розм. 1. стискати
ся, стйскуватися, стйснутися, (багато, усе)
постйскуватися; затискатися, затаскуватися,
затйснутися, зціплюватися, зціпитися; паль
цы -міліся пальці стйснулися (зціпилися);
2. перен. (відчувати біль, тягар під впливом
якогось почуття — про серце, душу) (недок.)

здавлюватися, стйскуватися, стискатися, стйс
нутися; сЗрца -мілася серце стйснулося, ухопйло за серце.
САШЧАМЛЙЦЬ / САШЧ&МЛІВАЦЬ недок.,
САШЧАМІЦЬ док. розм. 1. (про зуби, пальці
тощо) стискати, стйскувати, стйснути, (ба
гато, усе) постискати, постйскувати; затис
кати, затаскувати, затйснути; (зуби міцно —
звичайно) зціплювати, ціпити, зціпити, (про
багатьох, про всіх) позціплювати; стинати,
стяти, зітнути; 2. перен. (викликати відчуття
болю, пригніченості тощо) здавлювати, здавйти, стйскувати, стискати, стйснути (що),
хапати, ухопйти (за що); жаль ~міу сЗрца жаль
(смуток) здавйв (стйснув) серце (ухопйв за
серце).
САШЧАПЛЙЦЦА / САШЧЙПЛІВАЦЦА не
док. звор., САШЧАПЇЦЦА док. 1. ( з ’є днува
тися за допомогою затискачів тощо) скріп
люватися, скріплятися, скріпйтися; 2. (про
руки, пальці) стискатися, стйскуватися, стйс
нутися, (про багато, про все) постйскуватися;
(зуби — звичайно) зціплюватися, зціпитися;
ад хвалявання мбцна сашчапіліся зубы від (з)
хвилювання міцно зціпилися (стйснулися)
зуби; 3. перен. (утручатися в суперечку, бій
ку; починати суперечку, бійку) зчіплюватися,
зчіплятися, зчепйтися, (про багатьох, про всіх)
позчіплюватися; (битися) стинатися, стяти
ся, зітнутися; 4. недок. пас. скріплюватися,
стискатися, стйскуватися, зціплюватися, зчіп
люватися.
САШЧАПЛЙЦЬ і САШЧФПЛІВАЦЬ недок.,
САШЧАПЇЦЬ док. 1. ( з ’єднувати за допомо
гою затискачів тощо) скріплювати, скріпйти, (багато, усе) поскріплювати; 2. (руки,
пальці) стискати, стйскувати, стйснути, (ба
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гато, усе) постйскувати; (зуби — звичайно)

зціплювати, зціпити; -піць зубы зціпити
(стйснути) зуби.
САШЧЬІКВАННЕ с. зіщйпування, зщйпування; зіскубування, зскубування.
САШЧЙКВАЦЦА недок. пас. розм. зщйпуватися, зіщйпуватися, зскубувати, зіскубувати.
САШЧЙКВАЦЬ недок., САШЧЬІКНУЦЬ док.
розм. зщйпувати, зщипати, (однокр.) зщипнути; зіщйпувати, зіщипати; (волосся, п ір ’я,
траву тощо — звичайно) зскубувати, зскубати, (однокр.) зскубнути; зіскубувати, зіскубати, зіскубти, (однокр.) зіскубнути.
САШЧЫКНУЧЫ розм. зщйпнутий, зіщйпнутий; зскубнутий, зіскубнутий. —Див. ще сашчьікваць.
САШЧЫПАНЫ 1. зщйпаний, зіщйпаний; зску
баний, зіскубаний; 2. пощйпаний. —Див. ще
сашчьіпваць.
САШЧЙПВАННЕ с. зщйпування, зіщйпуван
ня; зскубування, зіскубування.
САШЧЙПВАЦЦА недок. пас. 1. зщйпуватися,
зіщйпуватися; зскубуватися, зіскубуватися;
2. щипатися.
САШЧЙПВАЦЬ недок,, САШЧЬІПАЦЬ док. і
однокр. САШЧЬІПНУЦЬ 1. зщйпувати, зщи
пати, (однокр.) зщипнути; зіщйпувати, зіщи
пати, (однокр.) зіщипнути; (волосся, п ір’я ,
траву тощо — звичайно) зскубувати, зскубати, зскубти, (однокр.) зскубнути; зіскубувати,
зіскубати, зіскубти, (однокр.) зіскубнути;
2. щипати, пощипати.
САШ ЧЫ ПНУТЫ зщйпнутий, зіщйпнутий;
зскубнутий, зіскубнутий. — Див. ще сашчыпваць.
САШЧЙМЛЕНЫ розм. стйснутий, зціплений.
— Див. ще сашчамляць.
САШЧдМЛІВАЦЦА див. сашчамляцца.
САШЧФМЛІВАЦЬ див. сашчамляць.
САШЧЇШКА ж. 1. (пристосування для скріп
лювання паперу) скріпка; 2. техн. (пристрій,
за допомогою якого скріплюють що-небудь)

скріплення, скріпка.
САШЧЭПЛЕНЫ 1. скріплений; 2. стйснутий,
стйснений, зціплений. — Див. ще сашчапляць.
САШЧЙПЛІВАННЕ с. 1. скріплення, (незак.
д. — ще) скріплювання; 2. стискання, стйскування; зціплювання.
САПІЧФПЛІВАЦЦА див. сашчапляцца.
САШЧФПЛІВАЦЬ див. сашчапляць.
САЮЗ ч . 1. род. -зу (у назвах держав, організа
цій -за) союз; Еурапбйскі С. Європейський
Союз; ваённы с. воєнний союз; гандлёвы с.
торговельний союз; с. гарадбу союз міст; с.
плямён союз племен; 2. спілка; прафесіянальны с. професійна спілка; с. шсьмёншкау
спілка письменників; спажывёцш с. спожив
ча спілка.
СВАБОДА ж . воля, свобода; заваяв&ць ~ду за
воювати волю (свободу; с. слбва свобода сло
ва; с. выбару веравызнання свобода совісті
(сумління); даць больш ~ды мбладзі у арганізацьгі свайгб адпачьінку дати більше свободи
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(волі) молоді в організації свого відпочгінку;
выпусцщь на ~ду вйпустити на волю.
СВАБОДАМЬІСНАСЦЬ ж. вільнодумство С.,
вільнодумність.
СВАБОДАМЫСНЫ вільнодумний.
СВЛБОДНА прислівн. вільно; тут с. мбжна памясцщца тут вільно можна помістйтися; с. кушць патрЗбную рэч вільно купйти потрібну річ.
СВАБОДНААПОРНЬІ техн. вільнонесучий.
СВАБОДНАВ1СЙЧЫ техн. вільновисячий.
СВАБОДНАМАЛЕКУЛЙРНЬІ хім. вільномолекулярний.
СВАБОДНАПЛДАЮЧЫ фіз. вільнопадаючий.
СВАБОДНАПАДВЁШАНЫ фіз. вільнопідвішений.
СВАБОДНАПАТОЧНЬІ спец, вільнопотбковий.
СВАБОДНЫ вільний ; с. грамадзянін вільний
громадянин; с. дбступ вільний доступ; с. вагбн вільний вагон; ~ная рука вільна рука; с.
вадарбд вільний водень; ~ныя радык&лы
вільні радикали; ~нае падзённе цела вільне
падіння тіла.
СВАВОЛІЦЬ і СВАВОЛЬНІЧАЦЬ недок., НАСВАВОЛІЦЬ, НАСВАВОЛЬНІЧАЦЬ док.
1. пустувати, напустувати; 2. бешкетувати,
набешкетувати, сваволити, насваволити.
СВАВОЛЛЕ і СВАВОЛЬСТВА, СВАВОЛЬНІЦТВА с. 1. вйтівка ж., пустощі мн:, 2. (власти
вість) пустотлйвість ж.; шкодлйвість ж.\
3. свавілля, сваволя ж., свавільство.
СВАВОЛЬНА прислівн. 1. пустотлйво; шкодлйво; 2. свавільно.
СВАВОЛЬНАСЦЬ ж. 1. пустотлйвість; шкод
лйвість; 2. свавілля с., сваволя, свавільство с.
СВАВОЛЬНІК і СВАЯВОЛЬНІК ч. 1. пустун;
(розм.) шкода ж ., шйбеник, шибайголова ч.
і ж ., бешкетник; 2. свавільник, свавілець,
сваволець.
СВАВОЛЬНІЦА і СВАЯВОЛЬНІЦА ж. 1. пустунка, пустуха, штукарка, бешкетниця; 2. сва
вільниця.
СВАВОЛЬНІЦТВА див. свавблле.
СВАВОЛЬНІЧАННЕ с. свавільство.
СВАВОЛЬНЫ 1. пустотлйвий; шкодлйвий,
бешкетний; 2. свавільний; с. чалавёк сва
вільна людйна; с. учынак свавільний учйнок.
СВАВОЛЬСТВА див. свавблле.
СВАЙКА ж. у різн. знач, швайка.
СВАЙНІК ч. зоол. пальовйк.
СВАЛАТА ж . зб. прост, лайл. сволота, наволоч.
СВАЛАЧНЙ розм. груб. лайл. паскудний.
СВАТ ч. 1. (у весільному обряді) староста, сват;
2. (зятів або невістчин батько) сват; 0 ні брат
ні с. ні брат ні сват.
СВАТОК, -тк* ч. пестл. сватко, сваток, сва
тонько, сватуньо.
СВАЦЕЙКА ж . пестл. свашенька, свашечка.
СВАЦЦЯ ж. І. (у весільному обряді) сваха,
свашка; 2. (зятева або невістчина мати) сва
ха; пераёзная с. переїжджа (мандрована,
мандрівна) сваха.
СВАЙ займ. 1. займ, приев, ж. своя; 2. у знач.
імен, рбдичка, рідня.
СВАЯВОЛЬНІК ч. свавільник, свавілець.
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СВАЯВОЛЬНІЦА ж. свавільниця.
СВАЯВОЛЬНІЧАЦЬ недок. сваволити.
СВАЯВОЛЬНЫ свавільний, самовільний.
СВАЯУСТВО с. розм. 1. споріднення, спорід
неність; 2. свояцтво; быць у -ствё з юм-нёбудзь бути свояками з ким-небудь; 3. рідня
ж ., родйна ж.\ родичі, рідні, (обл.) кревні.
СВАЙЦКАСЦЬ ж. (з походження) спорідне
ність, споріднення.
СВАЙЦКІ 1. (який стосується родичів; про по
чуття, стосунки тощо) родйнний, (розм.)
родичівський; (уважний до родичів — ще) родйнно-дружній, родйнно-близькйй; ~кія сувязі родинні зв’язкй; аказ&ць с. прыём прий
няти як рідного; 2. (близький з походження,
за властивостями тощо) споріднений.
СВАЙЦТВА с. 1. споріднення, спорідненість,
(обл.) кревність, покревність; далёкае с. да
леке споріднення, далека спорідненість; с.
па б&цькавай лінії спорідненість (споріднен
ня) по батьковій лінії; 2. (через шлюб) сво
яцтво; 3. рідня ж ., родйна ж ., родичі, рідні,
(обл.) кревні.
СВАЙЧКА ж. 1. рбдичка; 2. своячка.
СВЁДА ж. бот. соднйк ч.
СВЁДКА ч. і ж. свідок ч.; быць за ~ку бути
свідком; паказ&нні ~дак свідчення [свідків].
СВЁДКАВЫ свідка, (мн.) свідків (род. в.).
СВЁДЧЫЦЦА недок. пас. засвідчуватися; 0 п§тым с. канц. цим засвідчується (посвідчується).
СВЁДЧЫЦЬ недок. 1. (твердити, підтверджу
вати справжність, істинність) свідчити; с.
аб заббйстве свідчити про вбйветво; гёта падзёя с. аб перамбзе ця подія свідчить про
перемогу; 2. канц. засвідчувати; с. пбдпіс за
свідчити підпис.
СВЕЖАВАЦЬ недок., АСВЕЖАВАЦЬ док. (зні
мати шкуру з убитої тварини й розбирати
тушу) білувати, оббілувати, побідувати, збі

лувати.
СВЕЖАНІНА і СВЕЖЫНА ж. розм. свіжина.
СВЕЖАПАФАРБАВАНЬІ свіжопофарбований.
СВЕЖАССЁЧАНЫ свіжозрубаний; ~нае дрЗва
свіжозрубане дёрево.
СВЕЖАУЗАРАНЬІ свіжозораний.
СВЁЖЫ у різн. знач, свіжий; с. хлеб свіжий
хліб; ~жая рыба свіжа рйба; ~жае павётра
свіже повітря; ~жыя навіньї свіжі новини; с.
выгляд тв&ру свіжий вйгляд облйччя; 0 па
дение ~жае, алё павёрыць цяжка живі пере
кази, та віри їм не ймеш; перекази не давні,
та віри їм не ймуть; на -жую галав^ на свіжу
голову; на -жую памяць на свіжу пам’ять;
~жая капёйка свіжа копійка.
СВЕРБ, род. свёрбу ч. прям., перен. свербіж,
сверблячка ж.
СВЁРДЗЕЛ ч. свердло с., свердел.
СВЕРДЛАВЙ свердловйй.
СВЕТ1, род. свёту ч. у різн. знач, світ; падарбжнічаць вакбл свёту мандрувати навкбло світу;
мы жадаєм міру ва усём свёце ми прагнемо
мйру в усьому світі; ч&сткі свёту частйни сві
ту; ён вядбмы усяму свёту він відомий усьому
світові; аб гётым ведае увесь свет про це знає
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весь (увбсь) світ; вьішЗішіьі свет вйщий світ;
с. тваринний світ; Нбвьі с. Новйй
світ; Ст£рьі с. Старйй світ; ббльї с. білий світ;
0 пайсці у с. пітй світ за очі (кудй очі світять,
кудй очі дивляться, кудй очі бачать); сбрам
на с. глядзбць соромно у вічі (в очі) дивитися;
у CipKâ (Рябка) очбй трбба (доводиться кому ,
мусить хто) позичати; с. завязаць світ за
в’язати; з ягб с. гармць від нього все лйхо;
бадзяцца па свбце тинятися світом; звбсці са
-ту зігнати (згубйти, звестй) зі світу; на чьім
с. стаіць на чому (на чім) світ стоїть, аж гай
гудб; с. не клінам сьішбуся ще світ не зав’яза
ний (кому); хіба (що) мені світ клйном зі
йшовся?; з-за -ту здалека, здалеку, здаля;
сканчЗнне -ту кінбць світу; смурбдзіць с. знев.
чадіти під нббом (коптйти нббо); -ту (бблага) не вдаць нічого (розм. нічогісінько) не
вйдно; (розм.) тбмно, хоч в око стрель (хоч
око вйколи); як не з г$тага -ту не сьогосвіт
ній, не з сього світу, не від світу сього; банкбт на увбсь с. бучнйй бенкбт, бенкбт на cnâву (на всю губу).
СВЕТ2: чуць с. тільки почало (майб.: почнб)
світати (розвиднятися, розвйднюватися, дні
ти), на світ благословлятися, тільки розвйднілося тощо; ні с. ні 3apâ ще й на світ не
зоріло (не зайнялося, не благословилося), ні
світ ні зоря.
СВЕТААДЧУВАННЕ с. світовідчування, світо
відчуття.
СВЕТАП0ГЛЯД, -ду ч. світогляд.
СВЕТАПОГЛЯДНЬІ світоглядний.
СВЕТАСУЗІРАЛЬНЬІ світоглядний.
СВЕТАСУЗІРАННЕ с. світогляд.
СВЕТАУСПРЬІМАННЕ с. світосприйняття.
СВЕТЛАВ/ЩЦА недок. пас. спец, поліруватися.
СВЕТЛАВАЦЬ недок. спец, полірувати.
СВЕТЛА-РУЖ0ВЬІ світло-рожЄвий.
СВЕТЛАТВАРЬІ яснолйций, світлолйций, (по
ет.) яснолйкий.
CBÉTJIA-IIlâPbl світло-сірий.
с в б т л ь ї ясний; (здебільшого перен.) світлий;
(радісний — часто) просвітлений; (про ніч —
ще) вйдний; с. пакбй світла кімната; -лая
вада ясна вода; с. дзень яснйй день; -лая
асбба світла постать (людйна); -лая галавй
ясна (світла) голова; С. тьідзень Великодній
(Світлий) тиждень; 0 -лай пймяці світлої
(блажбнної, святої, незабутньої) пам’яті.
СВЕТЛЬІНЙ ж. розм. ясність.
CBÉTHIK, -ку ч. бот. 1. (Adonis L.) горицвіт,
адоніс; 2. бузьків вогонь, зозулин цвіт.
СВЇДАР ч. бур. свбрдел, свбрдло с.
СВІДРАВАЛЬНА-НАРАЗНЙ техн. свердлйльно-нарізнйй.
СВІДРАВАЛЬНА-РАСТОЧНЬІ техн. свердлйльно-розточувальний.
СВІДРАВАЛЬНА-ФР&ЗЕРНЬІ техн. свердлйльно-фрбзерний.
СВІДРАВАЛЬНЬІ техн. свердлйльний, сверд
лувальний.
СВІДРАВАЛЬШЧЬІК ч. свердлувальник.
СВІДРАВАЛЬШЧЬІЦА ж . свердлувальниця.
жьів&пьньі
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СВІДРАВАННЕ с. свердління, свердлування,
свбрдлення.
СВІДРАВАНЬІ свбрдлений, посвбрдлений. —
Див. ще свідраваць.
СВІДРАВАЦЦА недок. пас. свердлйтися.
СВІДРАВАЦЬ недок. 1. техн. свердлити,
свердлувати; 2. (робити отвори — про комах)
точйти; 3. перен. (про фізичний біль) крутйти;
(непокоїти, хвилювати, мучити) грйзти;
4. перен. (про сильний вітер) продимати.
СВІДРАВЇНА ж. свердловйна.
СВІДРАВІННЬІ спец, бурйльний.
СВІДРОУШЧЬІК ч. розм. свердлувальник.
СВІДРОУШЧЬІЦА Ж. розм. свердлувальниця.
СВІЛЬ ж. тільки одн. спец. 1. (хвилеподібне роз
міщення волокон у деревині, місце з таким роз
міщенням волокон) косошарість, завилькува
тість; 2. (прошарок, смуга у склі, кераміці)

звйлина.
СВІНААДК0РМ, -му ч. с.-г. відгодівля свинбй.
СВІНААДКОРМАЧНЬІ с.-г. свиновідгодівель
ний.
СВІНАВ0Д і СВІНАГАДОВЕЦ, -дбуца ч. свиH âp.

СВІНАВ0ДСТВА с. / СВІНАГАДОУЛЯ ж . с.-г.
свинарство с.
СВІНАВОДЧЬІ і СВІНАГАДОУЧЬІ с.-г. сви
нарський.
СВІНАКР0П, -пу ч. бот. шпбргель, метблики.
СВІННЙ ж. прям., перен. свиня; (самиця розм.
— ще) льоха; дзікая с. [дйкий] кабан; 0 падлажмць -нніб підкласти свиню; зн§цца (разбірацца), як с. на саладзінах знатися, як сви
ня на пбрці; тямити, як свиня в апельсйнах
(як свиня в дощ); теля не знається на пироrâx; каб -нні p éri, не Cbinuiâ б з дарбгі присл.
якбй (колй б) свині роги, то б усіх поколола
(то б цілий світ вйколола); якбй свиня роги
мала, то всіх би людбй вйколола; якбй свині
крйла, вона й нббо зрйла б; якбй на кропйву
не мороз, вона всіх людбй пожалйла б; -нні
не да парасят, калі яе смаляць присл. свині не
до поросят, колй її смалять; пасадзі -нню за
стол — яна і нбгі на стол присл. посадй свиню
за стіл, то вона й ноги на стіл; пусти чорта
в хату, то він і на піч залізе; просйлися злйдні на три дні, та чорт їх довіку вйкишкає;
дай курці грядку, а їй і городу мало; гусь -нні
не TaB âpuui присл. кінь волові не товариш (не
рівня, не n â p a ) ; чешйся кінь з конбм, а віл
з волом; віл до вола, кінь до коня, а свинй
в тин [колй нема з ким]; смпаць пбрльї (бісер)
пбрад -ннямі прик. метати (сйпати) бісер n é ред свйньмй; не дай Бог -нні рог присл. не
дав Бог жабі хвоста, а то б усю траву потолочйла.
СВІНТУХ, -ха ч. розм. знев. свйнтус, свиня ж .,
свинюка ж ., свиняка ж.
СВІНЦАВАНЬІ і СВІНЦ0ВАНЬІ спец, свин
цьований, (док.) освинцьований. — Див. ще
свінцаваць.
СВІНЦАВАЦЦА недок. пас. спец, свинцювати
ся.
СВІНЦАВАЦЬ недок. спец, свинцювати.
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СВІНЧАК, -ку ч. мін. сірчйстий свинець, суль
фід свинцю.
СВІНЧО с. розм. підсвинок ч.
СВІНЙ свинячий; ~нбе сіла свиняче сало;
~нія каубасі свиняча ковбаса; ~ныя вбчкі
знев. свинячі очйці; очйці, як у свині.
СВІНЙЧЬІ розм. 1. свинячий; с. лыч свиняче
рйло; с. піск свинячий писк; 2. перен. лайл.
свйнський; с. учынак свйнський учйнок.
СВЇРАН, -рна ч. (холодна будівля, призначена
для зберігання збіжжя, борошна, інших про
дуктів, речей і т. ін.) комора ж.
СВІРГАТАЦЬ недок. розм. 1. щебетати; 2. скрего

тати, скреготіти.
СВЇРНАВЬІ прикм. комірийй; -выя шкбднікі
комірні шкідникй; с. пах комірнйй зіпах.
СВІРОНАК, -нка ч. зменш, комірка ж. комірчйна ж.
СВІРЧФЦЬ недок. розм. свистати, свистіти.
СВЇТА1 ж. (одяг) свйта, свйтка.
СВІТА2 ж. (особи, які супроводжують поважну,
можновладну людину тощо) почет ч.; с. караля почет короля.
СВЇТА3 ж. геол. світа; вапнякбвая с. вапнякова
світа.
СВГГАЛЬНЬІ і СВГГАНКАВЫ світінковий, світовйй.
СВІТАННЕ с. / СВІТАНАК, -нку ч. розм. 1. сві
танок ч., світання с., світ ч., досвіт ч., досві
ток ч., розсвіт ч.; на світінні на світінку, на
світінні, удосвіта, світом, досвітом, досвіт
ком; 2. перен. світінок ч., світіння с.\ на сві
тінні (на світінку) жыцця на світінку (на сві
тінні) життя.
СВІТАЦЬ недок. світіти, розсвітіти, розсвіті тися, зоріти; (безос. — ще) розвиднятися,
розвйднюватися, дніти.
СВ1ЦЁЦЦА недок. 1. просвічувати, світйтися;
тканіна -ціцца тканина просвічує; праз сарбчку -ціцца цёла крізь сорочку просвічує
тіло; 2. виднітися; праз лісце -цщца нёба крізь
лйстя видніється небо.
СВЇЦКІ заст. почтовий; с. генеріл почтовий
генеріл, генеріл з почту.
СВОЕАСАБЛЇВА прислівн. своєрідно.
СВОЕАСАБЛЇВАСЦЬ ж. своєрідність.
СВОЕАСАБЛЇВЬІ своєрідний.
СВОЕУЛАДНЬІ самовладний; с. чалавёк само
владна людйна; с. характар самовладна вдіча, самовладний характер.
СВОЕУлАДСТВА с . самовладдя.
СВОЕЧАСОВА прислівн. своєчасно, вчасно.
СВОЕЧАСОВАСЦЬ ж. своєчасність, вчасність.
СВОЕЧАС0ВЫ своєчісний; (зроблений вчасно
— ще) вчісний; ~вая дапамбга своєчісна
(вчісна) допомога.
СВОЙ, ж. свая, с. сваё, мн. сваё 1. займ, присвійн. ч. свій; 2. у знач. імен, (родич, близька
людина) свій, ріднй ж ., родйна ж.; 0 не сваім
гбласам крьічіць несамовито (не своїм голо
сом) кричати; (розм.) на пуп кричіти; сваім
ад^мам своїм розумом; як заманёться (кому),
як надумав (надумався) (хто)\ ісці сваёй дарбгай ітй своєю дорогою (своїм шляхом);
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свай кашуля бліжЗй да цёла свой сорочка (па
зуха) ближча; свой сорочка до тіла ближча;
трымаць сваё наумё міти потайні (затієні,
приховані) думкй; дрыжаць за сваю шк^ру
тремтіти (дрижіти) за свою шкуру; на сваю
адк&знасць на свою відповідільність; дзяубці
сваё співіти своєї, своє прівити (груб, торо
чити, товктй); сваёй асббай влісною персо
ною (особою); гаспадір свайгб лёсу господар
своєї долі; уваткнуць сваё тры грбшы устромйти (упхнути, сунути) свого носа; упхнути,
(устівити) свої три копійки; не у сваё сані не
садзіся присл. колй не пиріг, то й не пирожися; не до тёбе п’ється, не кажи «дай Бо
же»; колй не піп, то не микайся в ризи; не
у свої сіни не сідій; не тйкай носа до чужого
проса; не пхійся, де тебё не трёба; свая рука
уладыка прик. свой рукі владйка; кожна руч
ка собі панночка; свая хатка — рбдая матка
присл. свой хіта найліпша; де-де, а дома найкріще; свой стріха — свой втіха; у сваёй хіце
і сцены памагаюць присл. удома й стіни по
магають; у своїй хіті й стіни гріють; у своїй
хіті й кочёрги помагають; у чужій хіті й тріс
ка б’ється; поп сваё, а чорт сваё прик. піп
своє, а чорт своє; піп у дзвін, а чорт у калатіло; піп з хрестом, а чорт з хвостом; піп у
хвіртку, а чорт у дірку.
СВЯЖ дЙШ ЬІ прикм. вищ. ст. свіжіший.
СВЯКРОУ, род. свекрывГ і СВЯКРУХА розм. ж.
свекруха.
СВЯНЦЇЦЬ див. свяціць2.
СВЯНЦОНЬІ див. асвячбны.
СВЯРДЗЁЛАК, -лка ч. техн. свёрдлик, свердёльце с.
СВЙТА1 с. свйто, (розм.) прізник; 0 будзе і на
нішай вуліцьі с. прик. буде й на нішій вулиці
свйто; колись і на нас сонечко глйне; буде й
на нішому тижні свйто; і в ніш е віконце
засйє (засвітить) сонце.
СВЙТА2 прислівн. свйто; с. захбуваць памяць аб
загшуушых барацьбітах за сваббду свйто збе
рігати п ім ’ять про загйблих борців за волю.
СВЯТАР див. свяшчЗннік.
СВЯТАТАТНІК ч . рел., перен. святокрідець,
святотітець; блюзнір.
СВЯТАТАЦКІ рел., перен. святотітський; (бо
гохульний) блюзнірський.
СВЯТАТАЩБАс. рел., перен. святотатство, блюз
нірство.
СВЯТАЙННІК, -ку ч. бот. звіробій, зіяча крів
ця.
СВЯТАЙННІКАВЬІ бот. звіробійний.
СВЯТАЙННІКАВЬІЯ імен. мн. бот. звіробійні.
СВЯТЛЁЙ прислівн. вищ. ст. світліше.
СВЯТЛЁЙШ Ы1 прикм. вищ. ст. світліший.
СВЯТЛЁЙШЫ2 імен, (титул) найясніший,
ясновельможний.
СВЯТЛО с. у різн. знач, світло; дзённае с. дённе
світло; паїушьщь с. погасити світло; у ~лё
(чаго) у світлі (чого); у ружбвым ~лё у рожёвому світлі; праліць с. (на що) кйнути (пролйти) світло (на що) вйсвітлити (що).
СВЯТЛОАДБІВАЛЬНІК ч . світловідбивіч.
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СВЯТЛОАДЧУВАЛЬНАСЦЬ ж . фізіол. світлочутлйвість.
СВЯТЛОАДЧУВАЛЬНЫ фізіол. світлочутливий.
СВЯТЛОАХОУНЫ техн. світлозахиснйй.
СВЯТЛОВЬІМЯРАЛЬНІК ч. фіз. світловимі
рювач, світловимірник.
СВЯТЛОВЫМЯРАЛЬНЫ фіз. світловимірнйй,
світловимірювальний.
СВЯТЛОЛЯЧЙБНІЦА ж. світлолікарня.
СВЯТЛОЛЯЧ&БНЫ мед. світлолікувальний.
СВЯТЛОЛЯЧЙННЕ мед. світлолікування.
СВЯТЛОМАСКІРОВАЧНЬІ військ, світломас
кувальний.
СВЯТЛОМАСКІРОКА ж. військ, світломаску
вання с.
СВЯТЛОНЕПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж. світлонепронйкність.
СВЯТЛОНЕПРАНІКАЛЬНЬІ світлонепроникнйй.
СВЯТЛОПРАЛАМЛЁННЕ с. фіз. світлозалом
лення, (незак. д. — ще) світлозаломлювання.
СВЯТЛОПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж. світлопронйкність.
СВЯТЛОПРАНІКАЛЬНЬІ світлопроникнйй.
СВЯТЛОРАССЁЙВАЛЫНК ч. фіз., техн. світлорозсіювач.
СВЯТЛОРАССЁЙВАННЕ с. фіз., астр, світло
розсіювання.
СВЯТЛОРАССЁЯННЕ с. фіз., астр, світлороз
сіяння.
СВЯТЛОСІГНАЛ, -лу ч. техн. світлосигнал.
СВЯТЛОС1ГНАЛЫПЧЫК ч. світлосигнальник.
с в я т л о У с т О й л і в а с ц ь ж. хім. техн. світ
лостійкість.
СВЯТЛОУСТ0ЙЛ1ВЫ техн. світлостійкйй.
СВЯТЫ 1. прикм. рел., перен. святйй; Свят&я
Трбйца рел. Свята Трійця; с. абавязак святйй
обов’язок; С. Дух Святйй Дух; с. айцёц свя
тйй отець; (звертання — кл. в.) святйй отче;
2. у знач. імен. рел. святйй; -т&я ~тых вис.
святая (святе) святйх; найбільша (найдорож
ча) святйня; найсвятіше; -т&я прастата свят£
простота; не ~тыя гаршкі лёпяць присл. не
святі горшкй ліплять [,а такі ж люди, як і ми
грішні].
СВЯЦІЛЬНЯ ж. світйльник. ч.
СВЯЦІМАСЦЬ ж. астр, світність.
СВЯЦІЦЦА недок. світйтися; (прям.: випромі
нювати світло — ще) зоріти; былб пбзна, але
у хатах -ціліся агні було пізно, але в хатах
(по хатах) світйлися вогні; вбчы ціліся р&дасцю очі світйлися радістю (випромінювали
радість).
СВЯЦЇЦЬ1недок. світйти; (дуже яскраво — ще)
висвічувати; (про зірки та перен. — ще) зорі
ти; мёсяц ~ціу у акнб місяць світйв у вікно;
у вбкнах свёцяць агні у вікнах світять вогні;
пакуль вбчы свёцяць поки очі бачать; 0 с.
гблым цёлам світйти голим тілом; с. вач&мі
кліпати (лупати, блймати, блйкати) очйма.
СВЯЦЇЦЬ2 і свянцїць недок. рел. святйти;
с. ваду святйти воду.
СВЯЧФННЕ с. світіння, свічення.
СВЯШЧЭННАДЗЁЙН1ЧАЦЬ недок. церк., пе

СЕЛЯДЗЁЦ
рен. священнодіяти; (церк. — ще) відправля

ти службу, служйти.
СВЯШЧЭННАДЗЁЙНЫ церк., перен. священнодійний.
СВЯШЧЭННАДЗЁЙСТВА с. церк., перен. свя
щеннодійство; (церк. — ще) богослужіння,
богослужба ж ., служба ж., відправа ж.
СВЯШ ЧдН НІК / СВЯТАР ч. священик.
СВЯШЧ&ННЫ у різн. знач, священний; ~ннае
Пісанне рел. Святе Письмо; с. абавязак свя
щенний обов’язок; -нная вайн& священна
війна.
СЕВАЗВАРОТ, -ту ч. с.-г. сівозміна ж.
СЕВАЗВАРОТНЫ с.-г. сівозмінний.
СЕВАЗМЁНА ж. с.-г. сівозміна.
СЕВЯРАНЕ, -ран істор. (союз східнослов'ян
ських племен) сіверяни.
СЁДЗЬМА: с. сядзёць сйдьма (сйднем) сидіти.
СЕДЛАВАННЕ с. спец, сідлання.
СЁЙБ1Т ч. прям., перен. сіяч, сіяльник, сівач.
СЁЙБ1ТКА ж. прям., перен. сіячка, сіяльниця,
сівачка.
СЕЙСМАПРЫЁМН1К ч. техн. сейсмоприймач.
СЕЙСМАРАЗВЁДАЧНЫ геол. сейсморозвіду
вальний.
СЕЙСМАРАЗВЁДКА ж. геол. сейсморозвідка,
сейсморозвідування.
СЕЙСМАРАЗВЁДЧЫК ч. сейсморозвідник.
СЁЙСМ1КА ж. сейсміка.
СЕЙСМЇЧНЬІ сейсмічний.
СЁКАР ч. спец. рубач.
СЕКВЁСТР, -ру ч. мед., юр. секвестр.
СЕКВЕСТРАВАНЫ / СЕКВЕСТРОВАНЫ юр.
секвестрований. — Див. ще секвестрав&ць.
СЕКВЕСТРАВАЦЬ недок. і док. юр., перен. сек
веструвати.
СЕКУЛЯРЫЗАВАНЫ юр., перен. секуляризо
ваний. — Див. ще секулярызав&ць.
СЕКУЛЯРЫЗАВАЦЬ недок. і док. юр., перен.
секуляризувати.
СЕКУЛЯРЫЗАЦЫЯ ж. юр., перен. секуляри
зація.
СЁКЧЫ див. сячы.
СЁКЧЫСЯ див. сячыся.
СЕЛЕАХОВА ж. селезахист ч.
СЕЛЕАХОУНЫ селезахиснйй.
СЕЛЕКЦЫЙНА-НАСЕННЯВОДЧЫ селекцій
но-насінницький.
СЕЛЕКЦЫЙНЫ с.-г. селекційний; ~ная ст&нцыя селекційна станція; -нае насённе селек
ційне насіння.
СЕЛЁКЦЫЯ ж. с.-г. селекція.
СЕЛЬДЭР§ЕВЫ бот. селеровий; с. кбрань се
леровий корінь; с. алёй селёрова олія.
СЕЛЬДЭРФЙ, -р$ю ч. бот. селёра ж.
СЁЛЬСК1 у різн. знач. сільськйй; -кая гаспадарка сільське господарство.
СЕЛЯДЗЁЦ, -дц& ч. оселёдець; 0 як селядцбу у
ббчцы як оселедців у бочці, як мачйн у ма
ківці; насіцца як кот з -дцбм прик. носйтися
як курка з яйцём; носйтися як дурень з пйсаною тбрбою.
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СЕЛЯДЗЁЧН1ЦА ж. (тарілка на оселедець)
оселбдниця.
СЕЛЯДЗЁЧНЫ осел ёд це вий; п§ты сыр з ~ным
п&хам цей сир тхне оселедцем; с. расбл осе
ледцевий розсіл.
СЕЛЯДЗЁУКА ж . розм. ббчка для оселедців
(на оселедці).
СЕЛЯДЦОВЬІ оселедцевий; с. прбмысел осе
ледцевий промисел.
СЕЛЯДЦОВЫЯ імен. мн. іхт. оселедцеві.
СЕЛЯЗЁНАЧНЫ анат. селезінковий.
СЕЛЯЗЁНКА ж. анат. селезінка, (обл.) коса.
СЕМАЧОК, -чк^ ч. бот. одинарник.
СЁМЕЧКА с. у різн. знач, насіннячко.
СЁМЕЧКАВЫ насіннєвий, насінний, зернят
ковий.
СЁМЕЧКАВЫЯ імен. мн. бот. насіннячкові,
(розм.) зернякові.
СЕМЯ, род. сёмя і сёмет, дав. сёмю і сёмеш,
знах. сёмя, ор. сёмем і сёменем, місц. (аб) сём\
та (аб) сёмет с. 1. насінйна ж ., сім’я, (зб.)
насіння, сім’я; 2. фізіол. сім’я, сперма ж .;
3. перен. сім’я (одн. і зб.), насіння; дурнбе с.
погане сім’я; чбртава с. розм. лайл. чортова
кров; цытвбрнае с. фарм. цитварне сім’я,
глисник ч.
СЁМЯВЫ 1. бот., с.-г. насінний, насіннєвий;
-выя карббачкі насінні (насіннєві) коробоч
ки; 2. анат., фізіол. сім’яний; -выя залбзы
сім’яні зйлози.
СЕМЯВЫВЯРЖдННЕ / СЕМЯЗЛ1ЦЦЁ с. фі
зіол. сім’явилиття, сім’явипорскування, ви
верження сім’я (сімені), (незак. о. — ще) ви
вергання (випорскування) сім’я (сімені).
СЕМЯЁД ч. ентом. бростяк, насіннєїд.
СЕМЯЗАВЯЗЬ ж. бот. насінний зачаток.
СЕМЯУТВАРЙННЕ с. фізіол. сім’яутворення.
СЁНА с. сіно; 0 [як] саб&ка на сёне [як] собака
на сіні; собака на сіні (на кості, на стерві,
на падлі) лежйть — і сам не їсть, і другому
не дає; і сам не гам, і другому не дам; сидйть
пес на сіні, сам не їсть і другому не дає;
саб&кам с. касіць (переховуватися переважно
від родини) у нетутёчках бути (ховатися); як
ігблка у стбзе с. як голка в сіні (в соломі);
кбзамі с. травіць не для нйшого коня паша;
і с. цЗлае і кбзы сытыя прик. вовк сйтий і к о з і
ціла; і кози сйті і сіно ціле.
СЕНАВАЛАКУША ж. с.-г. гребка.
СЕНАЖАЦЬ ж. сіножать.
СЕНАЖЙРАВАННЕс. сінажування.
СЕНАЖЬІРАВАЦЬ недок. і док. сінажувати.
СЕНАКАСІЛКА ж. с.-г. сінокосарка.
СЕНАНАРЫХТОВАЧНЫ сінозаготовчий.
СЕНАНАРЫХТОУКА ж. сінозаготівля.
СЕНАНАРЫХТОУЧЫ сінозаготівел ьн и й.
СЕНАПАГРУЗЧЫК ч . с.-г. сінонавантажувач.
СЕНАПАДБОРШЧЫК ч. с.-г. сінопідбирач.
СЕНАПАДЁМН1К ч. с.-г. сінопідіймач, сіно
піднімач.
СЕНАРАЗГРУЗЧЫК ч. с.-г. сінорозвантажувач.
СЕНАСКЛАДАЛЬНІК ч . с . -г. сінокопнувач.
СЕНАСУШЙЛКА ж. с.-г. сіносушарка.

СЁТКА

СЕНАУБОРАЧНЬІ с.-г. сінозбиральний.
СЕНАУБОРКА ж . с.-г. сінозбирання с.
СЕНЕЧКІ, -чак тільки мн. зменш. 1. сінки,
сінці, присінки, (рідко) прйсінок ч.\ 2. обл.
комора ж. (у хаті).
СЙНЕЧНЬІ (від сенци, сЬт) сінешній, сіннйй;
-н и я дзвбри сінешні (сінні) двері.
СЕНІ, род. сяней тільки мн. сіни.
СЕНЦЬІ, род. сянец тільки мн. зменш, сінки,
сінці, прйсінки, (рідко) прйсінок ч.
СЕПАРАТАР ч . у різн. знач, сепаратор.
СЕПАРАТАРШЧЬІК ч . сепараторник.
СЕПАРАТАРШЧЬІЦА ж . сепараторниця.
СЕПАРЙРАВАННЕ с. спец, сепарування.
СЕПАРЙРАВАНЬІ спец, сепарований. — Див.
ще сепарйраваць.
СЕПАРЙРАВАЦЦА недок. пас. спец, сепарува
тися.
СЕПАРЙРАВАЦЬ недок. і док. спец, сепарувати.
С£РА і СбРКА ж . сірка.
СЕРАБРО с . срібло.
СЕРАБРОНЬІ 1. дієприкм. сріблений, посріб
лений; 2. прикм. сріблений, посріблений. —
Див. ще серабрйць.
СЕРАБРЙСТАСЦЬ ж. серебрйстість, срібляс
тість.
СЕРАБРЙСТЬІ серебрйстий, сріблястий, (рід
ше) сріблявий, срібнастий.
СЕРАБРЙЦЦА недок. 1. (сяяти срібним блис
ком) сріблйтися, срібліти; 2. пас. сріблйтися.
СЕРАБРЙЦЬ недок. сріблйти; с. лйжкі сріблйти ложки; месяц с. лісце місяць сріблить
лйстя.
СЕРАБР&ННЕ с. сріблення.
СЕРАВУГЛЯРОД, -ду ч. хім. сірковуглець.
СЕРАВУГЛЯРОДНЬІ хім. сірковуглецевий.
СЕРВІРАВАННЕ с. і СЕРВІРОУКА лс. (дія)
сервірування.
СЕРВІРАВАНЬІ і СЕРВІРОВАНЬІ сервірова
ний, сервований. — Див. ще сервірав&ць.
СЕРВІРАВАЦЬ недок. і док. сервірувати.
СЕРВІРОУКА див. сервірав&нне.
СЕРДАВАЦЬ недок. розм. сердитися: гнівати
ся, (рідше) гнівйтися.
СЙРКА див. сбра.
СЕРКАВАТАСЦЬ див. сбрьістасць.
СЕРКАВАТЬІ див. сбрьісти.
СЕРНАВАЦІСТАКІСЛЬІ хім. сіркуватистокис
лий.
СЕРНАВАЦІСТЬІ х і м . сіркуватистий.
СЕРНАКІСЛОТНЬІ хім. сірчанокислотний.
СЕРНАКІСЛЬІ хім. сірчанокйслий.
СЕРНЬІ х і м . сірчаний; -ная кіслат& сірчана
кислота; с. ангідрид сірчаний ангідрид.
СЕРЬІСТАСЦЬ і СЕРКАВАТАСЦЬ ж. хім. сірчйстість.
СЕРЬІСТЬІ / СЕРКАВАТЬІ хім. сірчйстий.
СЕТАЧНІК ч . спец, сіткйр.
СбТАЧНЬІ у різн. знач, сітковйй.
СбТКА1 ж. І. у різн. знач, сітка; мяч у сетцьі
м’яч у сітці; градусная с. градусна сітка; та
рифная с. тарифна сітка; І. риб. сітка, сіть;
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3. тільки одн. (сукупність однорідних установ,
шляхів, ліній зв ’я зку тощо) мережа; злектрнчная с. електрйчна мережа; чьігуначная с. залізнйчна мережа; шкбльная с. шкільна мережа.
СЕТКА2 ж. (частина шлунка жуйних тварин)
сітка.
СЕТКАВАТЬІ сітчастий, сітчаний; с. фільтр
сітчастий (сітчаний) фільтр; с. узор сітчастий
(сітчаний) візерунок (узор).
СЕТКАВЬІ сітковйй, сітьовий; ~вая пража сіт
кова (сітьова) пряжа.
СЕТКАКРЙЛЬІЯ імен. мн. ентом. сітчастокрилі.
СЕТКАПАД’ЕМНІК ч . риб. сіткопідіймач.
СЕТКАПАД’ЕМНЬІ риб. сіткопідіймальний.
СЕУРУЖЙНЬІ севрюжачий.
СЕУЦАПАДОБНЬІЯ і м . мн. орн. сйвкові.
СЕЧ див. сячм.
СЕЧКА ж . 1. (дрібно нарізана солома для годівлі
худоби) січка; 2. (подрібнена крупа) січка;
3. (знаряддя для січення капусти й т. ін.) сікач
ч., сікачка.
СЕЧСЯ див. сячмся.
СЕЯЛЬШЧЬІК ч. с.-г. сіяч, сіяльник, сівач.
СЕЯЛЬШЧЬІЦА ж. с.-г. сіячка, сіяльниця, сі
вачка.
СЕЯЦЬ недок. прям., перен. сіяти; (перен. рідко
— ще) посівати; 0 дурняу не сеюць, янм самі
рбдзяцца присл. дурнів не сіють, вонй самі
родяться; хоць ріпу сей хоч гречку сій, мож
на [й] гречку сіяти; сей авес у гразь, будзеш
князь присл. сій овес у грязь, будеш [як] князь;
овес каже: топчй мене в болото, то я буду як
злото; сій овес у кожусі, жито — у брилі.
С^ЦЗЕЛЬНІК ч. спец, сідляр, сідельник; (заст.)
кульбачник.
СЕЕ, род. сяго займ. вказ. с. се; ні тбе ні сее ні
те ні се; тбе дьі сее те і се; ні з тагб ні з сягб
ні з того ні з сього (цього).
СЕЕ-ТОЕ, род. сягб-тагб займ. неознач. с. те-се;
дещо; у нас есць сее-тбе ми маємо те-се (де
що), у нас є те-се (дещо).
СЕЙ, род. сяго займ. вказ. ч. цей, (рідше) сей.
СЕЙ-ТОЙ, род. сягб-тагб займ. неознач. ч. розм.
дехто.
СЕЛЕТА і СЯГОЛЕТА прислівн. цього року,
цей рік, у цьому році, (обл.) сьогоріку; с.
дббрьі урадж&й цього року (цей рік, у цьому
році) гарний (добрий) урожай.
СЕЛЕТНІ і СЯГОЛЕТНІ цьогорічний, цього
року, цей рік, у цьому році; ~няя вбсень цьо
горічна осінь, осінь цього року (цей рік, у
цьому році).
СЕМУХА ж . рел. Трійця, Зелені свята (розм.
святкй), Зелена неділя.
СЕННЯ див. сягбння.
СЕННЯШНІ див. сягбнняшні.
СІБЕРНА прислівн. розм. 1. жорстоко; с. абьісціся жорстоко вчинйти (обійтйся); 2. у знач,
прис. холодно; (обл.) сіверко, сіверно; на вулщьі с. надворі холодно.
СІБЕРНЬІ розм. 1. жорстокий; с. чалавбк жор
стока людйна; 2. холбдний; (обл.) сіверкий;
с. вбцер холбдний вітер.
СІВАВАРОНКА ж . і СЇУКА-ВАРОНКА ж .,
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СІВАГРАК ч . орн. сиворакша ж ., ракша ж .,
сивоворонка ж.
с і в а в а р О н к а в ь і я імен. мн. орн. сиворакшові, ракшові.
СІВАГРАК див. сіваварбнка.
СІВАК, -ка ч. розм. (про коня) сивкб, сиваш,
сивець.
С1ВЁЦ, род. сіуцу ч. бот. біловус, мйчка ж.
СІВЕЦЬ недок. 1. (про волосся) сйвіти; 2. (ви
ділятися, виднітися здалеку — про щось сіру
вато-біле, сиве) сивіти, сіріти, сірітися, сиві-

тися.
СІВБІ 1. (про волосся) сйвий; 2. (про масть, ко
лір) сірий, сйвий; (про масть — ще) мишас
тий; 0 дажыць да сюых валасбу дожйти до
сйвого (білого) волосу (волосся); дожйтися
сивинй; убйтися в сйвий волос; с. як лунь
(гблуб) сйвий як голуб; білий як молоко.
СІГАНУЦЬ див. сігаць.
СІГАРА див. цыг^ра.
СІГАРНЬІ див. цыг^рны.
СІГАР&ТА див. цыгарЗта.
СІГАРЙТНЬІ див. цыгар^тны.
СІГАЦЬ недок., СІГАНУЦЬ док. однокр. розм.
стрибати, стрибнути, (підсил.) стрибонути; пли
гати, плигнути, (підсил.) плигонути.
СІГНАЛ, -лу ч. прям., перен. сигнал; (умовний
знак — ще) гасло с.
СІГНАЛ 13АВАНЫ у різн. знач, сигналізований.
— Див. ще сігналізав&ць.
СІГНАЛІЗАВАЦЬ недок. і док. прям., перен.
сигналізувати; с. ракётай сигналізувати раке
тою; с. аб небяспёцы сигналізувати про не
безпеку.
СІГНАЛ ЫНЧЫК ч. сигнальник.
СІГНАЛЬШЧЬІЦА ж . сигнальниця.
СІГНАТУРА ж. фарм., полігр. сигнатура.
СІГНАТУРШЧЬІК ч. спец, сигнатурник.
С1ГНАТУРШЧЫЦА ж. спец, сигнатурниця.
СІЛА ж. сйла; (фізична енергія, можливість —
ще) снага, наснага; (потужність) міць,
(розм ) потуга; мець вялікую сілу мати велйку
сйлу; у рбсквіце сіл у розквіті сйли (віку); у
розповні сйли (літ), цэтрабёжная с. відцен
трова сйла; с. цяж&ру сила тяжіння; раунадзёйная сіла рівнодійна сйла; с. тбку сйла
струму; прадукцыйныя сільї продуктйвні сй
ли; узбрбеныя сільї збройні сйли; кбнская с.
техн. кінська сйла; раббчая с. робоча сйла;
у сіле у сйлі, бути спроможним^ нячыстая с.
нечйста сйла; 0 сваімі сіламі своїми (власни
ми) сйлами, самотужки; па мёры сіл по змо
зі, у міру сил; на пб^ную сілу на всю сйлу
(снагу), з усієї сйли (снагй); з усіх сіл з усієї
сйли; з аст&тніх сіл з останньої сйли; вьібіцца
з сіл знесйлитися, знемогтйся [на сйли], знемогтй на сйлу, вйбитися із сйли (із снагй, з
моці); убірацца у сілу убиратися (убиватися)
в сйлу (потугу); ад сыы щонайбільше; ніякімі
сіламі жодним (ніяким) способом [чйном,
(розм.) рббом]; кблькі ёсць сільї щосйли, з
усієї сйли, щодуху, що є духу (сйли), чим
дуж, чимдужче, якомога, щомога; сабірацца
з сіламі збиратися на сйлі; збирати сйли;
змагатися [на сйлу]; спромагатися; здобува
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тися на сйлу; с. |і] салбму лбміць прися, сила
солому (сйлу) ломить; де сйла, там і міць.
СЇЛАС, -су ч. с-г. сйлос.
С1ЛАСАВАНЫ с.-г. силосований. — Див. ще
сіласаваць.
СІЛАСАВАЦЬ недок. с.-г. силосувати.
С1ЛАСАПАГРУЗЧЫК ч. техн. силосонаванта
жувач.
СІЛАСАУб ОРАЧНЬІ силосозбиральний.
СЇЛАЧКА ж. розм. сйлонька.
СІЛІКАТ, -ту ч. хім. та ін. силікат.
СІЛІКАТЧЬІК ч. спец. розм. силікатник.
С1Л1КАТЧЫЦА ч. спец. розм. силікатниця.
СІЛІКАЦЇРАВАЦЬ недок. і док. техн. силіка
тувати.
СЇЛІЦЦА недок. силкуватися, (рідше) сйлуватися; с. нёшта падняць силкуватися щось під
няти.
СІЛІЦЬІРАВАННЕ с. хім. силіціювання, кремніювання.
С1Л1ЦЙРАВАНЫ хім. силіційований, кремнійований.
С1Л1ЦЫФ1КАЦЫЯ ж. геол. силіцифікація.
СІЛКАВАЛЬНІК ч. техн. живйльник.
СІЛ КАБАЛЬНЫ техн. живйльний; (який сто
сується постачання) постачальний; ~ная
ст&нцыя живйльна (постачальна) станція;
~ная пбмпа живйльний насос.
СІЛКАВАННЕ с. 1. розм. підкріплення, по
кріплення; 2. техн. жйвлення.
СІЛКАВАЦЦА недок. 1. розм. підкріплювати
ся, підкріплятися; (здебільшого їжею, питвом,
сном тощо — ще розм.) покріплюватися, по
кріплятися; (підгодовуватися — ще) піджйвлюватися, підживлятися, живйтися; с. пёрад
дарбгай підкріплюватися (підкріплятися, по
кріплюватися, покріплятися) перед дорогою;
2. техн. живйтися; лямпачкі -іф оцца ад пахбднай злектраст&нцьіі лампочки жйвляться
від похідної електростанції; 3. звор., пас. під
кріплюватися, підкріплятися; живйтися.
СІЛКАВАЦЬ недок. 1. розм. підкріплювати, під
кріпляти; (додавати сили, бадьорості — ще
розм.) покріплювати, покріпляти; (підгодову
вати — ще) підживлювати, підживляти; с.
хлебам і салам підкріплювати (підкріпляти,
піджйвлювати, підживляти) хлібом і салом;
2. техн. живйти; постачати, забезпечувати;
с. кацёл вадбй постачати (живйти) казан (ко
тел) водою; с. акумулятар живйти акумуля
тор; с. злектразнбргіяй гбрад забезпечувати
електроенергією місто, постачати електро
енергію місту.
СІЛО с. 1. (пристосування у вигляді петель для
ловіння пташок і дрібних тварин) сільце,
сильце; 2. перен. тенета мн.; ставіць с. на кагб-нёбудзь ставити (розставляти) тенета на
кого-нёбудь.
С1Л0ВЫ сильцевий.
СІЛОК, -лка ч. (пристосування у вигляді петель
для ловіння пташок і дрібних тварин) сільце
с., сильце с.
СІЛЙУКА ж. іхт. обл. верховодка; (обл.) сёбель
ч., себёлик ч.
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СЇМВАЛ ч. у різн. знач, сймвол; гблуб — с. міру
голуб — сймвол мйру; ~лы хімічних элемёнтау с й м в о л и хімічних елементів.
СІМВАЛІЗАВАНЬІ символізований. — Див. ще
сімвалізав&ць.
СІМВАЛІЗАВАЦЬ недок. і док. символізувати.
СІМВАЛІЧНЬІ і СІМВАЛІСТЙІЧНЬІ симво
лічний.
СІМУЛЯВАННЕ с. симулювання.
С1МУЛЯВАНЫ симульований. — Див. ще сімуляваць.
СІМУЛЯВАЦЦА недок. пас. симулюватися.
СІМУЛЯВАЦЬ недок. і док. симулювати.
СІНЕГАЛОВІК, -ку ч. бот. миколайчики мн .,
(про одну квітку) миколайчик.
СІНЕРОД, -ду ч . х і м . ціан.
С1НЕР0ДНЫ хім. ціанистий.
С1НЁЦ, род. сінца ч. 1. іхт. синець; 2. обл. (про
небо) сйнява ж ., синйзна ж ., синь ж.
С1НЁЦЬ недок. 1. синіти; (ставати синішим —
звичайно) синішати; 2. (виднітися, виділяти
ся синім кольором) синіти, синітися.
С1НЁЧА ж. розм. сйнява, синйзнй, синь.
СІНЇЦА ж. орн. синйця; 0 лети с. у руках, чым
журавель у нёбе присл. ліпше (краще) с и н й ц я
в жмені, ніж журавель у небі (як журавель
під нёбом, ніж голуб на стрісі); близёнька
соломка краща від далёкого сінця; краще
нйні горобёць, як завтра голубёць; краще
погано їхати, ніж хороше йти.
СІНЇЧЬІ і СІНЇЧЬІН синйчий; сінічае (сітчьіна) гняздб синйче гніздо.
СІНКАПЇРАВАНЬІ муз., лінгв. синкопований.
— Див. ще сінкапіраваць.
СІНКАПЇРАВАЦЦА муз., лінгв. 1. недок. і док.
синкопуватися; 2. недок. пас. синкопуватися.
СІНКАПІРАВАЦЬ недок. і док. муз., лінгв. син
копувати.
СІНЬ ж. 1. сйнява, синйзна, синь; 2. геол. синь.
СІНЯВА ж. сйнява, синйзна, синь.
СІНЯВОКІ синьоокий.
С1НЙВЫ розм. синюватий, сйнявий.
С ІП 1, род. сіпу ч. (сиплий звук) сипіння с., сйплість ж.
СІП2, ч. орн. сип.
СІПАВАТА прислівн. сиплувато.
СІПАВАТАСЦЬ ж . сиплуватість.
С1ПАВАТЫ і СІПЛАВАТЬІ сиплуватий
СІПАТА прислівн. сиплувато; осйпло.
СІПАТА і с ї п к а ж. сйплість; с. гука сйплість
звука; с. у гбрле сйплість у горлі.
С1ПАТЫ / СЇПЛЬІ сйплий; (про голос — ще)
осйплий.
СІПАЦЬ і СШ ЁЦЬ недок. (розмовляти сиплим
голосом) сипіти.
С1ПЁННЕ с. сипіння.
СІРАТА ч . і ж . сирота; 0 казанскі (казанская)
с. казанський (казанська) сирота; святйй та
Божий (свята та Божа).
СІРОЦКІ і С1Р0ЧЫ сирітський; (розм.) сиротйнський; сірбцкая зімк лагідна (тёпла) зима.
СІСТФМА ж. у різн. знач. систёма; прывёсщ у
-му привестй в систему; с. апл&ты систёма
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оплати; с. пбглядау система поглядів; грашбвая с. грошова (грошева) система; с. змазкі
система змащування; сбнечная с. сонячна
система; перыядычная с. элемёнтау хім. періодйчна система елементів; юрская с. геол.
юрська система.
С1СТЭМАТЫЗАВАНЫ систематизований.
С1СТЭМАТЫЗАВАЦЦА 1. недок. і док. систе
матизуватися; 2. недок. пас. систематизувати
ся; у ягб -заваліся багатыя веды і вбпыт у нього
систематизувалися багаті знання і досвід.
ОСТЭМАТЫЗАВАЦЬ недок. і док. системати
зувати; здбльнасць ~зав&ць і аналізаваць фак
ты здатність систематизувати й аналізувати
факти.
С1СТЭМАТЫЗАЦЫЯ ж. систематизація; с.
назіранняу систематизація спостережень.
СЇТА с. сйто; (негусте — звичайно) підсйток ч.
СІТАВАТАСЦЬ ж. 1. (хвороба деревини) ситовйна; 2. шпаруватість; пористість, порува
тість, шпарйстість.
СІТАВАТЬІ 1. уражений ситовйною; 2. шпа
руватий; пористий, поруватий, шпарйстий.
С1ТАВЁЯЛКА ж. техн. с.-г. ситовійка.
СІТАВЇНА ж. 1. пора; 2. (хвороба деревини) ситовйна.
СЇТАВЬІ / СЇТАЧНЬІ спец, ситовий, ситковий.
СІТАУКА ж. орн. плйска, трясогузка; (обл.)
трясихвістка, трясихвіст ч.
С1ТНЁГ, -нягу / СЇТНІК, -ку, СІТНЙК, -ку ч.
бот. оситняк, ситник.
СІТНІКАВЬІ бот. ситниковий.
СҐГНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. ситникові.
СІТНІЦА ж. розм. (хліб) сйтник ч.
СІТОУНІК ч . бот. ситівнйк.
СІУКА ч. і ж. розм. (про коня) сивко ч., сиваш
ч., сивець ч.; 0 ухбдалі -ку крутьія гбркі прик.
був кінь, та з’їздився; був голосок, та позич
ц і з’їли.
СІУКА-ВАРОНКА див. сіваварбнка.
СІЙЦЕЛЬСТВА с. (титул) ясновельможність.
СКАБА ж . обл. ребро с.
СКАБА ж . техн. скоба.
СКАБКА1ж. обл. скалка, скіпка, скабка, скіпа,
колючка, шпйчка.
СКАБКА2 ж. обл. реберце с.
СКАБЯНЫ техн. залізний; ~нйя тавары заліз
ні товари; с. завбд завод залізних вйробів.
СКАВАНАСЦЬ і СКОВАНАСЦЬ ж. скупість,
(рідко) скованість.
СКАВАНБІ / СКОВАНЫ, СКУТЫ скутий, (рід
ше) скований.
СКАВАРАДА ж . сковорода, (обл.) пательня.
СКАВАРОДНІК ч. (корж з кислого тіста) пе
репічка ж.
СКАВАЦЦА див. скбувацца.
СКАВАЦЬ див. скбуваць.
СКАВЬІТАННЕ с. прям., перен. вищання; ве
реск ч.\ верещання; скавучання, скавчання,
скавуління, скиглення, скигління, скімлен
ня; кувікання.
СКАВЫТАЦЬ недок., СКАВЬІТНУЦЬ док. однокр. розм. вищати, вйскнути; (пронизливо
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кричати) верещати, вереснути; (недок.) ска

вучати, скавчати, скавуліти, скйглити, скім
лити; (про свиню — ще) кувікати, кувікнути,
(недок. розм.) скугйкати, скугніти, скугоніти,
скуготати.
СКАВЬГГУН, -на ч. розм. верескун, верещака,
скавло ч. і с.
СКАВЬГГУХА ж. розм. верескуха, верещака,
скавло ж. і с.
СКАВЬІШ, -шу ч. розм. протяг, крізнйй вітер.
СКАГАТАННЕ с . обл. вищання; вереск ч.\ ве
рещання; скавучання, скавчання, скавулін
ня, скиглення, скигління, скімлення, куві
кання.
СКАГАТАЦЬ недок. обл. (про тварин) вищати;
(пронизливо кричати) верещати; скавучати,
скавчати, скавуліти, скйглити, скімлити; (про
свиню — ще) кувікати.
СКАЖАЛЬНІК ч . перекручувач; спотворювач.
СКАЖАЦЦА недок. звор., пас., СКАЗЇЦЦА док.
1. перекручуватися, перекрутйтися, викрив
лятися, вйкривитися; 2. спотворюватися, спот
воритися.
СКАЖАЦЬ недок., СКАЗІЦЬ док. 1. перекру
чувати, перекрутйти, викривляти, вйкривити; -зіць сзнс перекрутйти (вйкривити) зміст;
~зщь слбвьі перекрутйти (вйкривити) слова;
2. спотворювати, спотворити; грьімаса -зіла
твар гримаса спотворила обличчя.
СКАЖОНА прислівн. 1. перекручено, вйкривлено; 2. спотворено.
СКАЖОНАСЦЬ ж. 1. перекручення с.; 2. спотвореність.
СКАЖОНЬІ 1. перекручений; вйкривлений;
2. спотворений.— Див. ще скаж&ць.
СКАЖдННЕ с. 1. (дія) перекручення, вйкривлення, (незак. д. — ще) перекручування, ви
кривляння; спотворення, (незак. д. — ще)
спотворювання; 2. (помилка, вада) перекру
чення, вйкривлення; спотворення; у кшзе
мнбга -нняу у кнйзі багато перекручень (вйкривлень).
СКАЗ ч. 1. грам, речення с.\ галбуньї с. головне
речення; даданьї с. підрядне речення; развітьі
с. пошйрене речення; галбуньїя члбньї -за
головні члени речення; 2. літ., фолькл. роз
повідь ж., оповідь ж.; 0 вось табб і увесь с.
ось тобі й усе, оце й усб, от і все.
СКАЗАВЬІ літ., фолькл. оповіднйй.
СКАЗАЦЬ док. у різн. знач, сказати; (вимовити
— ще) мовити, промовити, вймовити; дарЗчьі
с. до речі сказати; каб ~з£у... {ще] хай (нехай)
би; [ще] хоч би; [ще] коли б, [ще] якбй;
скажьі(це), калі ласка! скажй (скажіть), будь
ласка; скажй (скажіть) на Бога; ото [яке] дйво; мбжна с. можна сказати; так с. так би
мовити, сказати б; язик не паварбчваецца с.
язйк не повертається сказати; ні у к&зци с.,
ні пярбм апісаць ні в казці сказати, ні пером
описати; ні пером списати, ні словом сказати.
СКАЗІЦЦА див. скажацца.
СКАЗІЦЬ див. скаж&ць.
СКАЗКА ж. істор. реєстр ч., спйсок ч.; рзвізская с. ревізький реєстр.
СКАКАЦЬ недок. 1. скакати; плигати, стриба-
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ти; с. на аднбй назё скакати (плигати, стри
бати) на одній нозі; мяч скача м ’яч скаче
(скакає, стриб&є); сЗрца ск&ча ад радасці сер
це вистрибує з (від) радості; 2. (про біг коня;
їхати конем) скакати; (у бігу про коня — ще)
басувати; 3. танцювати; 0 с. пад дудку тан
цювати під дудку (як хто скаже); скакати
[так], як грають (як кажуть); с. ад пёчы по
чинати знову з самого початку.
СКАКУН, -на ч. 1. (кінь) скакун; 2. зоол. стри
бун; 3. спорт, стрибун; 4. розм. танцюрйст.
СКАКУНОК, -нк& ч. зменш.-пестл. скакунець.
СКАКУХА ж. 1. розм. стрибунка, плигунка;
(розм.) стрибуха, плигуха; 2. спорт, стрибун
ка; 3. розм. танцюристка.
СКАКУЧАСЦЬ ж. стрибучість.
СКАКУЧЫ стрибучий.
СКАЛА ж. скёля.
СКАЛАЗУБ ч. розм. зубоскал, скалозуб, скали
зуб; сміхун, сміхотун, смішко, реготун.
СКАЛАЛАЖАННЕ с. спорт, скелелазіння.
СКАЛАЛАЗ ч . спорт, скелелаз.
СКАЛАНАЦЦА недок., СКАЛАНУЦЦА док. і
однокр. 1. здригатися, здригнутися; ад удйру
дрЗва -йшлася від удару дерево здригнулося;
2. (про рідину) збовтуватися, збовтатися, пе
ребовтуватися, перебовтатися, (про багато,
про все) поперебовтуватися; колотитися, сколотйтися, збиватися, збйтися; 3. перен. вра
жатися, вразитися, здригатися, здригнутися;
4. недок. пас. здригатися, збовтуватися, пе
ребовтуватися, колотйтися, збиватися; вра
зитися, здригатися.
СКАЛАНАЦЬ недок., СКАЛАНУЦЬ док. і од
нокр. 1. струшувати, струсйти, струснути,
трястй, труснути, (підсил.) трусонути, трясо
нути; ~н^ць йблыню струснути (труснути) яб
луню; воз -нула на ух&бе віз струснуло (стру
сонуло, стрясонуло, труснуло, трусонуло,
трясонуло) на вибоїні (на вйбої); І . (про су
домний рух) пересмйкувати, пересмикнути,
сіпати, сіпнути, (підсил.) сіпонути; ягб -нула
безос. його пересмикнуло [сіпнуло, (підсил.)
сіпонуло, струснуло, (підсил.) струсонуло];
3. (рідину) збовтувати, збовтати, (багато,
усе) позбовтувати; перебовтувати, перебов
тати, (багато, усе) поперебовтувати; колотйти, сколотйти; збивати, збйти; 4. перен. вра
жати, вразити; приголомшувати, приголом
шити; яігб смерць -нула усіх його смерть тяж
ко вразила (приголомшила) всіх.
СКАЛАНУТЫ 1. струшений; 2. збовтаний; 3. пе
рен. вражений, приголомшений. — Див. ще
скаланаць.
СКАЛАНУЦЬ див. скалан&ць.
СКАЛДУНЕНЫ скуйовджений, покуйовдже
ний, закуйбвджений, покбшланий, скошла
ний, перекошланий, покошлачений, скошла
чений, покудланий, скудланий, закудланий.
СКАЛДУНІЦЦА док. розм. (про волосся, шерсть)
скуйовдитися, покуйбвдитися, закуйовдити
ся, покошлатися, скошлатися, перекошла
тися, покошлатитися, скошлатитися, покуд
латися, скудлатися, закудлатися.
СКАЛДУНІЦЬ док. розм. (про волосся, шерсть)
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скуйовдити, покуйовдити, закуйовдити, по
кошлати, скошлати, перекошлати, покошла
тити, скошлатити, покудлати, скудлачити,
скудлати, скудлити, закудлати.
СКАЛ£ЛЬІ задубілий, закляклий, окляклий,
подубілий; закоцюблий; замерзлий. — Див.
ще скалбць.
СКАЛСЦЬ док. задубіти, заклякнути, оклякну
ти, (про багатьох, про всіх) подубіти, подубнути, позаклякати, пооклякати, поклякнути;
(розм.) закоцюбнути, закоцюбти, околіти; за
мерзнути, (про багатьох, про всіх) позамерзати.
СКАЛІСТАСЦЬ ж. скелястість.
СКАЛІСТЬІ скелястий, скелйстий.
СКАЛІЦЦА недок. 1. (про зуби — відкриватися)
шкіритися; 2. розм. (сміятися) шкіритися;
3. обл. примружувати (прижмурювати, при
плющувати) очі.
СКАЛІЦЬ недок. 1. скйлити, шкірити, щири
ти; с. зубьі скалити (шкірити, щйрити, виш
кіряти, вишкірювати, вищиряти) зуби, (пеен. прост. — ще) лупити (продавати) з^би;
. обл. примружувати (прижмурювати, при
плющувати) очі.
СКАЛКА ж . 1. мін. кремінь ч.; 2. розм. (жирова
крапля на воді) скалка.
СКАЛМАЧАНЬІ скуйовджений, покуйовдже
ний, закуйбвджений, покбшланий, скошла
ний, перекошланий, покошлачений, скош
лачений, покудланий, скудланий, закудла
ний. — Див. ще скалм&чваць.
СКАЛМАЧВАЦЦА недок. звор., пас ., СКАЛМАЦІЦЦА док. скуйовджуватися, скуйовдитися;
куйовдитися, покуйбвдитися, закуйовдитися;
кудбвчитися, скудовчитися, покудбвчитися;
кошлатися, покошлатися, скошлатися; кош
латитися, покошлатитися, скошлатитися; куд
латися, покудлатися, скудлатися, закудлатися.
СКАЛМАЧВАЦЬ недок., СКАЛМАЦІЦЬ док.
розм. скуйовджувати, скуйовдити; куйовди
ти, покуйовдити, закуйовдити; кудбвчити, ску
довчити, покудбвчити; кошлати, покошла
ти, скошлати; кошлатити, покошлатити,
скошлатити; кудлати, покудлати, скудлати,
закудлати.
СКАЛОЦЦА1 див. скблвацца1.
СКАЛОЦЦА2 див. скблвацца2.
СКАЛОЦЬ1 див. скблваць1.
СКАЛОЦЬ2 див. скблваць2.
СКАЛУПІЦЬ док. обл. сколупати, сколупнути.
СКАЛУПЛЕНЬІ обл. сколупнутий. — Див. ще
скалупліваць.
СКАЛУПЛІВАЦЦА і СКАЛУПВАЦЦА недок.
пас. розм. сколупуватися.
СКАЛУПЛІВАЦЬ і СКАЛУПВАЦЬ недок.,
СКАЛУПНУЦЬ док. розм. сколупувати, ско
лупати, сколупнути.
СКАЛУПНУТЬІ сколупнутий. — Див. ще ска
лупліваць.
СКАЛЬКАВАНЬІ спец, лінгв. скалькований. —
Див. ще скалькав&ць.
СКАЛЬКАВАЦЬ док. спец., лінгв. скалькувати.
СКАЛЬКУЛЯВАНЬІ торг, скалькульований.
— Див. ще скалькуляваць.
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СКАЛЬКУЛЯВАЦЬ док. торг, скалькулювати.
СКАЛЬНЬІ у різн. знач, скельовйй, скельний.
СКАЛЬПАВАНЬІ скальпований, оскальпований.
СКАЛЬПАВАЦЬ недок. і док. скальпувати,
(док.) оскальпувати.
СКАМАРОСТВА с . 1. скомороство; 2. блазен
ство; штукарство.
СКАМАРОХ ч . 1. істор. скоморох; 2. розм. знев.
блазень, штукар.
СКАМАРОШНІЧАЦЬ недок. 1. бути скоморо
хом; 2. рож . блазнювати.
СКАМЕЧАНЬІ 1. прям., перен. зім’ятий, зібга
ний; зжужмлений, перем’ятий; зіжмаканий;
~ная папбра зім’ятий (зібганий, зжужмлений,
зіжмаканий) папір; ~ньш слбвьі зім’яті ^зі
бгані) слова; с. твар зім’яте (зібгане) облич
чя; 2. рож . стйснутий, зціплений.
СКАМбЧВАЦЦА недок., СКАМЯЧЬІЦЦА док.
1. м’ятися, зім’ятися, пом’ятися; бгатися, зі
бгатися; жужмитися, зжужмитися; переми
натися, перем’йтися; (рож .) жмакатися, зі
жмакатися; 2. недок. пас. м’йтися, бгатися,
жужмитися, переминатися; жмакатися.
СКАМбЧВАЦЬ недок., СКАМбЧЬІЦЬ / СКАМЯЧЬІЦЬ док. 1. м’йти, зім’йти, пом’йти;
бгати, зібгати; жужмити, зжужмити; переми
нати, перем’йти; (розм.) жмакати, зіжмакати;
-чьіць паперу зім’йти (пом’йти, зібгати,
зжужмити) папір; 2. обл. (кулак) стискати,
стйснути; зціплювати, зціпити.
СКАМПЕНСАВАНЬІ компенсований. — Див.
ще скампенсаваць.
СКАМПЕНСАВАЦЬ док. компенсувати; с. стра
ти компенсувати (покрйти) збйтки.
СКАМЯЧЬІЦЦА див. скамечвацца.
СКАМЯЧЬІЦЬ див. скам&чваць.
СКАНАПАЦІЦЬ док. вйтратити на конопачен
ня.
СКАНАПАЧАНЬІ вйтрачений на конопачен
ня. — Див. ще сканап&ціць.
СКАНДЗІРАВАННЕ с. і СКАНДЗІРО^КА ж.
скандування с.
СКАНДЗІРАВАНЬІ скандований. — Див. ще
скандзіраваць.
СКАНДЗЇРАВАЦЦА недок. пас. скандуватися.
СКАНДЗІРАВАЦЬ недок. і док. скандувати.
СКАНДЗІРОУКА див. скандзіраванне.
СКАНСТРУЯВАНЬІ сконструйований. — Див.
ще сканструяв&ць.
СКАНСТРУЯВАЦЬ док. сконструювати.
СКАНЦЗНТРАВАНА прислівн. сконцентровано.
СКАНЦЗНТРАВАНАСЦЬ ж . сконцентрованість.
СКАНЦЗНТРАВАНЬІ прям., перен. сконцен
трований. — Див. ще сканцзнтрбуваць.
СКАНЦЗНТРО^ВАЦЦА недок., СКАНЦЗНТРАВАЦЦА док. прям., перен. концентрува
тися, сконцентруватися.
СКАНЦЗНТР0?ВАЦЬ недок., СКАНЦЗНТРАВАЦЬ док. прям. концентрувати, сконцен
трувати; -ваць вбйскі сконцентрувати вій
ська; ~в&ць ув^гу сконцентрувати увагу.
СКАНЧ&ННЕ с. закінчення, скінчення; кі-
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нёць ч.; Ос. свету кінець світу; да ~ння свёту
до кінцй світу; назавждй.
СКАНЬ ж. філігрань.
СКАПАНЫ 1. закапаний, обкапаний, покрапаний; 2. вйкапаний. — Див. ще ск&пваць.
СКАПАНЫ і СКОПАНЫ 1. скопаний, поско
пуваний, покопаний; 2. зрйтий, порйтий. —
Див. ще скбпваць.
СКАПАЦЬ див. ск&пваць.
СКАПАЦЬ див. скбпваць.
СКАПВАЦЬ недок., СКАПАЦЬ док. рож. 1. (су
цільно вкривати краплями) закапувати, зака
пати, обкапувати, обкапати, (док.) покрапа
ти; 2. (витрачати) викапувати, вйкапати.
СКАПЇРАВАНЬІ прям., перен. скопійований. —
Див. ще скапіраваць.
СКАПЇРАВАЦЬ док. прям., перен. скопіювати;
с. чарцёж скопіювати креслення; с. жэст ско
піювати жест.
СКАПУЦІЦЦА док. рож . груб, дуба д&ти, дуба
врізати, ґиґнути.
СКАПЫЦ1ЦЦА док. 1. (про коня) спіткнутися;
2. прост, звалйтися з ніг; (з утоми — ще)
ухекатися; (умерти) дуба д£ти, дуба врізати,
ґиґнути; 3. перен. спіткнутися, зробйти хиб
ний крок.
СКАШ>ІЦІЦЬ док. рож . 1. (про коня) потоп
тати, розтоптати копйтами; 2. перен. (про лю 
дину) звалйти з ніг, збйти з ніг.
СКАПІ>ІЧАНЬІ дієприкм. у знач прикм. потоп
таний, стоптаний.
СКАРАБАЦІЦЦА док. зжолобитися, пожоло
битися, скоробитися, скрутйтися, (про бага
то, про все) покрутитися; скура -бацілася шкі
ра зжолобилася (пожолобилася, скрутйлася).
СКАРАБАЦІЦЬ док. зжолобити, пожолобити,
скоробити, скрутйти.
СКАРАБАЧАНЫ зжолоблений, пожолоблений,
скороблений, кручений, скручений, (про ба
гато, про все) покручений, покрйвлений. —
Див. ще скараб&ціць.
СКАРАДЗЇЦЦА недок. пас. скородитися, (бо
роною — ще) волочйтися.
СКАРАДЗІЦЬ недок. скородити; (бороною — ще)
ВОЛ04 йти.

СКАРАДЗЬБА ж. с.-г. скородження с., воло
чіння с.
СКАРАСНЫ див. скбрасны.
СКАРАСПЁЛАСЦЬ ж. 1. скоростйглість, ско
роспілість; 2. перен. (недостатня продума
ність) скороспілість.
СКАРАСПЁЛЫ 1. скоростйглий, скороспілий;
~лая бульба скоростйгла картопля; 2. перен.
(швидко зроблений, не досить продуманий) ско
роспілий; с. вывад скороспілий вйсновок.
СКАРАХОД ч. швидкохід, скороход, скорохід,
скороходець; 0 ббты-скарахбды фолькл. чо
боти-скороходи.
СКАРАХОДНЫ швидкохідний; с. танк військ.
швидкохідний танк.
СКАРАЦЁЧНА прислівн. швидкоплйнно.
СКАРАЦЁЧНАСЦЬ ж. швидкоплйнність; скороминущість, скороминучість.
СКАРАЦЁЧНЫ книжн. швидкоплйнний; (який
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швидко минає) скороминущий, скоромину

чий.
СКАРАЧАЛЬНАСЦЬ ж. 1. мат. скоротність;
2. фізіол. скоротливість, скоротність.
СКАРАЧАЛБНЬІ 1. мат. скоротнйй; -ныя лікі
скоротні чйсла; 2. фізіол. скоротливий, ско
рочувальний.
СКАРАЧАЦЦА недок., СКАРАЦЇЦЦА док. 1. у
різн. знач, скорочуватися, скоротйтися; адлёгласць - ділася відстань скороталася (змен
шилася); тірмін раббт -ціуся термін (строк)
робіт скоротався; дроб мбжа -ціцца дріб мо
же скоротйтися; мышца -ділася м’яз скоро
тався; вытвбрчасць -ділася виробнйцтво ско
роталося (згорнулося); 2. недок. пас. скоро
чуватися, згортатися.
СКАРАЧАЦЬ недок., СКАРАЦЇЦЬ док. у різн.
знач, скорочувати, скоротати; -ціць артыкул
скоротити статтю; -ціць термін скоротйти
термін (строк); -ціць штаты скоротати шта
ти; -ціць дроб скоротйти дріб; -ціць вытвбр
часць скоротйти (згорнути) виробнйцтво.
с к а р а ч Ф н н е с. 1. у різн. знач, скорочення,
(незак. д. — ще) скорочування; с. штатау ско
рочення штатів; с. раббчага дня скорочення
робочого дня; с. дрббау скорочення дробів;
с. мышцы скорочення м’яза; с. вьітвбрчасці
скорочення (згортання) виробництва; 2. (ско
рочене позначення; пропуск у тексті) скоро
чення; спіс умбуных -нняу спйсок умовних
скорочень; п’ёса ідзе са -ннямі п’єса йде зі
скороченнями.
СКАРБ, род. скарбу ч. 1. у різн. знач, скарб;
ск&рбы нётрау скарбй надр; скарбы сусвётнай
культуры скарбй світової культури; знайсці с.
знайти скарб; хлбпец — проста с. хлопець —
просто скарб; х&тні с. хатній (домашній)
скарб; 2. майно с., статки мн.; набьіць с. здо
бути (придбати, цажйти) майно (статки);
3. заст. (майно, гроші) скарб, (рідко) казна ж.
СКАРБНІК ч . істор. підскарбій, скарбнйк.
СКАРБНІЦА ж. 1. істор. скарбнйця; 2. перен.
скарбниця; с. мастаціва скарбнйця мистецтва.
СКАРБОВЫ 1. істор. скарбовйй; 2. заст. ка
зенний; державний; с. маёнтак казенний
маєток.
с к а р б О н а ч н ы карнавковий, карнавочний.
СКАРБОНКА ж. 1. (для зберігання грошей)
скарбнйчка, карнавка; 2. (для збирання гро
шей) карнавка; 3. перен. (запас грошей; м ай
но, багатство) скарбнйця.
СКАРБУТ ч. заст. цинга ж.
СКАРБУТНЫ цинготний.
СКАРГА ж. у різн. знач, скарга; кніга -гау і
прапанбу кнйга скарг і пропозицій.
СКАРГАВЬІ юр. скарговйй.
СКАРЖНІК ч. скаржнйк.
СКАРЖНІЦА ж . скаржнйця.
СКАРМІЦБ див. скбрмліваць.
СКАРОМІНА і СКАРОМНІНА ж . розм. ско
ромина, скором ч., скоромне.
СКАРОМНАЕ імен. розм. скоромне.
СКАРОМНЫ 1. пел. скоромний; с. дзень ско
ромний день; І. перен. (непристойний) маснйй, скоромний; с. анекдбт масний анекдот.

СКАТАВАЦЬ

СКАРОНБІ скорений, покорений.
СКАРЧАНЕЛАСЦЬ ж . закляклість, задубілість,
одубілість.
с к а р ч а н Е л б і покляклий, закляклий, окляклий, задубілий, задублий, одубілий, подубілий; закоцюблий; замерзлий. — Див. ще
скарчанець.
СКАРЧАНЕЦБ док. (змерзнути; захолонути)
поклякнути, заклякнути, заклякти, (про ба
гатьох, про всіх) позаклякати; задубіти, оду
біти, (про багатьох, про всіх) подубіти, подубнути; (розм.) закоцюбнути, закоцюбти,
замерзнути, замерзти.
СКАРЬІСТАННЕ с використання.
СКАРБІСТАНБІ вйкористаний; зужйтий, зу
житкований. — Див. ще скарьістбуваць.
СКАРБІСТОУВАННЕ с . використовування, ви
користання.
СКАРБІСТОУВАЦЦА недок. пас. використову
ватися.
СКАРБІСТОУВАЦБ недок., СКАРБІСТАЦЬ док.
(що) використовувати, використати (що); ко
ристуватися, користатися (чим), послугову
ватися, послугуватися (чим), (розм.) зужива
ти, зужйти (що), зужитковувати, зужиткува
ти (що); -таць відьі вйкористати знання;
-таць у артикуле рукапісньїя матзрьіяльї вйкористати в статті рукописні матеріали.
СКАРЙЖАНБІ 1. покручений, покрйвлений;
2. перен. спотворений. — Див.
скарЗжьїць.
СКАРЗЖЬІЦБ док. розм. 1. покрутйти, покривйти; 2. перен. спотворити.
СКАРАЙ прислівн. вищ. ст. швйдше, (рідше)
скоріше, скоріш, хутче, хутчій, хутчіш, хут
чіше; ЧЬІМ с., тьім лепш що швйдше, то ліпше
(краще), чим швйдше, тим ліпше (краще);
єн с. падббньї на маці, чьім на бацьку він швйд
ше (радше, радніше, хутчіш і т. ін.) схожий
на матір, ніж (як) на батька; г§та трЗба зрабіць с. це треба зробйти швйдше (якнайшвйдше, щонайшвйдше); 0 с. за усе найімо
вірніше, мабуть.
СКАРФЙШБІ прикм. вищ. ст. швидший, (рід
ше) скоріший, бистріший, прудкіший, хуткі
ший.
СКАРЗКЦЇРАВАЦБ док. скоректувати, скоригувати.
СКАРФЛБІ зашкарублий; засохлий.
СКАРФЦБ док. зашкарубнути; (прям. — ще)
пошкарубнути, пошкарубіти, пошкарубити
ся; засохнути, засохти.
СКАСАВАНБІ і СКАСОВАНБІ 1. скасований;
2. розірваний; 3. юр. скасований. — Див. ще
скасбуваць.
СКАСАВУРБІЦЦА док. розм. подивйтися ско
са.
СКАСАВУРЬІЦЬ док. розм. (про непривітний
погляді скосйти очі.
СКАСОУВАЦБ недок., СКАСАВАЦБ док.
1. (закон, розпорядження) скасовувати, ска
сувати; 2. (угоду, шлюб) розривати, розірва
ти; 3. юр. скасовувати, скасувати.
СКАТАВАНБІ (замучений тортурами) скатова
ний. — Див. ще скатаваць.
СКАТАВАЦЬ док. (тортурами) скатувати.
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СКАЧКАПАДОБНА прислівн. стрибкоподібно.
СКАЧКАПАДОБНАСЦЬ ж . стрибкоподібність,
стрибкуватість.
СКАЧКАПАДОБНЬІ стрибкоподібний, стриб
куватий.
СКАЧКІ, -чак мн. спорт, перегони, (рідко) вер
хогони, скачки.
СКАЧКОВЫ спорт, стрибковий.
СКАЧОК, -чка ч. у різн. знач, стрибок; с. у
да$Ькыню стрибок у довжину; с. з парашутам
стрибок з парашутом; с. температуры стри
бок температури.
СКВАПНА прислівн. жадібно, пожадливо, за
жерливо, хтйво; несйто, ненажерливо.
СКВАПНАСЦЬ і КВАПНАСЦБ жадібність, жа
доба, пожадливість, зажерливість, хтйвість;
несйтість, ненажерливість.
СКВАПНЬІ / КВАПНЫ жадібний, пожадливий,
зажерливий, хтйвий; несйтий, ненажерли
вий; с. на кнігі (да кніг) жадібний книжок (на
книжкй, до книжок); с. чалавёк жадібна (по
жадлива, зажерлива, ненажерлива) людйна.
СКВАР ч. розм. спека ж ., спекота ж.
СКВАРБІЦЬ недок. 1. (про сало) смажити, жа
рити, шкварити; 2. (про сонце) пектй, палйти, (розм.) жарити, смалйти, шкварити, сма
жити, пряжити, пражити.
СКВІРЧЇЩЬ недок. розм. верещати.
СКВЯРЦЇСЯ недок. прост, верещати, пищати.
СКЁМ1ЦБ док. зметикувати, зміркувати.
СКЇБА ж. у різн. знач, скйба, скйбка; с. чбрнага
хлеба скйбка чорного хліба; -бы узаранай
зямлі скиби зораної (вйораної) землі; 0 адр£заная с. відрізана (відкраяна) скйба (скйбка).
СКЇБІНА ж. розм. скйба.
СКІВІЦА ж. анат. шелепа.
СКІВІЧНЬІ анат. щелепний, щелеповий.
СКІДАЛБНІК ч. техн. скидач.
СКЩАЦЦА недок. 1. скидатися, падати; 2. (зби
рати гроші) складатися, скидатися; 3. пас.
скидатися; знйжуватися, збавлятися, спус
катися, складатися.
СКІДАЦБ недок., СКІНУЦЬ док. 1. у різн. знач.
скидати, скйнути; -нуць вазбн з акна скйнути вазон з вікна; -нуць дэсант скйнути де
сант; -нуць путы нявблі скйнути кайдани не
волі; -нуць ббты скйнути чоботи; -нудь з
галавы хустку скйнути з головй хустку; -нуць
салбму у кучу скйнути солому в купу; -нуць
гадбу дзёсяць скйнути років десять; -нуць
манархію скйнути монархію; карбва -нула
цялё корова скйнула теля; -нуць вбды у мбра
скйнути води в море; 2. розм. (зменшувати
ціну) знйжувати, знижати, знйзити, збавля
ти, збавити, спускати, спустйти, (багато)
поспускати; скидати, скйнути, (багато) по
скидати; -нуць сбпгі дзве знйзити (збавити,
спустйти, скйнути) сотні дві (зо дві сотні);
3. (збирати гроші) складатися, скластися,
скидатися, скйнутися; -нуць па дваццаць ты
сяч на пакупку скластися (скйнутися) по два
дцять тйсяч на покупку (закупи); 0 -нуць
маску скйнути маску; -нуць ярмб скйнути
ярмо (кормйгу); як вбкам -нуць скільки вйдно оком; -нуць цяжар скйнути тягар; -нуць

СКЛАДАЦЬ
з рахунку скйнути з рахунку, перестати зва
жати (на кого, що), не брати більш до уваги
(кого, що).

СКІДКА ж. 1. (дія) скидання с., скйнення с.;
2. (зменшення ціни) знйжка; прбдаж тав&рау
са -кай прбдаж товарів зі знйжкою; 3. мисл.
скйдка, стрибок ч.; заяц зрабіу -ку заєць зробйв стрибок.
СЮРАВАНЬІ скерований, спрямований. — Див.
ще скірбуваць.
СКІРОУВАЦЦА недок., СКІРАВАЦЦА док.
скеровуватися, скеруватися, спрямовувати
ся, спрямуватися.
с к і р О у в а ц ь недок., СКІРАВАЦЬ док. скеро
вувати, скерувати, спрямовувати, спрямува
ти; -ваць кбней уббк скерувати (спрямувати)
коней убік; -ваць пбгляд на што-нёбудзь ске
рувати (спрямувати) пбгляд на що-нёбудь.
СКЛАД1ч. (запас чого-небудь, приміщення) склад;
(малих розмірів) комора ж.; с. збрбі склад
зброї; працаваць на -дзе працювати на складі.
СКЛАД2, род. складу ч. (структура; характер)
склад; с. прэзщыума склад презйдії; с. фігурьі
склад (будова) фігури; с. душы склад душі;
лека'чны с. лексйчний склад; с. д^мак на
прям думок, спосіб думання (мйслення); ні
складу ні ладу ні складу ні ладу; ні ладу ні
поладу; і гич не до речі.
СКЛАД3 ч. лінгв. склад; чыт&ць па -дах читати
по складах, (прост.) слебізувати, слебезува
ти; адкрыты с. відкрйтий склад; закрыты с.
закрйтий склад.
СКЛАДАВБІ див. складскі.
СКЛАДАЕМАЕ с. мат. доданок ч.
СКЛАДАЛЬНІК ч. (автор) укладач, упорядник.
СКЛАДАЛЬНПДА ж . укладачка, упорядниця.
с к л а д А н а прислівн. складно.
СКЛАДАНАЗАЛЁЖНЫ грам, складнопідрядний.
СКЛАДАНАЗЛУЧАНЬІ грам, складносурядний.
СКЛАДАНАКВЁТНЫ бот. складноцвітий.
СКЛАДАНАКВЁТНЫЯ імен. мн. бот. складно
цвіті.
СКЛАДАНАСКАРОЧАНЫ: -нае слбва лінгв.
складноскорочене слово.
СКЛАДАНАСУЗАЛЁЖНБ1 грам, складносупід
рядний.
СКЛАДАНАСЦЬ ж. складність.
СКЛАДАНЧЬІК ч. розм. ножик (складаний)',
(обл.) цизброк.
СКЛАДАНЬІ 1. у різн. знач, складнйй; -нае р$чыва складна речовина; с. сказ грам, складне
речення; -ная малатарня складні молотарка;
-ная задача складне завдання; 2. (про ніж)
складаний.
СКЛАДАПАДЗЁЛ, -лу ч. грам, складоподіл.
СКЛАДАУТВАРАЛЬНЬІ грам, складотвбрчий,
складовий.
СКЛАДАЦЬ і СКЛАДВАЦЬ недок., СКЛАСЦІ
док. 1. Vрізн. знач, складати, скласти, (бага
то, усе) поскладати; (стискати — ще) стуля
ти, стулювати, стул йти; -ці дрбвы скл&сти
дрова; -ці рЗчы у чамад&н скласти речі у ва
лізу; -ці з кубікау вёжу скласти з кубиків
вежу; -ці ліст папёры папал&м скласти аркуш
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паперу навпіл; -ці з сябё абавязкі скласти з
себе обов’язки; -ці збрбю скласти зброю; ён
усю віну склау на мяне він усю вину звернув
(склав, скинув, звалйв) на мене; 2. складати,
скласти, створювати, створйти; -ці камісію
створйти комісію; -ці пратакбл скласти про
токол; -ці пёсню скласти (створйти) пісню;
-ці слбртіік укласти (упорядкувати) словнйк;
-ці думку скласти уявлення; 3. мат. додава
ти, додати, складати, скласти; -ці два лікі
додати (скласти) два числа; 4. (утворити
певну кількість чого-небудь у підсумку, сумі)

становйти (недок.)’, вьадаткі мбгуць -ці суму у
нёкалыи тысяч сума видатків може становй
ти кілька тйсяч; 0 сядзёць скл&ушы рукі си
діти склавши (згорнувши) руки; посиденьки
(посидінки, посідки) справлйти.
СКЛАДАЮЧАЯ ж. імен, мат., мех. складова.
СКЛАДАЮЧЬІ прикм. твірнйй.
СКЛАДЗЇРАВАННЕ с. спец, складування.
СКЛАДЗІРАВАНЬІ спец, заскладований. —
Див. ще складзіраваць.
СКЛАДЗІРАВАЦЦА недок. пас. спец, складува
тися, приміщатися (поміщатися) у складі.
СКЛАДЗІРАВАЦЬ недок. і док. спец, складува
ти, заскладувати, приміщати (поміщати) в
складі, примістйти (помістйти) у складі.
СКЛАДКА1 ж. І. скл&дка; зморшка; зборка,
(мн.) зборки, збори; (мн.: на халявах, одязі
рідко — ще) брйжі; спадніца у -кі спіднйця у
складки (в зборки, в збори); штаны з адпрасав&ньїмі -камі штанй з напрасованими
складками; адвісльїя -кі на шьп відвислі склад
ки (зморшки) на шйї; 2. геол. складка, скла
дина, згортка; -кі гбрных парбд складки
(складини, згортки) гірськйх порід.
СКЛАДКА2 ж. фолькл. вйгадка, байка.
СКЛАДКАВАТАСЦЬ ж . геол. складчастість.
СКЛАДКАВАТАКРЫЛЫ ентом. складчастокрйлий.
СКЛАДКАВАТАКРЬІЛЬІЯ у знач. імен, ентом.
складчастокрйл і.
СКЛАДКАВАТЫ 1. складчастий; (про обличчя)
зморшкуватий; (про одяг — ще) збористий;
(який має багато складок — ще) ряснйй;
1. геол. складчастий.
СКЛАДКА^ТВАР^ННЕ с. геол. складкоутво
рення, складкотворення.
СКЛАДНЫ складний; (про виклад — ще) до
ладний; (про зовнішній вигляд — ще) зграб
ний; (про гарну статуру — ще) статурний.
СКЛАДНІЇ складаний, (рідко) складнйй; с.
метр складений метр.
СКЛАДОВЬІ лінгв. складовий; -вае пісьмб скла
дове письмо.
СКЛАДСКІ і СКЛАДАВЬІ (який стосується, по
в'язаний зі складом) складовйй, складськйй.
СКЛДЦЧЬІНА ж. складка, складчина; у -ну у
складку, у складчину.
СКЛАДЧЫННЫ складковий.
СКЛАНЁННЕ с. грам. 1. відмінювання; с. прымётшкау відмінювання прикметників; 2. від
міна ж .; назбунікі пёршага скланёння іменни
ки першої відміни.
СКЛАНЙЛЬНАСЦЬ ж. грам, відмінюваність.
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СКЛАШІЛЬНЬІ грам, відмінюваний; -ныя
часцшы мбвы відмінювані частйни мови.
СКЛАНЙЦЦА недок. грам, відмінюватися.
СКЛАНЙЦЬ недок. 1. грам, відмінювати; 2. перен. розм. повторювати, повторяти; 0 с. на
усе лады шпетити по-всякому, повторювати
(повторяти) на всі ладй.
СКЛАСЦІ див. складаць.
СКЛЕП ч. 1. погріб, підвал; (для зберігання хар
чів — ще) льох, (обл.) пивнйця ж:, (підвал ,
підземелля — ще) склеп; вінньї с. вйнний по
гріб, (підвал — ще) пивнйця ж.; парахавы с.
пороховйй погріб; 2. (поховальний) склеп,
(рідко) склепіння с.
СКЛЁПАВЫ 1. пофібнйй; льоховий; 2. склеп
ний.
СКЛЁВАНЫ див. скляваны.
СКЛЁПАНЫ див. скляпаны.
СКЛЁПАЧНЫ техн. склёпувальний.
СКЛЁПВАННЕ с. техн. склепування.
СКЛЁПВАЦЦА недок. звор., пас., СКЛЯПАЦЦА док. техн. склепуватися, склепатися.
СКЛЁПВАЦЬ недок., СКЛЯПАЦЬ док. техн.
склёпувати, склепати.
СКЛЁПКА ж. техн. 1. (дія) склёпка, (незак. д.
— звичайно) склёпування с.; 2. (місце, де
склепане що-небудь) склёпане с., склёпка.
СКЛЁПШЧЫК ч. склёпувальник.
СКЛЁУВАЦЦА недок. пас. скльовуватися.
СКЛЁУВАЦЬ недок., СКЛЯВАЦЬ док. у різн.
знач. скльовувати, склювати.
СКЛОКА ж. чвара, чвари.
СКЛОН, -ну ч. грам, відмінок; назбуны с. називнйй відмінок; рбдны с. родовйй відмінок;
вінавальнн с. знахідний відмінок; твбрны с.
орудний відмінок; кл(чны с. кличний відмі
нок; ускбсныя -ны непрямі відмінки.
СКЛОНАВЫ грам, відмінковий.
СКЛ1>1ЧАНЫ обл. 1. скуйовджений, покуйов
джений, закуйовджений; 2. зім’ятий, зібга
ний; зжужмлений, перем’ятий; зіжмаканий.
— Див. ще склычваць.
СКЛЬІЧВАЦЦА недок., СКЛЫЧЫЦЦА док. обл.
1. м’ятися, зім’ятися, пом’ятися; бгатися, зі
бгатися; жужмитися, зжужмитися; переми
натися, перем’ятися; (розм.) жмакатися, зі
жмакатися; 2. скуйовджуватися, скуйовди
тися, куйовдитися, покуйовдитися, закуйов
дитися;
кошлатися,
покошлатися,
скошлатися; 3. недок. пас. м’ятися, бгатися,
жужмитися, переминатися; скуйовджуватися,
куйовдитися, кошлатися.
СКЛЙЧВАЦЬ недок., СКЛЙЧЬІЦЬ док. обл.
1. (волосся, шерсть) скуйовджувати, скуйов
дити, куйовдити, покуйовдити, закуйовди
ти; кошлати, покошлати, скошлати; 2. (па
пір, солому тощо) м’яти, зім’яти, пом’яти;
бгати, зібгати; жужмити, зжужмити; переми
нати, перем’яти; (розм.) жмакати, зіжмакати.
СКЛЮД ч. тесл. тесло с., барда ж.
СКЛЮДАВАННЕ с. тесл. тесання.
СКЛЮДАВАНЫ тесл. тёсаний, (док.) обтёсаний. — Див. ще склюдав&ць.
СКЛЮДАВАЦЦА недок. пас. тесл. тесатися.
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СКЛЮДАВАЦЬ недок. тесл. тесати.
СКЛЯВАНЫ і СКЛЁВАНЫ скльований. Див. ще склёуваць.
СКЛЯВАЦЬ див. склёуваць.
СКЛЯПАНЫ і СКЛЁПАНЫ техн. склепаний.
— Див. ще склёпваць.
СКЛЯПАЦЦА див. склёпвацца.
СКЛЯ ПАЦЬ див. склёпваць.

СКЛЯПЁН1СТЫ склепйстий, склепінчастий.
СКЛЯПОК, -пка ч. зменш, погрібець.
СКЛЯСЦЇ док. проклястй, заклястй.
СКНАРА ч. і ж. скнара, скупар ч., скупій ч.,
(розм.) скупердяй.
СКНАРЛІВАСЦЬ ж. розм. несхв. скнарість,
скупість.
СКНАРЛ1ВЫ розм. несхв. скнарий, скнарис
тий; скупйй.
СКНАРНІЧАЦЬ недок. розм. несхв. скнарити,
скнарувати; скуп йтися.
СКОБЛЕВЬІ тесл. струговий, скобельний.
СКОБЛЯ ж . тесл. струг ч., струганок ч., ско
бель ч.
СКОВАНАСЦЬ див. скаванасць.
СКОВАНЫ див. скаваны.
СКОК1, род. скбку ч. 1. скік, скакання с.; цйжкі
с. каня важкий скік коня; 2. стрибок, скік; у
два -кі апынууся ля акна за два стрибки опинйвся біля вікна.
СКОК2у знач. прис. розм. скік, плиг, стриб; (про
підстрибування — ще) гопки.
СКОКАМ прислівн. розм. вйстрибом, вйскоком,
з вйскоком, вйстрибцем, вйбриком; (розм.)
підстрибом, підстрибцем, прйстрибом, [з]
підскоком, з прискоком, скоком; 0 то с., то
ббкам і так і сяк, (розм.) і так і перетак.
СКОКІ, -кау тільки мн. танець ч., танці; пусціцца у с. пітй (пустйтися) в танець; с. святбга Віта мед. вітова хвороба, хвороба свято
го Віта; якая песня, такія і с. присл. як і^кають, так і відгукуються; як стукне, так і грюкне.
СКОКНУЦЬ док. і однокр. розм. стрибнути,
плигнути.
СКОЛ, род. скблу ч. 1. (дія) сколювання с.,
сколення с.; 2 . (місце відколення) відкол;
3. зб. відколки; (шматки) уламки, скалкй.
СКОЛАК ч. 1. відколок; уламок, скалка ж.;
2 . зразок; 3. перен. (рідко) сколок; копія ж.;
(достеменна схожість) відбйток.
СКОЛВАННЕ1 с. сколювання; зрубування, об
рубування. — Див. ще скблваць1.
СКОЛВАННЕ2 сколювання. — Див. ще скбл
ваць2.

СКОЛВАЦЦА* недок. звор., пас., СКАЛбЦЦА1
док. (відділятися, відпадати при ударі — про
частину, шматок і т. ін.) сколюватися, ско

лотися; зрубуватися, зрубатися, обрубувати
ся, обрубатися; лёд лёгка -лбуся лід легко
сколовся (зрубався, обрубався).
СКОЛВАЦЦА2 недок. звор., пас., СКАЛОЦЦА2
док. 1. (закріплюватися шпилькою, голкою
й т. ін.) сколюватися, сколотися; стужкі дббра -лбліся стрічкй добре скололися; 2 . (рани
тися чим-небудь гострим, колючим) колотися,
поколотися; увесь -лбуся весь поколовся.

СКОРАСЦЬ

СКОЛВАЦЬ1 недок., СКАЛОЦЬ1 док. (відділя
ти, знімати з поверхні шар, кусок, шматок
чого-небудь ударом) скблювати, сколоти; (лід
і т. ін. — ще) зрубувати, зрубати, обрубувати,
обрубати; -лбць лед сколоти (зрубати, обру

бати) лід.
СКОЛВАЦЬ2 недок., СКАЛОЦЬ2 док. 1. (за

кріплювати, скріплювати що-небудь шпиль
кою, голкою тощо) скблювати, сколоти;
-лбць што-небудзь шпількай сколоти що-не
будь шпйлькою; 2 . (ранити в багатьох місцях
чим-небудь гострим, колючим) колоти, поко
лоти; -лбу нбгі на ржмшчьі поколов ноги на

стерні.
СКОЛКА1ж. сколювання с.; зрубування с., об
рубування с. — Див. ще скблваць1.
СКОЛКА2 ж. сколювання с. — Див. ще скбл
ваць2.

СКОМКАНЬІ (про доповідь, урок і т. ін.) зжужм
лений, вйкладений жужмом, поданий жуж
мом.
СКОМКАЦЬ док. розм. (кваплячись, невдало
зробити щось; зіпсувати через поспіх) зжуж
мити, вйкласти жужмом, подати жужмом; с.
вьіступлбнне зжужмити вйступ, подати вйступ жужмом.
СКОНЧЬІЦЦА док. 1. кінчйтися, скінчйтися,
закінчйтися; 2 . умерти, померти; (розм.) кін
чйтися, дійтй, сконати.
СКОНЧЬІЦЬ док. кінчити, скінчйти, закінчйти, покінчйти; с. раббту кінчити (скінчйти,
закінчити) роббту; с. універспЗт кінчити (скін
чйти, закінчйти) університет; 0 дрЗнна с. по
гано кінчйти (закінчйти).
СКОПАНЬІ див. скап&ньї.
СКОПВАЦЦА недок. пас. скопуватися.
СКОПВАЦЬ недок., СКАПАЦЬ док. 1. (копа
ючи, знімати, зрізати виступ, нерівність і т. ін.
ґрунту) скопувати, скоп йти; 2 . (про тварин,
також перен.) зривати, зрйти, порйти.
СКОРА прислівн. 1. (з великою швидкістю) швид
ко; прудко, хутко; 2 . (через малий проміжок
часу) скоро, швйдко, незабаром, невдовзі.
СКОРАВЬІСЬІХАЮЧЬІ прикм. спец, швидко-

висих&льний.
СКОРАГАВ0РКА ж. скоромовка, швидкомовка.
СКОРАМ, -му ч. 1. скоромне, скбром, скоро
мина ж.; 2 . рел. м’яснйці.
СКОРАМІНУЧЬІ книжн. скороминучий, швидкоплйнний, перебіжний.
СКОРАНЬКА прислівн. скорбнько, швидбнько,
швидесенько, хутбнько, хутбсенько.
СКОРАПІС, -су ч. скоропис.
СКОРАПРАХОДЧЬІК ч. швидкопрохіднйк.
СКОРАПСАВАЛЬНЬІ [який (що) швидко псує
ться] швидкопсувний.
СКОРАСНІК ч. швидкісник.
СКОРАСНІЦА ж. швйдкісниця.
СКОРАСНЬІ і СКАРАСНЬІ швйдкісний; с.
а^гббус швйдкісний автобус; -нае рЗзанне
мет&лау швидкісне різання мет&лів.
СКОРАСЦЬ ж . у різн. знач, швйдкість; вялікая
с. велйка швйдкість; мал&я с. мала швйд-
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кість; карббка -цей коробка швидкостей;
касмічная с. космічна швйдкість.
СКОРАСШЬІВЛЛЬНІК ч. швидкозшивач.
СКОРМЛЕНЫ згодований. —Див. скбрмліваць.
СКОРМЛІВАННЕ с . згодовування.
СКОРМЛІВАЦЦА недок. пас. згодовуватися.
СКОРМЛІВАЦЬ недок., СКАРМЙЦ» док. зго
довувати, згодувати; -міць карбвам кукурузны сілас згодувати коровам кукурудзяний
сйлос.
СКОРЫ (у русі, діях) швидкйй, (рідко) скорий;
(фолькл.) бйстрий; прудкий; (розм.) хуткйй;
с. пбезд швидкйй поїзд (потяг); с. на распра
ву швидкйй на розправу; б&чыш, які с. ач
(бач), якйй прудкйй (проворний); 0 на -рую
руку на швидку руку, нашвидку, нашвидку
руч; (квапливо) похапки, похапцем; с. на руку
бйстрий (скорий) на руку.
СКОУВАЦЦА недок. звор., пас., СКАВАЦЦА
док. сковуватися, скуватися; стинатися, стя
тися, зітнутися. — Див. ще скбуваць.
СКОУВАЦЬ недок., СКАВАЦЬ / СКУЦЬ док.
сковувати, скувати; (льодом річку, озеро тощо
— ще) стинбти, стяти, зітнути; скаваць сякёру
скувати сокйру; скаваць звёны ланцуга ску
вати ланки ланцюга; скаваць сільї вбрага ску
вати сйли ворога; марбз скавау вбзера мороз
скував (стяв, зітнув) озеро.
СКОУКА ж . техн. 1. ( д і я ) скутгя с., (незак. д.
— звичайно) сковування с.; 2 . (місце, де ско
ване що-небудь) сковане.
СКОУШЧЬІК ч. спец, сковувач.
СКОЦ1СТЫ пологий, положистий, розлогий,
розложистий, похйлий; спадистий, згорис
тий.
СКОЧКА1 ж. обл. блоха.
СКОЧКА2 ж і СКОЧКІ бот. молодйло с., заяча
капуста.
СКРАБАЛКА ж . розм. скребачка, скребок ч.,
шкребок ч.
СКРАБАЦЬ недок. розм. шкрябати; -баюць мьішы шкрябають мйші.
СКРАБЁННЕ с. 1. скобління; скребіння, скромадіння; 2 . чйщення.
СКРАБЛО див. скрЗбла.

СКРАБНІК, -ка ч. спец, скоблйльник.
СКРАБОК, -бка ч. скребачка ж, скребок, шкре
бок.
СКРАЗНЬІ 1. крізнйй, наскрізний; -ная рана
крізна (наскрізна) рана; -н&я брыгада наскрізна бригада; ~ныя сюж§тныя лініі наскрізні сю
жетні лінії; 2. просвітчастий; ажурний; с.
цюль просвітчастий (ажурний) тюль.
СКРАЗНЙК, -ку ч. протяг; (розм.) продув.
СКРАМНЁЙ прислівн. вищ. ст. скромніше.
СКРАМНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. скромніший.
СКРАНАННЕ с . 1. зрушення; 2. геол., техн.
зсув ч.
СКРАНАЦЦА недок, звор., пас., СКРАНУЦЦА
док. 1. зрушуватися, зрушитися, (док.) зво
рухнутися; цяпгїк -нууся з мёсца потяг (по
їзд) зрушився з місця; 2 . зсуватися, зсовува
тися, зсунутися.
СКРАНАЦЬ недок., СКРАНУЦЬ док. 1. (з міс
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ця) зрушувати, зрушити, (док.) зворухнути;
-нуць ш&фу зрушити шафу; 2. зсувати, зсо

вувати, зсунути.
СКРАНУТЬІ 1. зрушений; 2. зсунутий, зсуне
ний. — Див. ще скранаць.
СКРАПЛЙЛБНЫ мед. закріпнйй; с. србдак закріпнйй засіб.
СКРАПЛЙЦЬ недок., СКРАПІЦЬ док. (шлунок)
закріплювати, закріпляти, закріпйти.
СКРОБАЦЬ див. скрЗбаць.
СКРОГАТ див. скрьігат.
СКРОЗЬ 1. прислівн. скрізь; усюди, повсюди,
повсюдно; цішьіня стаіць с. тйша стоїть
скрізь (усюди, повсюди, повсюдно); с. рос
лес скрізь (усюди, повсюди, повсюдно) ріс
ліс; 2. прислівн. розм. (у всі часи) завжди; ён
с. жыу вбльна він завждй жив вільно; 3. прийм.
зі знах. в. крізь; с. галіньї хвбі прабіваліся прамяні сбнца крізь гілки сосни пробивалося со
нячне проміння (промені сонця); 0 як с. зямлю праваліуся як (мов, немов, наче, неначе)
крізь землю провалйвся (пішов); гатбу с.
зямлю праваліцца ладен (радніший, хотів би
і т. ін.) крізь землю пітй (провалйтися).
СКРОНЕВЬІ скроневий, (рідше) висковйй.
СКРОНЬ ж. скроня, (рідше) висок ч.
СКРУГЛЕНЫ округлений; закруглений, за
округлений.
СКРУГЛЙЦЦА недок. звор., пас., СКРУГЛЇЦЦА док. округлятися, округлюватися, округлйтися; закруглюватися, закруглятися, закруглйтися, заокруглюватися, заокруглитися.
СКРУГЛЙЦЬ недок., СКРУГЛЇЦЬ док. округ
ляти, округлювати, округл йти; закруглюва
ти, закругляти, закруглйти, заокруглювати,
заокруглити.
СКРУКАВАНЬІ спец, (зчеплений крюками) скрю
чений. — Див. ще скрукбуваць.
СКРУКОУВАЦЦА недок. пас. спец, скрючува
тися.
СКРУКОУВАЦЬ недок., СКРУКАВАЦЬ док.
спец, (зчеплювати крюками) скрючувати, скрю
чити.
СКРУТ: (кщацца) на с. галавьі (кйдатися) на
відчай душі; наосліп, сліпма; стрімголов.
СКРУТАК, -тка ч. згорток, пакунок; (із соломи
— розм.) віхоть, верчик; (паперу, полотна то
що) сувій.
СКРУТКА ж. розм. (дія) скручування с.
СКРУЧВАЦЬ недок., СКРУЦІЦЬ док. 1. урізн.
знач, скручувати, скрутйти, (багато, усе) по
скручувати; (нитку, мотузку й т. ін. — ще)
зсукувати, зсукати, звивати, звйти; -ціць вярбуку скрутйти (зсукати, звйти) мотузку (мо
тузка); -ціць чарцёж у трубку скрутйти крес
лення в трубку; -ціць цыгарку скрутйти ци
гарку; -ціць гайку скрутйти (відкрутйти) гай
ку; 2 . (складаючи, намотувати на що-небудь)
змотувати, змотати; -ціць вуду змотати вуд
ку; 3. (крутячи, псувати) скручувати, скру
тйти; -ціць ключ скрутйти ключа (ключ);
4. (зв'язувати) скручувати, скрутйти; яму
-цілі рукі йому скрутйли руки; 5. (знесилю
вати судомами) скручувати, скрутйти; пад
вёчар ягб зусі'м -ціла надвечір (під вечір) його
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зовсім скрутйло; 6 . розм. (не повертати борг,
не віддати належне; не виконати обіцяного)

забирати, забрати, затискати, затиснути, об
манювати, обманути, обдурювати, обдурйти,
ошукувати, ошукати, обмахлярувати, обмахлярити (з ким-, чим-небудь); -ціць пазьічаньїя
грбшьі затйснути (забрати) позйчені гроші;
узяла кош і -ціла, не вярнула узяла кошика
(кошеля) та й затйснула (навіки); -ціць вяселле обманути (обдурйти, ошукати, розм.
обмахлярити) з весіллям; 7. (видаливши сере
дину, виготовляти) робйти, зробйти; ~цщь
дудку зробйти дудку; 8 . розм. шахрувати, зашахрувати, шахраювати, зашахраювати, мах
лювати, замахлювати; 0 ~щць галаву (шьію)
скрутйти в’язи, зламати шйю (голову); -ціць
у баранбу рог скрутйти в баранячий ріг; -ціць
чбрту рбгі скрутйти чортові роги.
СКРЬІВАДУШНІЧАЦЬ док. розм. проявйти
лицемірство; удатися до лицемірства.
СКРЬІВАННЕ с. приховання, заховання; ута
єння, затаєння.
СКРЬІВАЦЦА недок. пас., СКРЙЦЦА док. хо
ватися, сховатися, заховуватися, приховува
тися, приховатися; сіфьів&цца пад чужим імем
ховатися під чужйм іменем (ім’ям).
СКРЬІВАЦЬ недок., СКРЬІЦЬ док. ховати, при
ховувати, приховати, заховувати, заховати;
таїти, утаювати, утаїти, притаювати, прита
їти, затаювати, затаїти, (недок.) крйтися (з
чим); скрмць свае пачуцці приховати (прита
їти, утаїти) свої почуття.
СКРЬІВЇЦЦА див. скрьіуляцца.
СКРЬІВЩЬ див. скрьіуляць.
СКРЙГАННЕ с. розм. 1. скреготання, скрего
тіння, скреготня ж.; 2 . скрипіння, рипіння,
рйпання.
СКРЙГАТ, -ту і СКРОГАТ, -ту ч. скрегіт; 0 с.
зуббуньї скрегіт зубовний, скрегіт (скреготан
ня) зубів.
СКРЬІГАТАЦЬ недок. 1. скреготати, скреготі
ти; 2 . скрипіти, рйпати, рипіти, (розм.) скрйпати, скрипотіти.
СКРЙГАЦЬ недок., СКРЬІГАНУЦЬ док. і однокр. розм. скреготати, скреготіти, (однокр.)
скрегнути, (піосил.) скрегонути, скреготнути.
СКРЬІГІТАННЕ с. 1. скреготання, скреготін
ня, скреготня ж.; 2 . скрипіння, рипіння, рй
пання.
СКРЬІГІТАЦЬ недок. обл. 1. скреготати, скре
готіти; 2 . скрипіти, рйпати, рипіти, (розм.)
скрйпати, скрипотіти.
СКРЬІЖАВАЛЬНАС ЦЬ ж. біол. схрещуваність.
СКРЬІЖАВАННЕ с. 1. (дія і стан) схрещуван
ня; перетинання; 2 . біол. схрещування; 3. пе
ретин ч.; перехрестя; (двох доріг — ще) роз
доріжжя; на ~нні дзвюх дарбг на перетині
(перехресті) двох доріг; на роздоріжжі.
СКРЬІЖАВАНЬІ / СКРЬІЖОВАНЬІ 1. дієприкм.
у різн. знач, схрещений; 2 . у знач, прикм. пе
рехресний. — Див. ще скрьіжбуваць.
с к р ь іж О у в а ц ц а недок., СКРЬІЖАВАЦЦА
док. 1. у різн. знач, схрещуватися, схрестйти ся; перехрещуватися, перехрестйтися; (про
дороги, лінії — ще) перетинатися, перетятися;
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2 . недок. пас. схрещуватися, перехрещувати
ся; перетинатися.
СКРЫЖОУВАЦЬ недок., СКРЫЖАВАЦЬ док.
схрещувати, схрестйти; перехрещувати, перехрестйти; перетинати, перетяти; ~в&ць раслшы біол. схрестйти рослйни; ~в&ць лшіі схрес
тйти (перехрестити, перетяти) лінії; 0 скрыжаваць мячы (шпал) схрестити мечі (шпаги).
СКРЫЛЁК, -льк& і СКРЙЛІК ч. скйбочка ж.\
шматочок, (рідше) кусочок, (розм.) кусник;
(хліба — ще розм.) окруши на ж., окрушка ж.
СКРЫЛЬ, род. скрыля ч. (здебільшого про сало,
сир, огірок і т. ін.) скйба ж., (менших розмі
рів) скйбка ж; шматок, (рідше) кусок, ку
сень, (розм.) кусник, кришеник.
СКРЬІЛЙЦЬ недок. розм. [нарізати скибами
(скибками, шматками, куснями) тощо] кришйти.
СКРЙНАЧКА ж. зменш-пестл. коробочка;
скрйнька; ящичок ч., шухлядка.
СКРЙНАЧНЫ і СКРЙНКАВЫ ящиковий;
скриньовйй; коробковий; шухлядний.
СКРЫНДОЛА ж. 1. голобля сохй (рала); 2. ~лы
(мн.: руків’я сохи) чепіги.
СКРЙНЕВЫ скриньовйй, скриньове віко.
СКРЙНКА ж. скрйнька; ящик ч.\ (з віком)
скрйня; (висувний, всувний) шухляда; короб
ка; с. для цвікбу ящик для цвяхів (на цвяхи);
паштбвая с. поштова скрйнька; снарядная с.
снарядний ящик.
СКРЫНКАВЫ див. скрыначны.
СКРЙНЯ ж. 1. скрйня; 2 . спец, ящик ч.
СКРЬІПАННЕ і СКРЫПЁННЕ с. скрипіння,
рипіння, рйпання.
СКРЙПАЦЬ і СКРЫПЁЦЬ недок., СКРЙПНУЦЬ док. однокр. скрипіти, скрйпнути, рй
пати, рипіти, рйпнути; (недок. розм.) скрй
пати, скрипотіти.
СКРЫПАЧ, -ча ч. скрипаль; (заст.) скрйпник,
скрипар.
СКРЙПЕНЬ, -ню ч. бот. іван-чай, хаменерій
(СИатаепегіит а^мії/оИит Ь.); зніт вузьколйстий.
СКРЫПЁЦЬ див. скрыпаць.
СКРЬІПЇЧНЬІ муз. скрипковйй; с. ключ скрипковйй ключ.
СКРЙПКА ж. скрйпка; 0 ігр&ць пёршую ~ку
грати першу скрйпку.
СКРЙТА прислівн. приховано.
СКРЙТНА присівн. потай, потайки.
СКРЙТНАСЦЬ ж. потайність; потайливість.
СКРЙТНІЧАННЕ с. розм. таїння.
СКРЙТНІЧАЦЬ недок. розм. крйтися, таїтися.
СКРЙТНЬІ потайнйй; (про вдачу — ще) по
тайливий; с. чалавек потайлива людйна.
СКРЙТЫ 1. дієприкм. схований, прихований,
захований; утаєний, притаєний, затаєний;
2 . (про вдачу) потайливий; -тая камера при
хована камера. — Див. ще скрываць.
СКРЫУЛЁННЕ с. 1. скрйвлення, вйкривлення, перекрйвлення, (незак. д. — ще) скрйвлювання, викривляння, перекривляння; 2. перен. викривлення.
СКРЙУЛЕНЫ 1. скрйвлений, покрйвлений,
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вйкривлений, перекрйвлений; 2 . перен. ви
кривлений. — Див. ще скрьіулйць.
СКРЬІ^ЛЙЦЦА недок., СКРЬІВІЦЦА док.
1. скривлятися, скрйвлюватися, скривйтися, кривйтися, покривйтися, викривлятися,
викривитися, перекривлятися, перекрйвлюватися, перекривйтися; 2 . перен. (спотворю
ватися) викривлятися, вйкривитися; 3. не
док. пас. скривлятися, скрйвлюватися, кри
вйтися, викривлятися, перекривлятися, перекрйвлюватися.
СКРЬІ&ЛЙЦЬ недок., СКРЬІВІЦЬ док. 1. (робити кривим; морщити обличчя) скривляти,
скрйвлювати, скривйти, кривйти, покривйти, викривляти, вйкривити; перекривляти,
перекрйвлювати, переіфивйти; І. перен. ви
кривляти, вйкривити; 3. безос. перекошува
ти, перекосйти, скрйвлювати, скривйти; ~віла твар (у кагд) перекосило (скривйло) облйччя (у кого).
СКРЬІШАЛЬНАСЦЬ ж. нищівність.
СКРЬІШАЛЬНЬІ див. сакрушальнм.
СКРЬІШАНЬІ 1. скришений, покрйшений;
2 . перен. розм. розтрощений, (про багато, про
все) потрощений. — Див. ще крьпиьщь.
СКРЬІШЬІЦЬ див. крмшмць.
СКРдБАЦЬ і СКРОБАЦЬ недок. розм. 1. шкребтй, шкрйбати, скребтй; 2 . човгати, шаркати;
с. ббтамі човгати (шаркати) чоботами (чобітьмй, чоботями).
СКРдБЕНЬІ 1. дієприкм. скоблений; скрябаний; 2 . прикм. скоблений, шкрябаний; 3. діє
прикм. чйщений; 4. прикм. чйщений. —Див.
ще скрЗбаць.
СКРдБЕНЬ, -бня ч. зоол. скреблик.
СКРЕБЛА і СКРАБЛО с. 1. скребло, скребнйця ж.; 2 . (лопатка для зшкрібання чого-не
будь) скребачка ж.; 3. археол. скребло.
СКРФБЦІ недок. 1. шкребтй, шкрябати, скреб
тй; скоблйти, скромадити; с. падлбгу шкреб
тй (шкрябати, скребтй, скоблйти, скромади
ти) підлогу; с. ногцямі шкребтй (шкрябати)
нігтями; 2 . (молоду городину) шкребтй, шкря
бати, чйстити; с. бульбу шкребтй (скребтй,
шкрябати, чйстити) картоплю; 3. безос. пе
рен. шкребтй, скребтй, шкрябати; 0 на сірцьі
(души) кбшкі скрабуць на серці котй шкре
буть (скребуть), на душі [н&че] мйші шкря
бають (шкребуть, скребуть); клопіт серце крає.
СКРФБЦІСЯ недок. 1. (створювати шум, скре
бучись) шкребтйся, шкрйбатися, шкряботіти,
скребтйся; мйшьі -бліся пад падлбгай мйші
шкреблйся (шкрйбалися, шкряботіли) під
підлбгою; 2 . пас. скоблйтися; шкребтйся,
скромадитися, скребтйся; чйститися.
СКРЙМЗАНЬІ розм. покреслений, почерка
ний. — Див. ще скрЗмзаць.
СКРЙМЗАЦЬ док. розм. покреслити, почерка
ти; с. чйстьі &ркуш папбрьі покреслити (по
черкати) чйстий аркуш паперу; рзд&ктар
~зау артикул редактор покреслив (почеркав)
статтю.
СКРФПНУЦЬ док. розм. поклйкнути, заклйкнути, заклйкти, задубіти, одубіти; (розм.) за
коцюбнути, закоцюбти.

СКУПАНУЦЦА

СКРФСЛЕНЬІ розм. покреслений, почерканий.
— Див. ще скрЗсліваць.
СКРФСЛІВАЦЦА недок. пас. розм. креслитися,
черкатися.
СКР&СЛІВАЦБ недок., СКР&СЛІЦБ док. розм.
креслити, покреслити, черкати, почеркати.
СКУБАННЕ с. скубання.
СКУБЦІ і СКУБАЦЬ недок., СКУБНУЦЬ і
СКУБЯНУЦЬ док. однокр. скубти, скубати,
скубнути; -ці салбму ад стбга скубти солому
зі стогу (з копиці); -ці пёр’е скубти пір’я; іусі
-будь траву гуси скубуть траву; дзеці -буць
бацьку за палітб діти скубуть (смикають)
батька за пальто; мянё -будь з усіх бакбу пе
рен. мене скубуть з усіх боків.
СКУГОЛЕННЕ с. 1. виття; скйглення, скиг
ління; 2 . перен. розм. скйглення, скигління,
скавуління, скімлення. — Див. ще скугбліць.
СКУГОЛІЦЬ недок. 1. вйти, заводити; (жаліб
но — ще) скйглити; (про собаку — ще) скаву
літи, скімлити, скавучати, скавчати; 2 . перен.
розм. (нарікати) скйглити, скавуліти.
СКУДЛАЦІЦЦА і СКУДЛАЧЬІЦЦА док. розм.
скуйовдитися, покуйовдитися, закуйовдити
ся; покошлатися, скошлатися; скудлатися,
закудлатися.
СКУДЛАЦІЦЬ і СКУДЛАЧЫЦБ док. розм.
скуйовдити, покуйовдити, закуйовдити, по
кошлати, скошлати, перекошлати, покошла
тити, скошлатити, покудлати, скудлачити,
скудлати, закудлати.
СКУДЛАЧАНЬІ розм. скуйовджений, поку
йовджений, закуйовджений, покошланий,
скошланий, перекошланий, покошлачений,
скошлачений, покудланий, скудланий, за
кудланий. — Див. ще скудл&ціць.
СКУЛА1 ж. 1. анат. вйлиця; 2. мор. скула.
СКУЛА2 ж. мед. чирйк ч., чйрка, чирйчка; 0 гадзіць як ліхбй (благбй) ~ле годйти як хйрі (як
болйчці).
СКУЛАВАТЬІ чирякуватий.
СКУЛАВЙ анат. вйличний.
СКУЛАСТАСЦЬ ж. вилицюватість.
СКУЛАСТЫ вилицюватий.
СКУЛЕНЬІ розм. звалений, скинутий, сколуп
нутий. — Див. ще скульваць.
СКУЛЛЕ зб. с. розм. чирякй мн., чирки мн.
СКУЛЬ прислівн. розм. звідки.
СКУЛЬВАЦЦА недок., СКУЛІЇЩА док. розм.
звалюватися, звалйтися, скидатися, скйнутися, падати, упасти.
СКУЛЬВАЦЬ недок., СКУЛЇЦЬ док. розм. зва
лювати, звал йти, скидати, скинути.
СКУЛЙНКА ж. обл. болячка; чйрка, чирйк ч.,
чирйчка.
СКУМПІЯ ж. бот. скумпія, рай-дерево, шев
ське (парикове) дерево, жовтниця.
СКУПА прислівн. 1. скупо; с. частаваць скупо
частувати (пригощати); с. асвятлщь питание
скупо вйсвітлити питання; 2 . у знач. прис.
розм. не досить; у мянё з граш&мі с. у мене
грошей не досить (не вистачає).
СКУПАНУЦЦА і СКУПНУЦЦА док. однокр.
розм. скупатися, покупатися.
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СКУПАНУЦЬ док. і однокр. скупати, покупати.
СКУПАНЫ скупаний, покупаний. — Див. ще
скупаць.

СКУПАЦЦА док. скупатися, покупатися.
СКУПАЦЬ док. скупати, покупати.
СКУПАЧНАЯ імен. ж. скупна.
СКУПАЧНЫ / СКУПНЫ скупнйй.
СКУПЁНДА див. скупяндй.
СКУПЁЧА ч. і ж. розм. несхв. жаднюга, скуп£р
ч.у скупій ч., скнара.
СКУПЛІВАЦЬ і СКУПЛЙЦЬ недок., СКУПЇЦЬ
док. скуповувати, (розм.) скупляти, скупйти,
(багато, усе) поскуповувати, (розм.) поскуп
ляти.
СКУПНУЦЦА див. скупануцца.
СКУПНЫ див. скупачны.
СКУПШЧЫК ч. скупник.
СКУПШЧЫЦА ж. скупниця.
СКУПЫ 1. прикм. прям., перен. скупйй; ён с.
да кр&йнасці він надзвичайно (до кр&ю,
украй) скупйй; ~пыя слёзы скупі сльози;
2 . прикм. розм. убогий, мізерний, бідний;
-пая прырбда бідна природа; 3. у знач. імен.
скупйй, скупар, скупій, скн&ра ч. і ж.; 0 с.
два р&зы траціць присл. скупйй двічі (два ра
зи) платить (тратить); сі^пйй двічі платить,
а ледачий (дурнйй) двічі робить.
СКУПЯНДА і СКУПЁНДА ч. і ж. розм. несхв.
жаднюга, скупар ч., скупій ч., скнара.
СКУРА ж . шкіра; шкура; гусГная с. гусяча шкі
ра, сйроти; 0 с. ды кбсці шкіра (шкура) й
кістки (та кості), худйй як тріска (як скіпка),
сама (одна) снасть; са ~ры лезці зі шкури
лізти (вилазити, рватися, вибиватися, пну
тися); марбз па ~ры прабёг аж морозом прой
має; [аж] мороз (холод) іде (пробігає) (по
кому)', [аж] мороз поза шкіру (поза шкірою,
поза спйною, поза плечйма) іде (у кого, ко
му); аж у п’яти заколбло (кому); мур&шкі па
~ры бёгаюць мурашки (мурахи) по тілу (по
спйні) бігають; заліць сіла за ~ру залйти
(залляти, нал йти) сала за (поза^ шкуру; злупіць ~ру зідрати (зняти, здійняти, злупйти)
шкуру (по три шкури, сім шкур і т. ін.).
СКУРАДЗЁР див. шкурадзёр.
СКУРАЁД ч. зоол. шкуроїд.
СКУРАЛУП ч. гйцель; (перен. розм. — ще) шку
родер, живолуп, шкуролуп.
СКУРАНКА ж . розм. шкірянка, шкуратянка.
СКУРАНЫ скурений, вйкурений. — Див. ще
скурваць.

СКУРАНЙ шкірянйй; (який стосується чинен
ня шкур — ще) чинбарний.
СКУРАТ, -та ч. шматок шкіри; 0 круцщца як с.
на апгі звиватися (вйтися) в’юном (як в’юн).
СКУРВАЦЬ недок., СКУРЬІЦЬ док. (тютюн,
цигарки тощо) скурювати, скурйти, викурю
вати, вйкурити.
СКУРКА ж. 1. шкірочка; шкурочка; 2. бот.
шкірка, шкурка, шкурочка.
СКУРНА-ВЕНЕРЙЧНЬІ мед. шкірно-венерйчний.
СКУРНЫ шкірний; ~ныя хварббы шкірні (на
шкірні) хвороби.

СЛАБАНЕРВОВЫ

СКУРЧ див. курч.
СКУРЧАНЬІ 1. зігнутий, підігнутий, підгорну
тий, підібраний, підібганий; 2 . скорчений,
скручений, зсудомлений, скарлючений, зі
бганий. — Див. ще скурчваць.
СКУРЧВАННЕ с . згинання, підгинання.
СКУРЧВАЦЦА недок., СКУРЧЬІЦЦА док.
1. (від судоми, болю) скорчитися, (про бага
тьох, про всіх) покбрчитися, поскорчувати
ся; скрутитися, зсудбмитися; (розм.) скоцюр
битися, скарлючитися; 2 . (від спеки) скручу
ватися, скрутйтися; 3. (від холоду, страху то
що) зіщулюватися, зіщулитися, кулитися,
скулитися, (про багатьох, про всіх) поскулю
ватися; 4. недок. пас. згинатися, підгинати
ся, підгортатися, підбиратися.
СКУРЧВАЦЬ недок., СКУРЧЬІЦЬ док. 1. (но
ги, хвіст і т. ін.) згинати, зігнути, підгинати,
підігути, підгортати, підгорнути, підбирати,
підібрати, (док.) підібгати, підобг&ти; -чьіць
нбгі зігнути (підігнути, підгорнути, підібра
ти, підібгати) ноги; 2 . док. безос. (судомою)
скорчити, (багатьом) покорчити, поскорчу
вати; скрутити, (багатьом) покрутйти, (без
ос.) зсудомити, (розм.) скарлючити.
СКУРЬІСТАКРЬІЛЬІЯ імен. мн. зоол. шкірястокрйлі.
СКУСАНЬІ покусаний, скусаний. — Див. ще
скусваць.

СКУСВАЦЬ недок., СКУСІЦЬ док. 1. скушу
вати, скусйти, відкушувати, відкусйти, (ба
гато, усе; багатьом, усім) повідкушувати;
2 . від’їдати, від’їсти; (про рибу — ще) скльо
вувати, склювати.
СКУТЬІ див. скав&ньї.
СКУЦЬ див. скбуваць.
СКУЧАНА прислівн. скупчено; у тісноті.
СКУЧАНАСЦЬ ж. скупченість.
СКУЧАНЬІ скупчений, згромаджений.
СКУЧВАЦЦА недок. звор., пас., СКУЧЬІЦЦА
док. скупчуватися, купчитися, скупчитися,
громадитися, згромаджуватися, збиватися [до
купи], збитися [до купи].
СКУЧВМЇЬ недок., СКУЧЬІЦЬ док. скупчува
ти, скупчити; (про предмети — ще розм.) згро
маджувати, згромадити, (багато, усе) по
згромаджувати; збир&ти до купи, зібрати до
купи.
СЛАБА прислівн. 1. слабо; (здебільшого про фі
зичну силу — ще) слабко, мляво; 2 . слабо;
слабовйто; кволо; безсйло; мляво; 3. слабко,
неміцно; 4. погано, слабо; кбпсько; 5. слаб
ко; вільно.
СЛАБАВАТА прислівн. слабенько; поганенько.
СЛАБАВАТЬІ слабенький; поганенький.
СЛАБАВОЛЛЕ с. і СЛАБАВОЛЬНАСЦЬ ж.
слабовілля с., слабка воля.
СЛАБАВОЛЬНЬІ слабовільний.
СЛАБАДУШНАСЦЬ ж. легкодухість, слабоду
хість.
СЛАБАДУШНЬІ легкодухий, слабодухий; (у
знач. прис. — ще розм.) легкодух, слабодух.
СЛАБАНЕРВОВЬІ із слабими (слабкйми) нер
вами.

СЛАБАРАЗВІТЬІ

554

СЛАБАРАЗВІТЬІ слаборозвйнений, слаборозвйнутий.
СЛАБАСЦЬ ж. 1. (властивість) слабість, (рід
ше) слабкість; хвбрм адчувае с. хворий від
чуває слабість (слабкість); 2 . (легкодухість)
слабкість; тут єн праявіу с. тут він вйявив
слабкість; 3. дошкульне місце, слабість;
(симпатія) уподобання с.\ с. да азартних
гульняу прйстрасть до азартних ігор; дош
кульне місце — азартні ігри; бперни театр —
мая с. оперний театр — моє уподобання.
СЛАБАТОКАВЬІ фіз., техн. слабкострумовий.
СЛАБЕЙ прислівн. вищ. ст. слабше, слабкіше.
СЛАБЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. слабший, слаб
кіший.
СЛАБЕНЬКІ зменш, пестл. слабенький, кво
ленький, поганбнький, маленький. — Див.
ще сл&би.

СЛАБСЦЬ недок., САСЛАБЕЦЬ док. слабша
ти, послабшати, слабішати, послабішати, сла
біти, слабнути, ослабати, ослабіти, ослабну
ти, ослабти.
СЛАБІНА ж . у різн. знач, слабке (слабе) місце с.
СЛАБІЦЕЛЬНАЕ імен. с. мед. проносне.
СЛАБІЦЕЛЬНЬІ мед. проноснйй.
СЛАБІЦЬ недок. проносити.
СЛАБКА прислівн. слабко, вільно.
СЛАБКІ слабкйй, вільний; с. пбяс слабкйй
(вільний) пояс; -кая пятля слабка петля.
СЛАБО у знач. прис. розм. не під силу; (розм.)
несила.
СЛАБЬІ і СЛАБЬІ (розм.) 1. (незначний силою,
виразністю — ще) слабйй; (повільний, тьмя
ний — ще) млявий; (рідкий, хирлявий — ще
розм.) хисткйй; с. чалавбк слабка людйна;
-бає святлб слабке (мляве) світло; с. гблас
слабкйй (слабйй, млявий) голос; 2 . (хворий)
слабйй; (хворобливий) слабовитий; (хирлявий)
кволий; безсйлий, млявий; 3. (який не має
твердого характеру) слабкйй, слабйй; -бая
вбля слабка воля; 4. (який не має сильної вла
ди) слабйй; -бая дзяржава слаба держава;
5. (ненасичений) слабкйй, неміцнйй; -бая гарЗлка неміцна горілка; с. раствбр сблі слаб
кйй розчин солі; 6 . поганий, слабйй; (розм.)
кепський; -бая надзбя мала надія; с. адказ
погана (слаба, незадовільна) відповідь; с. раман поганий роман; 7. (не тугий) слабкйй,
вільний; 8 . (нетвердий, нещільний) спец, слаб
кйй, неміцнйй; -бая гбрная парбда слабкі
гірська порода; 0 с. бок, -бає месца перен.
дошкульне місце; -бая струнка болюче (враз
ливе) місце, слабка (слаба) струна (струнка);
с. пол прекрасна стать, жіноцтво, жінкй.
СЛАБЬІ див. сл&би.
СЛАВА ж. у різн. знач, слава; вечная с. гербям
вічна слава гербям; аб ім пайшл& благ&я с. про
нього пішла погана слава; 0 на -ву на славу;
тблькі і сл&ви, што... тільки й слави, що...
СЛАВАЛЮБ ч. честолюбець, шанолюб.
СЛАВАЛЮБІВЬІ і СЛАВАЛЮБНЬІ честолюб
ний, шанолюбний.
СЛАВАЛЮБСТВА с. честолюбство, честолюб
ність ж., шанолюбство, шанолюбність ж.
СЛАВУТА прислівн. знаменйто.

СЛАЦЬ

СЛАВУТАСЦЬ ж. 1. знаменйтість; 2. визнач
на (варта уваги, примітна, славна) пам’ятка
(річ, місцевість тощо).
СЛАВУПГЫ 1. знаменйтий; відомий; славний;
2 . визначнйй, вартий уваги, примітний.
СЛАВЯНАВЁД і СЛАВЯНАЗНАВЕЦ, -науца ч.
слов’янознавець.
с л а в я н а з н а у с т в а с. слов’янознавство.
СЛАВЙНЕ, -вян мн. слов’яни.
СЛАВЯНІН ч. слов’янин.
СЛАВЯНКА ж. слов’янка.
СЛАВЙНСКІ слов’янський; -кія мбвы слов’ян
ські мови; -кая філалбгія слов’янська філо
логія.
СЛАЁННЕ с. шарування.
СЛАЇСТА- КУЧАВЬІ метеор, шарувато-купчас
тий.
СЛАЇСТАСЦЬ ж. 1. шаруватість; 2 . кул. л ист
куватість.
СЛАЇСТЬІ 1. шаруватий; с. грунт шаруватий
ґрунт; 2. кул. листкуватий; -тае цёста лист
кувате тісто.
СЛАІЦЦА недок. звор., пас. 1. шаруватися;
2 . кул. листкуватися.
СЛАЇЦЬ недок. 1. шарувати; 2 . кул. листкувати; с. цёста листкувати тісто.
СЛАНЕЦ1, -нцу ч. геол. сланець.
СЛАНЕЦ2, -нцу ч. 1. с.-г. рошений льон, льонрошенець; 2. бот. стёлюх, сланик; бярбзавы
с. березовий стёлюх (сланик).
СЛАНЕЧНІК, -ку ч. соняшник, (розм.) сонях.
СЛАНЁЧН1КАВЫ соняшниковий; с. алей со
няшникова олія.
СЛАНІК, -ку ч. бот. стёлюх, сланик.
СЛАНІКАВЬІ бот. сланкйй.
СЛАННЕ с. стеління; розстилання; настилан
ня, настеляння.
СЛАНЦАВЫ1 геол. сланцевий.
СЛАНЦАВЫ2 (про льон) сланкйй.
СЛАНЫ1 посланий, надісланий; 0 не звани, не
с. непрошений, непроханий, нежданий-негаданий, нежданий-несподіваний.
СЛАНЫ2 стёлений, розстёлений.
СЛАНЯНЙ і СЛАНЯНЁ, -няці с. слоня, слоне
ня, (пестл.) слонятко.
СЛАНЙЦЦА недок. 1. розм. несхв. тинятися,
вёштатися, сновигати, сновигати, никати,
швёндяти, шалатися; с. па задвбрках тиня
тися (вёштатися й т. ін.) по задвірках; 2 . похйтуватися, поточуватися; с. ад стбмы похйтуватися (поточуватися) від (з) утоми.
СЛАТА див. слбта.
СЛАУЦО див. слбуца.
СЛАЦЬ1недок. (відправляти) слати; надсилати;
с. пісьмьі слати (надсилати) листй; с. прьівітанне слати (надсилати) привітання.
СЛАЦЬ2 недок. стел йти, (рідко) слати; розсти
лати, розстеляти; настилати, настеляти; с.
лён розстилати (розстеляти) льон; с. падлбгу
настилати (настеляти, стелйти) підлогу; мякка сцёле, ди мулка спаць прик. м’яко стёле,
та твёрдо спати; на язиці мід (медок), а під
язиком лід (льодок); у вічі як лис, а за очі
як біс; слова масні, а пирогй пісні.
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СЛАЯВІШЧА с. бот. слань ж.
СЛАЯВШіЧАВЬІ бот. сланевий.

СЛАЯВЬІ шаровйй.
СЛАЯУЦОВЬІ бот. сланевий.
СЛЁПКАСЦЬ ж. обл. осліпленість, засліпленість.
СЛЁПК1 обл. сліпучий.
СЛЁЗАВЫДЗЯЛЁННЕ с. фізіол. сльозовиділен
ня, (незак. д. — ще) сльозовиділення.
СЛЁЗК1, -зак тільки мн. бот. трясучка ж.
СЛЇВА ж. у різн. знач, слйва; (розм.) слйвка,
сливина.
СЛІВАВЬІ слйвбвий; -вая кбстачка слйвова
кісточка; с. джэм слйвбвий джем.
СЛІВЕНЬ, род. сліртія ч. зоол. мідянйця ж., ве
ретільниця ж.
СЛЇВІНА ж. розм. (одне дерево, плід) слйва,
сливйна.
СЛЇЗГАНКА ж. розм. (слизьке місце) ковзанка.
СЛЇЗГАННЕ с. ковзання.
СЛІЗГАТА див. слізгбта.
СЛ13ГАЦЁННЕ с. ковзання.
СЛВГАЦЁЦЬ / СЛЇЗГАЦЬ недок., СЛІЗГАНУЦЬ док. однокр. ковзати, ковзнути, сков
зати, сковзнути, ковзатися, ковзнутися, сков
затися, сковзнутися.
СЛЇЗГАЦЦА недок. ковзати, сковзати, ковза
тися, сковзатися; кблы веласіпеда -гаюцца
колеса велосипеда ковзаються (сковзаються,
ковзають, сковзають); с. на каньках ковзати
ся (сковзатися) на ковзанах.
СЛІЗГОТА / СЛІЗГАТА, СЛІЗОТА ж. слизота.
СЛІЗГОТНЬІ слизькйй, ковзкий, сковзкйй.
СЛІЗЕВЬІ і СЛЇЗІСТЬІ ф ізіо ла на т . слизовйй; слізістая абалбнка анат. слизова обо
лонка.
СЛІЗЕЦЯЧФННЕ с. бот. (захворювання дерев
і кущів) слизотеча ж.
СЛЇЗІСТЬІ див. слі'зевьі.
СЛЇЗКІ 1. слизькйй, ковзкйй, сковзкйй; 2. перен. слизькйй; с. шлях слизькйй шлях; -кая
т$ма слизька тема.
СЛІЗНЙК, -ка ч. 1. зоол. слизняк, слимак;
2 . перен. розм. знев. слизняк, слимак.
СЛІЗОТА див. слізгбта.
СЛІНА ж. слйна; 0 глытаць -ну ковтати слйну;
-ну гбнідь слйнка тече (котиться).
СЛ1НАВЫДЗЯЛЁННЕ с. фізіол. СЛИНОВЙДІлення, (незак. д. — ще) слиновиділяння.
СЛІНАВЬІДЗЯЛЙЛЬНЬІ фізіол. слиновидільНЙЙ.

СЛІНАЦЯЧФННЕ с. фізіол. слинотеча ж.
СЛЇНКІ, -нак тільки мн. розм. слйнка ж.
СЛ1НЙВЫ розм. знев. слйнявий.
СЛІНЯУКАлс. / СЛ1НЙУЧЫК ч. розм. (нагруд
ник) слинявчик ч.
СЛОВА с. у різн. знач, слово; парйдак слоу у
сказе порядок слів у реченні; зразумёць без
слоу зрозуміти без слів; сказаць патрЗбнае с.
сказати потрібне слово; прыгбжыя -вы гарні
слова; культура с. культура слова; заклібчнае
с. заключне (прикінцеве) слово; с. гбнару
слово честі; важкае с. вагоме слово; друкава-

СЛОТА

нае с. друковане слово; загалбвачнае с. заго
ловне слово; крылатыя -вы крилаті слова;
паббчнае с. грам, вставне слово; 0 жывбе с.
живе слово; стрымаць (сваё) с. дотрймати (до
держати) слова; (док. розм.) спевнйти слово;
даць с. дати слово; глытаць -вы ковтати сло
ва; адным -вам однйм словом, одне (одно)
слово; тблькі -вы тільки слова; сваїмі -вамі
своїми словами; с. у с. слово в слово, до
слова; с. за с. слово за словом, слово по сло
ву; у двух -вах двома (кільком^) словами; з
чужых слоу з чужйх слів; слоу не хап&е не
вистачає слів; без лшініх слоу без зайвих слів;
кідаць (пускаць) -вы на вёцер кйдати слов&
на вітер; па апбшняму -ву тЗхнікі за останнім
словом техніки; на пару слоу на кілька слів;
двух слоу не звяжа двох слів не зв’яже; слоу
няма вст. сл. нема що (нічого) й казати, що
й казати, безперечно, звичайно, певна річ;
гаспадар свайгб -ва хазяїн (господар) свого
слова; апбшняе с. останнє слово; за -вам (па
с.) у кішЗнь (кішЗню) не лазіць по слово до
батька не бігає, по слово далеко не ходить;
слова [ніде] не позичає; має язика не в ки
шені; ад с. да с. з кожним словом; гульня
слоу іра слів; у пбуным сЗнсе с. у повному
розумінні слова; у прамым с5нсе с. у прямому
розумінні слова; с. не верабёй, вшіеціць — не
злбвіш присл. слово не горобець, назад не
вернеться; що вймовиш язиком, того не вйтягнеш і волом; не к&жучы благбга с. не ка
жучи поганого слова; успбмні (успбмніш, успбмніце) маё с. згадаєш (згадаєте) тоді моє
слово (мої слова); згадаєш, що я тобі казав;
згадаєте, що я вам казав; спом’янеш (спо
м’янете) моє слово.
СЛОВАЗЛУЧФННЕ с. грам, словосполучення.
СЛОВАЗМЯНЁННЕ с. грам, словозміна ж.
СЛОВАЛЇТНЬІ друк, словолйтний.
СЛОВАЛЇТЧЬІК ч. спец, словолитник.
СЛОВАМІ прислівн. словами, на словах.
СЛОВАПАДЗЁЛ, -лу ч. лінгв. словоподіл.
СЛОВАТЛУМАЧЭННЕ с. тлумачення слів.
СЛОВАУТВАРАЛЬНЫ лінгв. словотвірний.
с л о в а Ут в а р &н н е с. лінгв. 1. словотвір ч.\
2 . (дія) словотворення.
СЛОДЫЧ ж. розм. 1. (властивість солодкого;
солодкий смак) солодкість; (розм.) солоднеча;
так&я с., есці немагчьіма така солоднеча, їсти
неможливо; 2 . перен. солодощі мн.; насоло
да; с. адпачынку насолода відпочйнку.
СЛОЕНЫ (про кулінарні вироби, тісто й т. ін.)
листковий.
СЛОЙ ч. 1. шар; вёрхшя слаі глёбы верхні шарй ґрунту; культурны с. зямлі культурний
шар землі; 2 . (соціальна група) верства ж.,
шар; шьірбкія слаі насельнщтва широкі вер
стви населення.
СЛОН, род. слан& ч. у різн. знач, слон; рабСць з
мухі слан& прик. робйти з мухи слона (вола,
верблюда); крутйти з павутйни мотуз; слан&
не заув&жьщь слон£ не помітити.
СЛОНКА ж. орн. вальдшнеп ч., валюшень ч.
СЛОТА і СЛАТА ж . (сира погода) сльота;
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(грязь) болото с.; (про людину, знев.) нікчема
ч. і ж., сльота ч. і ж.
СЛОТНА прислівн. у знач. прис. розм. сльотаво.
СЛОТНЫ розм. сльотавий, сльотливий, сльот-

нйй, сльотянйй.
СЛОуНІК ч. у різн. знач. словник.
СЛОУНІКАВЬІ словниковий; с. склад мбвы
словниковий склад мови.

СЛОУНЫ словёсний.

СЛОУЦА / СЛАУЦО с . слівце.
СЛУЖАЧАЯ ж. імен, службовець ч.\ (розм.)
службовка.

СЛУЖАЧЫ ч. імен, службовець.
СЛУЖЫЦЬ недок. 1. служити; (прислужува
ти, бути слугою — ще) слугувати, прислуго
вувати, услуговувати; с. маст&цтву служйти
мистецтву; с. у армії служити в армії; наг& не
сл^жыць нога не служить (не слухається);
чым магу с.? чим м£ю (можу) служйти?;
2 . (чим, для чого — виконувати свою роль,
призначення) правити (за що), бути (чим, за
що), служити (чим, для чого); канапа ~ла яму
пасц&плю кан&па правила (була) йому за ліж
ко (за постіль); канапа була йому ліжком
(пбстіллю); гЗты пакбй служьщь яму для занйткау у цій кімнаті він працює, ця кімната
служить йому для занять; 3. (бути чим-небудь) бути, ставати; с. прикладам бути прйкладом; 4. церк. правити, відправляти, слу
жити; (про собак) служйти; 0 с. вёрай і праудай служити вірою і правдою, віддано слу
жити.
СЛУП ч. у різн. знач, стовп, (заст.) слуп; тэлегр&фны с. телеграфний стовп; с. пылу стовп
куряви (пороху, пйлу); 0 стагіць як слуп стоя
ти як стовп {правцем), стовбичити, укопати
ся; ст&ць слупам остовпіти; геркулёсавы слупы геркулесові стовпи.
СЛУПКАВАТЫ мін., бот. стовпчастий.
СЛУПКОВЬІ бот. стовпчиковий.
СЛУПНЙК, -к^ ч. мед. правёць.
СЛУПНЯКОВЬІ мед. правцевий; -выя сутаргі
правцеві судоми (судороги).
СЛУПОК, -пк& ч. 1. зменш, стовпчик, стов
пець; 2 . стовпчик; с. тэрмбметра стовпчик
термометра; 3. (тексту, цифр — ще) колонка
ж.; (друк. — звичайно) шпальта ж.; газётныя
шпальти газёт; с. лічбау колонки цифр;
4. бот. стовпчик.
СЛУПЯНЁЦЬ недок. розм. стовпіти.
СЛУХАЦЬ недок. у різн. знач, слухати; с. р&дыё
слухати радіо; с. спр&ву у судзё слухати справу
в суді; с. курс вьшіійшай матэм&тыю слухати
курс вйщої математики; с. настіуніка слухати
(слухатися) вчйтеля; 0 слухаю! слухаю!; нялюба — не слухай, а лг&ць не перашкадж&й присл.
вір не вір (віриш не віриш), а не кажи «бре
шеш»; людзёй слухай, а свой рбзум май присл.
людей слухай, а свій розум май.
СЛУХМЙНА прислівн. розм. слухняно.
СЛУХМЙНАСЦЬ ж. розм. слухняність.
СЛУХМЙНЫ розм. слухняний.
СЛЫХ, род. слыху ч. 1. слух; абсалібтньї с. аб
солютний слух; на с. на слух; ператварыцца
у слых слухати дуже уважно; насторожитися;

СМАК
2 . (вістка) чутка ж., поголоска ж., поголос,
0 ні слыху ні дыху ні слуху ні духу (прослуху);
ні чутки ні звістки; і голосу немає (HeMâ) (за

ким); пайшбу с. пішлй (пройшли, пронеслйся) чутки; пішла (розійішгася, пройшла, про
неслася) чутка (поголоска); пішов поголос
(поголосок), піїшт поголоска.
СЛЫХАВЫ слуховйй.
СЛЯЗА ж., мн. слёзы сльоза, сльозйна.
СЛЯЗЇСТАСЦЬ ж. сльозоточй вість.
СЛЯЗЇСТЬІ (про очі) сльозёвий.
СЛЯЗНЇЦА ж. 1. істор. слізнйця; 2 . анат.
слізнйк ч.; архіт. слізнйця.
СЛЯПАК, род. слепака ч. розм. знев. 1. сліпий,
(знев. розм.) сліпйк; (перен. — ще) слтёць;
2. зоол. слтёць, (розм.) зінське щенй; 3. ентом. сліпень, (обл.) сліпак.
СЛЯПЁНЬ, -пня ч. зоол. сліпень; (обл.) сліпйк.
СЛЯПУН, род. слепувд ч. зоол. сліпозмійка.
СЛЯПЙ 1. сліпйй; -пбе шчаня слшё щеня;
-пбе пераймйнне сліпб наслідування; ~пкя
нянавісць сліпа ненависть; с. наббр друк, слі
пйй набір, слшё складйння; с. палёт ав. слі
пйй політ; -пбе святлб слшё (нечтсё, тьмя
не) світло; ~пкя кішка анат. сліпа кишка; с.
дождж сліпйй дощ; 2 . у знач. імен, сліпйй,
(знев. розм.) cninâK; (знев. — ще) слтёць;
0 -nâfl курыца сліпа курка.
СЛЯПЙШ, род. слепыш& ч. зоол. слтёць, (розм.)
зінське щеня.
СЛЯСАК, род. слесакй ч. (важіль, який підіймає
клямку) защіпка ж., заскочка ж.
СМАГА ж . спрага, жага, згага; 0 caraâiu» ~гу
загасйти (утамувати) спрагу (жагу, згагу).
СМАГЛЫ і СМЙГЛЫ (про губи) 3acMânmft,
спалений, спаленілий, смажнйй; (пересохлий)
зашёрхлий, пошёрхлий, посмаглий, засмаг
лий.
СМАГНУЦЬ / СМЙГНУЦЬ недок., ВЬІСМАГНУЦЬ док. 1. знемагати, знемогти, мліти, пе
ремліти, розімлівати, розімліти (від спеки,
спраги); я цЗлы дзень ~ну я цілий день зне
магаю (мучуся, млію) від спёки (спраги);
2 . (про губи, горло, рот) пересихати, пересох
нути, (про багато, про все) попересихати; за
шерхати, зашёрхнути, зашёрхти, шёрхнути,
пошёрхнути; (про губи — ще) смйгнути, посмёгнути, засмагати, засмагнути; 3. недок. пе
рен. прагнути; CMàinyitb працы прагнути (до)
праці.
СМАЖАНЇНА / СМАЖАНКА, СМАЖ0НКА
ж. кул. печёня; (розм.) печёне, смаженйна;
(обл.) квасок ч.
СМАЖЫЦЬ недок. 1. см4жити, (рідше) жâpити, прягтй, пряжити; (перев. в салі, олії, сало)
шквйрити; Z. (про сонце) пектй, палйти;
(розм.) жарити, смалити, шкварити, смажи
ти, пряжити; 3. безос. хотіти (хотітися) пйти;
ад селадца с. від оселёдця хочеться пйти; мянё с. я хочу пйти.
СМАЖ^ННЕ с. розм. кул. печёня ж.; (розм.)
печёне, смаженйна ж.
СМАК, род. CMâxy ч. у різн. знач. смак, гбркі
(салбдкі) с. гіркйй (солодкий) смак; 0 дайсці
да ~ку відчути смак; увайсщ у с., адчуць (па-
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чуць) с. добрати (дібрати) смаку; розсмаку
вати, засмакувати; (не) да смаку (не) до впо
доби (до смаку, до серця, до душі); працює і
см&ку не чуе прик. як через пень колоду тяг

не; [робйти], абй робйлося; [робити] абйяк
(сяк-так); [робйти] на галай-бал£й; стукгрюк абй з рук.
СМАКАВАНЫ / СМАКОВАНЫ 1. прям., перен. смакований; 2. куштований. — Див. ще
смакаваць.

СМАКАВАЦЬ недок. 1. прям., перен. смакува
ти; с. кбжны глытбк смакувати кожний (ко
жен) ковток; с. анекдбт смакувати анекдот;
2 . куштувати; 0 с. напёрад смакувати [напе
ред], відчувати смак [наперед].
СМАКАВЫ смаковйй; -выя нёрвы смакові
нёрви; -вы я якасці прадуктау харчавання
смакові властивості продуктів харчування.
СМАКОВАНЫ див. смакав&ны.
СМАЛА ж . 1. смола; саснбвая с. соснова смо
ла; сштэтычныя -лы синтетйчні смоли;
2 . перен. розм. (про набридливу людину) сльо
та; (у порівн. — найчастіше) смола; 0 прыст&у
як с. причепйвся як реп’ях [до кожуха]; при-

лйп (пристав) як шевська смола до чобота
(до п’ята); прилйп, як до Гандзі Пилйп.
СМАЛАВАТАСЦЬ ж . спец, смолйстість.
СМАЛАВАТЬІ спец, смолйстий.
СМАЛЁУКА ж . 1. бот. смілка; 2. ентом. смолюк ч., смолюх ч.
СМАЛІНА ж . 1. смільний шматок дерева;
2 . зб. смоляк ч.
СМАЛОВЬІ смоляний; (зі смолою) смолйстий,
смолкйй; (про запах, колір; багатий на смолу
— ще) смольний, смільний; с. пах смолянйй
(смільний) запах; -вае палёна смолйсте (сміль
не) поліно.
СМАЛЬ ж. гар ч., імен, горіле с.
СМАЛЬНУЦЬ1 док. однокр. розм. (ударити ба
тогом, різкою) хвйсьнути, хвйснути, хлясну
ти, цвьохнути.
СМАЛЬНУЦЬ2 док. однокр. (вистрілити) паль
нути.
СМАЛЙК, -к& ч. 1. смільний шматок дерева;
2. тільки мн. смалякі осмол; смоляк.
СМАЛЙНКА1 ж. (сорт груші) смолянка.
СМАЛЙНКА2 ж. бот. мелйндрій ч., кукблиця.
СМАРГАНЕЦ, -нцу ч. бот. медова трава.
СМАРЖКОВЬІ зморшковий.
СМАРЖКОВЫЯ імен. мн. бот. змбршкові,
зморшки.
СМАРЖбК, -жка / СМАРЧОК, -чка, СМОРЖ,
смаржа ч. 1. бот. зморшок; 2 . розм. знев. (про
низьку потворну, зморшкувату людину) [ста
ра] печерйця.
СМАРКАННЕ с. сякання.
СМАРКАТЬІ розм. шмаркатий, зашмарканий,
соплйвий.
СМАРКАЦЦА недок., СМАРКАНУЦЦА док.
однокр. і ВЬІСМАРКАЦЦА док. сякатися, сяк
нутися, вйсякатися.
СМАРКАЦЬ недок., СМАРКАНУЦЬ док. од
нокр. і ВЬІСМАРКАЦЬ док. сякати, сякнути,
вйсякати.

СМЕХ

СМАРКАЧ, -ча ч. розм. 1. (крапля) сопляк,
сопля ж.', -чы мн. шмарклі, шмаркотйння с.,
соплякй, сбплі; 2 . лайл. шмаркач, (рідше) соп
ляк, соплій, сопля ж.; (обл.) віскряк.
СМАРКАЧКА ж. лайл. знев. шмаркачка, (рід
ше) соплячка.
СМАРКУН ч. лайл. знев. шмаркач, (рідше) соплйк, соплій, сбпля ж.; (обл.) віскряк.
СМАРЧОК див. смаржбк.
СМАУжОВЬІ равликовий, слимаковий.
СМАЧНЁЙ прислівн. вищ. ст. 1. смачніше;
2 . (про сон) солодше, міцніше.
СМАЧНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. 1. смачні
ший; 2 . (про сон) солодший, міцніший.
СМАЧНЁЦЬ недок. смачнішати.
СМАЧНЫ 1. смачнйй; ~ныя ябльїкі смачні яб
лука; с. выраз смачнйй (соковйтий) вйраз;
2 . (про сон) солодкий; міцнйй; 0 с. кусбк (кавалак) ласий шматок.
СМЁРТУХНА ж. розм. смертонька, смерточка.
СМЕРЦЬ ж. прям., перен. смерть; (образно розм.
— ще) кирпата [свашка], (фолькл.) костома
ха; сваёй смёрцю памёр своєю смертю вмер
(помер); клінічная с. клінічна смерть; 0 да
смёрщ (дуже) до смбрті; блёдны (бёлы) як с.
блідйй (білий) як смерть (як крёйда); паміж
жыццём і смёрцю між життям і смертю; не на
жыццё, а на с. не на життя, а на смерть;
глядзёць -ці у вбчы дивйтися смерті в очі (у
вічі); на валасбк ад смбрці на волосйнку (на
волоску) від смерті; толькі па с. пасылаць
тільки по смерть посилати;,пёрад смёрцю не
надыхаешся присл. як не наївся, то не налйжешся; пбред смертю не надйхаєшся (не надйшешся); пасці смёрцю хр&брых загйнути
(полягтй) смертю хоробрих; тры чвЗрці да
смёрщ на ладан дйше (дйхає) (хто)', на тонку
пряде (хто); три чйсниці до ембрті (до віку)
(кому); душа на плечі (на рамені) (у кого); на
смертній постелі (на вмерті) (хто); на Божій
дорозі (хто); саб&ку — саб&чая с. прик. ка
тюзі по заслузі; собаці й собача смерть; жив,
як пес, загйнув, як собака; ледачому ледача
й смерть; кбшцы ж&ртачкі, а мышцы смерць
присл. котові жарти, а мйшці плач; кому весіл
ля, а курці смерть; кому скрутить, а кому зме
леться.
СМЕТАНКОВЬІ вершкбвйй; -вае м&сла верш
кове масло; -вае марбжанае вершкове моро
зиво; с. крэм вершкбвйй крем.
СМЁТН1К ч. смітнйк; вьїкінуць на с. вйкинути
на смітнйк.
СМЕХ, род. смёху ч. у різн. знач, сміх; пач^ся
вясёлы с. долйнув веселий сміх; 0 гамерычны
с. гомеричний сміх; умір&ць са смёху умирати
(помирати) зб сміху; оез смёху без ж&ртів;
дзёля смеху задля сміху, щоб посміятися; зайсціся ад (са) смёху розлягтися від сміху (смі
хом), зайтйся сміхом, зареготатися; к^рам на
с. курям на сміх; кури по смітниках смійтимуться; не да смёху не до сміху (сміхів, сміш
ків); паднйць на с. піднйти (знйти, узяти) на
глум (на глузи, на сміх); сміх [собі] зробйти
(з кого); поглузувати (з кого); с. ды і гбдзе
сміх та й годі; смёху в&рта знев. смішно; смё
ху нарабіць наробити сміху, насмішйти; не
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на с. не на жарт, не жартом, неабйяк; с.
сказ&ць смішно сказати; падарваць жывбт
(жываты) са смёху порвати кишкй (животй)
зб сміху (від сміху, від реготу, з реготу), на
дірвати пупа зб сміху; пусты (дурны) с. дур
ний сміх; паёхаць са смёху розлягтйся від
реготу (від сміху, сміхом), зайтйся сміхом,
зареготатися; кл&сціся са смёху, кач&цца са
смёху [аж] качатися (рвати боки) зо сміху
(від сміху), [аж] заходитися від сміху (із смі
ху, сміхом); залягатися сміхом; реготатися; і
с. і грэх і сміх і гріх; паспёх людзям на с. прик.
скорий поспіх —людям посміх; хто спішйть,
той людей смішйть; швйдко, та гйдко.
СМЕХАТА / СМЯХОТА ж., СМЯХОЦЦЕ с.
розм. у знач. прис. (смішно) сміх ч.у сміховище
с., сміховисько с., сміхота.
СМЁЦЩЬ і СМЯЦІЦЬ недок. СМІТЙТИ.
СМЁЦЦЕ і СМЯЦЦЁ с. (обл.) 1. сміття; вымесці с. вймести сміття; 2 . розм. (що-небудь
дрібне) дрібнйця ж., дрібнйці мн.
СМЁЦЦЕВЫ сміттєвий.
СМЕЦЦЕУб ОРАЧНЬІ сміттєзбиральний.
СМЇРНА1 прислівн. військ, (команда) струнко.
СМЇРНА2 ж. тільки одн. (смола) смйрна.
СМОЛАУТВАРФННЕ с . смолотворення.
СМОЛАЦЯЧЙННЕ с. смолотеча ж., смоловитікання.
СМОЛКА1 ж. (дія) смоління с.
СМОЛКА2 ж. (ароматична смола) смолка.
СМОЛКА3 ж. бот. меландрій ч., куколиця.
СМОЛЬ: чбрны як с. чорний, як смол&, смолйсто-чбрний; (про волосся — ще) смолянйй.
СМОЛЬШЧЬІК ч. спец, смолйльник.
СМОРЖ див. смаржбк.
СМОУЖ,/юд. в. смаужа ч. зоол. 1. равлик, сли
мак; 2 . (молюск) слизняк, слимак; 0 смоуж
паузё, пачакінку вязё присл. поки (доки, заким) сонце зійде, роса очі вйїсть; поки (до
ки) бабуся спечё книші, у дідуся не буде ду
ші; поки (доки) знайде, то й сонце зайде; на
Миколи та й ніколи; надіявся дід на обід, та
без вечері ліг спати.
СМОУЖАПАДбБНЬІ зоол. слимакоподібний.
СМУГА ж. 1. туман ч. серпанок ч.\ імла; небасхіл заслауся -гбй небосхил затягнувся
(укрився) тум&ном (серпанком); 2 . перен. ту
ман ч пеленй; (те, що затягує — ще)
поволбка, заволока; с. засціл&е вбчы по
луда очі затягує (вкриває).
СМУГЛАВАТАСЦЬ ж . смуглястість, смаглю
ватість.
СМУГЛАВАТЬІ смуглястий, смаглюватий.
СМУГЛАСЦЬ ж. смуглйвість, смуглість, смаглйвість.
СМУГЛАТВАРЬІ смуглолйций, смаглолиций,
смагляволйций.
СМУГЛЫ смуглйвий, смуглий, смаглйвий,
смаглий.
СМУГЛЙВЫ смуглйстий, смаглюватий.
СМУРОД, -ду ч. сморід.
СМУРОДЗІЦЬ недок. розм. смердіти; 0 с. свет
знев. дні терти, коптити нёбо, гультяювати,
бити байдики (б£йди, баглаї), байдикувати.
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СМУРОДНАСЦЬ ж. смердючість.
СМУРОДНЬІ смердючий, сморідний.
СМУРЫЖЫЦЬ недок. обл. терти, потирати;
мы -жьілі адн& аб адну нбгі ми тёрли одна об
одну ноги.
СМУТА ж. у різн. знач, смута, розбрат ч., роз
лад ч.\ О сёяць -ту сіяти смуту (розбрат).
СМУТНЫ 1. сумнйй, смутний, сумовйтий; жур
ливий, зажурений; тужнйй, тужлйвий; 2 . нейснйй, невиразний; 3. неспокійний; тривожний;
~ныя часы істор. смутні часй.
СМЫК, -ка ч. муз. смичок.
СМЫЛЁННЕ с. (відчуття пекучого болю, під
вищеної температури в тілі) жар ч.
СМЫЛЁЦЬ недок розм. 1. (боліти, пекти — від
опіків, подразнення шкіри, ран і т. ін.) пекти;
дёрти; свербіти; -ляць раны печуть рани;
сірца -ліць ад крыуды сёрце печё від крйвди;
душа пачынае с. душа починає пектй; 2 . тлі
ти, жёвргги, йтрйтися.
СМЙГЛЫ див. смаглы.
СМЙГНУЦЬ див. смагнуць.
СМЯЛЁЙ прислівн. вищ. ст. сміливіше, смілі
ше.
СМ[ЯЛЁЙШЫ прикм. вищ. ст. сміливіший, смі
ліший.
СМЯРОТНА / СМЯРТЙЛЬНА прислівн. смертёльно; с. ранены поранений на смерть, смертёльно поранений.
с м я р О т н а с ц ь ж. 1. смёртнють; 2 . смертёльність; 3. (кількість смертей за певний термін)
смёртнють; дзіцячая с. зніжаецца дитйча смёртність знйжується.
СМЯРОТНІК ч. смертник.
СМЯРОТНЫ і СМЯРТЭЛЬНЫ 1. смертний;
~нае лбжа смёртна постіль; 2 . (який прино
сить смерть, позбавляє життя) смертёльний; ~ная хварбба смертёльна хвороба; с. яд
смертёльна отрута; с. вбраг смертёльний во
рог; с. ірзх рел., перен. смёртний (смертёль
ний) фіх; с. небяспёка смертёльна небезпёка; 3. у знач. імен, смёртний.
СМЯТАНА ж. сметана.
СМЯТАНКА ж . тільки одн. вершкй мн., сме
танка.
СМЯХОТА див. смехат&.
СМЯХОТНАСЦЬ ж. розм. сміховйнність.
СМЯХОТНЫ розм. СМІХОВЙННИЙ.
СМЯХОЦЦЕ див. смехата.
СМЯЦЇЦЬ див. смеціць.
СМЯЦЦЕ див. смёцце.
СМЯЦЙР, род. смецярА ч. сміттйр.
СМЯЦЙРКА ж. сміттйрка.
СМЯЙЦЦА недок. смійтися; жанчына глядзёла
на дзщё і смяялася жінка дивйлася на дитйну
й смійлася; 0 с. праз слёзы сміятися крізь
сльози.
СНАВАЛЬНЫ спец. снувальний.
СНАВАЛЬШЧЫК ч. спец. снувальник.
СНАВАЛЬШЧЫЦА ж. спец. снувальниця.
СНАВАЦЬ недок. 1. текст, снувати; с. пражу
снувати прйжу; 2 . (ходити назад і вперед, у
різних напрямах) снув&ти, снуватися; (швидко
— ще розм.) шастати, шастатися; (без мети,
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нудьгуючи — ще розм.) сновигати, сновигати,
тинятися, вештатися, швендяти, швендяти ся; пчбльї снуюць бджоли снують; с. па вуліцьі
узад-уперад снувати (сновигати, сновигати,
тинятися, вештатися, швендяти, швендяти ся) по вулиці (вулицею) тудй-сюдй.

СНАПАВЯЗ див. снопавязалка.

СНАТВОРНА прислівн. снодійно.
СНАТВОРНАЕ імен. мед. снодійне.
СНАТВОРНЬІ мед. снодійний.
СНЕГ, род. снегу ч. сніг; 0 патрЗбен як лбташні
с. треба (потрібен, потрібний) як торішній
сніг [як дірка (діра) в мбсті]; як с. на галаву
як грім з ясного неба, [як грім серед ясного
неба (дня), як сніг на голову, як стій].
СНЕГААХОВА ж. снігозахист.
СНЕГААХО^НЬІ снігозахиснйй.
СНЕГААЧЬІШЧАЛЬНІК ч. снігоочйсник.
СНЕГААЧЬІШЧАЛЬНЬІ снігоочиснйй, снігоочйщувальний.
СНЕГАВОР ч. с.-г. сніговйй плуг, снігорозо
рювач.
СНЕГАВЬІ сніговйй; ~вбе пбкрьіва сніговйй
покрив.
СНЕГАЗАТРЬІМАЛЬНЬІ снігозатрймувальний.
СНЕГАЗАТРЬІМАННЕ с . снігозатрймування,
снігозатрймання.
СНЕГАПАГРУЗЧЬІК ч. снігонавантажувач.
СНЕГАТАПЛ£ННЕ с. (штучне) сніготоплен
ня, снігорозтоплювання.
СНЕГАУБОРАЧНЬІ і СНЕГАПРЬІБІРАЛЬНЬІ
снігоприбиральний.
СНЕГАУБОРКА ж . і СНЕГАПРЬІБІРАННЕ с.
снігоприбирання с.
СНЕГАУБОРШЧЬІК ч. техн. снігоприбирач.
СНЇДАННЕ с. і СНЯДАНАК ч., СНЯДАННЕ
с. сніданок ч., снідання с.
СНЕДАЦЬ недок. снідати.
СНЕЖАНЬ, - ж н я ч . грудень.
СНЙЖАНЬСКІ ФУДНЄВИЙ.
СНЕЖНІЦА ж. тала вода [на льоду].
СНЕЖНЬІ 1. сніговйй; -ньія гурбьі снігові за
мети; ~нмя хмари снігові хмари; 2. (укритий
снігом, схожий на сніг, зі снігом) сніговйй,
сніжний; -ньія палі снігові (сніжні) поля;
~ная белізна снігова (сніжна) білість (білиз
на); 3. (багатий на сніг — ще) сніжний; ~ная
зіма сніжна (навальна) зима.
СНІЦЦА недок., САСНІЦЦА док. безос. сни
тися, наснйтися, приснйтися; 0 і (у сне) не
снілася і (вві сні) не снйлося (кому), і не снив
(хто).

СНІЦЬ (кого-що) недок. бачити сон (сни), ба
чити вві сні, снитися (кому); яна сніла цудбуньї
сон вона бачила чудесний сон, їй приснйвся
чудесний сон; єн сніу дом і сваіх рбднмх він
бачив уві сні дім і своїх рідних, йому снйвся
дім і рідні; 0 спщь і с. спить і [вві сні] бачить.
СНОП, род. снапа ч. прям., перен. сніп; с. жьгга
сніп жйта; с. святла сніп (жмут) світла.
СНОПАВЯЗАЛКА ж. і СНАПАВЙЗ ч. с.-г.
снопов’язалка.
СНОПАДАВАЛЬНІК ч. с.-г. снопоподавач.
СНОПАПАД’ЕМНІК ч. с.-г. снопопідіймач.
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СНОПАСУШЬІЛКА ж. с.-г. снопосушарка.
СНОУДАЦЦА недок. розм. несхв. вештатися,
тинятися, сновигати, сновигати, снув&ти, ни
кати, шалатися, швендяти.
СНЯДАНАК див. снёданне.
СНЯДАННЕ див. снёданне.

СНЯТКбВЫ тюльковий.
СНЯТОК, -тк§ ч. іхт. тюлька ж.
СОБАЛЕГАДОВЕЦ, -дбуца ч. соболівнйк.
СОБАЛЕГАДОУЛЯ ж. соболівнйцтво с.
СОБАЛЕГАДОУЧЬІ соболівнйцький.
СОБАЛЕУ (який належить соболеві) соболйний; соболя (род. в.); с. след соболйний слід,
слід соболя.
СОБАЛЬ ч. у різн. знач, соболь.
СОБІЦЬ (кому) док. безос. обл. (спасти на дум
ку, підштовхнути до думки зробити щось не
сподіване) надати (кому)', напоумити;, сббіла

яму прыёхаць і надало [ж] йому приїхати; і

принесло [ж] його.
СОК, род. сбку ч. 1. сік; страунікавьі с. шлун
ковий сік; оярбзавы с. березовий сік; 2. пе

рен. розм. (про найкращих представників су
спільства) цвіт; 0 варыцца у сваім саку варй-

тися у своєму (у власному) соку; вшдіснуць
(усё) сбкі вйтягти (вйсмоктати) (всі) соки; у
самым саку у розквіті віку (сил).
СОКАЛ і САКОЛ, род. сакалй ч. прям., перен.
сокіл.
СОКАТ, -ту ч. 1. (крик деяких пташок) соко
ріння с.; с. курыцы сокоріння курки; 2. (ма
шин і т. ін.) скрекіт, скрекотнява ж., скре
готня ж., стрекіт, джеркіт, деркотнява ж.
СОЛАДКА / САЛОДКА прислівн., у знач. прис.
солодко; сЗрца с. замірае серце солодко за
вмирає; с. спаць солодко спйти.
СОЛЕЗДАБЙТЧЬІК ч. соле(ви)добувнйк.
СОЛЕРАСПРАЦОУЮ, -цбвак мн. солерозрббки.
СОЛЕРАСТВАРАЛЬНІК ч. спец, солерозчйнник.
СОЛЕУСТОЙЛІВАСЦЬ ж . солестійкість, со
левитривалість.
СОЛЕУСТОЙЛІВЬІ бот. солестійкйй, соле
витривалий.
СОЛЕУТВАРАЛЬНБІ фізіол. солетворний.
СОЛКА ж. соління с.
СОЛКІ сілкйй; (розм.) сількйй.
СОЛЬ1 ж. сіль; дабавіць сблі у страву додати
солі до страви (у страву); усгі с. у тым, што...
у цьому вся сіль (весь смак); берталётава с.
бертолетова сіль; камённая с. кам’яна сіль; 0
с. зямлі сіль землі; сустракіць хлёбам-сбллю
зустрічати хлібом-сіллю; пуд сблі з’ёсщ пуд
солі з’їсти; хлеб-соль еш, а пр&$цу ріж присл.
хліб[-сіль] їж, а правду ріж; правда крйвду
переважить; що правда, то не гріх.
СОЛЬ2 невідм. с. муз. соль.
СОЛЬ3, род. сбля ч. (грошова одиниця) соль.
СОМ, род. сбма ч. іхт. сом.
СОМАВЫ і СОМАУ прикм. сомовий.
СОНЕЙКА с. зменш.-пестл. прям., перен. со
нечко; 0 за вушка ды на с. прик. за вухо та
тудй, де сухо; за хвіст та на сонце; а тягнітьно Варвару на розправу!
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СОНЕЧНІК ч. 1. іхт. соняшник; 2 . зоол. сон
цевик.
СОНЦА с. сонце; усхбд с. схід сонця; 0 да с.
до [схід, сходу] сбнця; пакуль с. узьідзе, раса
вбчьі вйесць присл. доки ( поки , заким) сонце
зійде, роса очі виїсть; поки бабуся спече
книші, в дідусй не буде душі.
СОНЦААХОУНЬІ сонцезахиснйй.
СОНЦАВАРОТ, -ту ч. фолькл. сонцестояння с.
СОНЦАЛЮБІВЬІ сонцелюбний.
СОНЦАЛЯЧФННЕ с. лікування сонцем, сон
целікування.
СОПКАСЦЬ ж. розсйпчастість, сйпкість, си
пучість.
СОПКІ (про картоплю тощо) розсйпчастий;
сипкйй, сипучий.
СОПУХА ж. обл. 1. челюсті печі; челюсті гор
на; 2 . сажа.
СОРАК сорок; 0 с. саракбу сорок сороків; с.
ббчак арьішт&нтау сім мішків гречаної вовни
[і всі неповні].
СОРТ, род. сбрту ч. 1. сорт; (товару — ще) гату
нок; пбршьі с. перший сорт (ґатунок); нбвьі
с. б^льоьі новий сорт картоплі; 2 . розм. (роз
ряд, рід, категорія чого-небудь) ґатунок.
СОРТААБМбН, -ну ч. с.-г. сортоббмін.
СОРТААБМЕННЬІ с.-г. сортообмінний.
с о р т а а б н а Ул й н н е с. с.-г. сортооновлення.
СОРТАВЬІПРАБАВАЛЬНЬІ с.-г. сортовипро
бувальний, сортовипрббнйй.
СОРТАВЬІПРАБАВАННЕ с. с.-г. сортовипро
бування.
СОРТАПРАКАТНЬІ мет. сортопрокатний.
СОРТАПРАКАТЧЬІК ч. спец, сортопрокатник.
СОРТА^ТВАР^ННЕ с. сортотворення.
СОРТАУчАСТАК, -тка ч. сортоділйнка ж.
СОС1 виг. (сигнал) СОС.
СОС2, род. сбсу ч. розм. нікотинова смола, що
залишається після куріння в чубуці люльки.
СОСАЧНЬІ сосковий.
СОСКА ж. соска.
СОСЛЕПУ і САСЛЕПУ прислівн. збсліпу.
СОСМЕХУ прислівн. зо сміху; памір&ць (уміраць) с. помирати (умирйти) зо сміху.
СОТАВЬІ стільниковий, щільниковий; с. мед
стільниковий (щільниковий) мед.
СОТАПАДОБНЬІ спец, стільникоподібний, стіль
никувати й.
СОТЬІ1 імен, тільки мн. стільник ч. щільнйк ч.,
стільники (мн.), щільникй (мн.)\ мядбвьія с.
медові сбти.
СОТЬІ2 числ. сотий.
СО^ГАННЕ с. 1. розм. совання; 2 . прост. тйкання, тицяння.
СОУГАЦЦА недок. розм. 1. (рухатися вперед і
назад) соватися; 2 . тинйтися, вештатися,
сновиг&ти, сновигати, снувати, снуватися,
ник&ти, шалатися, швбндяти.
с О У гац ь недок., СА^ГАНУЦЬ док. однокр.
1. (переміщати ию-небудь у різних напрямках;
рухати чим-небудь по поверхні) сунути, сова
ти, сунути; сбугаць кр^сльї з куті у кут совати
крісла (фотелі) з кутк£ в куток; сбугаць шуф-
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ляды сбвати шухлйди; 2 . тикати, ткнути,
тйкнути, (розм.) тйцяти, тйцьнути, шурхати,
шурхнути; сбугаць п&лкай у гразь тикати па
лицею в болото.
СОЧКА ж. стеження с., (рідше) слідкування с.
СОЧНА прислівн. соковйто.
СОЧНАСЦЬ ж. соковитість.
СОЧНЫ соковйтий; (який містить багато со
ку — ще) сочйстий.
СПАБОРНАСЦЬ ж . юр. змагальність.
СПАБОРНІК ч. змагальник.
СПАБОРНІЦТВА с . 1. змагання; с. па плаванні
змагання з плавання; 2 . юр. змагання; с. старбн у судзё змагання сторін у суді.
СПАБОРНІЧАЦЬ недок. 1. змагатися; с. у забёгу на далёюя дьістанцьіі змагатися в забігу
на далекі дистанції; 2 . юр. змагатися.
СПАБОРНЬІ юр. змагальний.
СПАВАЖНА прислівн. неквапливо, неквапно,
не кваплячись, несквапно, нескваплйво, непоспішливо, непоспішно, повагом; статбчно.
СПАВАЖНЬІ некваплйвий, неквапний, несквапний, нескваплйвий, непоспішливий, непоспішний, непоквапливий; поважний, ста
течний.
СПАВІВАЦЬ недок., СПАВІЦЬ док. сповива
ти, сповйти, повивати, повйти.
СПАВІВАЧ, -ч4 і СПАВІВІЧ, -ча ч. (вузька
смуга тканини, якою сповивають маленьких
дітей; також перен.) сповйвач, повйвач.
СПАГАДА ж. і СПАГАДАННЕ с. співчуттй с.,

співчування с.
СПАГАДАЦЬ (кому-чому) недок. співчувати,
(рідко) спочувати (кому); сыты галбднаму не
~д£е сйтий голодному не товариш; ситий го
лодному не вірить; багач не відає, що бідний
обідає.
СПАГАДЛІВА і СПАРАДНА прислівн. співчутлйво.
СПАГЛДЛІВАСЦЬ / СПАГАДНАСЦЬ ж. спів
чутливість.
СПАГАДЛІВЬІ і СПАГАДНЬІ співчутлйвий.
СПАГАНЙЛЬНЬІ заст. який (що) стйгує (справлйє).
СПАГАНЙННЕ с. стягання, стйгування, стйгнення, правлення, справлйння, справлення.
— Див. ще спаганйць 1.
СПАГАНЙЦЦА недок. пас. стягатися, стйгуватися, правитися, справлйтися, виправлйтися. — Див. ще спаганйць 1.
СПАГАНЙЦЬ недок., СПАГНАЦЬ док. 1. (при
мушувати заплатити, одержувати з кого-небудь) стягати, стйгувати, стягнути, правити,
справлйти, справити; 2 . (злобу тощо) зганй-

ти, згонити, зігнати; -гн&ць злосць зігнати
зло; 3. док. без дод. мстйтися, помщатися,
помстйтися, відомщати, відомстйти.
СПАГНАННЕ с. 1. (дія) стйгнення, правлення,
спрйвлення, (незак. д. — ще) стягання, стй
гування, справлйння; падаць да ~ння под&ти
до стйгнення; 2 . зігнання; 3. (покарання) стйг
нення; дьісцьтлін&рнае с. дисциплінарне стйг
нення.
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СПАГНАНЫ 1. стягнений, стягнутий, справ
лений; 2. зігнаний. — Див. ще спаганйць.
СПАДАБАЦЦА док. сподобатися.
СПАДАБАЦЬ (кого-що) док. 1. покохати, полюбйти, уподобати; с. дзяучьіну покохати (полюбйти, уподобати) дівчину; 2 . (відчути схиль
ність до чого-небудь) полюбйти, уподобати,
сподобати; с. навальніцу полюбйти грозу.
СПАДАРОЖНІК ч . 1. супутник; (про людину —,
ще розм.) поплічник; попутник; маё -кі мої
супутники; 2. астр, супутник; штучны с.
Зямлі штучний супутник Землі.
СПАДАРОЖНІКАВЬІ супутниковий.
СПАДАРОЖНІЦА ж. супутниця; поплічниця;
попутниця.
СПАДАРОЖНІЦКІ попутницький.
СПАДАРОЖНІЦТВА с. попутництво.
СПАДАРОЖНІЧ.АННЕ с. подорожування ра
зом (з ким.).
СПАДАРОЖНІЧАЦЬ недок. 1. (кому) бути су
путником (ж. супутницею); (у мандрівці) по
дорожувати разом (з ким); 2 . (каму-чаму) су
проводжувати (супроводити) (кого, що); пес
ня і музыка -чаюць людзям усё жыццё пісня
й музика супроводжують (супроводять) лю
дей усе життя.
СПАДАРОЖНЬІ 1. попутний; супутній; (який

СПАДЧЬІНАДАВЕЦ, -д&уца ч. юр. спадкода
вець.
СПАДЧЫННАСЦБ ж. 1. спадковість; 2 . спад
коємство с.
СПАДЧЬІННІК ч. 1. спадкоємець; 2 . (трону)
наступник.
СПАДЧЬІННІЦА ж. 1. спадкоємиця; 2 . (тро
ну) наступниця.
СПАДЧЫННЫ 1. спадковий; -нная хварбба
спадкова хвороба; -нная зямля спадкова зем
ля; 2 . спадкоємний; спадковий; -ннае пр&ва
спадкоємне (спадкове) право; с. князь спад
коємний князь.
СПАДЫЛБА прислівн. спідлоба, спідлоб’я,
спохмура.
СПДДЙСПАДУ і СПАДСПОДУ прислівн. розм.
зісподу, ізсподу, зсподу, спідсподу, спіднйзу.
СПАЖЬІВАж. 1. розм. пожйва, (розм.) спожйва; падкі да -вы ласий до поживи; куры шукаюць -вы кури шукають пожйву; 2. перен.

рухається в одному напрямі з ким-небудь —
ще) подорожній; (про вітер — ще) ходовйй;
-ная машына попутна (подорожня) машйна;
-ная станцыя попутна станція; 2. (який су
проводжує головне) побіжний; супровідний;
—ныя газы супровідні гази.
СПАДАЦЬ недок., СПАСЦІ док. 1. у різн. знач.
спадати, падати, спасти, (про багато, про все)
поспадати; (про листя пелюстки тощо — ще)
опадати, опасти, (про багато, про все) поопа
дати; (про рівень води — ще) убувати, убути;
спалі ланцугі нявблі спали кайдани (ланцюгй)
неволі; з галавы спала касынка з головй спала
косйнка; спёка яшчЗ не спіла спека ще не
спала; ужб усе лістьі спалі уже все лйстя опа
ло; пасля павбдкі вада спіла після повені во
да спала (убула); у хвбрага спала тэмпература
у хворого спала температура; 2 . (зменшува
тися в обсязі — про пухлину) стухати, стухну
ти, відтухати, відтухнути, (багато, усе) повідтухати; (стихати — про вітер і т. ін.) ущу
хати, ущухнути; 0 карбна з галавы не спадзё
корона з головй не спаде; спасці з цёла спас
ти з тіла; схуднути [на тілі]; (від недоїдання
— ще) охлянути.
СПАДАЮЧЬІ 1. прикм. спаднйй; -чая прагрЗсія мат. спадна прогрёая; 2. дієприслівн.

добро, скористатися добром.
СПАЖЫВЁЦ, -жыуцй ч. споживач.
СПАЖЫВЁЦК1 1. (покликаний задовольняти
потреби споживача) спожйвчий; -кая кааперацыя спожйвча кооперація; 2 . екон. спожйвнйй; -кая в&ртасць тав&ру споживна вартість
товару; 3. (який стосується споживача) спо
живацький; -кія настрбі споживацькі настрої.
СПАЖЙТАК, -тку ч. 1. їжа ж.; 2 . розм. ко
ристь ч.
СПАЖЬфіА прислівн. поживно, трйвно, ситно.
СПАЖЬГУНАСЦЬ Ж . ПОЖЙВНІСТЬ, трйвність,
сйтність.
СПАЖЬІ^НЬІ пожйвний, трйвний, сйтний;
живйльний; -ныя рЗчывы пожйвні речовйни; -нае асярбдцзе живйльне середовище.
СПАЗНАВАЦЦА недок., СПАЗНАЦЦА док.
1. розм. зблйжуватися, зблизитися, сходити
ся, зіходитися, зійтйся, (про багатьох, про
всіх) посхбдитися; (розм. — ще) спізнаватися,
спізнатися; дз£ці -н&ліся у шкбле діти зійшлйся (спізналися) в школі; 2 . (стикатися
з чим-небудь) зазнавати, зазнати; спізнавати,
спізнати; (рідко) звідувати, звідати (що);
-нацца з цяжкім жыццём звідати (спізнати)
важкого (важкё) життя.
СПАЗНАВАЦЬ недок., СПАЗНАЦЬ док. 1. за
знавати, зазнати, (рідко) звідувати, звідати,
дізнавати, дізнати (чого, що), спізнавати, спіз
нати (чого, що), -н&ць пакуты зазнати (звіда
ти, спізнати, дізнати) мук; 2 . (дізнаватися)
пізнавати, пізнати; -н&ць ісціну пізнати іс
тину.
СПАЗНАНЬІ розм. 1. зазнаний, звіданий; 2. піз
наний. — Див. ще спазнав&ць.
СПАЗНЁЛЫ розм. спізнений, спізнілий, запізнений, запізнілий.

спадаючи; убуваючи.
СПАДОБА: (не) да -бы (не) до вподоби.
СПАДРУЧНА прислівн. зручно.
СПАДРУЧНЬІ зручнйй; (розм.) похватнйй.
СПАДСПОДУ див. спадыспаду.
СПАДЦІШКА прислівн. розм. нйшком, стйха.
СПАДЧЬІНА ж . спадщина, спадок ч.; атрым&ць у ~чыну отрймати в спадщину (в спа
док); культурная с. культурна спадщина, куль
турний спадок.

(матеріал для роздумів, розумової діяльності
тощо) пожйва, (розм.) пожйвок ч.; с. для рбзуму пожйва (пожйвок) для розуму.
СПАЖЬІВАЛЬНІК ч. споживач.
СПАЖЬІВАЛЬНІЦА ж. споживачка.
СПАЖЬІВАЦЬ недок., СПАЖЬІЦЬ док. у різн.
знач, споживати, спожйти; -ваць мяса спо
живати м’ясо; -жыць дабрб вйкористати
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СПАЗНЁННЕ с. 1. спізнювання, запізнюван
ня; 2 . спізнення, запізнення.
СПАЗНЙЦЦА недок., СПАЗНЇЦЦА док. спіз
нюватися, спізнятися, спізнйтися, (про бага
тьох, про всіх) поспізнюватися; запізнювати
ся, запізнйтися, (про багатьох, про всіх) по
запізнюватися; опізнюватися, опізнйтися;
-нщца на раббту спізнйтися (запізнйтися,
опізнйтися) на роботу; -ніцца з сяуббй спіз
нйтися (запізнйтися, опізнйтися) з сівбою.
СПАЙВАЦЬ недок., СПАЙЦЬ док. 1. спаюва
ти, спаяти; спаяць трубы спаяти труби; 2. перен. згуртовувати, згуртувати; спаяць калектыу згуртувати колектйв.
СПАЙШЧЫК ч. спец, паяльник.
СПАКАВАНЬІ спаковавний, упакований. —Див.
ще спакбуваць.

СПАКАВАЦЬ див. спакбуваць.
СПАКАЙНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. спокійні
ший.
СПАКАЙНЁЦЬ недок. спокійнішати.
СПАКВАЛЙ прислівн. розм. поволі, пом&лу,
спрокволу, спроквола, спокволу, покволом.
СПАКЛАДАНЬІ кастрований, вйхолощений,
вйчищений.
СПАКЛАДАЦЬ док. каструвати, вйхолостити,
вйчистити; с. жарабкб каструвати (вйхоло
стити, вйчистити) жеребця.
СПАКОЙ, -кбю / СУПАКОЙ, -кбю ч. у різн.
знач, спокій; пар^шыць с. нбчы порушити спо
кій ночі; парушэнне грам&дскага -кбю пору
шення громадського спокою; хвбраму патрЗбен с. хворому потрібен (потрібний) спокій;
цёла у сійне -кбю тіло в стані спокою; 0 вечны
с. вічний спокій; не дав&ць -кбю не давати
спокою; даць с. дати спокій; цішьшя і с. мир
і спокій, тйхо та любо, святйй спокій.
СПАКОЙНЫ у різн. знач, спокійний; ~нае мбра спокійне (лагідне) море; ~нае жыццё спо
кійне життя; с. конь спокійний (розм. плохйй) кінь; ~ная гутарка спокійна розмова;
~ная старасць спокійна старість; ~ныя фарбы
пейзажау спокійні фарби (барви) пейзажів;
~нае святлб спокійне світло; -най нбчы! доб
ра ніч!; на добраніч!; здорові ночуйте!
СПАКОУВАЦЬ недок., СПАКАВАЦЬ док. спа
ковувати, спакувати, упаковувати, упакува
ти, (багато, усе) попакувати.
СПАКУТАВАНЫ вйстражданий, змучений, пе
ремучений, згорьований. —Див. ще спакутавацца.

СПАКУТАВАЦЦА настраждатися, змучувати
ся, намучитися, перемучитися.
СПАКУШАЛЬНЫ спокусливий.
СПАКУШАЦЦА недок. пас., СПАКУСЙЩА док.
1. спокушатися, спокусйтися; -гіцца прапанбвай спокусйтися пропозйцією; 2. недок.
пас. спокушатися; зваблюватися, знаджува
тися; звбдитися.
СПАКУШАЦЬ недок., СПАКУСЇЦЬ док. спо
кушати, спокусйти; зваблювати, зв&бити,
знаджувати, знадити; (жінку, дівчину — зви
чайно) зводити, звестй, (багатьох, усіх) по
зводити; (розм.) підманювати, підманйти,
(рідше) підманути.
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СПАКУШЙННЕ с. спокуса ж., (незак. д.) спо
кушання.
СПАЛАСАВАНЬІ у різн. знач. 1. (розчленований
смугами) посмугований, посмужений; порі
заний фокраяний) на смуги; подертий на
смуги; 2. (побитий батогом) посмугований,
посмужений; спйсаний, пошматований; зба
саманений. — Див. ще спаласаваць.
СПАЛАСАВАЦЬ док. 1. (покреслити смугами)
посмугувати; (порізати на смуги — ще) порі
зати (покраяти) на смуги; (роздерти — ще)
подерти на смуги, подрати на смуги; (тка
нину тощо розм. — ще) пошматувати; 2 . (по
бити батогом і т. ін., залишаючи рубці) по
смугувати; (розм.) списати, (багатьох, усіх)
поспйсувати; пописати, вйшмагати, пошма
гати, обшмагати, пошматувати, відбатожи
ти, вйбатожити.
СПАЛАСКАНЫ і СПАЛОСКАНЫ змйтий, обмйтий. — Див. ще спаласкаць.
СПАЛАСКАЦЬ док. 1. змйти, обмйти; 2.: ягб
так -кала безос. розм. його так вйснажив по
нос (пронос).
СПАЛАСНУТЬІ сполосканий. — Див. ще спалбскваць.

СПАЛАСНУЦЦА див. спалбсквацца.
СПАЛАСНУЦЬ див. спалбскваць.
СПАЛЁННЕ с. спалення.
СПАЛІЦЬ див. сп&льваць.
СПАЛОСКАНЫ див. спаласканы.
СПАЛОСКВАЦЦА недок. звор. пас., СПАЛА
СНУЦЦА док. споліскуватися, сполоскати
ся, сполоснутися.
СПАЛОСКВАЦЬ недок., СПАЛАСНУЦЬ док.
споліскувати, сполоскати, сполоснути.
СПАЛОХ, -ху ч. переляк, ляк, сполох, (розм.)
перестрах; с. ахапіу прысутных переляк (ляк)
охопйв (огорнув, пройняв) присутніх.
СПАЛОХАЦЬ док. злякати, перелякати, наля
кати, (багатьох, усіх) полякати, попереляку
вати, поналякувати; сполохати, сполошйти,
(однокр.) сполохнути, (багатьох, усіх) попо
лохати.
СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ ж. 1. грам, сполучува
ність; с. слоу сполучуваність слів; 2 . спец.
сполучність.
СПАЛУЧАЛЬНЫ 1. грам, єднальний; складаназлучаныя сказы са -ньімі аднбсінамі склад
носурядні речення з єднальними відношен
нями; 2 . спец. сполучнйй; с. рэфлёкс сполучнйй (комбінаторний) рефлекс.
СПАЛУЧАНАСЦЬ ж. 1. сполученість, з’єднаність; 2 . астр., мат. фіз. спряженість; 3. техн.
сполученість.
СПАЛУЧАНЫ 1. дієприкм. сполучений, з’єд
наний; 2 . астр., мат., фіз. спряжений; ~ныя
пункты спряжені точки; 3. техн. сполуче
ний; ~ныя рысбры сполучені ресори.
СПАЛУЧАЦЦА недок., СПАЛУЧЬІЦЦА док.
1. сполучатися, сполучйтися, з’єднуватися,
з’єднатися; 2 . недок. астр., мат., фіз. спря
гатися; 3. недок. техн. сполучатися; 4. недок.
пас. сполучатися, з’єднуватися; спрягатися.
СПАЛУЧАЦЬ недок., СПАЛУЧЬІЦЬ док. 1. спо
лучати, сполучйти, з’єднувати, з’єднати;
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-чыць тЗорыю з практыкай сполучйти (з’єдна
ти) теорію з практикою; -чыць фарбы з’єдна
ти (поєднати) фарби; 2 . астр., мат. фіз.
(з'єднувати) спрягати, спрягтй; 3. техн. (скріп
лювати) сполучати, сполучйти.
СПАЛУЧ^ННЕ с. 1. (дія) з’єднання, (незак. д.
— ще) з’єднування, сполучення, (незак. д. —
ще) сполучання, сполучування; 2 . (стан)
сполучення; с. зычных сполучення прйголосних; с. к&лерау сполучення кольорів (барв);
сінтаксічнае с. синтаксичне сполучення;
3. мат., фіз. спряження; 4. техн. сполу
чення.
СПАЛЬВАЦЬ недок., СПАЛЇЦЬ док. у різн.
знач, спалювати, спал йти; -ліць паперу спалйти папір; сбнца -ліла траву сонце спалило
траву; -ліць усе дрбвы спалйти всі дрова;
-ліць плёчы на сбнцы спалйти (спектй) плечі
(спйну) на сонці; кіслатбй ~ліу руку кисло
тою обпік (попік) руку; 0 -ліць маеты спа
лйти мостй.
СПАМЇЖ прийм. обл. між, поміж (ким-чим);
серед (кого-чого).
СПАПЯЛЁЛЫ 1 прям, спопелілий; 2 . перен.
посірілий, якйй (що) посірів (посірішав).
СПАПЯЛЁЦЬ док. 1. (зітліти, згоріти, пере
творившись на попіл) спопеліти, спопелітися;
2 . перен. посіріти.
СПАПЯЛЁНЫ спопелілий.
СПАПЯЛЙЦЦА недок. звор., пас., СПАПЯЛЇЦЦА док. прям., перен. спопелятися, спо
пел йтися, попеліти, спопеліти, (недок.) по
пелйтися.
СПАПЯЛЙЦЬ недок., СПАПЯЛЇЦЬ док. прям.,
перен. спопеляти, спопел йти, (недок) попелйти.
СПАРАВАЛЬНЬІ парувальний, злучнйй.
СПАРАВАННЕ с . ( п р о т в а р и н ) спаровування,
парування, злучання.
СПАРАВАНЬІ спарований, попарований, злу
чений. — Див. ще спарбуваць.
СПАРАВАЦЦА див. спарбувацца.
СПАРАВАЦЬ див. спарбуваць.
СПАРАДЖАЦЬ недок., СПАРАДЗІЦЬ док.
1. (народжувати) родйти (недок. і док.),
(док.) породйти, спородйти, зродйти, уродйти; -дзіць сына породйти (спородйти, зродй
ти, уродйти) ейна; 2 . (давати життя чомунебудь, спричинятися до чого-небудь) поро
джувати, породйти (що), викликати, вйкли
кати (що), спричинятися, спричйнюватися,
спричинйтися (до чого), спричиняти, спричйнювати, спричинйти (що)\ замбучванне
фактау -дзіла чуткі замовчування фактів по

родило (вйкликало, спричинйло) чуткй; за
мовчування фактів спричинйлося до чуток.
СПАРАДКАВАНЫ розм. упорядкований. —
Див. ще спарадкаваць.

СПАРАДКАВАЦЬ док. розм. упорядкувати, да
ти лад (чому), довестй до ладу (що); с. пасуду
упорядкувати (дати лад, довестй до ладу) по
суд.
СПАРАЖНЁННЕ с. 1. спорожнення, вйпорожнення; 2 . фізіол. розм. вйпорожнення.
СПАРАЖНЙЦЦА
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недок.,

СПАРАЖНЇЦЦА

док. 1. спорожнятися, спорожнюватися, спорожнйтися; випорожнятися, випорожнюва
тися, вйпорожнитися; бутЗлька -нілася пляш
ка спорожнйлася (вйпорожнилася); 2 . розм.

(видаляти з організму рештки перетравленої
їжі) випорожнятися, випорожнюватися, вй
порожнитися; 3. розм. (позбуватися вагітно
сті шляхом видалення плоду) робйти скйдень,

зробйти скйдень.
СПАРАЖНЙЦЬ недок., СПАРАЖНІЦЬ док.
1. спорожняти, спорожнювати, спорожнйти; випорожняти, випорожнювати, вйпорожнйти; -ніць пасудзіну спорожнйти (вйпорожнити) посудину; 2 . розм. (видаляти з
організму рештки перетравленої їжі) випо
рожняти, вйпорожнити; -ніць жьівбт вйпорожнити живіт.
СПАРАЛІЗАВАНЬІ і СПАРАЛІЗОВАНЬІ прям.,
перен. дієприкм., а також у знач, прикм. па
ралізований, спаралізований. — Див. ще спаралізаваць.

СПАРАЛІЗАВАЦЬ док. прям., перен. спаралізу
вати; нбгі -вала ноги спаралізувало; страх
~в£у яб страх спаралізував її.
СПАРАНЬІ1спарений; ~ная язда залізн. спаре
на їзда.
СПАРАНЬІ2 1. упарений; 2 . закип’ячений,
скип’ячений.
СПАРВАЦЦА недок. звор., пас., СПАРЬІЦЦА
док. розм. (з'єднуватися в пару) спарюватися,
спаритися.
СПАРВАЦЬ недок., СПАРЬІЦЬ док. (з'єднува
ти в пару) спарювати, спарпити.
СПАРН£Й прислівн. вищ. ст. 1. (швидше, успіш
ніше) спірніше; 2 . густіше; 3. вйгідніше.
СПАРНЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. 1. (швидший,
успішніший) спірніший; 2 . вйгідніший.
СПАРНЕЦЬ недок. розм. ставати спірнішим.
СПАРОДЖАНЬІ 1. роджений, породжений,
спороджений, зроджений, уроджений; 2 . по
роджений; вйкликаний, спричйнений. —
Див. ще спараджаць.

СПАРОУВАЦЦА недок. звор., пас., СПАРАВАЦЦА док. (для приплоду) спаровуватися,
паруватися, спаруватися, (про багатьох) по
паруватися; злучатися, злучйтися.
с п а р О у в а ц ь недок., СПАРАВАЦЬ док. (для
приплоду) спаровувати, спарувати, парувати,
попарувати, злучати, злучйти; -ваць з^бра з
карбвай спарувати зубра з коровою.
СПАРОЦЬ див. спбрваць.
СПАРЬІННЙ ж. бот. ріжкй.
СПАРЬІЦЦА1 див. сп&рвацца.
СПАРЬІЦЦА2 док. 1. (парячись, дійти до го
товності) упріти, упаритися; 2 . (про молоко)
спаритися, спряжитися; 3. розм. (употіти)
упріти.
СПАРЬІЦЬ1 див. спарваць.
СПАРЬІЦЬ2 док. 1. (зготувати в закритому по
суді) упарювати, упарити; с. бручку упарити
брукву; 2 . (молоко) спорити, спрйжити; 3. уш
кодити хомутом, підсідельником (про коня).
СПАРЬІШ1, -ша ч. 1. (два спарені предмети —
про плоди, рослини тощо, які зрослися) зрос
ток; 2 . (два глиняні горщечки, з'єднані спіль-
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ною ручкою, у яких брали їжу на поле) близ-

нйта.
СПАРЙШ2, -ш& ч. бот. спорйш.
СПАС1, род. сп&су ч.розм. рятунок; 0 сп&су ням£
рятунку (розм. спасу) немйє (нема).
СПАС2 ч. рел. Спас, Спасйтель.
СПАСВАЦЬ недок., СПАСВІЦЬ док. (здійсню
вати спаш або використовувати як пашу)

спасати, спасувати, спасти.
СПАСВЕНЬІ спашений.
СПАСЦІГАЦЬ недок., СПАСЦІГНУЦЬ док.
розм. 1. (усвідомлювати сенс, значення чогонебудь) осягати [розумом], осягнути [розумом],
осягтй [розумом], (док.) збагнути; 2 . (випа
дати на чию-небудь долю) траплятися, трапи
тися (з ким-чим), док. спіткати (кого-що)\ бяд& -цігла іх сям’ю біда трапилася з їхньою
родйною (сім’єю); бід& спіткйла їхню родйну
(сім’ю); 3. наздоганяти, наздогнати.
СПАСЦЇГНУТЬІ осягнутий [розумом], збаг
нутий. — Див. ще спасціг&ць.
СПАСЦІЖЗННЕ с. розм. осягання [розумом],
осягнення [розумом], збагнення; розуміння,
зрозуміння.
СПАСЬІЛАННЕ с. (дія) 1. посилання, покли
кання; 2 . посилення, покликання.
СПАСЬІЛАЦЦА недок., СПАСЛАЦЦА док.
1. (показувати на кого-, що-небудь для під
твердження чи виправдання чого-небудь) по
силатися, послатися, покликатися, поклйкатися; 2 . (на книжку тощо) посилатися, по
слатися, покликатися, поклйкатися.
СПАСЙЛАЧНЬІ посилальний; с. артикул у
слбуніку статтй-посилання (стаття-покликання) в словнику.
СПАСЬІЛКА ж. (зазначення джерела тексту)
посилення с., покликання с.
СПАТКАННЕ с. 1. зустріч ж., стрічання, (рід
ше) стріча ж., (несподіване, випадкове — ще)
спіткання; нечак&нае с. несподівана зустріч
(стріча), несподіване стрічання (спіткання);
2 . побачення; дзяучмна спяш&ецца на с. дів
чина поспішає на побачення.
СПАТКАНЬІ зустрінутий, стрінутий.
СПАТКАЦЦА див. спатьїкіщца2.
СПАТКАЦЬ див. спатьїк&ць.
СПАТРФБІЦЦА док. знадобитися, придатися,
зд&тися; єн мне яшчЗ с. він мені ще знадо
биться (придасться); на г$та ім с. не менш
гадзіньї на це їм знадобйться (треба буде, по

трібно) не менше годйни.
СПАТРФБЩЬ док. використати (кого-що), по
слугувати (чим)’, (розм.) зужйти (що), зужит
кувати (що), ужйти; (про продукти й т. ін. —
ще розм.) зажйти.
СПАТЬІКАЦЦА1 недок., СПАТЬІКНУЦЦА док.
1. спотикатися, спіткнутися, спотикнутися;
(розм.) перечіплюватися, перечепйтися; (обл.)
шпортатися, зашпортуватися, зашпортнути
ся; 2 . перен. (припускатися помилок у житті)
спотикатися, спіткнутися, спотикнутися; 3 . пе
рен. (під час читання, розмови тощо) затина
тися, затнутися, затйтися; (розм.) запйкуватися, запйкатися, запикнутися; 0 конь на чатьірбх наг&х, і то спатьїк&ецца присл. кінь на
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чотирьох, та й то (той) спотикається; кінь на
чотйри ногй кований, а спотикається.
СПАТЬІКАЦЦА2 недок., СПАТКАЦЦА док. зу
стрічатися, зустрінутися, зустрітися, (рідше)
стрічатися, стріватися, стрінутися, стрітися.
СПАТЫКАЦЬ недок., СПАТКАЦЬ док. 1. зу
стрічати, зустрінути, зустріти, (рідше) стріча
ти, стрівати, стрінути, стріти; спаткаць аднавяскбуца у гбрадзе зустріти (зустрінути, стрі
нути, стріти) односельця в місті; спатк&ць
гасцёй зустріти (зустрінути, стрінути, стріти)
гостей; спатк&ць Нбвы год у цягніку зустріти
(зустрінути, стрінути, стріти) Новий рік у
потязі (поїзді); 2 . (про нещастя й т. ін.) трап
лятися, трапитися (з ким-чим), (док.) спітка
ти; спаткала ягб нёйкае ліха трапилося з ним
якесь лйхо, спіткало його якесь лйхо.
СПАТЫКНЁННЕ: камень спатыкнёння камінь
спотикання.
СПАДНА прислівн. сповна; повністю, цілком;
атрымаць разлі'к с. одержати (отримати) роз
рахунок сповна (повністто, цілком).
СПАУНЙЦЬ недок., СПОУНІЦЬ док. викону
вати, вйконати; (розм.) справляти, справити,
(док.) спевнити; -ніць до^г вйконати обо
в’язок; -ніць жаданне вйконати бажання.
СПАХАПЛЙЦЦА і СПАХОПЛІВАЦЦА недок.,
СПАХАПІЦЦА док. спохвачуватися, спохватйтися, похоплюватися, похопйтися.
СПАЦЬ недок. у різн. знач, спати; с. сем гадзін
спати сім годйн; у х£це яшч$ не кл&ліся с. у
хаті ще не лягали спати; лес спіць гльїббкім
сном ліс спить глибоким сном; яё пач^цці
яшчЗ спяць її почуття ще сплять; 0 лауры
(чые) с. не даюць лаври (чиї) не дають спати;
заздрить (хто чиїй) славі (успіхам); с. вёчным
сном спати вічним (гробовйм, непробудним)
сном; с. у шапку гави (вйторопні, вйтрішки)
ловйти, вйтрішки їсти (ловйти, купувати, про
давати); с. як пшаніцу прадаушы спати як піс
ля маківки; мйкка сцёле, ды мулка с. прик.
м’яко стеле, та твердо спати; на язиці мід (ме
док), а під язиком лід (льодок ); у вічі як лис,
а за очі як біс; слова масні, а пироги пісні.
СПАЧУВАЛЬНА прислівн. співчутлйво.
СПАЧУВАЛЬНАСЦЬ ж. співчутлйвість.
СПАЧУВАЛЬНЬІ співчутлйвий; с. чалавёк співчутлйва людйна.
СПАЧУВАННЕ с . у різн. знач, співчуття, спів
чування.
СПАЧУВАЦЬ недок. у різн. знач, співчувати; с.
бацькбускаму гбру співчувати батьківському
горю; с. маладзёжнаму руху співчувати моло
діжному рухові.
СПАЧУВАЮЧЫ імен, якйй (що) співчуває,
сповнений співчутгй, співчутлйвець.
СПАЧЫВАЦЬ недок., СПАЧЙЦЬ док. 1. від
почивати, відпочйти, спочивати, спочйти;
2 . перен. вис. (бути похованим) спочивати,
спочйти; 0 -ваць на л&урах спочивати на лав
рах; спочивати по успіхах (по велйкій і слав
ній праці, після велйкої і славної праці);
-чыць вёчным сном заснути (спочйти) вічним
сном; навіки заснути.
СПАЧЙН, -ну ч. відпочинок, спочйнок, спо-
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чйн, спочйвок, спочивання с., відпочивання
с.; О пачау за здарбуе, а кбнчыу за с. прися.
заспіває весільної, а на ж>фбу зверне; добре
зачав, лйхо скінчйв; почне про волй, а кін
чає про голубй.
СПАЙНАСЦЬ ж. 1. прям, спаяність; 2 . перен.
згуртованість.
СПАЙНЫ 1. прям, спаяний; 2 . перен. згурто
ваний.
СПАЙЦЬ див. спайваць.
СПЕЛАВАТЫ недоспілий, недостиглий.
СПЁЛАСЦЬ ж. 1 . прям. СПІЛІСТЬ, достйглість,
стйглість, доспілість; 2 . перен. зрілість.
СПЁЛЫ 1. спілий, достйглий, стйглий, вйспілий, доспілий; 2 . перен. (досконалий, ґрун
товний, майстерний) зрілий; -лыя думкі зрілі
думкй.
СПЕРАЗАНЫ прост, уперіщений, оперіщений, оперезаний, уперезаний, угрітий, огрі
тий. — Див. ще спераз&ць.
СПЕРАЗАЦЬ док. прост, (сильно вдарити) упе
ріщити, оперіщити, оперезати, уперезати,
угріти, огріти, опектй.
СПЕРЦІ1 див. спіраць.
СПЁРЦ12 док. прост, (украсти) поцупити, утйрити.
СПЁСЦ1ЦЦА див. спёшчвацца.
СПЁСЦЩЬ див. спёшчваць.
СПЁТЫ проспіваний.
СПЁУКА ж . співанка.
СПЁУН1К ч. (збірник пісень) пісенник, (рідко)
співаник.
СПЕХ, род. спеху ч. розм. поспіх; 0 (г$та) не к
спеху це не спішна справа, з цим можна не
поспішати.
СПЁХАМ прислівн. поспіхом; кваплйво, поква
пом, поквапно, поквапливо, сквапно, скваплйво.
СПЕЦАДЗЁННЕ с. (спецыяльнае адзённе) і
СПЕЦВОПРАТКА ж. (спецыяльная вбпратка)
спецодяг ч. (спеціальний одяг).
СПЕЦПАДРЫХТОУКА ж. (спецыяльная падрыхтбука) спецпідготовка (спеціальна підго
товка).
СПЁЦЦА див. спявацца.
СПЕЦЫЯЛ13АВАНЫ дієприкм., прикм. спе
ціалізований.
СПЕЦЫЯЛ13АВАЦЦА 1. недок. і док. спеціа
лізуватися (з чого, у чому, на чому); с. па садавбдству спеціалізуватися із садівнйцтва (в
садівнйцтві, на садівнйцтві); 2 . недок. пас.
спеціалізуватися.
СПЕЦЬІЯЛІЗАВАЦЬ недок. і док. спеціалізу
вати; с. прадпрыёмствы спеціалізувати під
приємства.
СПЕЦЫЯЛ13АЦЫЯ ж. спеціалізація.
СПЕЦЬ 1 док. проспівати (що), заспівати (що,
чого); с. песню проспівати пісню, заспівати
пісню (пісні).
СПЕЦЬ2 недок. 1. (ставати стиглим) спіти, дос
тигати, стйгнути; 2 . перен. (набувати викін
ченої форми) визрівати; у ягб спёла нбвае ра
ціонне гэтай праблёмы у нього визрівав новйй
розв’язок цієї проблеми.
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СПЁШКА ж. поспіх ч.
СПЁШНА прислівн. 1. (невідкладно) спішно;
нагально, пйльно, негайно; 2 . (квапливо) по
спішно.
СПЁШНАСЦЬ ж. 1. спішність; нагальність,
пйльність; негайність; 2 . поспішність.
СПЁШНЫ 1. спішний; (невідкладний — ще)
нагальний, пйльний; (який потребує невід
кладного виконання) негайний; -ная справа
спішна (нагальна, пйльна; негайна) справа;
-ным пар&дкам спішно; нагіпьно; негайно;
2. поспішний; кваплйвий; ~ныя вывады по
спішні вйсновки; ~ныя крбкі кваплйві кроки.
СПЁШЧАНАСЦЬ ж. зніженість, розніженість;
розпещеність.
СПЁШЧАНЫ дієприкм. зніжений, розніже
ний, вйніжений, пещений; розпещений.
СПЁШЧВАЦЦА недок. звор., пас., СПЁСЦ1ЦЦА док. зніжуватися, зніжитися, розніжува
тися, розніжитися, (недок.) пеститися; роз
пещуватися, розпеститися.
СПЁШЧВАЦЬ недок., с п е с ц і ц ь док. зніжу
вати, зніжити, розніжувати, розніжити, (док.)
вйніжити, (недок.) пёстйти; (балуючи — ще)
розпещувати, розпестити; -сціць дзяцёй роз
пестити дітей.
СПЁРТАСЦЬ ж. важкість; задушливість, за
душність; затхлість.
СПЁРТЫ 1 1. дієприкм. прост, спертий; зіпхну
тий; стйснутий, стйснений, здушений, здав
лений; 2 . дієприкм. прост, вйгнаний, зіпхну
тий; 3. прикм. розм. (важкий — про повітря)
важкйй; задушливий, задушний; затхлий;
-тае павётра важке (задушливе, затхле) по
вітря.
СПЁРТЫ2 прост, поцуплений. —Див. ще спёрцд2
СШЛАВАНЫ і СПІЛОВАНЬІ спйляний , зрі
заний. — Див. ще спілбуваць.
СПІЛОУВАННЕ с . спиляння, (незак. д. — зви
чайно) спйлювання.
СПІЛОУВАЦЦА недок. пас. спилюватися, зрі
затися [пйлкою], зрізуватися [пйлкою].
СПІЛОУВАЦЬ недок., СПІЛАВАЦЬ док. спйлювати, спиляти, (багато, усе) поспйлювати;
зрізувати [пйлкою], зрізати [пйлкою], (док.)
зрізати [пйлкою], (багато, усе) позрізувати
[пйлкою]; -ваць дріва спиляти (зрізати [пйл
кою]) дерево.
СПІЛОУКА ж. спиляння с., (незак. д. — зви
чайно) спйлювання с.
СПЇНА ж. спйна; вьіпрастаць -ну вйпростати
(розігнути) спйну; 0 гнуць -ну гнути спйну
(хребет); паказ&ць -ну показати спйну, на
кивати п’ятами; на, ул&снай -не (паказаць,
адчуць што) на своїй шкурі (спйні) спробу
вати (вйпробувати, відчути) (що); хав&цца (за
чыю) -ну ховатися (за чиєю) спйною; недасбл на стале, перасбл на -не присл. недосіл
на столі, пересіл на голові.
СПІННА-БРУШНЬІ спйнно-черевнйй.
СПІННАМАЗГАВЬІ спинномозковйй; -выя
нёрвы спинномозкові нерви.
СПІННЙ спиннйй; с. хрыбёт анат. спиннйй
хребет; -нн&я струні анат. спинна струна,
хорда.
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СПІРАЦЬ недок., СПЁРЦ1 док. прост. 1. зви
чайно безос. спирати, сперти, стискувати,
стискати, стйснути, душити, здушувати, здушйти, здавлювати, здавйти, (багато, усе)
поздавлювати; спёрла дых (у кого) дух (дйхання, віддих) сперло (в кого), забйло дух
(дйхання) (кому)', 2 . (збирати в купу) спиха
ти, зіпхнути; 3. (з посади) виганяти, вигони
ти, вйгнати; спихати, зіпхнути.
СПІРТ, род. спірту ч. спирт; драртшны с. деревнйй спирт; В1нны с. вйнний спирт.
СПІРТААЧЬІШЧАЛЬНЬІ спец, спиртоочйснйй, спиртоочйщувальний.
СП1РТАВАНЫ спец, спиртований, (док.) про
спиртований. — Див. ще спіртав&ць.
СПІРТАВАЦЦА недок. пас. спец, спиртуватися.
СПІРТАВАЦЬ недок. спец, спиртувати.
СПІРТАВЙ і СП1РТ0ВЫ спиртовйй.
СПІРТАГАРФЛАЧНЬІ спиртогорілчаний.
СПІС, -а і СПЇСАК, -ска ч. спйсок; стсы старажытных летапісау спйски стародавніх літо
писів; спісьі выбаршчыкау спйски вйборців;
О чбрныя спісьі чорні спйски.
СПЇСАЧНЬІ обліковий.
СПІСВАЦЦА недок., СПІСАЦЦА док. у різн.
знач, спйсуватися, списатися; -сацца з карабля списатися з корабля; албвак -с&уся
олівець списався; -сацца са сваімі аднакурснікамі зв’язатися (списатися) зі своїми одно
курсниками.
СПЇСВАЦЬ недок., СПІСАЦЬ док. у різн. знач.
спйсувати, списати, (багато, усе) поспйсувати; -саць текст з кипі списати текст з кнйжки; -саць дыктант у сусёда списати диктант
у сусіда; -саць з карабля списати з корабля;
-с&ць мнбга старбнак списати (поспйсувати)
багато сторінок; -с&ць албвак списати олівця
(олівець); -саць усю спіну пугай списати всю
спйну батогом (пугою); -саць у расхбд спи
сати на видаток.
СПЇЦА ж. у різн. знач, спйця; уст&віць -цу у
кбла вставити спйцю в колесо; апбшняя с. у
каляснщы п’яте колесо до воза, остання (де
сята) с(ш)пйця в колесі.
СПІЧАК, -кк ч. 1. (для плетіння) спйця ж.,
дротик; 2 . (верхня загострена частина чогонебудь) шпйчка ж., шпичак; гостряк; 4. архіт. шпиль.
СПЛАКАНЫ розм. (про обличчя, очі) заплака
ний.
СПЛАНАВАНЫ 1. у різн. знач, спланований;
2. розбйтий. — Див. ще спланаваць.
СПЛАНАВАЦЬ док. 1. (скласти план) сплану
вати; с. раббту спланувати роботу; с. будынак
спланувати будівлю; 2 . (розмістити за пла
ном) розбйти; с. сквер розбйти сквер.
СПЛАНЇРАВАЦЬ док. ав. спланерувати.
СПЛА&ЛЙЦЬ1 недок., СПЛАВІЦЬ1док. 1. (ме
тали) сплавляти, сплавити, стоплювати, стопйти; 2. перен. сплавляти, сплавити; пісьменнік спрабуе -віць рысы рбзных асбб у адзСным
вббразе письменник намагається сплавити

рйси різних осіб у єдйному образі.
СПЛА&ЛЙЦЬ2 недок., СПЛАВІЦЬ2 док. 1. (во
дою — про ліс, колоди) сплавляти, сплавити;

(недок. обл.) плавити; (недок. гонити — ще)
гнати; 2 . перен. розм. збувати, збути, (багато,
усе) позбувати (кого-що); (спекуватися) збу
ватися, позбуватися, позбутися; (розм.) здйхуватися, здйхатися; -віць няпрбшанага гбсця
позбутися (здйхатися) непрошеного гостя;
-віць непатрЗбны тавар збути непотрібний
това£.
СПЛАУШЧЬІК1 ч . (металів) сплавлювач.
СПЛАУШЧЫК2 (лісу) сплавнйк; (плотів — ще)
плотар.
СПЛЁСКВАЦЬ недок., СПЛЯСКАЦЬ док. сплю
щувати, сплющити; (док.) сплескати; -каць
вялі'кі цвік сплющити (сплескати) велйкий
цвях (велйкого цвяха).
СПЛЁСНЕЛЫ див. спляснёлы.
СПЛЁСЦ1 див. сплятаць.
СПЛЁСЦ1СЯ док. 1. прям., перен. сплестйся;
галінкі дрэу спляліся віти дерев сплелйся; падзеі спляліся у складань! вузел події сплелйся
в одйн (складнйй) вузол; 2 . перен. розм. (по
чати сваритися, почати бійку) зчепйтися;
спляліся оіцца зчепйлися бйтися.
СПЛЁУВАННЕ с. спльовування.
СПЛЁУВАЦЬ недок., СПЛїОНУЦЬ док. спльо
вувати, сплюнути; -нуць сліну сплюнути слйну; -нуць на траву сплюнути на траву.
СПЛЫВАЦЬ недок., СПЛЙСЦІ і СПЛЙЦЬ
док. 1. спливати, спливтй; кладка сплыла у
час павбдкі кладка спливла під час повені;
2 . прям., перен. минати, минути, зникати,
знйкнути, спливати, спливтй; маладбсць даунб сплыла молодість давно минула (спливла);
3. (про рідину) стікати, стектй; яна сплыл&
крывёю вона стекла кров’ю; 0 былб ды сплылб було та загуло, було та спливло, було та
за водою пішло.
СПЛЮШЧАНЬІ1 (про очі) заплющений. —
Див. ще сплюшчваць1.

СПЛЮШЧАНЬІ2 сплющений. — Див. ще сплю
шчваць2.

СПЛЮШЧВАЦЦА1 недок. звор., пас., СПЛЮ1ПЧЫЦЦА1док. (про очі) заплющуватися, за
плющитися.
СПЛЮШЧВАЦЦА 2 недок. звор., пас.,
СПЛЮШЧЫЦЦА 2 док. (під тиском) сплю
щуватися, сплющитися; сплескатися; галбука цвіка -шчылася головка цвяха сплющила
ся (сплескалася).
СПЛЮШЧВАЦЬ1 недок., СПЛЮШЧЫЦЬ1 док.
(очі) заплющувати, заплющити.
СПЛЮШЧВАЦЬ2 недок., СПЛЮШЧЫЦЬ2 док.
(тиском) сплющувати, сплющити; (док.)
сплескати.
СПЛЯВАНЬІ розм. запльований. — Див. ще
спляв&ць.

СПЛЯВАЦЬ док. розм. заплювати.
СПЛЙЖАНЫ 1. розм. вйрубаний, повирубува
ний; порубаний, посічений; 2 . розм. затопта
ний; 3. розм. вйтоптаний, стоптаний, вйтолочений, столочений, потолочений; 4. прост, груб.
молоснутий, брязнутий, офітий, уперіщений;
урепіжений. — Див. ще спляжыць.
СПЛЯЖЫЦЬ док. 1. розм. (ліс) вйрубати, (ба
гато, усе) повирубувати; (знищити рубанням)
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порубати, посіктй; будавалі дарбгу і -жьілі
увесь бярЗзнік будували дорогу й вйрубали
(повирубували, порубали) весь березняк (бе
резник, усю березину); 2 . розм. (пом'яти, за
бруднити) затоптати, (багато, усе) позатоп
тувати; усю пасцёль -жьілі усю постіль за
топтали; 3. розм. вйтоптати, (багато, усе) по
витоптувати; (затопчуючи, знищити — ще)
стоптати, (багато, усе) постоптувати; (посіви,
траву — ще) вйтолочити, (багато, усе) пови
толочувати; столочйти, потолочйти; скаціна
-жыла віку худоба (скотйна) вйтолочила
(столочйла, потолочйла) вйку; 4. прост, груб,
(ударити) молоснути, брязнути, огріти, упе
ріщити; урепіжити (перев. батогом, різкою,
палицею й т. ін., залишаючи довгий слід);
5. (про хворобу) звал йти; інф&ркт раптбуна
бацьку ~жыу інфаркт зненацька звалйв бать
ка; 6 . забйти (звичайно тварину, птаха; перен. — негативно оцінити) знйщити; крытык
прбста ~жыу раман вядбмага шсьмёншка кри

тик просто знйщив роман відомого пись
менника.
СПЛЙМІЦЦА док. розм. заплямуватися, заплямйтися.
СПЛЯМІЦЬ див. пляміць.

СПЛЯСКАНЫ сплесканий, сплющений. — Див.
ще сплёскваць.
СПЛЯСКАЦЬ див. сплёскваць.
СПЛЯСНЁЛЫ і СПЛЁСНЕЛЫ запліснявілий,
пліснявий; цвілйй, зацвілий, поцвілий; с.
хлеб запліснявілий (цвілйй, зацвілий) хліб.
СПЛЯСНЁЦЬ док. запліснявіти, зацвістй.
СПЛЯТАЦЦА недок., СПЛЁСЩСЯ док. 1. сплі
татися, сплестйся, (про багато, про все) по
сплітатися; 2 . недок. пас. сплітатися; звива

тися; виплітатися.
СПЛЯТАЦЬ недок., СПЛЁСЦ1 док. сплітати,
сплестй, (багато, усе) посплітати; (вінок —
ще) звивати, звйти, (багато) позвивати; сплёсці вянбк сплестй (звйти) вінка (вінок); сплёсці кбшык сплестй кошика (кошик); сплёсщ
рукі скласти руки.
СПЛЯЦЁННЕ с. сплетення, сплетіння; с. акалічнасцей збіг (сплетення, сплетіння) обста
вин; сбнечнае с. сонячне сплетіння.
СПОГАДЗЬ ж. обл. співчуття, співчування.
СПОДАК, -дка ч. блюдце с., блюдко с.
СПОДАЧАК, -чка ч. зменш.-пестл. блюдечко.
СПОДНІ 1. (про білизну) спідній; ~няя бялізна
спідня білйзна (одёжа), спідній одяг, білйзна; 2. вйворітний, спідній; с. бок сарбчкі вйворітний (спідній) бік сорочки; 3. розм.
нйжній; (прям.; розміщений унизу — ще) до
лішній; с. брус нйжній (долішній) брус.
СПОДНІКІ, -кау тільки мн. розм. спідні, під
штаники.
СПОРВАЦЬ недок., с п а р О ц ь док. 1. спорю
вати, спороти; -рбць гузікі спороти ґудзики;
2 . (знімати палицею, тичкою) скидати, скйнути, (багато, усе) поскидати; -рбць птушынае гняздб скйнути пташйне (пташаче) гніз
до; 3. розм. (чимось гострим) колоти, поко
лоти, (розм.) штйркати, поштйркати, штрйка-

ти, поштрйкати; -рбць ішгількамі поколоти
(поштйркати, поштрйкати) шпильками.
СПОРНА прислівн. 1. (швидко) спорно; 2. гус
то; 3. вйгідно.
СПОРНАСЦЬ ж. 1. (швидкість) спорність;
2. густота, густість; 3. вйгідність.
С П О РН Ь І1. (швидкий і успішний) спорий, спірнйй; ~ная пр&ца спора (спірна) праця (робо
та); 2. (про дощ, який швидко покриває або
змочує землю) ряснйй; 3. (про почерк) густйй;

4. (який дає найліпші результати при малих
господарських витратах) вйгідний; ~ная пшаніца вигідна пш енйця.
СПОРТ, род. спбрту спорт.
СПОРТАБСТАЛЯВАННЕ с. (спартьіунае абсталяванне) спортобладнання (спортйвне об
ладнання).

СПОРТГАРАД0К, -дка ч. (спартьіуньї гарадбк)

спортмістечко (спортйвне містечко).
СПОРТПЛЯЦ0УКА ж. (спартьіуная пляцбука)
спортмайданчик ч. (спортйвний майданчик).
СПОСАБ, -бу ч. у різн. знач, спосіб; с. вьітвбрчасці спосіб виробнйцтва; прьівйчньї с. жьїцця звйчний спосіб життя; 0 мець с. мати про
фесію (заняття); даць с. вйзначити, упоряд
кувати, прилаштувати.

СПОТАЙКУ прислівн. нйшком, стйха; (розм.)
нйшком-тйшком, тйшком-нйшком, спідтйха, нйщечком, знйшка.
СПРАВА1 ж. у різн. знач, справа, (рідше) діло
с.; я да вас па ~ве я до вас у справі; узяцца
за ~ву узятися за діло (справу); бягучьія ~вьі
поточні справи; с. сумлення справа честі; судбвая с. судова справа; падшмць да ~вьі підшйти до справи; як вашьі ~вьі? як ваші спра
ви? як ся маєте? 0 галбуная с. головне, го
ловно, основне; кбпскія (дрЗнньїя) ~вьі кеп
ські (погані) справи; цемная с. темна справа;
іншая с. інша річ; мець ~ву мати справу; на
самай ~ве насправді, справді; бьіць у курсе
~вьі бути обізнаним (з чим), бути поінфор
мованим (про що), бути в курсі справи; бліж$й да ~вьі блйжче до діла (до суті); у тьім
вось і с. у тому то й річ; вядбмая с. (рзч) у
знач. вст. сл. відома (вйдйма, певна) річ; зви
чайно, звісно; пакуль суд дьі с. поки суд та
діло, поки те та се, поки дійде до діла; за
мальїм с. стала малого (дрібнйці) не стає
(бракує, не вистачає); не мая (твая, ваша і
пад.) с. не моє (твоє, ваше й т. ін.) діло; не
моя (твоя, ваша й т. ін.) справа; мені (тобі,
вам і т. ін.) [це] байдуже; мая с. — старана
моя хата скраю; не маю нічого спільного (з
чим); у чьім с.? у чому річ?; не у гЗтьім с. не
в цьому річ; с. у тьім, што... річ у тому (у
тім), що...; заплечньїх спрау майстар заст.
кат, катюга, майстер голови стинати; кан&ц
----- 'ве вянец прик. кінець — ділу вінець; кі
нець діло вінчає (хвалить); кожній справі
кінця глядй.
СПРАВА2 прислівн. праворуч, справа; с. ад дарбгі — дзве старінькія бярбзьі праворуч (спра
ва) від дороги — дві старенькі берези.
СПРАВАВОД ч. справочйнець.
СПРАВАВОДНЬІ справочйнний.
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СПРАВАВОДСТВА с. справочйнство, діловод
ство.
СП РАВАЗДАЧА ж. звіт ч.; с. аб камандзірб^цн
звіт про відрядження; с. аспіранта вучбнаму
савбту звіт аспіранта вченій раді; грашбвая с.
зацвбрджана грошовйй звіт затверджено.
СПРАВАЗДАЧНА-ВЬІБАРНЬІ звітно-вйборний; с.-в. сход звітно-вйборні збори.
СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ж. звітність.
СПРАВАЗДАЧНЬІ звітний.
СПРАВАКАВАНЬІ спровокований. — Див. ще
справакав&ць.

СПРАВАКАВАЦЬ док. спровокувати.
СПРАВУНКІ, -кау одн. справунак, -нка ч.
прост. діла, справи.
СПРАГАЛЬНАСЦЬ ж . грам, дієвідмінюваність.
СПРАГАЛЬНЬІ грам, дієвідмінюваний; с. дзеяслб? дієвідмінюване дієслово.
СПРАГАЦЦА1 недок., СПР&ГЧЬІСЯ док. 1. (про
коней у запрязі; об'єднуватися для якоїсь спра
ви) спрягатися, спрягтйся; 2 . недок. пас. спря

гатися.
СПРАГАЦЦА2 недок. звор., пас. грам, тільки З
ос. дієвідмінюватися.
СПРАГАЦЬ1 недок., СПРФГЧЬІ док. (запряга
ти разом, об'єднувати) спрягати, спрягтй.
СПРАГАЦЬ2 недок. грам, дієвідмінювати.
СПРАГНАЗІРАВАЦЬ док. спрогнозувати.
СПРАДАВАЦЬ недок., СПРАДАЦЬ1 док. (май
но) спродувати, спродавати, спродати, (бага
то, усе) поспродувати, попродавати, попро
дати.
СПРАДАЦЬ2 недок., СПРАСЦІ док. спрядати
(льон), спрясти.
СПРАДВбКУ прислівн. споконвіку, споконві
ків, споконвічно, справіку; (розм.) од родувіку, зрбду-віку, зроду-звіку, од віків; відко
ли (як) світ світом.
СПРАДВбЧНА прислівн. одвічно, одвіку, (рід
ше) відвічно, відвіку; звіку.
СПРАДВбЧНЬІ одвічний, (рідше) відвічний;
споконвічний, правічний, предковічний.
СПРАЕКТАВАНЬІ1 спроектований. — Див. ще
спраектаваць1.

СПРАЕКТАВАНЬІ2 спроектований. — Див. ще
спраектав&ць2.

СПРАЕКТАВАЦЬ1 док. (розробити, скласти
проект) спроектувати.
СПРАЕКТАВАЦЬ2 док. спец, (про проекцію)
спроектувати.
СПРАЖАЧКА ж. зменш.-пестл. пряжечка.
СПРАЖАЧНЬІ пряжковий.
СПРАЖКА ж . пряжка.
СПРАЖКАВЬІ пряжковий.
СПРАЖдННЕ с. грам. 1. (дія) дієвідмінюван
ня; 2 . (група дієслів) дієвідміна ж.
СПРАКТЬІКАВАНАСЦЬ ж. досвідченість.
СПРАКТЬІКАВАНЬІ досвідчений; (про око —
ще) призвичаєний.
СПРАКТЬІКАВАЦЦА док. набути досвіду, набйти (наламати) руку.
СПРАСАВАНЬІ / СПРАСОВАНЬІ спресова
ний. — Див. ще спрасбуваць.

СПРУЖЬІНІСТЬІ

СПРАСОУВАЦЬ недок., СПРАСАВАЦЬ док.
спресовувати, спресувати; спрасав&ць сёна
спресувати сіно.
СПРАСЦІ див. спрад&ць.
СПРАСЦЇЦЬ див. спрашч&ць.
СПРАТ, -та і -ту ч. розм. 1. -та сховище с.,
сховок; 2 . -ту пристановище с., притулок,
захисток; 3. схованка ж., схов, ,сховок,
(розм.) хованка ж, схрон, (обл.) криївка ж.
СПРАХЛЫ якйй (що) зотлів (стлів, вйтлів, пе
ретлів), зотлілий, стлілий, вйтлілий, перетлі
лий, потлілий.
СПРАХНУЦЬ док. зотліти, стліти, вйтліти, пе
ретліти, (про багато, про все) потліти; 0 каб
ты спрах! щоб (бодай) ти пропав!; хай за то
бою заклекоче!; щоб твоя й путь заклекоті
ла!; щоб (бодай) ти [нагло] зслиз!; нехай (хай)
тебе лйжень злйже!; бодай тебё з корінням
вйрвало (вйкинуло, вйгладило)!; каб янб ~хла!
пропадй ти пропадом!; згйнь!; бодай ти про
падом пропав!; добра б тобі не було!; щоб
(бодай) ти ізслйз!
СПРАЦАВАНАСЦЬ1 ж. (узгодженість у робо
ті) спрацьованість.
СПРАЦАВАНАСЦЬ2 ж . техн. спрацьованість.
СПРАЦАВАНЫ 1. техн. (зношений) спрацьо
ваний; 2 . (виснажений надмірною працею; стом
лений працею) спрацьований, струджений. —
Див. ще спрацбувацца2.

СПРАЦОУВАЦЦА' недок., СПРАЦАВАЦЦА1
док. (досягати узгодженості в роботі) спра
цьовуватися, спрацюватися.
СПРАЦОУВАЦЦА2 недок., СПРАЦАВАЦЦА2док.
1. техн. (зношуватися, стиратися від роботи)
спрацьовуватися, спрацюватися; 2 . (страж
дати від надмірної праці; стомлюватися,
втрачати силу, здоров \я від виснажливої над
мірної праці) спрацьовуватися, спрацювати

ся, вироблятися, вироблюватися, вйробитися.
СПРАЦО^ВАЦЬ недок., СПРАЦАВАЦЬ док.
техн. спрацьовувати, спрацювати; механізм
не спрацавау механізм не спрацював.
СПРАЧАЛЬНІК ч . розм. суперечник, спере
чальник.
СПРАЧАЛЬНІЦА ж. розм. суперечниця, спе
речальниця.
СПРАЧАЦЦА недок. у різн. знач, сперечатися;
с. няма аб чым сперечатися немає (нема) про
що; с. з-за чаргі сперечатися через чергу; с.
з вётрам перен. сперечатися з вітром.
СПРАШЧАЦЬ недок., СПРАСЦЇЦЬ док. у різн.
знач, спрощувати, спростйти; -ціць канструкцыю машыны спростйти конструкцію машйни; -ціць думку пісьменніка спростйти
думку письменника.
СПРАШЧ^ННЕ с. у різн. знач, спрощення;
(незак. д. — ще) спрощування.
СПРУЖЙНА ж. прям., перен. пружина; баяв&я
с. військ, бойова пружйна; ён з’яулбецца галб^най -най у гЗтай спр&ве він — головна
пружйна в цій справі.
СПРУЖЙНІСТА прислівн. пружйсто, пружко.
СПРУЖЙНІСТАСЦЬ ж. пружйстість.
СПРУЖЬІНІСТЬІ пружйстий, пружкйй, пру-
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жйнястий, пружнястий, пружнастий; с. крок
пружистий (пружкйй) крок.
СПРУЖЙНІЦЦА недок. пружинитися.
СПРУЖЙНІЦЬ недок. пружинити.
СПРУЖЙНКА ж. зменш.-пестл. пружинка.
СПРУЖЙННЬІ пружинний.
СПРУЖЬІНОВЬІ пружйнний; -ная баран&
пружйнна борона.
СПРУЖЬІНОУКА ж . с.-г. розм. пружйнна бо
рона.
СПРУЦЯНЕЛЬІ розм. 1. покляклий, закляк
лий, окляклий, задубілий, задублий, одубі
лий, подубілий; закоцюблий; замерзлий;
2. (мертвий)одубілий. — Див.
спруцян&ць.
СПРУЦЯНбЦЬ док. розм. 1. (стати холодним
і твердим — про труп) заклякнути, заклякти,
поклякнути, (про багатьох, про всіх) позаклякати; оклякнути, задубіти, одубіти; (розм.) за
коцюбнути, закоцюбти; замерзнути, замерз
ти; 2 . (померти) здохнути, подохнути, одубі
ти, одубти.
СПРЬІВІЛЕНЬІ розм. вйвихнутий, вйвихнений, звйхнутий, звйхнений. — Див. щеспрьівільваць.

СПРЬІВІЛЬВАЦЦА недок., СПРЬІВІЛІЦЦА
док. розм. 1. вивйхуватися, вйвихнутися; рукк -лілася рука вйвихнулася; 2. перен. (поми
лятися) робйти помилку, зробити помйлку,
(док.) схибити; 3. недок. пас. вивйхуватися.
СПРЬІВІЛЬВАЦЬ недок., СПРЬІВІЛІЦЬ док.
розм. вивйхувати, вйвихнути, (док.) звихну
ти; -віліць нагу вйвихнути (звихнути) ногу.
СПРЬІНЦАВАНЬІ / СПРЬІНЦОВАНЬІ сприн
цьований. — Див. ще спрьпщав&ць.
СПРЬІНЦАВАЦЬ недок. спринцювати.
СПРЬІЙЛЬНА прислівн. 1. сприятливо; 2. доброзйчлйво, зичлйво; прихйльно.
СПРЬіЯЛЬНАСЦЬ ж. 1. сприятливість; 2. доброзйчлйвість, зичливість; прихильність.
СПРЬІЙЛЬНЬІ 1. сприятливий; -нае надвбр’е
сприятлива погода; 2 . (який доброзичливо
ставиться до інших, сприяє їм у чому-небудь)

доброзйчлйвий, зичлйвий; прихйльний; -ньія
аднбсіньї доброзичливе (прихильне) ставлення.
СПРЬІЙЦЬ недок. (каму-чаму) 1. сприяти, бу
ти сприятливим; с. развіццю навукі сприяти
розвиткові науки; пагбда сприяла падарбжньім погода сприяла подорожнім (мандрів
никам); 2 . (виявляти доброзичливість до кого-небудь) бути доброзйчлйвим (зичлйвим,
прихйльним), доброзйчливо (зичлйво, при
хйльно) ставитися (до кого), зйчити добра
(кому).

СПРЙГЧЬІ1 див. спрагаць1.
СПР&ГЧБІ2 док. (боби, насіння й т. ін.) підсма
жити, (рідше) піджарити, (розм.) присмажи
ти.
СПР&ГЧЬІСЯ1 див. спраг&цца.
СПРФГЧЬІСЯ2 док. (про боби, насіння й т. ін.)
підсмажитися, (рідше) піджаритися, (розм.)
присмажитися.
СПРЙЖАНЬІ1 спрйжений. —Див. ще спраг&ць1.
СПРЙЖАНЬР підсмажений, (рідше) піджарений,
(розм.) присмажений. — Див. ще спрЗгчи2.

СПРЭС прислівн. розм. (повністю; скрізь) ціл
ком, цілковйто, зовсім, геть-чйсто, усе чйсто; жалуд&мі был& с. засипана зямлй жолудя
ми була цілком (геть-чйсто) засйпана земля;
земля була вся чйсто засйпана жолудями.
СПР&ЧКА ж. 1. у різн. знач, суперечка, спере
чання с., (розм.) змагання с.\ гар&чая с. палка
(гаряча) суперечка; вучбния ~кі наукові су
перечки; с. за сп&дчину суперечка за спад
щину; 2. тільки мн. дебати; дискусія; ~кі па
дакл&ду обговорення доповіді, дебати на до
повідь, дебати по доповіді.
СПРФЧНАСЦЬ Ж. спірність.
СПР&ЧНЫ спірний; ~ныя питанні спірні пи
тання; ~ная сп&дчина спірна спадщина.
СПУД1, род. сп у ^ ч. переляк; уцячй са спуду
утекти з переляку.
СПУД2: пад спудам (лежати, залишатися й т. ін.)
під спудом, у схові (у схованці), під замком
(сукном); 2. з-пад спуду прям., перен. зі схо
ванки (зі схову); на світ Божий (що)', з-пад
спуду вйзваліліся нбвия сіли нарбда зі схову
звільнилися нові сйли народу.
СПУДЖАНЫ зляканий, переляканий, наля
каний; сполоханий, сполошений, сполохну
тий; (обл.) спудженйй.
СПУДЖВАЦЬ недок., СПУДЗІЦЬ док. лякати,
злякйти, перелйкувати, перелякати, наляка
ти, (багатьох, усіх) полякати, поперелйкувати, поналйкувати; полбхати, сполбхати, сполошйти, (багатьох, усіх) пополохати; (обл.)
спудити.
СПУДЗІЦЦА док. злякатися, перелякатися,
налякатися, (про багатьох, про всіх) поляка
тися, поперелйкуватися; (розм.) перестраши
тися, острахнутися; сполохатися, сполошйтися, (однокр.) сполохнутися, (про багатьох,
про всіх) пополохатися; (обл.) спудитися.
СПУДЛАВАЦЬ док. розм. І. (не влучити в ціль)
схйбити; (розм.) промахнутися, дати маху (ху
ка); с. сіралйючьі схйбити (промахнутися) стрі
ляючи; 1.перен. (зробити неправильний крок у
чому-небудь) промахнутися, помилйтися.
СПУЖАНА прислівн. злйкано, перелйкано, налйкано; сполохано, сполошено.
СПУЖАНЬІ злйканий, перелйканий, налйканий, полйканий; перестрашений; сполоха
ний, сполошений, сполохнутий. — Див. ще
спужваць.

СПУЖАЦЦА див. пуж&цца.
СПУЖАЦЬ док. злякати, перелякати, наляка
ти, (багатьох, усіх) полякати, поперелйкувати, поналйкувати; (розм.) перестрашйти; спо
лохати, сполошити, (однокр.) сполохнути, (ба
гатьох, усіх) пополохати.
СПУСКА-ПАД’ЁМНЫ техн. спуско-піднімальний.
СПУСКАЦЬ недок., СПУСЦЇЦЬ док. 1. у різн.
знач, спускати, спустити, (багато, усе) по
спускати; -ціць шлюпку спустйти шлюпку;
~ц(ць саб&к з ланцугб спустйти соб&к з лан
цюга; -ціць вадУ з с&жалкі спустйти воду зі
ставка; -ціць курбк спустйти курок; -ціць
Алаг спустити прапор; -ціць галав^ опустйти
(схилйти) голову; -цщь вярбуку спустйти мо
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тузка (мотузок, мотузку); 2 . розм. (дерево)
звалювати, звал йти, (док.) повалйти; -ціць
сасну звалйти (повалйти) сосну; 3. перен.
(вибачати) попускати, попустйти, дарувати,
подарувати; гётай правіннасці нёльга -ціць ці
єї провйни не можна подарувати; 4. стол.
приганяти, пригнати, (багато, усе) поприганйти; припасовувати, припасувати, попри
пасовувати; підганяти, підгонити, підігнати,
(багато, усе) попідганяти, попідгонити; 5. (ці
ну) скидати, скйнути; зменшувати, зменши
ти; -ціць кблькі рублёу скйнути кілька руб
лів; 6 . перен. (продавати, витрачати) гайну
вати, згайнувати; розпускати, розпустйти;
-ціць гаспад&рку згайнувати господарство;
-ціць грбшы розпустйти гроші; 0 -ціць з вбка
(кого) спустйти (утратити) з уваги (з ока, з
очей) (кого); -ціць шкуру (з каго) спустйти
шкуру (три шкури, сім шкур) (з кого); -ціушы рукавы абйяк; байдуже; недбало; -ціць
ібху пустйти (спустйти) юшку (кров, мазку)
[з носа].
СПУСТАШАЛЬНАСЦЬ ж. спустошливість.
СПУСТАШАЛЬНІК ч . спустошувач.
СПУСТАШАЛЬНІЦА ж. спустошувачка.
СПУСТАШАЛЬНЬІ спустошливий.
СПУСТАШАЦЦА і СПУСТОШВАЦЦА недок., СПУСТОШЫЦЦА док. 1. у різн. знач.
спустошуватися, спустошитися; 2 . виснажу
ватися, вйснажитися; вироджуватися, вйродитися; пісніти, спісніти; г§та пбле зугім
спустбшылася це поле зовсім вйснажилося
(вйродилося, спісніло); 3. недок. пас. спусто
шуватися, виснажуватися, вироджуватися.
СПУСТАШАЦЬ і с п у с т О ш в а ц ь недок.,
СПУСТОШЬІЦЬ док. 1. спустошувати, пус
тошити, спустошити; (розоряти — ще) плюн
друвати, сплюндрувати, (багато, усе) поплюнд
рувати; спустбшыць лес спустошити ліс;
спустбшыць гбрад спустошити (сплюндрува
ти) місто; 2 . (ґрунт) виснажувати, вйснажити, виробляти, вироблювати, вйробити.
СПУСТАШЙННЕ с. 1. спустошення, (незак. д.
— ще) спустошування, пустошення; плюн
дрування; 2 . виснажування; с. глёбы висна
жування ґрунту.
СПУСТОШАНЫ 1. спустошений; сплюндро
ваний; 2. вйснажений, вйроблений. — Див.
ще спусташаць.
СПУСТОШВАЦЦА див. спусташацца.
с п у с т О ш в а ц ь див. спусташаць.
СПУСТОШЫЦЦА див. спусташацца.
СПУСТОШЬІЦЬ див. спусташаць.
СПУСЦІСТА прислівн. спадисто, похйло, по
лого, положисто; покотисто, скотисто.
СПУСЦІСТЬІ 1. спадистий, похйлий; пологий,
положистий, розлогий, розложистий; 2 . обл.
(який тоншає на одному кінці) комлйстий.
СПЫНЁННЕ с. зупинка ж:, припйнення, при
пиняння.
СПЫНЙЦЦА / СУПЫНЙЦЦА недок., СПЫНІЦЦА і СУПЬІНЇЦЦА док. у різн. знач, зу
пинятися, зупинйтися, спинятися, спинйтися; припинятися, припинитися; -Ніцца ля варбт зупинйтися (спинйтися) біля (коло)

воріт; -ніцца у знаёмых зупинйтися в знайо
мих; пачнё раск&зваць і -Ніцца не мбжа почне
розповідати (рюзказувати) й зупинйтися (спи
нйтися) не може; -Ніцца на паударбзе зупи
нйтися (спинйтися) на півдорозі; -Ніцца на
наступних фактах зупинйтися на такйх фак
тах; раббты спьініліся роботи зупинйлися
(припинйлися).
спынйць / СУПЬІНЙЦЬ недок., СПЬІНІЦЬ
і СУПЬІНІЦЬ док. у різн. знач, зупиняти,
зупинйти, спиняти, спинйти; припиняти, припинйти; -ніць гавбрку (размбву) зупинйти
(спинйти, припинйти) розмову; -ніць свой
выбар на маладым спецьіялісце зупинйти свій
вйбір на молодому фахівцю (спеціалісті).
СПЫРСКАНЫ 1. збрйзканий, збрйзнутий;
спрйсканий, спрйснутий; скроплений; кроп
лений, покроплений; 2 . вйприсканий, спрйс
каний. — Див. ще спырскваць.
СПЙРСКВАННЕ с. 1. збрйзкування; спрйскування; скроплювання, скропляння; кроп
лення; 2 . випрйскування; спрйскування.
СПІІРСКВАЦЬ недок., СПЬІРСКАЦЬ / СПЬІРСНУЦЬ док. 1. (змочувати бризками) збрйзкувати, збрйзкати, збрйзнути; спрйскувати,
спрйскати, спрйснути; скроплювати, скроп
ляти, скропйти; 2 . (вибризкувати повністю,
витрачати) випрйскувати, вйприскати; (розм.)
спрйскувати, спрйскати; -нуцьтвар адэкалбнам збрйзнути (спрйснути, скропйти) облйччя (лице) одеколоном.
СПЙРСНУТЫ 1. збрйзканий, збрйзнутий;
спрйсканий, спрйснутий; скроплений; кроп
лений, покроплений. — Див. ще спырскваць.
СПЬІРХВАЦЬ недок., СПЬІРХНУЦЬ док. спур
хувати, спурхнути.
СПЫТАНЫ запйтаний. — Див. ще спытаць.
СПЬІТАЦЬ док. у різн. знач, запитати, спитати;
с. пра здарбуе запитати (спитати) про здо
ров’я; з ягб за усё спытаюць з нього за все
спитають.
СПЫТЛЯВАНЫ спитльований. —Див. ще спытляв&ць.

СПЫТЛЯВАЦЬ док. спитлювати.
СПдЦКАНЫ 1. забруднений, замазаний, по
замазуваний; закаляний, покаляний, зароб
лений, уроблений; замурзаний, обмурзаний;
замазурений, забовтаний; заваляний; 2 . пе
рен. розм. заплямований, забруднений; зака
ляний, покаляний. — Див. ще спЗцкаць.
СПдЦКАЦЬ док. 1. забруднйти, (багато, усе)
позабруднювати, побруднйти; замазати, (ба
гато, усе) позамазувати; (розм.) закаляти, по
каляти, скал йти, заробйти, уробйти; (перев.
обличчя — ще розм.) замурзати, обмурзати,
замазурити; (рідко гряззю — ще розм.) задрйпати, (багато, усе) позадрйпувати; забовта
ти, позабовтувати; (викачати в грязі — ще
розм.) повалйти, завалйти, (обл.) зашурувати;
2 . перен. заплямувати, заплямйти, забруднй
ти; (розм.) закалйти, покалйти, скалйти.
СПЯВАНЫ співаний. — Див. ще спяваць.
СПЯВАЦЦА недок., СПЁЦЦА док. 1. зіспівуватися, зіспіватися; (перен. — ще) порозумі
ватися, порозумітися; хор яшч$ не спёуся хор
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ще не зіспівався; яньї даунб спеліся вонй дав
но зіспівалися (порозумілися); 2 . недок. безос. співатися; мне не -ваецца мені не співа
ється; 3. недок. пас. співатися.
СПЯВАЦЬ недок. у різн. знач, співати; хацелася
с. і смяяцца хотілося співати й сміятися; хто
сення -вае Ленскага? хто сьогодні співає
Ленського?; с. у хбрьі співати в хорі; галасіста -вау певень голосйсто співав півень.
СПЯКАЛЬНАСЦЬ ж. спец, спіклйвість.
СПЯКАЛЬШЧЬІК ч. спец, спікальник.
СПЯКАННЕ с. спец, спікання.
СПЯКАЦЦА недок., СПЯЧЬІСЯ док. 1. (про хліб
і т. ін.) спікатися, спектйся; 2 . (про яєшню й
т. ін.) підсмажуватися, підсмажитися; 3. (на
сонці) спікатися, спектйся; 4. спец, спікати
ся, спектйся; руда спяклася руда спеклася;
5. перен. прост. (зазнати невдачі в чому-не будь) горіти, погоріти.
СПЯКАЦЬ недок. спец, спікати.
СПЯКОТА ж. розм. спека, спекота, жарінь,
жарота.
СПЯКОТНЬІ / СПЯКОТЛІВЬІ пекучий, па
лючий, спекотлйвий.
СПЯЛЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. спіліший.
СПЯЛбЦЬ недок. спіліти, дозрівати.
спялїць недок., ВЬІСПЕЛІЦЬ док. доводити
до стйглості, довестй до стйглості.
СП’ЯНА прислівн. розм. сп’яну, сп’яна.
СП’ЯНбЛЬІ сп’янілий, оп’янілий.
СП’ЯНЕЦЬ док. сп’яніти, оп’яніти, (про бага
тьох, про всіх) поп’яніти.
СПЯРША прислівн. спершу, перше, перш, сперш,
спочатку; с. падумай, а пбтьім адказвай спер
шу (перше, перш, сперш, спочатку) поду
май, а потім відповідай.
СП ЯР^С Ц ІЦ Ь1 див. спярЗшчваць.
СПЯР&СЦІЦЬ2 док. прост. 1. (ударити) упе

ріщити, оперіщити, оперезати, уперезати, уг
ріти, огріти, опектй; с. кіем уперіщити (опе
ріщити й т. ін.) палицею (кйєм); 2 . (набити)
побйти, вйбити, збйти.
СПЯРФШЧАНЬІ поцяткований. — Див. ще спярЗшчваць.

СПЯРФШЧВАЦЦА недок. пас. поцяткуватися,
вицяткуватися.
СПЯРФШЧВАЦЬ недок., СПЯРЙСЦІЦЬ док.
цяткувати, поцяткувати, вицятковувати, вйцяткувати; (узорами, квітами тощо — ще)
мережати, помережати, мережити, помере
жити; трішчьіни спярісцілі сцяну тріщини
помережили стіну.
СПЙЧЬІ 1. прикм. сплячий; 2 . у знач. імен.
сплячий.
СПЯЧЬІ док. 1. у різн. знач, спектй; с. хлеб
спектй хліб; с. руку спектй руку; 2. підсма
жити; с. яєчню підсмажити яєшню.
СПЯЧЬІСЯ див. спякацца.

СПЯШАЦЦА недок. 1. поспішати, квапитися;
с. на пбезд поспішати (квапитися) на потяг
(поїзд); яна не -ш&лася увахбдзіць у дом вона
не поспішала (не квапилася) заходити до будйнку; 2. (про годинник) поспішати; гадзіннік
-шаецца годинник поспішає.

СПЯШАЦЬ недок. розм. поспішати, квапити
ся; цяпгік -ш ае потяг (поїзд) поспішає.
СПЯІПАЮЧЬІСЯ прислівн. кваплйво, скваплйво, поквапно, сквапно; похапки, похап
цем, хапаючись.
СРОДАК, -дку ч. 1. у різн. знач, засіб; радьікальньї с. радикальний засіб; мбва — с. знбсін
мова — засіб спілкування; 2 . перев. мн. в різн.
знач, засоби; -дкі вьітвбрчасці засоби виробнйцтва; лячЗбньїя -дкі лікарські засоби; агнявьія -дкі вогневі засоби; 3. мн. (ресурси —
грошові тощо) кошти; (для життя) засоби;
абарбтньїя ~дкі обігові кошти; чалавек са
-дкамі людйна з достатком.
СРФБНЬІ див. сярЗбраньї.
СРЙБРА с. у різн. знач, срібло; жьівбе с. живе
срібло, ртуть ж.
СРЗБРАЛЇСТЬІ срібнолйстий.
СРЗБРАЛіОБ ч . заст. фошолюб.
СРЗБРАЛЮБЇВЬІ заст. срібнолюбний, гро
шолюбний.
СРЗБРАЛЮБСТВА с. заст. срібнолюбство,
грошоліобство.

СРФБРАНІК ч . срібняк, срібник, срібляк, сріб
ляник, срібний; 0 прадаць за трьіццаць -кау
продати (зрадити) за тридцять срібняків (сріб
ників і т. ін).
ССАЛЬНЬІ сиснйй, смоктальний.
ССАННЕ с. ссання, смоктання.
ССАЦЬ недок. (груди, соску) ссати, смоктати;
0 ласкавае цялятка дзве маткі ссе присл. лас
каве (покірне) телятко дві матки ссе.
ССбКЧЬІ див. ссякаць.
ССЕЧ див. ссякаць.
ССЕЧАНЬІ1. зрубаний; стятий, зітнутий; 2. (по
дрібнений) посічений, покришений; 3. пору
баний; 4. (чимось гострим у багатьох місцях)
посічений; 5. схльостаний, вйшмаганий; 6 . по
кусаний, скусаний. — Див. ще ссякаць.
ССІВЕЛЬІ посйвілий.
ССІВЕЦЬ док. посйвіти.
ССІНЕЛЬІ посйнілий; (обл.) зсинілий.
ССІНЕЦЬ док. посйніти, посинішати; (обл.)
зсиніти; с. ад хбладу посйніти з (від) холоду.
ССІНЙЧАНЬІ розм. побйтий до синців (синя
ків). — Див. ще ССІНЯЧЬІЦЬ.

ССІНЙЧЬІЦЬ док. розм. побйти до синців (си
няків).
ССОУВАЦЬ недок., ССУНУЦЬ док. у різн. знач.
зсувати, зсовувати, зсунути, (багато, усе) по
зсувати, позсовувати; -нуць з месца зсунути
(зрушити) з місця; -нуць снег са страхі зсу
нути сніг з даху; -нуць капялюш на лоб зсу
нути капелюха (капелюх) на лоба (лоб); -нуць
стальї зсунути столй; -нуць брбвм насупити
брови.
с с О у н ь і зсувнйй.
ССЬІЛАЦЬ недок., САСЛАЦЬ док. 1. засилати,
заслати, (багатьох, усіх) позасилати; саслаць
у Сібір заслати до Сибіру (в Сибір); 2. ув’яз
нювати, ув’язнити; саслаць у манастьір ув’язнйти в монастирі.
ССЬІЛКА ж. заслання с.; (незак. д. — ще) за
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силання с.; знахбдзіцца у -лц и бути на за
сланні.
ССЙЛЬНАЯ імен, заслана, засланка.
ССЙЛЬНЬІ 1. прикм. засланий; 2. у знач. імен.
засланий, засланець.
ССЬІСАЦЬ недок., САССАЦЬ док. висисати,
вйссати, зсисати, зіссати.
ССЯКАННЕ с. зрубування.
ССЯКАЦЬ недок., ССЯЧЙ, ССЕЧ і ССбКЧЬІ
док. 1. зрубувати, зрубати, (багато, усе) по
зрубувати; ссячй (ссеч, ссбкчьі) дрЗва зрубати
дерево; (голову — ще) стинати, стяти, зітну
ти, (багато, усе) постинати; ссячй (ссеч,
ссбкчьі) галаву зруб&ти (стяти, зітнути) голо
ву; 2 . (подрібнювати) сікти, посікти; кришйти, покришйти; ссячй (ссеч, ссбкчьі) бульбу
посікти (покришйти) картоплю; 3. (рубаючи,
знищувати) рубати, порубати; кавалерйстьі
ссбклі атр&д праціуніка кавалерйсти порубали
загін ворога; 4. (розсікати чимось гострим у
багатьох місцях) сікти, посікти; 5. (бити, шма
гаючи чимось) схльостувати, схльостати, шма
гати, пошмагати, (док.) вйшмагати; 6 . (про
комах) кусати, покусати, (док.) скусати; камарй ссбклі р^кі комарі покусали (скусали)
руки.
СТАБІЛІЗАВАНЬІ стабілізований. — Див. ще
стабілізав&ць.

СТАБІЛІЗАВАЦЬ недок. і док. стабілізувати.
СТАВАВЬІ обл. ставовйй, ставнйй; ставковий.
СТАВАЦЬ недок. безос. (бути достатнім) ви
стачати, ставати; (із запереченням) не става
ти; у ягб сіл стаб на г$та у нього сйли виста
чає (стає) на це; і чагб тблькі табб не ста£? і
чого тільки тобі бракує (не вистачає, не стає)?;
0 яшчі чагб не -вбла! тільки цього (цього ще)
бракувало (бракує, не вистачало, не вистачає)!
СТАВОК, род. стаукб ч. (невелика водойма) ста
вок.
СТАВЙ, -вбу тільки мн. текст, (ручний ткаць
кий верстат) кросна, кросно с.
СТАГАВАЛЬІіІЧЬІК ч. с.-г. стогув&льник.
СТАГАВАЛЬШЧЬІЦА ж . с.-г. стогувальниця.
СТАГАВАЦЬ недок. с.-г. стогувати, (рідше) стіж
кувати.
СТАГАКЇД ч. с.-г. стогоклйд.
СТАГОДЦЗЕ с. століття, сторіччя; вік ч.; мінулае с. минуле століття (сторіччя); 0 у глибіні
-дзяу у глибині століть, у давній давнині, у
далечі віків.
СТАЖАР’Е і СТАЖАРЬІШЧА с. стожище, під
стіжжя.
СТАЖОР ч. стажйст.
СТАЖОРКА ж. розм. стажйстка.
СТАЖЬІРАВАЦЦА недок. стажуватися.
СТАЖЬІРАВАЦЬ недок. стажувати.
СТАЖЬІРОУКА ж. стажування с.
СТАЇЦЦА див. стбйвацца.
СТАЇЦЬ див. стбйваць.
СТАЛА прислівн. солідно, поважно, зріло.
СТАЛАСЦЬ ж . 1. зрілість, поважність, солід
ність; 2 . статбчність, поважність, солідність,
серйозність; 3. (незмінність) сталість, постій

СТАНАВІЦЦА

ність; 4. зрілість; атэст&т ст&ласці атестат
зрілості.
СТАЛЁЙ прислівн. вищ. ст. солідніше, поваж
ніше, зріліше.
СТАЛЁЙШЫ прикм. вищ. ст. солідніший, по
важніший. зрілі ший.
СТАЛЕЛ1ЦЕЙНЫ мет. сталеливарний.
СТАЛЕЛ1ЦЁЙШЧЫК ч. мет. сталеливарник.
СТАЛЁННЕ с. підростання, ставання дорослі
шим, змужніння.
СТАЛЕПРАКАТ ч. сталепрокат.
СТАЛЕПРАКАТЧЫК ч . мет. сталепрокатник.
СТАЛЕРАЗЛЇВАЧНЬІ мет. сталерозливальний,
сталерозливнйй.
СТАЛЁЦЬ недок. 1. підростати, ставати дорос
лим, мужніти; 2 . ставати соліднішим, става
ти поважнішим.
СТАЛЁВЫ див. стальнй.
СТАЛІРАВАЦЦА техн. 1. недок. і док. сталю
ватися; 2 . недок. пас. сталюватися.
СТАЛЇРАВАЦЬ недок. і док. техн. сталювати.
СТАЛЇЦЬ / СТОЛІЦЬ недок. настилати стелю.
СТУУІОВАЯ ж. імен. їдальня.
СТАЛЫ 1. (про людину) дорослий; (про вік) зрі
лий; поважний, солідний; 2 . (не легковаж
ний) поважний, солідний; ён чалавёк с. він
людйна поважна (солідна); 3. (незмінний)
сталий, постійний; -лае мёсца раббты по
стійне місце роботи; 4. (розрахований на три
валий термін) постійний; с. раскл&д постій
ний розклад; 5. (добре продуманий) зрілий;
-лає рашінне зріле рішення.
СТАЛЬ ж. сталь; нержавёючая с. іржостійка
сталь; високайкасныя ст&лі високоякісні сталі.
СТАЛЬМАХ, -ха і СТЕЛЬМАХ, -ха ч. стель
мах.
СТАЛЬМАШЬІЦЬ недок. розм. стельмахувати.
СТАЛЬНІЦА ж. (верхня дошка, кришка стола)
стільнйця.
СТАЛЬНЙ і СТАЛЁВЫ сталевий; (рідше) стальнйй; с. дрот сталевий дріт; с. кблер сталевий
колір; -н&я вбля сталева воля.
СТАЛЮГА ж. 1. (для розрізування колод) козла,
козли (тільки мн.); 2 . верстат ч.
СТАЛЯНЇЦА ж. (дошка в стелі) стелйна.
СТАЛЙР, -рк ч. столяр.
СТАЛЙРНГЧАЦЬ і СТ.АЛЯРАВАЦЬ недок. розм.
столярувати.
СТАМЛЕННЕ с. стомлення, утома ж.
СТАМЛЙЛЬНАСЦЬ ж. стомлюваність, утом
люваність.
СТАМЛЙЛЬНЫ 1. стомлюваний, утомлюва
ний; 2 . стомливий, утомливий, утомний.
СТАМЛЯЦЦА недок., СТАМІЦЦА док. стом
люватися, (рідше) стомлятися, стомйтися, (про
багатьох, про всіх) постбмлюватися; утомлю
ватися, утом йтися, (про багатьох, про всіх)
повтомл юватися.
СТАМЛЙЦЬ недок., СТАМЇЦЬ док. стомлюва
ти, (рідше) стомляти, стомйти, утомлювати,
утом йти.
СТАНАВІЦЦА1 недок., СТАЦЬ1 док. 1. у різн.
знач, ставати, ст&ти, (про багатьох, про всіх)
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поставати; памагчй стаць на нбгі допомогтй
стати на ноги; стаць ля дзвярій стати біля
(коло) дверей; стаць на якар стати на якір;
стаць за станбк стати за верстат; стаць у пари
стати в пари; гадзіннік стау годйнник став
(зупинйвся); стаць лагерам отаборитися, роз
ташуватися; нарбдьі усягб свету стануць на
абарбну міру народи всього світу стануть на
захист мйру; шафа тут не стане шафа тут не
стане (не вміститься, не влізе); 0 стаць на
рбуную нагу (з кім) стати на дружній (близь
кій, короткій) стопі (з ким)', стаць упбперак
гбрла стати впоперек (поперек) горла, стати
в горлі руба {кісткою); стаць папярбк дарбгі
стати на дорозі, шлях заступйти, стати по
перек шляху; стаць на бок (кого, чий) ст&ти
на бік (чий), потягтй [руку (руч)] (за ким, за
кого); валасм сталі дуока волосся стало дйба
(дйбом, дуба, дубом, стовбура, стовбуром),
волосся догорй (вгору) полізло; стаць дубка
стати дйба (дйбки, дуба, сторчака, гопки, ру
ба); стаць слупам остовпіти, правцем (стов
пом) стати; стаць у строй стати до лав; за
малим справа ст&ла малого дрібнйці не стає
(бракує, не вистачає).
СТАНАВЇЦЦА2 недок., СТАЦЬ2 док. 1. (док.)
почати; (узятися) стати, (у майб. часі — ще)
бути; єн стау займацца у вячЗрняй шкбле він
почав (став) навчатися у вечірній школі; єн
стау касіць він почав (став) косйти; 2. (роби
тися) ставати, стати, (про багато, про бага
тьох) поставати; робйтися, зробитися, (про
багато) поробйтися; єн стау журналістам він
став журналістом; ст&ла свбтла стало (зроби
лося) світло; яму стала няемка йому стало
(зробйлося) незручно; єн стау свбдкам він
став свідком; 3. док. розм. безос. вйстачити,
стати; грбшай стане надбуга грошей вйстачить (стане) надовго.
СТАНАВЇЦЬ недок. розм. у різн. знач, ставити;
(розм.) становйти, ставляти; с. скрьшку на стол
ставити (становйти, ставляти) ящик (ящика)
на стіл; с. кбней у двор ставити {становйти,
ставляти) коней у двір; с. гаршкі у печ ста
вити (становйти, ставляти) горшкй в піч.
СТАНАВІШЧА с. становище; табір ч.
СТАНАУЛбННЕ с. становлення.
СТАНІК ч. розм. ліфчик; ліф.
СТАНІСТАСЦЬ ж . ставність, поставність, ста
турність.
СТАНІСТЬІ ставний, поставний, статурний; -тая
дзяучьша ставна (поставна, статурна) дівчина.
СТАНКАБУДАВАННЕ с . верстатобудування.
СТАНКАБУДАУНҐК, -кк ч. верстатобудівнйк.
СТАНКАБУДАУНІЧЬІ верстатобудівнйй.
СТАНКАЗАВОД ч. (станкабудаунічьі завбд) верстатозавбд (верстатобудівнйй завод).
СТАНКАЗБОРАЧНЬІ верстатоскладал ьний.
СТАНОК, -нка ч. 1. техн. верстат; шліфав&льньі с. шліфувальний верстат; друкарскі с. дру
карський верстат; 2 . (возовий) снасть ж.;
3. військ., с.-г. та ін. станбк; (с.-г. — ще) стійло
с.; с. для стральбй станбк для стрільбй; с. для
палатні мист. станбк для полотна; с. для кавання кбней станбк для підковування (куван
ня) коней.

СТАРАСЦЇХА

СТАНОК-АУТАМАТ, род. станка-аутам&та ч. верстат-автомат.
СТАНОУЧА прислівн. позитйвно.
СТАНОУЧАСЦЬ ж. позитйвність.
СТАНОУЧЬІ у різн. знач, позитивний; с. вбдзму позитйвний відгук; -чая характарйстьіка позитйвна характерйстика; -ч и я вьінікі
позитйвні результати; с. гербй п’&си пози
тйвний герой п’єси.
СТАНОЧНІК ч. (робітник) верстатник.
СТАНОЧНІЦА ж. (робітниця) верстатниця.
СТАНОЧНЬІ 1. верстатний; 2 . станковий. —
Пор. станбк.

СГАНЦАВАНЬІ станцьбваний, протанцьбваний.
СГАНЦАВАЦЬ док. протанцювати, станцювати.
СТАНЧАЦЦА недок., СТАНЧЙЦЦА док.
стоншуватися, стоншйтися, потоншати.
СТАНЧАЦЬ недок., СТАНЧЬІЦЬ док. розм. (ро
бити тонким) стоншувати, стоншити.
СТАНЧ^ННЕ с. розм. стоншення, (незак. д. —
ще) стоншування.
СТАНЧАЦЬ док. розм. (стати тонким) стон
шйтися, потоншати.
СТАПТАНЬІ і СТОПТАНЬІ 1. потоптаний, ви
топтаний, стоптаний; столочений; 2 . стоп
таний; 3. затоптаний; 4. розм. скйданий, накйданий. — Див. ще стбптваць.
СТАПТАЦЦА див. стбптвацца.
СТАПТАЦЬ див. стбптваць.
СТАРААБЛОЖНЬІ с.-г. староперелоговий.
СТАРАВОРНЬІ і СТАРАВОРЬіУНЬІ с.-г. здавна браний, старобраний.
СТАРАДРУКАВАНЬІ старого друку (род. в.).
СТАРАДРФВІНА ж. розм. (старе, звичайно сухе
дерево) сухостій ч.
СТАРАЖЬГГНАБАЛГАРСКІ давньоболгарський.
СТАРАЖЬІТНАВЕРХНЕНЯМЙЦКІ давньо
верхньонімецький.
СТАРАЖЬІТНАГРЙЧАСКІ давньогрецький.
СТАРАЖЬІТНАПЕРСЇДСКІ давньоперський.
СТАРАЖЬІТНАРУСКІ давньоруський.
СТАРАЖЬІТНАСЦЬ ж. у різн. знач, давність,
прадавнина, старовина; 0 гльїббкая с. сйва
давнина (старовині).
СГАРАЖЬГГНЬІ стародавній, давній, прадавній;
старовйнний, старожитній, предковічний.
СТАРАНА ж . у різн. знач, сторона; край ч.; з
рбднай ~ньі з рідного кр&ю; спрЗчкі -рбн у
судзб дебати (промови, заст. змагання) сто
рін у суді; старбньї прамавугбльніка сторони
прямокутника; давбдацца -нбй довідатися (діз
натися) через (від) людей (стороною); 0 на
-не (працав&ць / т. ін.) на стороні; май справа
— с. моя хата скраю; на -н^ (прадаваць
і т. ін.) на сторону.
СТАРАСЛУЖАЧЬІ якйй (що) давно служить;
(розм.) старослужйвий, старослужйлий.
СТАРАСТА ч . у різн. знач, староста; с. групьі
староста групи; сельскі с. сільський староста.
СТАРАСЦЕНЬ, - ню ч. бот. жовтозілля с.
СТАРАСЦЇХА ж. розм. (дружина старости) старостйха.

СТАРГАВАНЫ

СТАЯНКА
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СТАРГАВАНЫ / СТАРГОВАНЫ сторгований
— Див. ще старгбуваць.
СТАРГОУВАЦЬ недок., СТАРГАВАЦЬ док. стор
говувати, сторгувати; -ваць лёщшча сторгу
вати дачу.
СТАР’Ё с. (старі речі) старйй мотлох, дрантя,
старйзна ж, старовйзна ж.
СТАРНАВАННЕ с . с.-г . обл. околотування.
СТАРНАВАНЫ с.-г. обл. околотований, моло
чений (док. обмолочений) в околот. — Див.
ще старнаваць.
СТАРНАВАЦЦА недок. пас. с.-г. обл. околотуватися, молотйтися в околот.
СТАРНАБАЦЬ недок. с.-г. обл. околотувати,
молотйти в околот.
СТАРНОУКА ж. с.-г. обл. 1. (дія) околотуван
ня с.; 2 . зб. околот ч.\ (про солому — ще) околотована солома.
СТАРОНКА ж . 1. прям., перен. сторінка; на ~ках
кнігі на сторінках кнйжки; ~кі гістбрьіі сторінкй історії; 2 . зменш.-пестл. (місцевість)
сторонка, (рідко) сторінка; (фолькл.) сторо
нонька, сторінонька; рбдная с. рідний край,
рідна сторона.
СТАРОНКАВЫ спец, сторінковий.
СТАРОННАСЦЬ ж . небезсторонність, упере
дженість.
СТАРОННІ 1. сторонній; чужйй; побічний;
вбкам -нняга чалавёка оком сторонньої людйни; ён усяму і усім с. він усьому та всім
чужйй; 2 . у знач. імен, сторонній, стороння
особа.
СТАРОННЬІ небезсторонній, упереджений.
СТАРЧАК, -ка ч. 1. у різн. знач, сторчак; 2 . буд.
поперёчик.
СТАРІІІЬІ 1. прикм. (за званням, посадою то
що) старший; 2 . у знач. імен, старший; с. лейтэнант старший лейтенант.
СТАРШЫНЁУ головй (род. в.), належний го
лові.
СТАРШЫНЁУСТВА с. головування.
СТАРШЬІНЇХА ж. розм. (дружина голови) головйха.
СТАРШЫНЙ ч. і ж. голова; с. прафсаюзнага
схбду голова профспілкових зборів; с. дэпутацкай камісіі голова депутатської комісії.
СТАРЫ у різн. знач, старйй; давній; колйшній;
с. чалавек стара людйна; с. друг давній друг;
~рая ісціна стара істина; -рая манёта стара
монета; ~рыя боты старі чоботи; ~рыя пбгляды старі погляди; С. свет Старйй світ; С.
Завет Старйй Заповіт; с. стыль старйй стиль;
0 і с. і малы і старі і малі; старе й мале; с.
вбук бачив світу (хто), бувалий у бувальцях;
с. грыб знев. [старйй] шкарбан, [старйй] шкар
бун; с. халасцяк підтоптаний (старйй) пару
бок; як ~рбй б£бе сбсці (звичайно про земельну
ділянку) розвернутися ніде, з комареву ніж
ку; як у комара сала; як у зайця хвоста; с.
вол баразны не псуё присл. старйй віл борозни
не псує (не зіпсує), старйй віл з борознй не
зверне; люблю Сивкй за звйчай: хоч крекче,
та везе; -рбга вераб’6 на мякіне не падманёш
присл. старого (стріляного) горобця на поло
ві не обдуриш (не зловиш).

СТАРЙЗНА 1. ж. зб. розм. (про старі речі, одяг)
старйй мотлох, дрантя с., старйзна, старовй
зна; лахміття с.; 2 . ч. прост, знев. (про людину)
старйзна, [старйй] шкарбан, [старйй] шкар
бун.
СТАРЙЗНІК ч. розм. лахмітник; (заст.) тандйтник; ганчірник.
СТАРЬІЗНІЦА ж. розм. лахмітниця; (заст.) тандйтниця; ганчірниця.
СТАРЫЦА ж. (старе русло) старорічище с.,
староріччя с., старйк ч., старйця.
СТАРЬГЧЙНА ч. розм. дідуган, стариган, старигань.
СТАРЭЙШЫ 1. прикм. (за віком) старший; с.
брат старший брат; 2 . вищ. ст. старший; (більш
старий) старіший; гёты чалавек с. ця людйна
старша (старіша).
СТАРЕЧА ч. знев. дідуга, дідуган, стариган, старигань.
СТАТАК, -тка ч. стадо с.\ (великої рогатої ху
доби — звичайно) череда ж.\ (овець) отара ж.;
(птахів, коней, риб та ін.) табун.
СТАТУЙ, -туя ч. розм. лайл. ідол, бовдур; 0 стаяць як с. стояти як [той] стовп (бовван).
СТАТУТ і СТАТУТ ч. у різн. знач, статут; с.
Арганізацьіі Аб’яднаных Нацый статут Орга
нізації Об’єднаних Націй; С. Вялікага княства Літбускага Статут Велйкого князівства
Литовського.
СТАУ, род. ст&ва ч. 1. гірн. постав, ставня ж.,
стояк; 2 . обл. (водойма) став, ставок.
СТАУБАВЙ: - в ы дваранін істор. природжений
дворянйн, давнього роду (з діда-прадіда)
ДВО£ЯНЙН.

СТА$%УН, -нк ч. 1. обл. глечик, (великий) глек;
2 . (високий конусоподібний предмет з круглим
верхом) стовбун.
СТАУЛнЦЬ недок. (у великій кількості) стави
ти, ставляти; с. бутЗлькі ставити пляшки; с.
мЗндлікі ставити бабки (п’ятки).
СТАУМА прислівн. ставма.
СТАЦКІ статський; с. савбтнік іст. статський
радник.
СТАЦЬ1 див. станавіцца1.
СТАЦЬ2 див. станавіцца2.
СТАЧАЧНІК ч. страйкар.
СТАЧАЧНІЦА ж . страйкарка.
СТАЧАЧНЫ страйковйй.
СТАЧКА ж . страйк ч.; усеагульная с. загальний
страйк.
СТАЙК1, -кк ч. спец, стояк.
СТАЙК2, -ка ч. обл. груба ж:, (невелика) грубка
ж.

СТАЯКОМ прислівн. сторч, стійма, стоймб,
ставма, сторчки, сторчма, сторчака; паставіць с. поставити сторч і т. ін.
СТАЙН, -на ч. обл. стояк.
СТАЙНАЧНЫ і СТАЙНКАВЫ стоянковий.
СТАЙНКА ж. 1. стоянка; с. зімбушчьїкау сто
янка зимівників; с. машын стоянка машйн;
2 . зупйнка; у вьпгіку эксперымёнту ~кі транспарту ля святлафбрау істбтна скараціліся уна
слідок експерименту зупйнки транспорту ко
ло (біля) світлофорів істотно скоротйлася.

СТАЯЦЬ
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СТАЙЦЬ недок. 1. у різн. знач, стояти; с. каля
акна стояти коло (біля) вікна; с. на аднбй
назе стояти на одній нозі; грузавікі стаялі
вантажівки стояли; на плбшчы стаїць вялікі
будьінак на майдані (площі) стоїть велйка бу
дівля; с. на варце (чаго) стояти (бути) на варті
(на сторожі) (чого)', на парадку дня стаяць тры
пьітанні на порядку денному стоять три пи
тання; стаяла яснае надвбр’е стояла ясна по
года; час не стаїць час не стоїть (не чекає, не
жде); завбд зараз стаїць завод нйні стоїть; ля
дарбгі с. магутныя хвбі коло (біля) дороги (шля
ху) стоять могутні сосни; на нагах ён стаїць
мбцна на ногах він стоїть міцно; у вачах ста
ялі слёзы в очах стояли сльози; пёрад вачамі
стаяу вббраз дзяучыны перед очйма стояв об
раз дівчини; 2 . (за каго-іито) стояти (за кого-що); (захищати — ще) обстоювати (когощо); с. за таварыша стояти за товариша, об
стоювати товариша; 0 с.,на сваїм стояти на
своєму, обставати за своїм; правити своє; с.
на мёсцы стояти на місці; с. на чале (чаго)
бути (стояти) на чолі (чого), очолювати (що)',
с. як слуп стояти як стовп, стовбйчити, прав
цем стояти; на чым свет стаїць (крычаць, лаяць і т. ін.) на всі заставки (на всі боки, на
всю губу); аж гай гуде (кричати, лаяти то
що); с. аднбй нагбй у магіле стояти однією

(одною) ногою над гробом (у гробі, у домовйні, у могйлі); бути однією (одною) ногою
в труні (в домовйні); три чйсниці (співчверті) до віку (до смерті) (кому); на тонку пряде
(хто)', с. на цвёрдай глёбе (на цвёрдым грунце)

стояти на твердому ґрунті; с. пад ружжбм
бути при зброї (у строю), служйти у війську;
с. на задніх лапках (перад кім) стояти навшпйньки (на задніх лапках) (перед ким).
СТВАЛАВАТЬІ у різн. знач, стовбурйстий.
СТВАЛАВЬІ і СТВАЛОВЫ 1. прикм. бот., гірн.
стовбуровий; (гірн. — ще) стволовий; 2 . у знач,
імен. гірн. стовбурний, стволовйй.
СТВАЛЇНА ж. у різн. знач. розм. стовбурище с.
СТВАЛЇСТЬІ стовбурйстий.
СТВАРАЛЬНІК ч . творець, створювач; с. тэбрьіі творець теорії.
СТВАРАЛЬНІЦА ж . творець ч., створювачка.
СТВАРАЛЬНЬІ творчий; мірная ~ная праца мир
на творча праця.
СТВАРАЦЬ недок., СТВАРЙЦЬ док. у різн. знач.
створювати, створйти; -рыць умбвы створйти умови; -рыць песню створйти пісню; -рыць
хімічную прамыслбвасць створйти хімічну про
мисловість; -рыць камісію створйти комісію;

вертыкальная і нахіленая -ріллі тупы вугал

вертикальна і похйла створйли тупйй кут.
СТВАРАЮЧЫ 1. дієприкм. якйй (що) створює;
2. у знач, прикм. твірнйй. —Див. ще ствараць.
СТВАРОЖАНЬІ дієприкм., а також у знач,
прикм. звурджений, зсілий, скипілий. — Див.
ще стварбжваць.

СТВАРОЖВАННЕ с. звурджування, вурдження.
СТВАРОЖВАЦЦА недок. звор., пас., СТВАРОЖЫЦЦА док. зсідатися, зсістися, звурджу
ватися, звурдитися.
СТВАРОЖВАЦЬ недок., СТВАРОЖЬІЦЬ док.
звурджувати, звурдити.

СТОНЧАНЫ

СТВАРФННЕ с. 1. (дія) у різн. знач, створення,
(незак. д. — ще) створювання; 2 . твір ч., вйтвір ч.; геніяльнае с. геніальний твір; 3. (жива
істота) створіння, творіння.
СТВОЛ, род. ствала ч. 1 бот. анат. тощо стов
бур; (бот. — ще) стовбурйна ж.\ 2 . гірн. стов
бур, (рідше) ствол; с. шахты стовбур (ствол)
шахти; 3. (частина вогнепальної зброї) ствол;
(у рушниці обл. — ще) цівка ж.; с. стрельбы
ствол рушнйці.
СТВОР, род. ствбру ч. І. (у дверях, раковині)
стулка ж.\ 2 . геод. та ін. створ.
СТВОРКА ж. (дверна, мушлі, бот. та ін.) стулка.
СТВОРЧАТЫ і СТВОРКАВЬІ стулчастий, стул
ковий.
СТО, род. ста сто; с. дзён сто днів (день); на с.
працЗнтау на сто відсотків (процентів); у сто
разбу у сто разів; 0 за мбрам цяля — паурубля,
дьі с. перавбзу присл. за морем телйчка копі
єчка, а перевезти — карбованець; за морем
вовк три гроші, та руб перевозу.
СТОАБЛЇЧНЬІ поез. столйкий.
СТОГ ч. 1. стіг, стіжок; ожеред; с. сёна стіжок
сіна; 2. розм. купа* с. папёр купа паперів;
0 як ігблка у стбзе сена (зникнути, загубитися
й т. ін.) як голка в сіні (скирті сіна), як Сірко
в базарі.
СТОГАДОВЫ сторічний, столітній.
СТОГАСКЛАДАЛЬНІК ч. с.-г. стогокопнувач.
СТОГН, род. стбгну прям., перен. стогін, стог
нання с.
СТОЕНЬІ схований, прихований, захований;
утаєний, притаєний, затаєний.
СТОЙВАЦЦА недок., СТАЇЦЦА док. 1. хова
тися, сховатися, заховуватися, заховатися, при
ховуватися, приховатися; затаюватися, зата
їтися, притаюватися, притаїтися; 2. недок. пас.
ховатися, приховуватися, заховуватися; зата
юватися, притаюватися.
СТОЙВАЦЬ недок., СТАЇЦЬ док. ховати, схо
вати, приховувати, приховати, заховувати, за
ховати; таїти, утаювати, утаїти, притаювати,
притаїти, затаювати, затаїти.
СТОЙЛА с. стійло.
СГОЙЛАВА-ПАШАВЫ с.-г. стійлово-пасовйщний.
СТОЙЛАВЫ стійловйй; с. перьіяд стійловйй
період.
СТОЙМА прислівн. сторч, стійма, стойма, став
ма, сторчки, сторчма, сторчака, навсторч.
СТОЛЕВЫ стельовйй.
СТОЛІЦЬ див. сталіць.
СТОЛКА: скласці у дзве (тры) ~кі скласти
вдвоє (втроє).
СТОЛЬ ж. стеля; 0 пляваць у с. сидіти, згор
нувши (склавши) руки; байдики (байди, баглаї) бйти; байдикувати.
СТОЛЬКІ 1. прислівн. стільки; вам нёльга с. хадзіць вам не можна стільки ходйти; 2. займ.
вказ. стільки; 0 не стблькі.., кблькі... не стіль
ки.., скільки...
СТОМА ж. утома; 0 без -мы невтомно, без
утоми.
СТОНЧАНЫ стоншений.
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СТОПТАНЫ див. стапт&ны.
СТОПТВАЦЦА недок., СТАПТАЦЦА док.
1. стоптуватися, стоптатися, (багато, усе)
постоптуватися; 2 . недок. пас. стоптуватися;

толочитися; затоптуватися; скидатися.
СТОПТВАЦЬ недок., СТАПТАЦЬ док. 1. топт&ти, потоптати, витоптувати, витоптати, стоп
тувати, стоптати; (перев. траву, посіви тощо)
толочйти, столбчйти, потолочити; ~т£ць траву
столочйти (потолочйти) траву; 2 . стоптува
ти, стоптати; ~т&ць ббты стоптати чоботи;
~т£ць абцасы стоптати каблукй; 3. (призво
дити до смерті) затоптувати, затоптати; -тйць
кбньмі затоптати кіньми; 3. (безладно склада
ти) скидати, скйдати; ~т&ць усё у адн^ кучу
скйдати все в одну купу; 0 каб цябё (ягб, яё
і пад.) к&чкі стапталі прик. нехай (хай) тобі
(йому, їй і т. ін.)г всяка всячина (трясця); а
бод&й тебе (його, її й т. ін.); щоб тебе (його, її
й т. ін.) курка вбрикнула.
СТОПЯЦІДЗЕСЯЦІГОДЦЗЕ с. стоп’ятдесятиріччя, стоп’ятдесятилітгя.
СТОРАЖ ч . сторож, вартівнйк; начны с. нічнйй сторож.
СТОСВЁЧКАВЫ ел. стосвічковйй.
СТОУПІЦЦА док. 1. стовпитися, з’юрбитися,
з’юрмитися; с. каля увахбду стовпитися (з’юр
битися, з’юрмйтися) коло (біля) входу- ї . обл.
умістйтися, поміститися, зайтй; у скрыню усё
не с. до скрйні (у скрйню) все не вміститься
(не поміститься, не зййде).
СТРАВА ж. страва; абёд з чатырбх страу обід
з чотирьох страв.
СТРАВАВАЛЬНЬІ травнйй; с. апарат травнйй
апарат; с. працЗс травнйй процес.
СТРАБАВАННЕ с . травлення.
СТРАВАВОД ч. анат. стравохід.
СТРАВАВОДНЫ анат. стравохідний.
СТРАВ ЇЦЦА1 див. страулівацца2
СТРАВЇЦЦА2 див. страулівацца1.
СТРАВЇЦЬ1 див. стр&уліваць1.
СТРАВЇЦЬ2 див. стр£уліваць2.
СТРАВЇЦЬ3 див. стр&уліваць3.
СТРАЖЕЙ прислівн. вищ. ст. суворіше.
СТРАЖ&ЙШЫ прикм. вищ. ст. суворіший.
СТРАЖФЦЬ недок. розм. ставати суворішим.
СТРАКАЗА ж . 1. ентом. б&бка; 2. перен. дзйга,

вертуха.
СТРАКАЗЇНЬІ бабки (род. в.)\ (у порівнянні) як
у бйбки.
СТРАКАТАКРЙЛКІ, -лак мн. ентом. осбтниці.
СТРАКАТАКРЫЛЫ рябокрйлий.
СТРАКАТАЛЇСТЬІ ряболйстий.
СТРАКАТКА ж . ентом. пістрянка.
СТРАКАТЫ 1. прям., перен. строкатий; с. дыван строкатий килим; с. склад насёльнщтва
строкатий склад населення; 2 . (про масть
тварин) строкатий, пістрявий; рябйй.
СТРАКАЦЕЦЬ1 і СТРАКАЦІЦЦА недок. 1. (ви
ділятися строкатістю) рябіти, пістрявіти,
(розм.) ряботіти, (рідко) строкатіти; удалечи
ні ~цее асёнш лес удалині рябіє (пістрявіє)
осінній ліс; 2 . (чым, ад чаго) рябіти, пістря
віти, (розм.) ряботіти; луг ~цеу квбткамі луг
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(лука) рябів (рябіла, пістрявів, пістрявіла) кві
тами (квітками); 3. (ставати строкатим) ста
вати строкатим, ставати пістрявим, ставати
рябйм; вуліца -цела сцягамі вулиця стала
строката від прапорів.
СТРАКАЦЕЦЬ1 недок. І. (часто траплятися на
очі, мелькати перед очима) майоріти, рябіти,
(розм.) ряботіти; на в^ліцах -целі плак&тьі на
вулицях майоріли плакати; 2 . (прям.: місти
ти багато часто повторюваного; перен.: міс
тити багато чогось неоднорідного, що часто
повторюється) рясніти; югіга -ціць памнлкамі книжка рясніє помилками.
СТРАКАЦІНА ж . пляма (велика; на шерсті тва
рин, пір 7 пташок).
СТРАКАЦІЦЦА див. стракіцець1.
СТРАКАЦІЦЬ недок. 1. (робити строкатим, на
давати строкатого вигляду) ряойти, пістря
вити; (узорами, квітами тощо — звичайно)

мережати, мережити, цяткувати, вицяткову
вати; с. сц&ньї узбрамі мережати (мережити)
стіни візерунками; 2 . перен. мережати, ме
режити.
СТРАКАЧ, -ча ч. ентом. пістряк.
СТРАЛЙЦЬ недок., СТР&ЛЬНУЦЬ док. однокр.
1. у різн. знач, стріляти, стрельнути, (рідше)
стрелити; 2 . (випрошувати) стріляти, цига
нити, вициганювати, вйциганити; 3. перен.
безос. (про біль) стріляти, стрільнути, штри
кати, штрикнути, (підсил.) штриконути; у вушах ~ляе у вухах стріляє (штрикає); 0 варон
-ляць гави (ґав, вйторопні, вйтрішки) ловйти; вйтрішки їсти (ловйти, купувати, прода
вати); -ляць вач&мі стріляти (стригти) очйма
(оком), бісики пускати [очйма, оком]; -ляць
з гармат па вераб’ях прик. з гармати по горо
бцях (на горобців) стріляти, йти на комара
з дрючком, а на вовка з швайкою; на муху з
обухом.
СТРАМЧФЙ прислівн. вищ. ст. крутіше; стрім
кіше; суворіше.
СТРАМЧ&ЙШЬІ прикм. вищ. ст. крутіший;
стрімкіший, стрімчастіший; суворіший.
СГРАПЯЦІНЬІ стрепета (род. в.), хохітви (род. в.)\
~нае гняздб гніздо стрепета (хохітви).
СТРАСАННЕ с . 1. струшування; обтрушуван
ня; 2 . скидання.
СТРАСАЦЦА див. стрЗсвацца.
СТРАСАЦЬ див. стрЗсваць.
СТРАСбННЕ с. мед. струс ч.; с. мбзгу струс
мозку.
СТРАСНА прислівн. прйстрасно, жагуче; пал
ко; запально; завзято.
СТРАСНАСЦЬ ж . прйстрасність; жагучість;
палкість; запальність, завзятість.
СТРАСНАЦВСТ, -ту ч. бот. пасифлора ж., му
чениця ж.
СТРАСНЬІ прйстрасний; (про бажання тощо
— ще) жагучий, (рідше) жаглйвий; палкйй;
запальнйй; завзятий; с. пацалунак прйстрас
ний (жагучий, палкйй) поцілунок; ~ная прамбва прйстрасна (палка, запальна) промова;
-ньія спрЗчкі прйстрасні (запальні, палкі) су
перечки; с. бал&льшчьж прйстрасний (запальнйй, завзятий) уболівальник.

СТРАСЦІЦЬ

577

СТРАСЦІЦЬ див. трасціць.
СТРАСЦЬ ж. 1. (потяг до чого-небудь) прйстрасть; са ~сцю гаварыць (выступаць) при

страсно (з пристрастю) говорйти, виступати;
с. да кніг прйстрасть до книжок; 2. (сильне
кохання) прйстрасть, жаг&.
СТРАСЯНУТЫ струшений.
СТРАСЯНУЦЦА док. і однокр. здригнутися,
стинутися; задрижати, затремтіти, тіпнути
ся, стріпнутися, (підсил.) стріпонутися, стре
пенутися; (з переляку — ще) жахнутися, струсйтися, струснутися, (підсил.) струсонутися;
лісце на дрівах -н£лася ад выбуху лйстя на
деревах здригнулося (задрижало, затремтіло)
від вйбуху; субяседнік ад нечак&насці -нууся
співрозмовник з несподіванки здригнувся (тіп
нувся, стрепенувся, жахнувся); 2 . (обтруси
тися) струситися, струснутися; сабака -н^уся, вылезшы з будкі собака струснувся (струсйвся), вилізши з будки.
СТРАСЯНУЦЬ (каго-што, чым) док. і однокр.
1. у різн. знач, струсйти, струснути, (підсил.)
струсонути; труснути, (підсил.) трусонути, тря
сонути; стріпнути, (підсил.) стріпонути; (ви
биваючи пил — ще) тріпнути, тріпнути, (під
сил.) тріпонути; с. галіну грушы струсйти
(струснути, труснути) гілку груші; с. галавбй
мотнути головою; на паварбце машыну мбцна
-н£ла на повороті машйну дуже струснуло
(струсонуло, стрясонуло, труснуло, трусону
ло, трясонуло); с. з плашча пыл стріпнути з
плаща пил; 2 . перен. (порушити тишу, спо
кій) сколихнути; мбцны крык -нуу цішьіню
сйльний крик сколихнув тйшу.
СТРАТА ж . 1. (позбавлення чого-небудь) утрата;
с. крьіві утрата крові; с. зрбку утрата зору; с.
працаздбльнасці утрата працездатності; 2. про
пажа, загублення с., утрата; знайсцГ сваю -ту
знайтй свою пропажу; 3. збиток ч., збитки
мн., шкода; панбсці -ту мати збйтки, зазнати
збйтків (втрат); 4. утрата; смерць вучбнага —
вялікая с. смерть ученого — велйка втрата;
Оцярпёць -ту зазнавати втрат (збйтків), мати
втрати (збйтки).
СТРАТНА прислівн. збитково, утратно.
СТРАТНАСЦЬ ж . збитковість, утрйтність.
СТРАТНЫ збитковий, утратний.
СТРАУС ч. зоол. страус; (заст.) струсь.
СТРАУСЯНЯ і СТРАУСЯНЁ, -няці с. страусеня.
СТРАУЛЕНЫ1 (про посіви, корм) спашений,
потравлений. — Див . ще страуліваць1.
СТРАВЛЕНЫ2 перетравлений. —Див. ще страу
ліваць2.

СТРАУЛЕНЫ3 1. мор. (канат, снасть) попу
щений; 2 . (спец, (про пару, повітря) вйпущений. — Див. ще страуліваць3.
СТРАУЛІВАННЕ с . спасання, спасування.
СГРАУЛІВАЦЦА1 і СТРАУМЦЦА1 недок. спасатися, спасуватися, травйтися; витравлюватися, витравлятися.
СГРАУЛІВАЦЦА2 і СТРАУЛЙЦЦА2 недок. звор.,
пас., СТРАВІЦЦА1 док. перетравлюватися,
перетравйтися.
СГРАУЛІВАЦЦА3 і СГРАУЛЙЦЦА3 недок. Звор.,
пас., СТРАВІЦЦА2 док. 1. попускатися, по-
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пустйтися; 2 . випускатися, вйпуститися. —
Пор. страуліваць3.

СТРАУЛІВАЦЬ' і СТРАУЛЙЦЬ1 недок.,
СТРАВІЦЬ' док. (здійснювати спаш) спаса
ти, спасувати, спасти; травйти, потравйти,
стравйти.
СТРАУЛІВАЦЬ2 і СТРАУЛЙЦЬ2 недок.,
СТРАВІЦЬ2 док. (про травлення) перетрав
лювати, перетравйти, (недок.) травйти.
СТРАУЛІВАЦЬ3 і СТРАУЛЙЦЬ3 недок.,
СТРАВІЦЬ3 док. 1. (канат, снасть) мор. по
пускати, попустйти; 2 . (пару, повітря) спец.
випускати, вйпустити.
СТРАуНІК ч. шлунок.
СТРАУНІКАВА-КІШАЧНЬІ шлункбво-кишКОВЙЙ.

СТРАУНІКАВЬІ шлунковий.
СТРАХА ж . дах ч., стріха; гняздб пад -хбй гніз
до під стріхою.
СТРАХАР, -р& ч. покрівельник, укривйльник.
СТРАХАЦЦЕ і СТРАХОЦЦЕ с. розм. 1. стра
ховище, страховисько; страховіття, страхіт
тя; 2 . у знач. прис. жах ч.
СТРАХОУШЧЬІК ч. страховйк.
СТРАЦІЦЦА див. страчвацца.
СТРАЦІЦЬ див. стр&чваць.
СТРАЧАНЬІ 1. загублений, згублений; утраче
ний, страчений; збавлений; 2 . потрачений;
витрачений; протрачений; промарнований,
змарнований, згайнований, прогайнований;
3. обл. вйкинутий. — Див. ще стр&чваць.
СТРАЧАЦЦА див. сустрак&цца.
СТРАЧАЦЬ див. сустракаць.
СТРАЧВАЦЦА недок., СТРАЦІЦЦА док. 1. ут
рачатися, утратитися; губйтися, загубйтися,
згубйтися; здарбуе -цілася здоров’я втрати
лося; 2 . витрачатися, вйтратитися; (розм.)
утрачатися, утратитися, тратитися, потрати
тися; (розм.) страчуватися, стратитися; за п§ту паездку я н&дта -цілася за цю мандрівку
(поїздку) я дуже вйтратилася (потратилася).
СТРАЧВАЦЬ недок., СТРАЦІЦЬ док. 1. (кагошто) утрачати, утратити; (перев. про кон
кретні предмети) губйти, загубйти, згубйти;
-ціць сйора утратити друга; -ціць павагу ут
ратити повагу; -ціць надзбю утратити надію;
-ціць аутарьп^т утратити авторитет; 2. ви
трачати, витратити, тратити, потратити, стра
чувати, стратити; (розм. док.) протратити; (мар
но док.) промарнувати, змарнувати, згайну
вати, прогайнувати, погайнувати; -ціць грбшьі витратити (потратити, промарнувати
й т. ін.) гроші; 3. обл. (умертвляти плід) ви
кидати, викинути; 0 -ціць галав^ не д&ти собі
ради, розгубйтися; заморочитися; -ціць рбзум утратити стратити розум, збожеволіти;
(заст.) згубйти (загубйти) тяму; (розм.) зна
вісніти; -ціць л&ску утратити прихильність
(ласку); -ціць прьггбмнасць знепритомніти,
зомліти, зімліти, утратити свідомість.
СТРАЧОК, -чк* ч. бот. сморж; (обл.) сморчок.
СТРАШАННЕ с. лякання, настрашка ж.; стра
хання, залякування.
СТРАШАНЬІ ляканий, полоханий. — Див. ще
страшьїць.
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СТРАШНЫ 1. страшнйй, (рідше) жахнйй; (який
навіює жах) страхітлйвий, страхітний; с. звер
страшнйй звір; 2 . (дуже великий, сильний)
страшенний, страшнйй; с. хблад страшен
ний (страшнйй) холод.
СТРАШЫДЛА с. розм. 1. страховисько; 2 . перен. страховище, страхопуд ч., (розм.) пото
роча ж.
СТРАШЬІЦЬ недок. лякати, страшйти.
СТРАЯВЙ1 військ, стройовйй; -выя заняткі
стройові заняття.
СТРАЯВЙ2 спец, будівельний; с. лес будівель
ний ліс, будівельне дерево; с. матэрыял бу
дівельний матеріал.
СТРОІЦЦА.1 недок. 1. (створюватися) будува
тися; на вёсцы с. нбвае жыццё на селі будує
ться нове життя; 2 . (бути основою чого-не
будь) базуватися, грунтуватися, спиратися на...;
кніга с. на нбвым матэрыяле кнйжка базуєть
ся (ґрунтується) на новому матеріалі (спи
рається на новйй матеріал); вывады стрбіліся
на правёраных фактах вйсновки базувалися
(ґрунтувалися) на перевірених фактах; 3. ма
ти намір, мати на думці, збиратися; ён с.
будав&ць х£ту він має намір (збирається) бу
дувати хату; 4. пас. настроюватися, ладнати
ся; будуватися, укладатися; лагодитися, лад
натися.
СТРОІЦЦА2 недок. звор., пас. (у ряди) шикува
тися.
СТРОІЦЬ1 недок. 1. (виготовляти дрібні пред
мети, налагоджувати) настроювати, ладити,
ладнати; с. касу ладнати косу; с. цымбалы
ладнати (ладити, настроювати) цимбали; 2 . (ор
ганізовувати, створювати) будувати; (плани
— ще) уютадати; с. нбвае жыццё будувати но
ве життя; 3. (ремонтувати) лагодити, ладна
ти, ладити; с. гадзіннік лагодити годйнник;
0 с. дурня клеїти дурня; с. дурня (з кого) робйти дурня (з кого); с. вбчкі бісики (бісика)
пускати (посилати) [очйма, оком], очйма
фати [прясти]; стріляти (стрйгти) очйма;
жарты с. жартувати; с. смешкі (кпіньї, кепікі)
насміхатися, глузувати, кепкувати (з кого-чого); на сміх (на глузи, на глум, на кпйни)
брати (підіймати) (кого-що); с. з сябё (кого)
удавати з себе (кого); становйти себе (ким);
с. камёдыю робйти (виробляти, фати, удава
ти) комедію; удавати штуку.
СТРОІЦЬ2 недок. (ставити у стрій) шикувати.
СТРОЙ, род. стрбю ч. 1. військ., перен. стрій;
(шикування рядами — ще) рядй, лави; стаяць
у страі військ., перен. стояти у строю (в ла
вах); 2 . (низка предметів) ряд; с. бярбзак ля
дарбгі ряд берізок коло (біля) дороги; 3. муз.
перен. лад, стрій; 4. (одяг) убрання с., (рідше)
стрій; (багатийрозкішний — ще) шати; 0 выйсці (вйвесці, выбыць са стрбю а) вйвести з
лав (з рядів, зі строю); б) перен. вйвести з
ладу; устушць у с. стати до ладу.
СТРОЙНА приспіви. 1. струнко; стрімко; 2 . злаго
джено; суголосно; гармонійно. — Пор.
стрбйны.
с г р О й н а с ц ь ж. 1. стрункість; ставність, ста
турність; стрімкість; 2. злагодженість; суго
лосність; гармонійність.
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СТРОЙНЫ 1. стрункий ; ставнйй, статурний;
(про дерево, людину: тонкий і високий — ще)
гінкйй; (про дерево, колону тощо: високий —
ще) стрімкйй; с. хлбпец стрункйй (ставнйй,
статурний) хлопець; 2 . (логічно побудований,
упорядкований) злагоджений; суголосний; гар

монійний; ~ная тэбрыя струнка теорія; с. спеу
злагоджений (суголосний, гармонійний) спів.
СТРОКАТ, -ту ч. скрекіт, скрекотнява ж., скре
готня ж., стрекіт, джеркіт, джеркотнява ж.;
(про мову — звичайно) цокіт.
СТРОМА1 ж . 1. круча, урвище с., урвисько с.;
2 . (місце в річці, де течія надзвичайно швидка)
стромовйна, стромйна; (обл.) строма; бистри
на, бистрінь.
СТРОМА2 прислівн. круто, стрімко; різко; дарбга пайшла с. уверх дорога пішла круто
(стрімко) вгору; с. спышць гавбрку різко (кру
то) спинйти розмову.
СТР0М1СТЫ крутйй, стрімкйй, стрімчастий;
с. бёраг крутйй (стрімкйй, стрімчастий) бе
рег.
СТРОМКА прислівн. 1. круто, стрімко; 2. (пря
мо й високо) гінко.
СТРОМКАСЦЬ ж. 1. крутість, стрімкість, стрім
частість; 2 . гін кість.
СТРОМКІ 1. крутйй, стрімкйй, стрімчастий;
с. бёраг крутйй (стрімкйй, стрімчастий) бе
рег; 2 . (прямий і високий) гінкйй; ~кая бярбза
гінка береза.
СТРОМЫ (дуже крутий) прямовйсний; стрім
кйй, стрімчастий; -мая скала прямовисна
скеля.
СТРОНГА ж . іхт. форель, струг ч.
СТРОНГАВЬІ форелевий.
СТРОП1 ч. спец, строп.
СТРОП2 ч. обл. (стик боків стріхи) гребінь.
СТРОПАЛЬ і СТРОПАЛЫНЧЫК ч . спец, стро
пальник.
СТРУБЇЦЬ 1 див. трубїць1.
СТРУБЇЦЬ2 док. розм. (змарнувати все або ба
гато що) розтрйнькати; (розм.) угатйти; (про
час) змарнувати, згайнувати.
СТРУГАНЬ, -ля / СТРУГАЛЫНЧЫК ч. спец.
стругальник.
СТРУГАНЫ 1. дієприкм. струганий; 2. дієприкм. обл. чйщений; 3. дієприкм. різаний,
нарізаний, крйшений, накрйшений; 4. прикм.
струганий, вйструганий, поструганий; 5. прикм.
обл. чйщений; 6 . прикм. різаний, крйшений.
— Див. ще стругаць.
СТРУГАЦЬ недок. 1. стругати; с. дбшку стру
гати дошку; 2 . обл. (картоплю та ін.) чйстити; 3. різати, нарізати, нарізувати, кришйти;
с. бульбу салбмкай різати (нарізати, нарізу
вати, кришйти) картоплю соломкою.
СТРУЖАЧНЬІ стружковйй; ~ная шгіта стружкова плита.
СТРУЖКА ж. стружка, (рідше) остружок ч.\
0 зняць (сагнаць) ~ку (з каго) зняти стружку
(з кого); вйлаяти, вйшпетити (кого).
СТРУК, род. струка ч. (плід) стручок, (рідше)
струк; с. гарбху стручок гороху.
СТРУКАВЫ і СТРУКОВЫ стручковйй
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СТРУКАВЫЯ імен. мн. бот. бобові.
СТРУКЇ, -кбу мн. стручкй.
СТРУМЁННЫ спец. струмйнний; -иная пбмпа
техн. струмйнний насос; с. прынтар техн.
струмйнний прйнтер.
СТРУМЁНЬ ч. 1. струмінь, (рідко) струмйна
ж.; (сильний — ще) струм; течія ж.\ (тонкий
струмінь —звичайно) цівка ж., струмок; ~нямі сцякае вада струменями (цівками, струм
ками) стікає вода; павеїраньї с. повітряний
струмінь; 2 . перен. струмінь; напрям, напря
мок, течія ж.; настрій; уліць свёжы с. у раббту унестй свіжий струмінь у роботу; бабрбвы с. фарм. боброва струмйна.
СТРУНА ж. у різн. знач, струна; (коротка — у
бандурі, кобзі — ще) прйструнок ч.\ металічныя с. металеві струни; струны душы струни
душі; спінная с. анат. спйнна струна, хорда.
СТРУНАТРЬІМАЛЬНІК ч . струнотримач.
СТРУПЯНЁЛЫ розм. 1. умерлий; померлий;
одубілий; 2 . перен. (який дуже злякався, скам уянів зі страху) заціпенілий; задубілий, оду
білий, закляклий, укляклий, потёрплий. —
Див. ще струпянець.
СТРУПЯНЁЦЬ док. розм. 1. (стати трупом)
умерти, померти; одубіти, одубти; 2 . перен.
(зі страху) заціпеніти, задубіти, одубіти, одуб
ти, заклякнути, уклякнути, уклякти, (про ба
гатьох, про всіх) позаклякати, потерпнути,
потерпти.
СТРУХЛЁЛЫ зотлілий, стлілий, вйтлілий, пе
ретлілий; (про багато, про все) потлілий; спо
рохнявілий, (рідше) спорохнілий; ~лая салбма зотліла (стліла тощо) солома; ~лая страх&
зотліла (спорохнявіла тощо) покрівля (стрі
ха). — Див. ще струхлёць.
СТРУХЛЁЦЬ / СТРУХЛЙВЕЦЬ док. (згнити)
зотліти, стліти, вйтліти, перетліти, (багато,
усе) потліти; спорохнявіти, спорохніти; др$ва -лела дерево зотліло (спорохнявіло); хата
-лела хата спорохнявіла (спорохніла).
СТРУШЧАНЬІ розтрощений, потрощений. —
Див. ще струшчыць.
СТРУШЧЬІЦЬ див. трушчыць.
СТРЬІВАЦЬ док. стерпіти, вйтримати; с. боль
стерпіти (вйтримати) біль; с. несправядлівасць стерпіти несправедлйвість.
СТРЫГАЛЬ див. стрыгальшчык.
СТРЫГАЛЬНЫ техн. стригальний.
СТРЫГАЛЬШЧЫК і СТРЫГАЛЬ, -ля ч. (той,
хто стриже овець, верблюдів) стригаль, стрижій.
СТРЫГАЛЬШЧЫЦА ж. стригальниця.
СТРЫГЧЫ недок. 1. у різн. знач, стрйгти; с.
валасы стрйгти волосся; с. авёчак стрйгти
овець; 2 . (вухами) щулити, стрйгти, прясти;
конь спьініуся і пач&у с. вуш&мі кінь зупинйвся і почав щулити вуха; 0 с. купбны стрйгти
купони; с. (усіх) пад адзін грЗбень рівняти
(всіх) під одну мірку; стрйгти всіх під одйн
гребінець.
СТРЫЁЧНЫ двоюрідний; с. брат двоюрідний
брат; брат у перших.
СТРЫЖ, род. стрыжа ч. орн. стриж, щур, юрик.
СТРЫЖАНЁ див. стрыжаня.
СТРЙЖАНШ ЧЫК ч. спец, стерняр.
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СТРЙЖАНШЧЬІЦА ж. спец, стернярка.
СТРЬІЖАНЬ, -жня ч. 1. (дерева, моркви тощо)
стрйжень, серце с., середина ж., осердя с.,
осереддя с.\ 2 . техн. стрйжень; 3. техн. осер
дя с., сердечник; 4. (течія) стрйжень; бис
трина ж., бистрінь ж.\ 5. (основа) стрйжень.
СТРЬІЖАНЯ і СТРЬІЖАНЕ, - нйці с. орн. стри
женя, щуря.

СТРЬІЖНЕВЬІ 1. стрижневий, стрижньовйй;
серцевйнний; 2 . техн. стрижневий; с. трансфарм&тар стрижневий трансформатор; 3. пе
рен. стрижневий; 4. (про деревину) з велйким
стрйжнем (серцем, осердям і т. ін.).
СТРЬІМАННЕ с. 1. стрймування, здержуван
ня; утрймування, удержування; тамування,
гамування; м&рьі ~ння юр. запобіжні заходи;
2 . дотрймування, додержування.
СТРЬІМАНЬІ 1. дієприкм. стрйманий, здержаний; утамований, притамований, стйшений,
притйшений; угамований, погамований; дотрйманий, додержаний; 2 . у знач, прикм. стрй
маний; (який не виявляється на повну силу —
ще) стйшений, притйшений, (рідше) прита
мований; с. адказ стрймана відповідь; с.
прьіем стрймане прийняття; с. чалавбк стрй
мана людйна.
СТРЙМЛІВАЦЬ недок., СТРЬІМАЦЬ док.
1. стрймувати, стрймати, (рідше) здержувати,
здержати; (зупиняти, уповільнювати — ще)
придержувати, придержати; (затримувати) ут
римувати, угрймати, (рідше) удержувати, удер
жати; (не давати виявлятися — ще) тамувати,
утамовувати, угамувати, (рідше) притамову
вати, притамувати; (про голос, рух — звичай
но) стйшувати, стйшити, притишувати, притйшити; (заспокоювати — ще) угамовувати,
угамувати, гамувати, погамувати, загамува
ти; кбней не -міць коней не втрймати; ~м&ць
смех стрймати сміх; -маць ад неабдуманага
учинку стрймати (утрймати) від нерозважно
го вчинку; ~м£й свой запіл! стрймай (здерж,
угамуй, стиш) свій запал!; 2 . (виконувати щонебудь обіцяне — відповідно до значення на
ступного іменника) дотрймувати, дотримати,

додержувати, додержати; 0 ~м&ць свае слбва
дотрйматп свого слова.
СТРЬІХОУКА ж . дощечка для вирівнювання
соломи на даху.
СТРЗЛ, род. стрілу ч. постріл.
СТРІЛЬБА ж. рушнйця; (обл.) стрільба, кріс
*/., оружйна; паляунічая с. мисливська рушнйця.
СТР&ЛЬБАВЬІ рушнйчний.
СТР&ЛЬНУЦЬ див. страляць.
СТРФМЕЧКА с. анат. стремінце.
СТРІМКА ж. 1. (гострий шматочок дерева, скла,
металу, який заліз під шкіру) скалка, скіпка,
скабка, скіпа; 2 . перен. (надокучлива, придирлива людина) причепа ч. і ж.
СТРФМЯ, род. стрЗмя і стрімені с. у різн. знач.
стремено.
СТРЕПЕТ ч. орн. стрепет, хохітва ж.
СТР&СВАЦЦА і СТРАСАЦЦА недок. пас. стру
шуватися, стріпуватися; обтрушуватися, об
тріпуватися; змішуватися.
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СТРЙСВАЦЬ і СТРАСАЦЬ недок., СТР^СЦІ
док. 1. (трусячи, скидати що-небудь) струшу
вати, струсити, (однокр.) струснути, (багато,
усе) пострушувати; стріпувати, стріпнути; об
трушувати, обтрусйти, (багато, усе) пооб
трушувати; обтріпувати, обтріпати, (однокр.)
обтріпнути, (багато, усе) пообтріпувати; стр^сці
пясбк з палавікА струсйти (стріпнути, обтру
сйти) пісок з постілки (пілки, доріжки); 2 . (тря
сучи, змішувати разом; робити суржик, мі
шанку тощо) змішувати, змішати, (багато,
усе) позмішувати; стрЗсці салбму з сёнам змі

шати солому з сіном.
СТРЯСЕНЫ 1. струшений, стріпнутий, обтру
шений, обтріпаний; 2. змішаний. — Див. ще
стрЗсваць.
СТРЙСЦІСЯ док. 1. струсйтися; обтрусйтися;
крбшкі -сліся з абруса крйхти струсйлися зі
скатертини; 2 . змішатися; салбма дббра -слася
з сёнам солома добре змішалася з сіном.
СТРИТЫ див. сустр$ты.
СТР&ЦЦА див. сустрак&цца.
СТРФЦЬ див. сустрак&ць.
СТРАННЫ1 див. сустрЗчны.
СТР&ЧНЫ2 обл. двоюрідний; -ная сястр& двою
рідна сестра, сестра в перших.
СТУДЗЕНЬ1 ч. січень.
СТУДЗЕНЬ2, -ню ч. кул. холодець, драглі мн.
СТУДЗЕНЬСКІ січнбвий.
СТУДЗІНА ж. кул. обл. холодець ч., драглі мн.;
(обл.) захолод ч.
СТУЖАЧНЫ 1. стрічковий; стьожковйй;
2 . техн. стрічковйй.
СТУЖКА ж. 1. стрічка; (широка — ще) бйнда;
(перев. вузька — ще) стьожка, стяжка; (для
кіс) кіснйк ч.; 2 . техн. стрічка.
СТУЖКАПАДОБНЫ стрічкоподібний, стьож
куватий.
СТУЗАНАСЦЬ ж. засмйканість, зашарпаність,
пош£рпаність.
СТУЗАНЬІ 1. засмйканий, зашарпаний; 2. перен. засмйканий, зашарпаний, пошарпаний.
— Див. ще ст^заць.
СТУЗАЦЦА док. засмйкатися, зашарпатися, по
шарпатися.
СТУЗАЦЬ док. 1. (затягати) засмйкати, зашар
пати, пошарпати; с. каня засмйкати (зашар
пати) коня; 2 . перен. (довести до хворого, нер
вового стану, вимучити) засмйкати, зашар
пати; (про нерви й т. ін. — ще) висотати.
СТУЛ1, род. стула ч. (меблі) стілець, (розм.) дзи
глик.
СТУЛ2, род. стулу ч. мед. вйпорожнення с.
СТУЛЬ прислівн. прост, звідти, звідтіля, звід
тіль, відтілй, відтіль; (розм.) відти; (обл.) звідтам, відтам.
СТУЛЬВАЦЦА недок., СТУЛЇЦЦА док. 1. (з
холоду, зі страху тощо) зіщулюватися, зіщу
литися; 2 . (про розсувні, стулчасті предмети)
стулятися, стулюватися, стулйтися; 3. розм.
(ховатися) заховуватися, заховатися; -ліїща
за кустбм заховатися за кущем; 4. недок. пас.
зіщулюватися, стулятися, стулюватися.
СТУЛЬВАЦЬ недок., СТУЛЇЦЬ док. стуляти,
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стулювати, стулити; (при вказуванні на харак
тер дії — губи, пальці — ще) складати, склас
ти; -ліць г^бы стул йти (стйснути) губи; -ліць
нбжкі цыркуля стулити ніжки цйркуля.
СТУПА ж. ступа; 0 таучьі ваду у ~пё товктй
воду в ступі; з сухої кринйці воду брати.
СТУПА ж. хода; мёрнай -пбй тйхою (повіль
ною) ходою, розміреними кроками.
СТУПЁНЬ ж. 1. ступінь ч.; брдэн «За бездакбрную службу» пёршай ~пёш орден «За без
доганну службу» першого ступеня; с. развіцця зканбмікі ступінь розвитку економіки; с.
кандидата навук ступінь кандидата наук;
2 . міра; у значнай -ні значною (великою) мі
рою, у значній (велйкій) мірі; у нёйкай -ні
якоюсь (пёвною) мірою, до якоїсь (до пев
ної) міри; 3. мат. степінь ч.\ узвёсщ у с. піднестй до степеня; лік у пятай -ні число в
п’ятому степені; 4. грам, ступінь ч.; ступёш
параунання ступені порівняння; 5. (сходів) схі
дець ч., сходина; (драбини) щабель ч., щаблйна; 6 . ч. обл. (ноги) ступня ж.; 0 ні у якбй
-ні жодною мірою, ні в якій мірі, зовсім;
ніяк, аж ніяк.
СТУПЁНЬКА ж. зменш, східець ч., сходинка.
СТУСІНА ж. 1. розм. прут ч., різка, дубець ч.\
2 . пужално с. (гнучке); 3. (про високу тонку
людину) тичка.
СТУШАВАНЬІ стушований. — Див. ще стушбуваць
СТУШОУВАЦЬ недок., СТУШАВАЦЬ док. стушбвувати, стушувати.
СТУШОУКА ж. спец, стушування с.
СТУНІЙЦЬ див. тушыць2.
СТХАРЙЦЦА док. обл. притаїтися, причаїтися.
СТЫК, род. стыку ч. стик.
СТЫКАВАЦЬ недок. спец, стикувати.
СТЙКАВЫ спец, стиковйй.
СТЙКАНЫ розм. поколотий, поколений.
СТЫКАЦЦА недок., СТЫКНУЦЦА док. 1. сти
катися, зіткнутися; бути, бувати; ён працавау
геблагам і рідка -к&уся дбма він працював
геологом і рідко бував удома (дома); нашы
інтарЗсьі -каюцца давблі часта наші інтереси
стикаються досить (доволі) часто; 0 дзвёры
не -каюцца двері не зачиняються; [у них]
люди не вибувають; [у них] двері навстіж.
СТЙКВАЦЬ недок., СТЙКАЦЬ док. розм. (чи
мось гострим колоти в багатьох місцях) коло
ти, поколоти, (розм.) штйркати, поштйркати,
штрикати, поштрйкати, (док.) поштирхати.
СТЫКОВКА ж. спец, стикування с.
СТЬІЛІЗАВАНАСЦЬ ж. спец, стилізованість.
СТЬІЛІЗАВАЦЬ недок. і док. стилізувати; с. арн&мент стилізувати орнамент.
СТЫМУЛЯВАНЫ стимульований. — Див. ще
стымуляваць.
СТЫМУЛЯВАЦЬ недок. і док. стимулювати.
СТЙНУЦЬ див. стыць.
СТЫНЬ ж. обл. холоднеча, холод ч.
СТЫРНАВЙ 1. прикм. кермовйй, стерновйй;
-вбе кбла стерновб колесо; 2 . у знач. імен.
стерновйй, стерничий, стерник.
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СТЬІРНІК ч. стерновйй, стернйчий, стернйк;
керманич.
СТЫРНО с. 1. кермо; стерно, (рідко) руль; (заст.)
кормило; с. камбайна кермо комб&йна; 2 . перен. кермо; (вис.) кормйло; с. улады кермо
(стерно) влади.
СТЫЦЬ і СТЙНУЦЬ недок. 1. стйгнути, хо
лонути, (вистигати — ще обл.) чахнути; суп
стыне на сталё юшка (суп) стйгне (холоне)
на столі; 2 . мерзнути, мерзти, замерзати; кляк
нути; нбгі стьінуць ноги мерзнуть (замерза
ють); 3. перен. холонути; (утрачати силу, жар)
згасати; сЗрца стыне серце холоне; 0 кроу
стыне (у жылах) кров холоне (в жйлах).
СТ&ЛЬМАХ див. стальмах.
СТЭП, род. стЗпу ч. степ.
СТЗПАВЬІ степовйй.
СТЭРХ ч. орН. білий журавель.
СТЭРЫЛ13АВАНЫ стерилізований.
СТЭРЫЛ13АВАЦБ недок. і док. у різн. знач.
стерилізувати; с. бінтьі стерилізувати бинтй;
с. трусбу стерилізувати кролів.
СГ&РЭА невідм. с. стерео.
СТЭРЭААДЛЮСТРАВАННЕ с. стереозобра
ження.
СТЭРЭАГУК, -ку ч. стереозвук.
СТЭРЭАГУЧАННЕ с. стереозвучання.
СТЭРЭАТЫПАВАНЫ друк, стереотипований.
СТЭРЭАТЫПАВАЦЬ недок. і док. друк, сте
реотипувати.
СУАДКАЗЧЬІК ч . юр. співвідповідач.
СУАДКАЗЧЫЦА ж. співвідповідачка.
СУАДНЁСЕНЫ співвіднесений.
СУАДНОСІНЬІ тільки мн. співвідношення с.\
с. сіл співвідношення сил.
СУАДНОСІЦЦА недок. звор., пас., СУАДНЁСЦІСЯ док. співвідноситися, співвіднестйся.
СУАДНОСІЦЬ недок., СУАДНЁСЦ1 док. спів
відносити, співвіднестй.
СУАДНОСНАСЦЬ ж. співвідносність.
СУАДНОСНЬІ співвідносний.
СУАДНЯСЁННЕ с. співвіднесення.
СУАЙЧЙННІК ч. співвітчйзник; земляк, кра
янин.
СУАЙЧЙННІЦА ж. співвітчйзниця; земляч
ка, краянка.
СУАПЯКУН, -пекун& ч. співопікун.
СУБ’ЕКТЬІВЇРАВАНЬІ філос. суб’єктивований.
СУБ’ЕКТЬІВЇРАВАЦЦА недок. пас. філос. суб’
єктивуватися.
СУБ’ЕКТЬІВЇРАВАЦЬ недок. і док. філос. суб’
єктивувати.
СУБКЛЁТАЧНЫ біол. субклітйнний.
СУБЛ1МАВАНЫ х і м . сублімований.
СУБЛІМАВАЦЬ недок. і док. сублімувати.
СУБПАДРАД, -ду ч . спец, субпідряд.
СУБПАДРАДЧЬІК ч . спец, субпідрядник.
СУБСІДЗЇРАВАННЕ с. субсидування, субси
діювання.
СУБСІДЗЇРАВАНЬІ субсидований, субсидійо
ваний.
СУБСІДЗЇРАВАЦЦА недок. пас. субсидуватися.
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СУБСІДЗЇРАВАЦЬ недок. і док. субсидувати,
субсидіювати.
СУБСЇДЬІЯ ж. субсйдія.
СУБСТАНТЬІВЇРАВАНЬІ лінгв. субстантивбваний
СУБСТАНТЬІВЇРАВАЦЦА недок. і док. лінгв.
субстантивуватися.
СУБСТАНТЬІВІРАВАЦЬ недок. і док. лінгв.
субстантивувати.
СУБСТАНТЙУНЬІ у різн. знач, субстантивний.
СУБСТАНЦЬІЯ ж. у різн. знач, субстанція.
СУБСТАНЦЬІЯЛІЗАВАНЬІ філос. субстанціо
налізований
СУБСТАНЦЬІЯЛІЗАВАЦЬ недок. і док. філос.
субстан ціон ал ізувати.
СУБЦГТР ч. кін. субтйтр.
СУБЯСЁДН1К ч. співрозмовник, співрозмовець,
співбесідник.
СУБЯСЁДН1ЦА ж. співрозмовниця, співбе
сідниця.
СУВЁЙ ч. обл. замёт; (купа — ще) намёт, (ве
лика) кучугура ж. \ (який лежить упоперек до
роги) перемёт, (обл.) забоїна ж.
СУВОСЕВЬІ спец, співві'сний.
СУВЫМЁРНАСЦЬ ж. сумірність, спільномір
ність; порівнянність.
СУВЫМЁРНЫ сумірний, спільномірний; (яко
го можна порівняти) порівнянний.
СУВЬІМЯРАЦЬ недок., СУВЙМЕРАЦЬ док.
порівнювати, порівняти.
СУВЬІМЯРФННЕ с. порівняння.
СУВЯЗЇСТ ч. зв’язківець.
СУВЯЗЇСТКА ж. зв’язківець ч., зв’язківка.
СУВЯЗНАЯ імен, зв’язкова.
СУВЯЗНЬІ1. дієприкм. якйй (що) зв’язує й т. ін.;
2. у знач, прикм. сполучний; -нае звянб спо
лучна ланка.
СУВЯЗНЙ 1. прикм. зв’язувальний; 2. у знач,
імен, військ, зв’язковйй; партьіз&нскі с. пар
тизанський зв’язковйй.
сУвязь ж. у різн. знач, зв’язок ч.\ с. тзбрьіі і
практьікі зв’язок теорії та практики; прычынная с. причйнний зв’язок; гаспад&рчая і куль
турная с. паміж нарбдамі господарчий і куль
турний зв’язбк між народами; цёсная с. тіснйй зв’язбк; тэлефбнная с. телефонний зв’язбк;
вьійсці на с. вййти на зв’язбк; мець вялікія
-зі мати велйкі зв’язкй; адварбтная с. зворо
тний зв’язбк; хады -зі ходй сполучення; 0 у
-зі з чым у зв’язку з чим; жыв&я с. живйй
зв’язбк.
СУГЛЇНАК, -нку ч. суглинок.
СУГНЁЙ ч. несхв. відлюдок, безлюдник, без
людько, відлюдько.
СУГРАМАДЗЙНІН ч. книжн. співгромадянин.
СУГРАМАДЗЙНКА ж. книжн. співгромадянка.
СУГУЧНАСЦЬ ж. співзвучність.
СУГУЧНЬІ співзвучний.
СУГУЧЧА с. співзвуччя.
СУД ч. 1. род. суді суд; Вярхбуны с. Верховний
суд; быць пад судбм бути (перебувати) під
судом; 2 . род. суду (думка, висновок) суд, роз
суд; с. гістбрьіі суд (розсуд) істбрії; 0 паїфіь
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с. дьі справа поки се та те; поки дійдеться
(дійде) до діла; поки суд та діло; чьпгіць с. і
распр&ву чинйти суд і розправу, (рідше) судйти і розправлятися; на ням& і суду нямк
присл. на нема й суду нема; як нема то й
дарм&; як є, то розійдеться, а нема, то обі
йдеться.
СУДАВОДСТВА с. юр. судочйнство.
СУДАРГА див. с^тарга.
СУДАРГАВА див. сутаргава.
СУДАРГАВЬІ див. сутаргавм.
СУДДЗЕ зб. с. розм. (про дерев ’яний посуд) по
суд </., начйння; у свірне стаяла с.: кадушкі,
бачуркі, цабрй у коморі стояв посуд (стояло
начиння): діжкй, барила, цебри.
СУДЦЗЙ ч. у різн. знач, суддя; с. Вярхбунага
суд& суддя Верховного суду; с. пбршай катзгбрьіі спорт, суддй першої категорії.
СУДЖАНА у знач. прис. призначено, судйлося;
не с. не судйлося; (розм.) не судйла доля.
СУДЖАНЬІ 1. дієприкм. (той, кого судили) су
джений; 2 . дієприкм. (долею тощо) призна
чений; 3. у знач. імен, фольк. суджений; на
речений.
СУДЖ&ННЕ с. лог. судження.
СУДЗЕЕЦ, -дзбйца ч. заст. розм. судовйк.
СУДЗЕЙСКАЯ імен, (про приміщення) судова.
СУДЗЕЙСКІ 1. прикм. судовйй; с. прьігавбр вйрок суду; ~кая калбгія судові колегія; 2 . прикм.
спорт, суддівський; с. свістбк суддівський
свисток; ~кая калегія суддівська колегія.
СУДЗЕЙСТВА с. спорт, суддівство.
СУДЗЇНА ж. розм. посудина.
СУДНА1 с. (корабель) судно.
СУДНА2 с. (лікарняна посудина) судно.
СУДНАВАДЖ&ННЕ с. мор. судноводіння.
СУДНАВАДЗІЦЕЛЬ ч, мор. судноводій.
СУДНАВЬІ судновйй; с. рухавік судновйй дви
гун.
СУДНАПАД’ЕМНІК ч. техн. суднопідіймач.
СУДНАПАД’ЕМ, -му ч. спец, суднопіднімання
с., суднопідійм£ння с.
СУДНАПАД’ЕМНЬІ суднопіднімальний, суд
нопідіймальний.
СУДНАПАДЬІМАННЕ суднопіднімання, суднопідійміння.
СУДНАРАБОЧЬІ ч. судноробітнйк.
с у д н а У л а д а л ь н ік ч . судновласник.
СУДНАУЛАДАЛЬНІЦКІ судновласницький.
СУДНАХОДНАСЦЬ ж. судноплавність.
СУДНАХОДНЬІ судноплавний.
СУДНАХОДСТВА с. судноплавство.
СУДНІК ч. обл. (шафочка для посуду) мйсник.
СУДОВА-НАГЛадНЬІ юр. судово-наглядовий.
СУДОВЬІ судовйй; с. разббр судовйй розгляд;
~вая медицина судова медицйна; с. прьігавбр
вйрок суду; с. вькан&уца судовйй викона
вець; судбвьі лад юр. судоустрій, судовйй ус
трій.
СУДЬІ, род. судбу мн. обл. два відр£ (для одно
часного користування)\ прьін&сці с. вади при
нести два відра водй.
СУЖЬІЦЕЛЬ ч. 1. (по кімнаті, квартирі) спів-
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мёшканець; сусід по кімнаті (по квартйрі);
2 . розм. коханець; 3. розм. чоловік, дружина.
СУЖЬІЦЕЛЬКА ж. 1. співмешканка; сусідка
по кімнаті (по квартйрі); 2 . коханка; 3. дружйна, жінка.
СУЖЫЦЦЁ с. співжиття.
СУЗАЛЁЖНАСЦЬ ж . грам, супідрядність.
СУЗАЛЁЖНЫ грам, супідрядний; ~ныя сказы
супідрядні речення; ~ная канструкцыя супід
рядна конструкція.
СУЗДРОМ прислівн. обл. дотла, ущент, дощен
ту, до останку, до решти, до пня, упень, (розм.)
геть-чйсто, до цурки.
СУЗІРАЛЬНАСЦЬ ж. споглядальність.
СУЗІРАЛЬНІК ч . споглядач, споглядальник.
СУЗІР&ІЬНЬІ споглядальний.
СУЗІРАННЕ с . споглядання.
СУЗІРАЦЬ недок. 1. споглядати; 2. (осягати ро
зумом, наперед уявляти те, що буде) прози
рати.
СУЗОР’Е с. астр, перен. сузір’я.
СУІСНАВАННЕ с. співіснування.
СУІСНАВАЦЬ недок. співіснувати.
СУ1СНУЮЧЫ прикм. якйй (що) співіснує.
СУК, род. сука ч. сук; 0 на тым жа суку сбсці
лишйтися ні з чим; спіймати (піймати, з’їс
ти, ухопйти, дістати, скуштувати) облизня;
ухопйти, як собака обметиці; ухопйти ши
лом патоки; ухопйти місяця зубами; як у сук
а) у ціль; б) ірон. пальцем у нёбо.
СУКА ж. 1. (самиця собаки) сука, сучка; 2 . лайл.
сука.
СУКАЛА с. (пристрій для намотування прядива)
сукало.
СУКАЛЬШЧЫК ч. сукальник.
СУКАЛЬШЧЬІЦА ж . сукальниця.
СУКАРАТКА ж. (скручене місце нитки, мотузка)
діал. скрутйлець ч., скрутиль ч., скруцьок ч.
СУКАР^З ч . техн. гілкоріз.
СУКАЦЬ недок. 1. (скручувати) сукати; с. дратву
сукати дратву; 2 . перен. обл. витися, звивати
ся, літати; аса ~к&ла калй галавьі ос& вйлася
(звивалася, літала) коло голови; 3. розм. ма
хати (погрожувати) кулаком (кулаками);
4. розм. (рухати ногами) перебирати, (розм.)
дрйгати, сукати; хлбпчык суча нбжкамі хлоп
чик перебирає ніжками; 0 сам на сябё вярбуку суча сам підставляє (наставляє) свою го
лову (шйю).
СУКІН: груб, прост, сукіни дзеці сучі діти; с.
сын сучий син.
СУКНАРОБ ч . спец, сукнар, сукнороб.
СУКНАРОБСТВА с. текст, сукнарство.
СУКНО с. 1. сукно; 0 класці (палажйць) пад с.
класти (покласти) під сукно; 2 . тільки мн.
сукны театр, сукна.
СУКОНКА ж. сукнина.
СУКОНШЧЫК ч. 1. спец, сукнар, сукнороб;
2. заст. (торговець сукном або власник сукон
ної фабрики) сукнар.
СУКОНШЧЫЦА Ж. спец, сукнар Ч., сукно

роб Ч.
СУЛАДДЗЕ с. і СУЛАДНАСЦЬ ж . злагодже
ність, суголосність, згідність, гармонійність.
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СУЛАДНА прислівн. злагоджено, суголосно,
згідно, гармонійно.
СУЛАДНАСЦЬ див. суладцзе.
СУЛАДНЬІ злагоджений, суголосний, згідний,
гармонійний.
СУЛТАН1 ч. (титул) султан.
СУЛТАН2 ч. 1. (прикраса) кйтиця ж., султан;
2 . бот. султан; (гроно) кйтиця.
СУЛТАНІХА ж. розм. (султанова дружина) сул
танша.
СУМА ж. сума; с. двух склад&емых сума двох
доданків; с. ведау сума знань; зн&чная с. знач
на (поважна) сума; 0 кругленькая (круглая) с.
чималенька сума.
СУМАВЫ спец, сумовйй.
СУМАЧНЫ 1. сумковий, сумочний; 2. анат.
сумковий; ~ныя звязкі сумкові зв’язки.
СУМЕСЕУТВАР&ННЕ с . сумішоутворення.
СУМЁСНА прислівн. спільно; разом, сукупно,
вкупі.
СУМЁСНАСЦЬ ж. спільність; сукупність.
СУМЁСНЫ спільний; сукупний; ~ная раббта
спільна робота; ~нае жыццё спільне життя.
СУМЕСЬ ж. 1. суміш, сумішка; (розм.) мішанйна; с. пяску і глшы суміш (сумішка) піску
й глйни; 2 . техн. суміш, сумішка.
СУМЁЦЦА док. збентежитися, засоромитися,
зніяковіти; розгубйтися, (розм.) сторопіти.
СУМЁШЧАНЫ сполучений; поєднаний.
СУМЁТ ч. замёт; (купа — ще) намёт, (велика)
кучугура; (який лежить упоперек дороги —
ще) перемёт.
СУМЁЦ1СТЫ замётистий; (розм.) кучугурис
тий.
СУМКА ж. 1. сумка; (без ручок) торба, торбйна;
(обл.) шанька, тайстра, тайстрйна; (шкіряна на
ремені, обл.) табівка; 2 . зоол. бот. сумка.
СУМНЁЙ прислівн. вищ. ст. сумніше.
СУМНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. сумніший.
СУМНЁННЕ с. сумнів ч.\ вагання; узяць пад
с. узяти під сумнів; не падляг&е ~нню не під
лягає сумнівові (сумніву), не викликає сум
ніву; пёвна (безперёчна, безсумнівна) річ.
СУМНІК, -ку ч. бот. золотушник.
СУМНОЖНІК ч. мат. співмнбжник.
СУМНЬІ сумнйй, смутнйй, сумовйтий, журнйй, журлйвий, зажурений; ~нае станбвішча
сумнё становище; ~ныя вьінікі сумні резуль
тати.
СУМЧАТЫ зоол., бот. сумчастий.
СУМЧАТЫЯ імен. зоол. мн. сумчасті.
СУМЙСНА і СУМЙСЛЯ прислівн. навмйсно,
навмйсне, умйсно, умйсне; (обл.) зумйсне,
зумйсно.
СУМЙСНЫ навмйсний, умйсний.
СУМЯТЛЇВАСЦЬ ж. метушлйвість; хаплйвість,
похапливість.
СУМЯТЛЇВЬІ метушлйвий; (квапливий) хаплйвий, похапливий.
СУМЯТНЙ ж. метушня, сум’яття С.
СУМЯШЧАЛЬНА прислівн. сумісно.
СУМЯШЧАЛЬНАСЦЬ ж. 1. сумісність; спо-
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лучність; с. крьгаі біол. сумісність крові; 2. су
місність.
СУМЯШЧАЛЬНІК ч. сумісник.
СУМЯШЧАЛЬНІЦА ж . сумісниця.
СУМЯШЧАЛЬНІЦКІ сумісницький
СУМЯШЧАЛЬНІЦТВА с . сумісництво; (про
посаду — ще) сполучення; працав&ць па сумяшч&льніцтву працювати за сумісництвом
(за сполученням).
СУМЯШЧАЛЬНІЧАЦЬ недок. сполучати; (бу
ти сумісником) працювати за сумісництвом,
(за сполученням), бути сумісником (ж. су
місницею).
СУМЯШЧАЛЬНЬІ1. сумісний; (про посаду, по
няття — ще) сполучний; 2 . мат. сумісний.
СУМЯШЧАЦЦА недок. звор., пас., СУМЯСЦЇЦЦА док. 1. сполучатися, сполучитися, по
єднуватися, поєднатися; 2 . (збігатися в часі)
зливатися, злйтися; 3. мат. суміщатися, сумістйтися; 4. недок. пас. сполучитися; поєд
нуватися, суміщатися.
СУМЯШЧАЦЬ недок., СУМЯСЦЇЦЬ док.
1. сполучати, сполучйти, (рідше) суміщати,
сумістйти; поєднувати, поєднати; ~шч&ць
пасадьі сполучати (суміщати) посади;
2 . мат. суміщати, сумістйти.
СУМЯШЧЗННЕ с. 1. сполучення, (рідше) су
міщення, (незак. д. — ще) сполучання, (рід
ше) суміщання; поєднання, (незак. д. — ще)
поєднування; 2 . суміщення, (незак. д. — ще)
суміщання. — Пор. сумяшчаць.
СУНАЙМАЛЬНІК ч . юр. співнаймач.
СУНАСЛЙДАВАЦЬ недок. і док. юр. ставати
співспадкоємцем (ж. співспадкоємицею), бу
ти співспадкоємцем (ж. співспадкоємицею),
стати співспадкоємцем (ж. співспадкоєми
цею).
СУНАСЛЙДНІК ч. юр. співспадкоємець.
СУНАСЛЕДНІЦА ж . юр. співспадкоємиця.
СУНІМАЦЦА недок., СУНЙЦЦА док. 1. уга
мовуватися, угамуватися, (недок.) угавати; за
спокоюватися, заспокоїтися; утихомйрюватися, утихомйритися; (про вітер тощо й перен. — ще) ущухати, ущухнути; сунйуся гбман
угамувався (утихомйрився, ущух) гомін; дзбці суняліся і лбглі спаць діти вгамувалися (за
спокоїлися, утихомйрилися) й полягали спа
ти; суняуся боль угамувався (утихомйрився,
ущух) біль; 2 . (переставати рухатися) зупи
нятися, зупинйтися; 3. недок. пас. угамову
ватися; утихомйрюватися, утишуватися, утиша
тися; приборкуватися; спинятися, стрймуватися.
СУНІМАЦЬ недок., СУНЙЦЬ док. 1. угамову
вати, угамувати; заспокбювати, заспокоїти;
утихомйрювати, утихомйрити, утйшувати, ути
шати, утйшити; приборкувати, приббркати;
спиняти, спинйти; стрймувати, стрймати; при
пиняти, припинйти; -няць слезьі стрймати
(угамувати, угамувати, спинйти) сльози; -няць
кроу спинйти (угамувати) кров; ~нйць дзяцей
угамувати (заспокоїти, утихомйрити, утйши
ти, приббркати) дітей; -нйць гне^ угамувати
(утйшити, приббркати, стрймати) гнів; 2 . (при
пиняти рух) зупиняти, зупинйти, спиняти,
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спинйти; ~нйць натбуп зупинити (спинйти)
натовп.
СУНЙТЬІ 1. угамований, заспокоєний, утихомйрений, утйшений, приборканий, спйнений, стрйманий, припйнений; 2 . зупйнений,
спйнений. — Див. ще сунім&ць.
СУП, род. с^пу ч. юшка ж., суп; (з пшона —
звичайно) куліш; (з інших круп — звичайно)
крупнйк.
СУіЇАВЬІ суповйй.
СУПАДАЦЬ недок., СУПАСЦІ док. 1. збігати
ся, збігтися; наш прьібзд ~п&у са святкав&ннем Дня незалбжнасці наш приїзд збігся зі
святкуванням Дня незалежності; 2. мат. збі
гатися, збігтися (про геометричні лінії); при
ставати, пристати (про геометричні фігури).
СУПАДЗЕННЕ с. 1. збіг ч.; с. абст&він збіг об
ставин; 2 . мат. збіг ч., (рідко) збіжність ж.;
пристайність ж. — Див. ще супад&ць.
СУПАДПАРАДКАВАННЕ с. книжн. підпоряд
кування.
СУПАДПАРАДКАВАНЬІ книжн. підпорядко
ваний. — Див. ще супадпарадкбуваць.
СУПАДПАРАДКОУВАЦЦА недок. пас. підпо
рядковуватися.
СУПАДПАРАДКОУВАЦЬ недок., СУПАДПА
РАДКАВАЦЬ док. книжн. підпорядковувати,
підпорядкувати.
СУПАКАЙННЕ с. (дія і стан) І. заспокоєння,
(незак. д. — ще) заспокбювання; угамовуван
ня, утихомйрення, (незак. д. — ще) угамову
вання, утихомйрювання; 2 . приборкання, уга
мування, (незак. д. — ще) приборкування,
угамовування; утихомйрення, (незак. о. — ще)
утихомйрювання.
СУПАКОЕНАСЦЬ ж. заспокоєність, спокій ч.
СУПАКОЕНЬІ 1. дієприкм. заспокоєний; утй
шений, угамований, утихомйрений; прибор
каний; 2. у знач, прикм. заспокоєний. — Див.
ще супакбйвацца.

СУПАКОЙ див. спакбй.
СУПАКОЙВАННЕ с. 1. заспокоєння, (незак.
д. — ще) заспокбювання; угамування, утихо
мйрення, (незак. д. — ще) угамовування, ути
хомйрювання; 2 . приборкання, угамування,
(незак. д. — ще) приборкування, угамовуван
ня; утихомйрення, (незак. д. — ще) утихомй
рювання.
СУПАКОЙВАЦЦА недок., СУПАКОіЦЦА док.
1. заспокоюватися, заспокоїтися; осід£тися,
осістися; угамовуватися, угамуватися, утихомйрюватися, угихомйритися; (про біль, вітер,
бурю й т. ін. — ще) ущухати, ущухнути; 2 . не
док. пас. заспокоюватися; утйшуватися, утиша
тися, угамовуватися, утихомйрюватися; при
боркуватися.
СУПАКОЙВАЦЬ недок., СУПАКОіЦЬ док.
1. заспокоювати, заспокбїти, (багатьох, усіх)
позаспокоювати; утйшувати, утишати, ути
шити, угамовувати, угамувати, утихомйрювати, угихомйрити; (утішати — ще розм.) по
тішати, потішити, розраджувати, розрйдити;
-кбіць боль заспокбїти (утишити, угамувати)
біль; 2 . приборкувати, приборкати, угамову
вати, угамувати; утихомйрювати, утихомй-
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рити; -кбіць паустанцау приборкати (угаму
вати, утихомйрити) повстанців.
СУПАКОЙЛІВА прислівн. заспокійливо.
СУПАКОЙЛІВАСЦЬ ж. заспокійливість.
СУПАКОЙЛІВЬІ заспокійливий.
СУПАЛІМбР ч. спец, співполімер.
СУПАСТАНОУШЧІК ч. театр, співпостанбвник.
СУПАСТАУЛбННЕ с. зіставлення, (незак. д. —
ще) зіставляння; порівняння, (незак. д. — ще)
порівнювання.
СУПАСТАУЛЕНЬІ зіставлений; порівняний.
— Див. ще супастауляць.
СУПАСТАУЛЙЛЬНЬІ порівняльний; с. мбтад
даследавання порівняльний метод дослі
дження. ^
СУПАСТАУЛЙЦЦА недок. звор., пас., СУПАСТАВІЦЦА док. зіставлятися, зіставитися,
порівнюватися, порівнятися.
СУПАСТАУЛЙЦЬ недок., СУПАСТАВІЦЬ док.
(каго-што з кім-чьт) зіставляти, зіставити
(кого-що з ким-чим); порівнювати, порівняти
(кого-що з ким-чим, до кого-чого).

СУПАСТАУНАСЦЬ ж. порівнянність.
СУПАСТАУНЬІ порівнянний.
СУПАСЦІ див. супадаць.
СУПЕРАЖЬІВАННЕ с. книжн. співпережи
вання.
СУПЕРАЖЬІВАЦЬ недок. книжн. співпережи
вати.
СУПЕРВОКЛАДКА ж. полігр. суперобкладин
ка, суперобгортка.
СУПОЛКА ж. у різн. знач, спілка.
СУПОЛЬНА прислівн. спільно, гуртом, разом.
СУПОЛЬНАСЦЬ ж. спільність.
СУПОЛЬНІК ч. спільник; співучасник.
СУПОЛЬНІЦА ж. спільниця, співучасниця.
СУПОЛЬНЬІ спільний; (колективний — ще)
гуртовйй; ~ная паша спільне (гуртове) пасо
вище (пасовйсько).
СУПРАВАДЖАЛЬНАЯ імен, супровіднйй лист.
СУПРАВАДЖАЛЬНІК ч . супровідник.
СУПРАВАДЖАЛЬНІЦА ж . супровідниця.
СУПРАВАДЖАЛЬНЬІ супровіднйй; ~нае ігісьмб супровіднйй лист; -ньія акалічнасці су
провідні обставини.
СУПРАВАДЖАЦЦА недок. пас. супроводжува
тися, супроводитися.
СУПРАВАДЖАЦЬ недок., СУПРАВАДЗІЦЬ док.
(недок.) супроводжувати, супроводити.
СУПРАВАДЖАЮЧЬІ 1. дієприкм. який (що)
супроводжує (супроводить); 2 . у знач. імен.
супровідник; 3. дієприслівн. супроводжуючи.
СУПРАВАДЖФННЕ с. супровід ч.; (дія — ще)
супроводження, (незак. д. — ще) супрово
джування; музмчнае с. музйчний супровід;
самалетьі ~ння літакй супроводу; у ~нні
аркеегра у супроводі оркестру; у ~нні сйбра
у супроводі (у супроводженні) прйятеля
(друга).
СУПРАМАТ ч. (супраціулбнне матзрьіялау)
розм. опір матеріалів.
СУПРАЦГУЛЕННЕ с. у різн. знач, опір ч.; с.
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праціуніка опір ворога; с. арганізма інфекцьіі
опір організму інфекції; электрычнае с. електрйчний опір; 0 ісці па ліній наймёншага ~ння
ітй лінією найменшого опору; уникати труд
нощів.
СУПРАЦійПЙЛЬНАСЦЬ ж. опірність.
СУПРАЦіУЛЙЦЦА недок. чинйти опір, опиратися.
СУПРАЦІУНЬІ 1. протилежний; ~ныя сцёны
протилежні стіни; с. стан протилежний (во
рожий) табір; 2. грам, протиставний; с. зл^чнік протиставний сполучник.
СУПРАЦОУНІК ч . співробітник, співпрацівнйк; навукбвы с. науковий співробітник.
СУПРАЦОУНІЦА ж . співробітниця.
СУПРАЦОУНІЦКІ співробітницький.
СУПРАЦОУНІЦТВА с.
співробітництво;
(спільна робота) співпраця ж.
СУПРАЦОУНІЧАЦЬ недок. співробітничати,
бути співробітником (ж. співробітницею);
співпрацювати.
СУПРАЦЬ / СУПРОЦЬ 1. прийм. з род. в. про
ти (кого-чого); навпроти, напроти (кого-чого)\ хата с. шкблы хата проти (навпроти, на
проти) школи; ён настрбен с. мяне він на
лаштований проти мене; лякарства с. прастуды ліки проти застуди; рост прадукцьіі с.
мінулага гбда збільшення продукції проти
минулого року; с. нбчы проти ночі; 2. прийм.
з род. в. проти (кого-чого), усупереч (комучому)\ (проти волі, бажання — ще) мймо; зрабіць с. сумлёння зробйти проти (всупереч)
сумління; 3. у знач. прис. проти; хто с.? хто
проти? 4. у знач. імен, проти; узважьщь усе
«за» і «с.» зважити всі «за» і «проти»; 0 не с.
не від того, не проти того; гладзіць с. шЗрсці
гладити проти шерсті (проти волосся); плысці С. ЦЯЧЭННЯ плистй (пливтй) проти течії
(проти водй, проти хвйлі).
СУПРАЦЬАБВАЛЬНЫ протиобвальний.
СУПРАЦЬАБЛЕДЗЯНЙЛЬНІК ч. техн. протиобліднювач.
СУПРАЦЬАДКХТНЫ техн. проти відкотний,
противідкатний.
СУПРАЦЬАПОУЗНЕВЫ протизсувнйй.
СУПРАЦЬБОЛЕВЬІ мед. протибольовйй.
СУПРАЦЬГЛЇСТАВЬІ мед. протиглйсний.
СУПРАЦЬДЗЕЙНІЧАЦЬ див. процідзбйнічаць.
СУПРАЦЬДЗЁЙНЫ див. процщзёйны.
СУПРАЦЬДЗЁЯННЕ див. процідзбянне.
СУПРАЦБЗАПАЛЁНЧЫ мед. протизапальнйй.
СУПРАЦЬЗЗЙННЕ с. астр, протисяяння.
СУПРАЦБЛЁГЛА прислівн. протилежно.
СУПРАЦБЛЁГЛАСЦБ ж. протилежність; у с.
(каму-чаму) на протилежність (кому-чому).
СУПРАЦЬЛЁГЛЫ у різн. знач, протилежний;
с. бёраг протилежний берег; ~лыя пбгляды
протилежні погляди; ~лыя стбраны мат.
протилежні сторони.
СУПРАЦЬЛІХАМАНКАВЬІ мед. протигаряч
ковий.
СУПРАЦЬЛОДАЧНЫ протичовновйй.

СУПРАЦЬПАКАЗАНА у знач. прис. протипо
казано.
СУПРАЦЬПАКАЗАННЕ с. юр., мед. протипо
казання.
СУПРАЦЬПАСТАйЛбННЕ і СУПРАЦЬСТАуЛЕННЕ с. протиставлення, протистав
ляння; (зак. д. — ще) протипоставлення.
СУПРАЦЬПАСТАУЛЕНЬІ проти поставлений.
СУПРДЦЬПАСТАУЛЙЦЦА і СУПРАЦЬСТАУЛЙЦЦА недок. пас. протиставитися,
протиставлятися.
супрацьпастаУ лйць
і
СУПРАЦЬСТАУЛЙЦЬ недок., СУПРАЦЬПАСТАВІЦЬ
док. протиставити і протиставляти, протипоставити.
с у п р а ц ь с а м а л Е т н ь і військ, протилітако
вий.
СУПРАЦЬСЛЇЗГАННЕ с. проти ковзання.
СУПРАЦЬСЛІЗГОТНЬІ протиковзний.
СУПРАЦЬСЛУПНЯКОВЬІ мед. протиправце
вий.
СУПРАЦЬСТАУЛЕННЕ див. супрацьпастау-

СУПРАЦЬПАЖАРНЬІ протипожежний.

СУР’ЕЗ НА 1. прислівн. серйозно; пов&жно;

л&нне.

СУПРАЦЬСУТАРГАВЬІ мед. протисудомний.
СУПРАЦЬУРЛШіВЬІ протиурядовий.
СУПРАЦЬЦЯЧЗННЕ с. мор. протитечія ж.
СУПРАЦЬШКАРЛЯТЬІНОЗНЬІ мед. проти
скарлатинозний.
СУПРАЦЬЙДДЗЕ с. мед. перен. протиотрута ж.
СУПРОЦЬ див. супраць.
СУПЙНАК, -нку ч. у різн. знач, зупйнка ж.
СУПЬІНІЦЦА див. спьінйцца.
СУПЬІНІЦЬ див. спьіняць.
СУПЬІНЙЦЦА див. спьшйцца.
СУПЬІНЙЦЬ див. спьіняць.
СУРАВЇЗНА ж. і СУРАУЕ с . текст. 1. сирова
тканйна; 2 . пряжа ж.
СУРАВЙ (про тканину, нитки тощо) суровий,
сировйй.
СУРАЗМЕРАНЬІ розмірений, домірений; про
порційний; відповідний (до чого, чому).
СУРАЗМЕРВАЦЦА недок. розмірятися, розмі
рюватися (відповідно до чого).
СУРАЗМЕРВАЦЬ / СУРАЗМЯРАЦЬ недок., СУРАЗМЕРАЦЬ і СУРАЗМЕРЬІЦЬ док. розмі
ряти, розмірювати, розміряти, розмірити (від
повідно до чого).

СУРАЗМЕРНА прислівн. розмірно, домірно;
пропорційно; відповідно; співмірно.
СУРАЗМЕРНАСЦЬ ж . розмірність, домірність;
пропорційність; відповідність; співмірність.
СУРАЗМЕРНЬІ розмірний, домірний, співмірний, одномірний; пропорційний; відпо
відний (до чого, чому).
СУРАУЕ див. суравізна.
СУРВФТАЧНЬІ і САЛФЕТАЧНЬІ серветковий
СУРВЙТКА і САЛФЕТКА ж . серветка; (рідко)
сервета; папярбвая с. паперова серветка; засл&ць ~кай тумбачку застелйти (заслйти) сер
веткою тумбочку.
СУР’ЕЗ, -зу ч. розм. серйозність; 0 на (пбуньїм)
~зе цілком серйозно.
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2 . у знач. ест. сл. справді, правда; (розм.) сер

йозно; не, с., калі прыёдзеце да нас? ні,
справді (правда), колй приїдете до нас?
СУР’ЁЗНАСЦЬ ж. серйозність; поважність.
СУР’ЁЗНЫ серйозний; (не легковажний — ще)
поважний; с. чалавёк серйозна (поважна) людйна; ~нае даручЗнне серйозне доручення; с.
выгляд серйозний (поважний) вйгляд.
СУРКОВЫ суркбвий, байбаковий.
СУРОВА прислівн. суворо.
СУРОВАСЦЬ Ж . суворість, ЛЮТІСТЬ.
СУРОВЕЦЬ недок. суворіти; (ставати суворі
шим — звичайно) суворішати.
СУРОВЫ суворий; (холодний, морозний — ще)
лютий; (про сніжну зиму — ще обл.) заббйний,
заббїстий; ~вая зім& сувора (люта) зима; с.
закбн суворий закон; с. пбзірк суворий погляд;
-выя слбвы пр&уды суворі слова правди; прым&ць -выя мёры вживати суворих заходів.
СУРОДЗІЧ ч . 1. родич; 2. земляк.
СУРОК, -ркк ч. зоол. бабак, байбак.
СУРОКІ, -кау тільки мн. етногр. пристріт ч.,
уроки, наврбки.
СУРОЧАНЫ етногр. зурочений.
СУРОЧЬІЦЬ док. етногр. наврочити, зурочи
ти, (багатьох, усіх) позурочувати.
СУСАЛЬ ж. спец, сухозлітка, (рідше) сухозолбтиця, сухозлбтиця.
СУСАЛЬНЫ 1. сухозлітний, (рідше) сухозлбтний; ~нае зблата сухозлітка, (рідше) сухозолбтиця, сухозлбтиця, позолотка; 2 . перен. су
хозлітний; солодкий, солодкавий, солодку
ватий.
СУСВЁТ, -ту ч. всесвіт.
СУСВЁТНА-Г1СТАРЫЧНЫ всесвітиьо-історйчний.
СУСВЁТНЫ у різн. знач, світовйй; (який сто
сується земної кулі — ще) всесвітній; ~ная
прастбра світовий (всесвітній) простір; с.
кангрЗс мбладзі всесвітній конгрес молоді; у
~ным маштабе у світовому масштабі; 0 с. смутак всесвітній (світовйй) смуток, всесвітня
(світова) жалоба.
СУСЁД ч. сусід, сусіда.
СУСЁДНГЧАЦЬ недок. сусідити.
СУСЛА с. 1. сусло; 2. розм. соска ж. (саморобна).
СУСЛІК ч. зоол. ховрашок, ховрах.
СУСЛІКАВЬІ ховрашковий, ховраховий, ховрашйний.
СУСЛІЦЬ недок. розм. 1. смоктати; дзіця с. паль
цы дитйна (дитя) смокче пальці; 2. (жувати,
слинячи що-небудь) заслйнювати, слйнити.
СУСЛЯНЙ і СУСЛЯНЁ, -няці с. зоол. ховрашеня.
СУСПЕНЗЇРАВАНЬІ спец, суспендований.
СУСПЕНЗЇРАВАЦЬ недок. і док. спец, суспен
дувати.
СУСПЁН31Я ж. спец, суспензія.
СУСТАРШЫНЙ ч. співголова.
СУСТАУ, -т&ва ч. суглоб.
СУСТАУНЬІ суглобовий, суглобний; с. рэуматызм мед. суглобовий ревматйзм.
СУСТАУЧАТЬІ біол., техн. суглобистий.
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СУСТРАКАЦЦА і СТРАЧАЦЦА недок., СУСТРЙЦЦА / СТР^ЦЦА док. зустрічатися,
зустрітися, стрічатися, стрітися; (несподіва
но, випадково — ще) розм. здйбуватися, зди
батися, здйбатися; натрапляти, натрапити;
траплятися, трапитися; -рЗцца у кінб зустрі
тися в кінб; ~р£цца з цяжкасцямі зустрітися
з труднощами, натрапити на труднощі; па
дарбзе нам -рЗліся цікавьія людзі дорогою
нам зустрілися (стрілися,, трапилися) цікаві
люди; пбзіркі іх -рЗліся їхні погляди зустрі
лися (стрілися); рад з вамі ~р5цца радий з
вами зустрітися (стрітися).
СУСТРАКАЦЬ / СТРАЧАЦЬ недок., СУСТРЇЩЬ і СТРЇЩЬ док. зустрічати, зустрі
ти, стрічати, стріти; (несподівано випадково —
ще; розм.) здйбувати, здибати, здйбати, надйбувати, надйбати; натрапляти, натрапити;
~р$ць таварьіша зустріти (стріти; здйбати,
надйбати) товариша; ~р$ць жбрсткае супраціуленне натрапити на рішучий (відчайдуш
ний) опір; -рЗць гасцей зустріти (стріти) гос
тей; 0 ~р$ць у штьікі багнетами (у багнети, у
штикй) зустріти (стріти, прийняти); ~р$ць
хлебам-сбллю зустріти (стріти, вітати) хлібом-сіллю.
СУСТРФТЬІ і СТРФТЬІ зустрітий, зустріну
тий, стрітий. — Див. ще сустракаць.
СУСТРФЧА ж. 1. зустріч, (рідше) стріча, стрі
чання с.; (несподівана — ще) спіткання с.;
нечаканая с. несподівана зустріч, спіткання;
с. дзвюх каманд зустріч двох команд; да ~чьі!
до зустрічі!; цеплая с. тепла зустріч; с. дзпутата з вйбаршчьїкамі зустріч депутата з вйборцями; 2. побачення с.; прьізначьіць час
~чьі призначити час побачення (зустрічі)
СУСТР^ЧНЬІ і СТР^ЧНЬІ 1. у різн. знач, зустрічний; с. вецер супротйвний (зустрічний)
вітер; с. агбнь зустрічний вогонь; 0 п&ршьі с.
перший-ліпший; перший, хто зустрівся (стрів
ся, зустрінеться, стрінеться); с. і папярЗчньї
кожен (кожний) зустрічний (стрічний).
СУТАРГА і СУДАРГА ж. судома, (рідше) судо
рога, судорга; корчі; (розм.) перелоги.
СУТАРГАВА і СУДДРГАВА прислівн. судорож
но; (перен. — ще) гарячково.
СУТАРГАВЬІ і СУДАРГАВЬІ судорожний; (пе
рен. — ще) гарячковий; ~вае усхліпванне су
дорожне схлйпування; -вая дзейнасць гаряч
кова діяльність.
СУТАРФННЕ с. підземелля; підвал ч., льох ч.,
склеп ч.
СУТАР^ННЬІ підземельний, підвальний.
СУТАЧКІ тільки мн. обл. (вузький прохід між
стінами сусідніх будівель) суточкй, суткй.
СУТАЧНЬІ добовйй.
СУТАЧНЬІЯ імен, добові.
СУТКІ, -так тільки мн. доба ж.; цЗльїя с. ціла
доба.
СУТОКІ, -кау тільки мн. 1. (місце з'єднання рі
чок) злиття с.; 2 . розм. (лінія зіткнення) стик;
с. неба і зямлі стик неба й землі.
СУТОНЕЦЬ і СУТОНЬВАЦЦА недок. безос.
обл. смеркати, смеркнути, смеркатися, смерк
нутися, сутеніти.
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СУТОННЕ с. тільки одн. обл. сутінки, прйсмерки, прйсмерк ч., смерк ч., сутінок ч..
сутінь ж.
СУТЬІКАЛЬНЬІ стйчний.
СУТЬІКАЦЦА недок., СУТЬІКНУЦЦА док. 1. зі
штовхуватися, зіштовхнутися; крйгі -нуліся
крйги зіштовхнулися; -нуцца з караблямі вбрага зіштовхнутися з кораблями ворога; 2. сти
катися, зіткнутися; натрапляти, натрйпити;
-нуцца з непажаданьїм чалавбкам зіткнутися
з небажаною людйною, натрапити на неба
жану людйну; іх інтарЗси сутьїкнуліся їхні ін
тереси зіткнулися.
СУТЬІКАЦЬ недок., СУТЬІКНУЦЬ док. у різн.
знач, зіштовхувати, зіштовхнути; (перен.: при
зводити до зіткнення) стикати, зіткнути; -ігрць
вагбньї зіштовхнути вагони; служббвьія аднбсіни зноу -нулі нас службові стосунки (взає
мини) знову зіштовхнули (зіткнули) нас; єн
-нууся з цяжкасцямі перед ним постали труд
нощі; -нуцца з праблемай ставати перед проб
лемою; 0 -нуць ілбамі зіштовхнути лобами.
СУТЬІКНбННЕ с. 1. зіткнення; с. цяпгікбу зі
ткнення потягів (поїздів); с. інтарЗсау зі
ткнення інтересів; с. з рзчаіснасцю зіткнення
з реальністю; 2 . (гостра суперечка, сварка;
бій) сутичка ж.; спрЗчкі мбгуць перарасці у
-нні суперечки можуть переростй в сутички;
узбрбенае с. збройна сутичка.
СУТЬІКНУТЬІ зіштовхнутий; зіткнутий. — Див.
ще сутьїкаць.
СУТЙЧКА ж. сутичка; зіткнення с.; баявая с.
бойова сутичка; с. інтарЗсау зіткнення інте
ресів; с. тзндЗнцьій зіткнення тенденцій.
СУХАГРУЗ ч. спец. 1. (сухий вантаж) сухован
таж; транспарцірбука ~зау транспортування
суховантажів; 2 . суховантажне судно.
СУХАГРУЗНЬІ спец, суховантажний.
СУХАДРФВІНА ж. розм. (засохле на корені де
рево) сухостій ч.
СУХАМА прислівн. розм. всухом’ятку.
СУХАСТОіНА ж. розм. (засохле на корені дере
во) сухостій ч.
СУХАСТОЙ, -тбю ч. зб. ліс. сухостій.
СУХАСТОЙНЬІ сухостійний.
СУХАТА ж. 1. розм. сухість; 2. (надзвичайно су
ха погода) суша, суш; 3. розм. (нудьга, сум)
сухота.
СУХАЯДЗбННЕ с. сухоїдіння, (рідше) сухоїжа ж.
СУХІ у різн. знач, сухйй; сухая бялізна суха білйзна; сухбе паветра сухе повітря; сухбе лета
сухе літо; сухбе дрЗва сухе дерево; с. хлеб
сухйй хліб; с. кашаль сухйй кашель; сухая
сустріча суха зустріч; сухбе апавяд&нне сухе
оповідання; сухая перагбнка суха перегонка;
сухбе вінб сухе вино; с. лік спорт, сухйй ра
хунок; 0 вййсці сухім з вади вййти сухйм з
водй; дешево відбутися; трьімаць пбрах сухім
тримати (держати) порох сухйм; бути напо
готові; аб сухім хлббе сидіти на сухому хлібі;
сухбга месца ням& сухого рубця (сухої нйтки)
немає.
СУХМЕНЬ ж. розм. (суха спекотна пора) суша,
суш.

СУЧЛЯНЕННЕ

СУЦЕШАНЬІ утішений; потішений, розра
джений. — Див. ще суцішаць.
СУЦЕШЬІЦЦА див. суцяш&цца.
СУЦЕШЬІЦЬ див. суцяш&ць.
СУЦІШАНЬІ1. угамований, заспокоєний, угихомйрений, угашений, приборканий; 2 . стрйманий, здержаний, угамований, стйшений;
3. сповільнений, уповільнений, притйшений,
стйшений. — Див. ще суціш&ць.
СУЦІШАЦЦА і СУЦЇШВАЦЦА недок., СУЦІШЬІЦЦА док. 1. угамовуватися, угамува
тися; заспокоюватися, заспокоїтися; утихомйрюватися, утихомйритися; дзіцй -шилася
дитйна (дитя) вгамувалася (вгамувалося, за
спокоїлася, заспокоїлося, втихомйрилася,
втихомйрилося); боль -шиуся біль угамував
ся (втихомйрився, заспокоївся); 2 . зменшу
ватися, зменшитися, поменшуватися, помен
шитися; вецер -шиуся вітер зменшився;
3. (ставати повільнішим) сповільнюватися,
сповільнитися, уповільнюватися, уповільни
тися, притйшуватися, притйшитися, стйшуватися, стйшитися; 4. недок. пас. угамовува
тися, заспокоюватися, утихомйрюватися; змен
шуватися, поменшуватися.
СУЦІШАЦЬ / СУЦІШВАЦЬ недок., СУЦЇШЬІЦЬ док. 1. угамовувати, угамувати, за
спокоювати, заспокоїти, утихомйрювати, утихомйрити, утйшувати, утишати, утйшити;
приборкувати, приборкати; суцішиць дзяцбй
угамувати (заспокоїти, утихомйрити, утйши
ти) дітей; суцішиць гнеу угамувати (утихомй
рити, утйшити, приборкати) гнів; 2 . стрймувати, стрймати, здержувати, здержати,
угамовувати, угамувати, утамовувати, утаму
вати; спиняти, спинйти; суцішьіць гблад угаму
вати (утамувати) голод; 3. (робити повільні
шим) сповільнювати, сповільнити, уповіль
нювати, уповільнити, притйшувати, притйшити, стйшувати, стйшити; суцішиць ход
сповільнити (уповільнити, притйшити, стй
шити) хід.
СУЦЯШАЛЬНАСЦЬ ж. утішність, утішливість.
СУЦЯШАЛЬНІК ч. утішник, розрадник.
СУЦЯШАЛЬНІЦА ж. утішниця, розрадниця.
СУЦЯШАЛЬНЬІ утішний, утішливий.
СУЦЯШАЦЦА недок. звор., СУЦЙІІЬІЦЦА док.
1. тішитися, утішатися, утішитися; 2 . недок.
пас. тішитися, утішатися; розраджуватися,
забавлятися
СУЦЯЦІАЦЬ недок., суцешьіць док. тіши
ти, утішати, утішити; (розм.) потішати, поті
шити, розраджувати, розрадити; (дитину —
ще) забавляти, забавити, (багатьох, усіх) по
забавляти.
СУЦЯШФННЕ с. 1. (дія) утішання; розважан
ня; забавляння; 2 . (те, що втішає) утіха ж.,
потіха ж., розрада ж.; слбвьі -ння слова втіхи
(потіхи, розради).
СУЧКА1 ж. зменш, розм. сучка.
СУЧКА2 ж. обл. (допоміжні) санкй, підсанки.
СУЧЛЕН ч. співчлен.
СУЧЛбНЕНЬІ зчленований; з’єднаний.
СУЧЛЯНЕННЕ с. 1. ( д і я ) зчленування, (незак.
д . — ще) зчленовування; з’єднання, (незак.
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д. — ще) з’єднування; 2 . анат., техн., бот.

зчленування.
СУЧЛЯНОУНЫ анат. зчленівний.
СУЧЛЯНЙЦЦА недок. звор., СУЧЛЯНЇЦЦА
док. зчленовуватися, зчленуватися; з’єднува
тися, з’єднатися; 2 . недок. пас. зчленовува
тися, з’єднуватися.
СУЧЛЯНЙЦЬ недок., СУЧЛЯНІЦЬ док. зчле
новувати, зчленувати; з’єднувати, з’єднати.
СУЧЧЫН сучий; собачий; -на будка суча (со
бача) будка.
СУЧЬІНЬІ сучий; ~нае вымя мед. суче вйм’я.
СУШАНІЦА ж. бот. сухоцвіт ч.
СУШКА1 ж. (дія) сушіння с., сушення с.
СУШКА2 ж. кул. (маленькі бублики) сушка.
СУШНЯ ж. сушарня, сушйльня.
СУНІЙЛКА ж. 1. (апарат) сушарка; 2. (при
міщення) сушарня, сушйльня.
СУШГЇЛЬШЧЬІК ч. сушильник.
СУШЫЛЬШЧЫЦА ж. сушйльниця.
СУШЬІЦЬ недок. прям., перен. сушйти; с. сёна
сушйти сіно; гбра сушыць чалавёка горе су
шить людйну; с. вёслы мор. сушйти вёсла.
СУШФЙ прислівн. вищ. ст. сухіше.
СУШЙЙШЫ прикм. вищ. ст. сухіший.
СУШФЦЬ недок. розм. сухішати.
СФАЛЫДАВАНЫ і СФАЛЬЦОВАНЫ техн.,
друк, сфальцьований. —Див. ще сфальцав&ць.
СФАЛЬЦАВАЦЬ док. техн., друк, сфальцювати.
СФАРМАВХНЫ і СФАРМОВАНЫ техн.
сформований. — Див. ще сфармав&ць.
СФАРМАВАЦЬ док. техн. сформувати; с. в&зу
сформувати вазу.
СФАРМ1РАВАНЫ і СФАРМ1Р0ВАНЫ сфор
мований. — Див. ще сфармірбуваць.
СФАРМІРОУВАЦЦА недок. звор., СФАРМІРАВАЦЦА док. 1. формуватися, сформбвуватися, сформуватися; полк ~в&уся полк сфор
мувався; чалалгёк -вауся людина сформува
лася; 2 . недок. пас. формуватися, сформбвуватися.
СФАРМІРОУВАЦЬ недок., СФАРМІРАВАЦЬ
док. у різн. знач, формувати, сформбвувати,
сформувати; -равіць кбнніцу сформувати кін
ноту; ~рав&ць чыг^начны састау сформувати
залізнйчний состав; ~рав&ць характар сфор
мувати характер.
СФАРМУЛЯВАНЫ і СФАРМУЛЇРАВАНЬІ
сформульований. — Див. ще сфармуляв&ць.
СФАРМУЛЯВАЦЬ док. сформулювати.
СФАСТРЫГАВАНЫ / СФАСТРЫГОВАНЫ
змётаний; сфастригбваний; обкйданий. —
Див. ще сфастрыгбуваць.
СФАСТРЫГОУВАЦЦА недок. пас. крав, змётуватися; фастригуватися; обкидатися.
СФАСТРЫГОУВАЦЬ недок., СФАСТРЫГАВАЦЬ док. крав, метати, змётувати; (обл.)
фастригувати, сфастригув&ти; (петельки) об
кидати, обкйдати, (багато, усе) пообкидати;
-гав&ць кбфту зметати кофту.
СХАВАНЫ / СХОВАНЫ схований, захований.
— Див. ще схав&ць.
СХАВАЦЦА док. у різн. знач, сховатися, захо
ватися, (про багатьох, про всіх) поховатися,
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позаховуватися; хлбпчык ~в&уся пад стол
хлопчик сховався (заховався) під стіл; с. у
старым млыне сховатися (заховатися) в ста
рому млині; сбнца -велася за хмары сонце
сховалося (заховалося) за хмари; жьгга такбе, што чалавёк у ім ~в&ецца жито такё, що
людина в ньому сховається (заховається); с.
ад навальнЩы сховатися (заховатися) від грозй; берагі скбра -валіся у тумане береги скоро
(хутко) сховалися (заховалися) в тумані; 0 с.
у кусты сховатися (заховатися) в кущах, від
крутитися (від чого)', с. за спіну сховатися (за
ховатися) за [чужу] спйну (чужі плЄчі ).
СХАВАЦЬ док. сховати, (багато, усе) похова
ти; (речі, гроші й т. ін. — ще) заховати, (ба
гато, усе) позаховувати; ён -вау блакнбт у
кішЗню він сховав (заховав) нотатника (нотатник, блокнот) у кишёню; дзяучына ~в£ла
твар у падушку дівчина сховала (захована)
обличчя в подушку; схаваць уцекача сховати
(заховати) втікача; с. вбчы сховати очі; 0 с.
пад крылб сховати під крило; с. канцы схо
вати кінці; заместй слідй; шыла у мяшку не
~в&еш присл. шйла в мішку не втаїш (не схо
ваєш); крий, ховай погане, а воно ж такй
гляне; вййде навёрх, як олйва на воді.
СХАДНЁЙ прислівн. вищ. ст. доступніше, ви
гідніше.
СХАДНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. вигідніший.
СХВАСТАНЫ 1. схльостаний; 2 . (зіпсований шма
ганням) схльостаний, вйшмаганий; 3. (поби
тий) схльостаний. — Див. ще схвбстваць.
СХВАТВАЦЦА недок., СХВАЦЇЦЦА док. 1. (бра
тися рукою) схоплюватися, схопйтися, (про
багатьох, про всіх) посхоплюватися; дзіця
-цілася за матчыну сукёнку дитйна схопилася
за материну сукню; 2 . (уступати в боротьбу,
суперечку) зчіплюватися, зчіплятися, зчепйтися, (про багатьох, про всіх) позчіплювати
ся; (боротися) стинатися, стятися, зітнутися;
3. (про в'язкі речовини) тужавіти, затужавіти;
4. спохвачуватися, спохватйтися; (док.: отя
митися) схаменутися.
СХВАТВАЦЬ недок., СХВАЦҐЦЬ док. 1. схоплювати, схопити, (про багатьох, про всіх) по
схоплювати; (док.) уЬсопйти; (силою затриму
вати — ще недок.) хапати, (багато, усе) по
хапати; (док. розм.) згарбати; - ціць у абдымю
схопйти (ухопйти) в обійми; -ціць н&смарк
схопйти (підхопйти) нёжить; ~ціу жьшбт схопйв живіт; 2 . (про почуття, стан і т. ін.)
охоплювати, охопйти; дзядзьку -ціла злосць
дядька охопйла злість; 3. перен. (швидко ро
зуміти; сприймати слухом, зором) схоплюва
ти, схопйти, ухопйти; уловлювати, уловйти;
-ціць чужую думку схопйти (ухопйти, уловй
ти) чужу думку; 4. спец, скріплювати, скріпйти; 5. спец, (про в'язкі речовини) тужавіти,
затужавіти; бетбн хутка -ціна бетон швйдко
затужавів; 6 . розм. (про мороз, холод) схоплю
вати, схопйти, сковувати, скувати; лёд ~ціу
раку річка взялася крйгою.
СХВАТКА ж. 1. сутичка; бій ч.; бійка; рукапашная с. рукопашний бій; с. мацнёйшых
барцбу сутичка (бій) найсильніших борців;
2 . тільки мн. ~кі (болі) перёйми.
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СХВОСТВАЦЦА недок., СХВАСТАЦЦА док.
1. (псуватися від тривалого хльостання) схльос
туватися, схльостатися; 2 . недок. пас. схльбстуватися; шмагатися.
СХВОСТВАЦЬ недок., СХВАСТАЦЬ док. розм.
1. (збивати що-небудь, хльостаючи) схльосту
вати, схльостати; 2 . (бити кого-небудь) схльос
тувати, схльостати, шмагати, пошмагати, (док.)
вйшмагати; 3. (псувати шмаганням) схльос
тувати, схльостати, хльостати, похльостати,
обтріпувати, обтріпати.
СХІЛ, род. схілу ч. 1. схил, спад; с. гари схил
горй; узгір’я с., узбіччя горй с.; с. даху схил
даху; 2 . геод., залізн. уклон; 3. перен. кінець;
занепад; загйбель ж.; прйсмерк, прйсмерки;
с. лбта кінець літа; на -ле дня напрйкінці
дня; 0 на -ле дзен (гадбу) на схйлі (на схйлку)
віку (літ, днів).
СХІЛАМбР ■/. геод. уклономір.
СХІЛАМЙРНЬІ уклономірний.
СХІЛАПАКАЗАЛЬНІК ч . геод., залізн. уклоно
покажчик.
СХІЛАПАКАЗАЛЬНЬІ геод., залізн. уклонопоказний.
СХІЛЕННЕ с. 1. (дія) схйлення, похйлення,
(незак. д. — ще) схиляння, похиляння; нахйлення, (незак. д. — ще) нахиляння; прихйлення, (незак. д. — ще) прихиляння; 2 . перен.
(да чаго) схйлення, (незак. д. — ще) схилян
ня; прихйлення, (незак. д. — ще) прихилян
ня; 3. фіз., астр. схйлення; магнітнае с. фіз.
магнітне схйлення.
СХШЙЦЦА недок., СХ1ЛІЦЦА док. 1. схиля
тися, схил йтися, (про багатьох, про всіх) по
схилятися; похилятися, похилйтися; хилйти
ся, нахилятися, нахил йтися, (про багатьох,
про всіх) понахилятися; (до кого-, чого-небудь) прихилятися, прихилйтися; (убік — ще)
перехилятися, перехилйтися, (про багатьох,
про всіх) поперехилятися; -ліцца над калмскай схилйтися над колйскою; 2. (спрямову
ватися) схилйтися, схилйтися; повертати,
повернути; сбнца -лілася к гарьізбнту сонце
схилйлося до небокраю (обрію, виднокола,
горизонту); шч&сце -лілася на ягб бок щ&стя
повернулося до нього; 3. погоджуватися, по
годитися (з чим, на що); схилятися, схилйти
ся (до чого, на що); я ахвбтна схіліуся на іх
бок я охоче схилйвся на їхній бік; 4. перен.
схилятися, схилйтися; -ліцца перад пбдзвігам
нарбда схилйтися перед подвигом народу.
СХІЛЙЦЬ недок., СХІЛЇЦЬ док. 1. (нагинати)
схиляти, схилйти, (багато, усе, багатьох, усіх)
посхиляти; похиляти, похил йти; нахиляти,
нахил йти, (багато, усе) понахиляти; (до кого-чого — ще) прихиляти, прихилйти; (голову
вбік — ще розм.) перехиляти, перехилйти; 2 . пе
рен. (да каго-чаго) схиляти, схил йти; (розм.)
прихиляти, прихилйти; -ліць да уцекау схилйти до втечі; -ліць на свой бок схилити на
свій бік; 0 -ліць галаву (перад кім-чьт) схилйти голову (перед ким-чим); -ліць кал&ні (пе
рад кім-чьім) стати на коліна (перед ким-чим).
СХІНАЦЦА недок., СХІНУЦЦА док. 1. (з'єд
нуватися) зсуватися, зсовуватися, зсунутися;
(про багато, про все) позсуватися, позсбву-

сховы
ватися; 2 . схилйтися, схилйтися, (про бага
то, про все, про всіх) посхилйтися; похилй-

тися, похилйтися; нахилйтися, нахилйтися;

(про багато, про все, про багатьох, про всіх)

понахилйтися; (до кого-, чого-небудь) прихилйтися, прихил йтися; (убік — ще) перехилй
тися, перехилйтися, (про багато, про все, про
багатьох, про всіх) поперехилйтися; опуска
тися, опустйтися; відхилйтися, відхилйтися,
(про багато, про все) повідхилйтися; вёрбы
-нуліся верби схилйлися (нахилйлися, похи
лилися); -нуцца са шляху відхилитися зі шлйху; 3. обл. (зникати з очей) ховатися, схова
тися; звер -н^уся звір сховався.
СХІНАЦЬ недок., СХІНУЦЬ док. 1. (з'єднува
ти) зсувати, зсовувати, зсунути, (багато, усе)
позсувати, позсовувати; -нуць штбры зсуну
ти (позсувати, позсовувати) штори (фіран
ки); 2 . схилйти, схилйти, (багато, усе) посхилйти; похилйти, похил йти; хилйти, нахилйти, нахил йти, (багато, усе) понахилйти;
(кого-, чого-небудь — ще) прихилйти, прихи
лйти; (голову вбік — ще розм.) перехилйти,
перехилйти; опускати, опустйти, (багато, усі)
поопускати; -нуць галаву схилйти (похилй
ти, нахил йти) голову; 3. обл. ховати, сховати.
СХІСНУЦЦА док. гойднутися, погойднутися,
колихнутися, поколихнутися, хитнутися, схит
нутися, похитнутися; яліньї -нуліся ялйни
гойднулися (колихнулися, хитнулися, схит
нулися, похитнулися).
СХІСНУЦЬ док. гойднути, погойднути, колих
нути, поколихнути, хитнути, похитнути, схит
нути.
СХЛУПІЦЬ док. безос. обл. стйснути, здушйти,
здавйти, сперти; -піла у грудзях стйснуло
(здушйло, здавило) в грудях.
СХЛУПЛІВАЦЦА недок., СХЛУПІЦЦА док.
обл. спиратися, спёртися; (збиратися в одно
му місці — ще) товпитися, стовпитися, (док.)
з’юрбитися, з’юрмитися; пльггы -піліся на заварбце ракі плотй сперлися на повороті річ
ки; -піцца на дарбзе стовпитися (з’юрбитися,
з’юрмитися) на дорозі.
СХЛУСЇЦЬ док. збрехати.
СХМУРНЁЛЫ похмурнілий, похмарнілий, (рід
ше) похмурілий; похмурий, нахмурений, на
суплений, насумрений; с. чалавёк похмура
(нахмурена, насуплена) людйна; -лае нёба
похмуре (нахмурене, насуплене) нёбо.
СХМУРНЁЦЬ док. спохмурніти, спохмурні
шати, насупитися, (про багатьох, про всіх)
понасуплюватися; посупитися, насумритися.
СХОВА див. схоу.
СХОВАНЫ див. схав&ны.
СХОВАНЬ ж. розм. 1. зберігання с., зберёження с., ховання с., схоронення с., схов ч., схо
ванка; (рідко) сховок ч.; 2 . (тайник) схбванка, схов ч., сховок ч.
СХОВЫ тільки мн. розм. 1. зберігання с., зберёження с., схов ч., ховання с., (рідше) схо
ронення с., сховок ч.; адц&ць на с. віддати на
схов (на зберігання, до схбву, у схов, до схо
ванки, на схованку); 2 . покров ч., покриттй
с., прикриття с.; зшкнуць пад -вамі нбчы
знйкнути під покровом (покриттйм, при-
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критгям) ночі; 3. сховище с., сховок ч.;
4. (приміщення для зберігання чого-небудь)
схов ч., схованка ж., сховище с., сховок ч.;
5. тайнйкч., потайнйк ч., (таємнемісце — ще)
схованка ж., схов ч., сховок ч., (розм.) хованка
ж., схрон ч., (обл.) криївка ж., скрйтка ж.
СХОД ч. 1. род. схбду (дія) сходження с.; схід;
спуск; пры схбдзе з караблй під час сходжен
ня з корабля, сходячи з корабля; 2 . род. схбда (місце, по якому спускаються) спуск ч.;
(дорога) узвіз ч.; стрбмы с. крутйй спуск
(узвіз); 3. род. схбда у різн. знач, збори; справаздачна-выбарчы с. звітно-вйборні збори;
рашЗнне ~да ухвала зборів; Устанбучы с. Ус
тановчі збори; Заканад&учы с. Законодавчі
збори.
СХОДЗІЦЦА див. сьіхбдзіцца.
СХОДЗІЦЬ див. сьіхбдзіць.
СХОДНА прислівн. поцінно; приступно, до
ступно; вигідно.
СХОДНЫ (про ціну) поцінний; приступний,
доступний; вйгідний; ~ная цана приступна
(доступна, підхожа) ціна.
СХОУ, род. схбву ч. і СХОВА ж. 1. схов ч.,
ховання с., (рідше) схоронення с., сховок ч.;
зберігання с.; адц&ць грбшы на с. (схбву) від
дати грбші на схов (до схбву, у схов, до схо
ванки, на схованку); 2 . (притулок) схов ч.,
схованка ж., схбвище с., сховок ч.; 3. тайнйк
ч., потайнйк; (таємне місце — ще) схованка
ж ., схов ч., сховок ч.; (розм.) хованка ж.,
схрон ч., (обл.) криївка ж., скрйтка ж.; 0 пад
схбвам (чаго) під покровом (покриттям, при
криттям) (чого).
СХОДНЯ ж. розм. у різн. знач. схов, ч., схован
ка, схбвище с., сховок ч.
СХУДНЁЛАСЦЬ ж. схуднення с.; змарніння с.
СХУДНЁЛЫ і СХУДЗЁЛЫ схудлий; змарні
лий, помарнілий. — Див. ще схуднёць.
СХУДНЁННЕ с. схуднення; змарніння.
СХУДНЁЦЬ і СХУДЗЁЦЬ док. схуднути; змар
ніти, помарніти.
СЦАПАНЫ розм. 1. узятий, схоплений; 2. схоп
лений; згарбаний, злапаний. — Див. ще сц&паць.
СЦХПАЦЬ док. розм. 1. схопйти, узяти; с. рыбу
схопйти рйбу; 2 . перен. (зловити, затрима
ти) схопити, (розм.) згарбати, злапати, зали
гати (зв'язавши), запопасти.
СЦВЁРДЖАННЕ с. (думка) твердження.
СЦВІСЦЇ док. розм. пропліснйвіти; процвістй;
хлеб ~віу хліб пропліснявів (процвів).
СЦВЯРДЖАЛЬНА прислівн. ствердливо, стверд
но, стверджувально; позитйвно.
СЦВЯРДЖАЛЬНАСЦЬ
ж.
ствердливість,
ствердність, стверджувальність.
СЦВЯРДЖАЛЬНЫ 1. ствердливий, стверднйй,
стверджувальний; позитйвний; с. адк&з по
зитивна відповідь; 2 . лог., грам, стверджу
вальний; с. сказ стверджувальне речення.
СЦВЯРДЖАЦЬ недок., СЦВЁРДЗЩЬ док.
1. установлювати, установйти, утверджува
ти, утвердйти; укріплювати, укріпляти, укріпйти; закріплювати, закріпляти, закріпйти;
усталювати, усталити; зміцнювати, зміцнй-
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ти; -дзіць дэмакратыю установйти (утвердй
ти) демократію; -дзіць сваю асббу утвердйти
свою особу; 2 . (офіційно схвалювати, визна
вати встановленим) затверджувати, затвер
дити, стверджувати, ствердити; -дзіць дагавбр пбдпісам ствердити договір підписом;
3. підтверджувати, підтвердити; (бути свід
ченням) свідчити, засвідчувати, засвідчити,
(док.) посвідчити; гістбрьія -дзіла історія під
твердила (засвідчила); 4. недок. (упевнено ви
словлювати що-небудь) твердити; даслёдчык
-джае дослідник твердить.
С Ц В Я Р Д Ж ЇШ Н Е с. 1. (дія) установлення, ут
вердження, (незак. д. — «^установлювання,
утверджування; укріплення, (незак. д. — ще)
укріплювання; закріплення, (незак. д. — ще)
закріплювання; усталення, (незак. д. — ще)
усталювання; зміцнення, (незак. д. — ще)
зміцнювання; затвердження, ствердження,
(незак. д. — ще) затверджування, стверджу
вання; підтвердження, (незак. д. — ще) під
тверджування; засвідчення, (незак. д. — ще)
свідчення, засвідчування; 2 . підтвердження,
(незак. д. — ще) підтверджування (чого-небудь).
СЦЕБАНУЦЬ див. сцёбаць.
СЦЁНКА1 ж. у різн. знач, стінка; с. перагарбдкі
стінка перегородки; с. трубкі стінка трубки;
гімнастйчная (шведская) с. спорт, гімнастйчна (шведська) стінка; 0 ставіць да ~кі (кого)
розм. ставити до стінки (кого); розстрілювати
(кого); як у (аб) ~ку гарбх як горохом об
стіну; як пугою по воді.
СЦЁНКА2 ж. обл. 1. широка межа, широкий
обніжок (між полями); 2 . польова дорога.
СЦЁННЫ стіннйй; настінний; с. выступ стін
ний вйступ; с. рбспіс настінний розпис.
СЦЕНЬ, род. сцёню ч. розм. тінь ж.; прйвид,
примара ж., мара ж., мана ж.
СЦЁПАЦЦА недок., СЦЕПАНУЦЦА док. щу
литися, пощулитися, кулитися, покулитися,
скулюватися; здригатися, здригнутися, тіпа
тися, тіпнутися, стріпуватися, стріпнутися;
хлбпец спалбхана -нууся хлопець злякано (на
лякано) здригнувся (тіпнувся, стріпнувся).
СЦЁПАЦЬ недок., СЦЕПАНУЦЬ док. однокр.
розм. 1. (зазвичай плечем) знйзувати, зниза
ти, знизнути; стискати, стйскувати, стйснути; (недок.) здвйгувати; стенати, стенути;
2 . док. безос. пересмикнути, сіпнути, сіпону
ти, струснути, струсонути; мянё -нула мєнЄ
пересмикнуло (сіпонуло, сіпнуло, струсну
ло, струсонуло).
СЦЕРАБЇЦЬ док. прост. 1. скришйти, покришйти, поточйти; мышы -білі усё жыта у гумнё мйші скришйли (покришйли, поточйли)
все жйто в клуні (стодолі); 2 . (з 7сти у великій
кількості) ум’яти, строщйти, (багато, усе) потрощйти; убрати, укласти.
СЦЕРАГЧЙ недок. 1. стерегтй; пильнувати; с.
кбней стерегтй коней; ён сцярбг, каб не прапусціць прыпынак він пильнував, щоб не
пропустйти зупйнки; 2 . берегтй, оберігати;
с. дріва ад буры берегтй (оберігати) дЄрево
від бурі.
СЦЕРАГЧЙСЯ недок. (бути обережним) стерегтйся; остерігатися; берегтйся; -жыся цяг-

СЦЕРАЖОНЫ

591

ніка бережися потяга (поїзда); трЗба с., каб
не натрапіць на хлуслівьіх людзёй треба (по
трібно) остерігатися, щоб не натрапити на
брехлйвих людей.
СЦЕРАЖОНЫ дієприкм. і в знач, прикм. бере
жений; 0 -нага і [сам] Бог сцеражЗ присл.
береженого і [сам] Бог береже; стереженого
і [сам] Бог стереже; не берй заліза в руки,
поки на нього не плюнеш; оглядайся на зад
ні колеса. — Див. ще сцерагчы.
СЦЁРВА ч. і ж. лайл. 1. (про чоловіка) негідник
ч., (грубо) стерво с., падло с., падлюка ж.;
2 . (про жінку) негідниця ж., (грубо) стерво
с., падло с., падлюка ж.
СЦЁРПЕЦЬ див. цярпёць.
СЦЁРЦ1 див. сціраць.
СЦЁРЦ1СЯ див. сцір&цца.
СЦЁБАЦБ / СЦЯБАЦБ недок., СЦЁБНУЦБ/
СЦЕБАНУЦЬ док. однокр. 1. стьобати, стьоб
нути, шмагати, шмагнути, (підсил.) шмаго
нути, сіктй, сікнути, (підсил.) сіконути; 2 . док.
прост, потяггй, потягнути, поцупити; 3. док.
прост, (випити) хильнути.
СЦЁГНЫ мн. стегна.
СЦЁК, род. сцёку ч. стік; (процес) стікання с.;
для ~ку вады для стікання водй; прамыслбвыя ~кі промислові стоки.
СЦЁКАВЫ у різн. знач, стічнйй.
СЦЇЖМА ж. обл. безліч, сйла, сйла-силённа;
с. нарбду безліч (сйла, сйла-силённа) народу.
СЦІЗОРБІК ч . складаний ножик; (обл.) цизорик.
СЦІЛКА ж. устілка.
СЩЛКАВЫ устілковий; с. кардбн устілковий
картон.
СЦІНАЦЦА1 недок., СЦЙЦЦА' док. розм.
1. (зчіплюватися в бійці, боротьбі, сварці) сти
натися, стятися, зітнутися; 2 . недок. пас. сти
натися.
СЦІНАЦЦА2 недок., СЦЙЦЦА2 док. розм.
1. стйскуватися, стискатися, стйснутися, (про
багато, про все) постй с куватися, постиска
тися; зціплюватися, зціпитися, (про багато,
про все, про багатьох, про всіх) позціплюва
тися; стинатися, стятися, зітнутися; заціп
люватися, заціпитися; хлбпчык сцяуся у камбчак хлопчик стйснувся в клубочок; сцяліся
зубы стйснулися (зціпилися, зітнулися, заці
пилися) зуби; сцялбся сЗрца стйснулося сер
це; 2 . (тверднути під впливом морозу) шерх
нути, зашерхнути, зашерхти, пришерхати,
пришерхнути, пришёрхти; у лужынах сцйуся
лядбк у калюжах зашерхнув (зашерх) льодок;
3. недок. пас. стйскуватися, стискатися; зціп
люватися; стинатися; заціплюватися.
СЦІНАЦЬ1 недок., СЦЙЦЬ 1 док. розм. (зніма
ти, відокремлювати чимось гострим, зрубува
ти, зрізати) стинати, стяти, зітнути, (бага
то, усе) постинати; (док.) утяти, утнути;

сцяць галаву стяти (зітнути) голову; сцяць касбй траву стяти (зітнути) косою траву.
СЦІНАЦБ2 недок., СЦЙЦЬ2 док. розм. 1. стйскувати, стискати, стйснути, (багато, усе) постйскувати, постискати; (здушувати; стулю
вати — губи, зуби — ще) затискати, затаску
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вати, затйснути; (зуби, губи, пальці — ще) зціп
лювати, зціпити, (багато, усе) позціплювати;
(недок.) ціпити; (розм.) стинати, стяти, зі
тнути; (зуби, губи — ще) заціплювати, заці
пити, (док.) склепйти; сцяць рукі рамянямі
стйснути (стяти, зітнути) руки ременями (ре
мінням); сцяць снег у кулак^ стйснути (затйснуги, зціпити, зітнути) сніг у кулаці; сцяць
з^бы стйснути (затйснути, зціпити, стяти, зі
тнути, заціпити) зуби; нёшта грудзі сцялб
щось груди стйснуло (здушйло); щось ухопйло за груди; ад ж&ху вусны сцялб безос. з
(від) жаху вуста зціпило (заціпило); сум с$рца сцяу сум серце стйснув; сум за серце вхопйв (узяв); 2 . безос. (стягувати, схоплювати
— про мороз) затягати, затягувати, затягтй,
затягнути, (багато, усе) позатягати, позатя
гувати; шерхнути, зашерхнути, зашерхати, за
шерхти, пришерхати, пришерхнути, при
шёрхти; ваду сцялб як след воду затягло (за
тягнуло) як трёба (як слід); вода зашёрхла (зашёрхнула, пришёрхнула) як трёба (як слід).
СЦЇПЛА прислівн. скромно.
СЦШЛАСЦЬ ж. скромність.
СЦЇПЛЬІ у різн. знач, скромний; с. чалавёк
скромна людйна; -лая усмёшка скромна ус
мішка; ~лая кватЗра скромна квартйра; ~лыя
патрабаванні скромні вимоги.
СЦІРАЦЦА недок., СЦЁРЦ1СЯ док. 1. стира
тися, стёртися, (багато, усе) постиратися; (пе
рен.: знищуватися) згладжуватися, згладити
ся; ф&рба сцёрлася фйрба стёрлася; н&дпіс
сцёрся напис стёрся; манёта сцёрлася монёта
стёрлася; сцёршся у памяці стёртися (зглади
тися) в пам’яті; 2 . (подрібнюватися) стирати
ся, стёртися, розтиратися, розтёртися, потёртися; 3. перен. марнуватися, змарнуватися,
гайнуватися, згайнуватися; сцёрлася жыццё
змарнувалося (згайнувалося) життй; 4. док.
пропасти, (розм.) запропаститися; парася сцёр
лася порося пропало (запропастйлося);
5. недок. пас. стиратися; згладжуватися; роз
тиратися.
СЦІРАЦЬ недок., СЦЁРЦ1 док. 1. стирати, стер
ти, (багато, усе) постирати; витирати, вйтерти, (багато, усе) повитирати; (перен.: знищу
вати — ще) згладжувати, згладити; сцір&ць
пыл са сталі стирати (витирати) пил (порох)
зі столу; сціраць нагу стирати (натирати) но
гу; сцёрш з дбшкі рашЗнне зад&чы стерти з
дошки розв’язок задачі; сцёрш і п&мяці стёр
та (згладити) в пам’яті; І. (подрібнювати)
стирати, стёрта, розтирати, розтёрти, потёр
та; сцёрш тытунь стёрта (розтёрти, потёрти)
тютюн; 3. перен. марнувати, змарнувати, гай
нувати, згайнувати; сцёрш дзве гадзшы змар
нувати (згайнувати) дві годйни; 0 сцёрш з
твару зямлі стёрта з лиця землі; згладити зі
світу; сцёрш на парашбк (мук^) (каго) стерти
(розтёрти) на порох (кого); стёрта (зім’яти)
на табаку (кого).
СЦЇРКА ж. розм. 1. кухонна ганчірка; 2 . (для
стирання написаного) гумка; (розм.) стирачка, стйрка.
СЦЇРТА ж. 1. с.-г. скйрта; (соломи — звичайно)
ожерёд ч.; 2 . (предмети, рівно складені один
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на одний) стопа; купа; (книжок, зошитів і т. ін.
— ще) стіс ч.; с. кніг стіс книжок; с. дбшак
стопа дощок; с. дроу купа дров; 3. (складений
штабелями товар) бунт ч., стіс ч.; -ты мяшкбу са зббжжам бунтй (стоси) мішків зі збіж

жям.
СЦІРТАВАЛЬШЧЬІК ч. с.-г. скиртувальник.
СЦ1РТАВАЛЫИЧЫЦА ж. с.-г. скиртувальниця.
СЦІРТАВАННЕ с. с.-г. скиртування.
СЦІРТАВАНЬІ с.-г. скиртований, (док.) за
скиртований. — Див. ще сціртав&ць.
СЦІРТАВАЦЦА недок. пас. с.-г. скиртуватися.
СЦІРТАВАЦЬ недок. с.-г. скиртувати.
СЦІРТАКЛАД ч. с.-г. скиртоправ.
СЦІСК, род. сцСску ч. 1. стйснення с., стиск; за
тиснення с., зціплення с.; 2 . техн. стиск, стис
кання с., стискування с.; 3. розм. тіснота ж.,
(розм.) тіснява ж., тиск, тйснява ж., товчія ж.
СЦІСКАЛЬНАСЦЬ ж. спец, стйсливість.
СЦІСКАЛЬНЬІ спец. 1. стискальний, стйскувальний; с. прэс стискальний (стйскувальний) прес; 2. стискнйй; с. клін стискнйй клин.
СЦІСКАННЕ с. 1. стискання, стискування;
затискання, затискування; зціплення; 2 . перен. стйснення; 3. техн. стиск ч., стискання,
стйскування.
СЦІСКАЦЬ недок., СЦЇСНУЦЬ док. 1. стис
кати, стискувати, стйснути, (багато, усе) постйскувати, постискати; затискати, затаску
вати, затйснути; (зуби, пальці — ще) зціплю
вати, ціпити, зціпити; (багато, усе) позціп
лювати; стинати, стяти, зітнути; -нудь зубы
стйснути (зціпити) зуби; -нуць у абдымках
стйснути в обіймах; -нуць каму-нёбудзь руку
стйснути кому-нёбудь руку; 2 . (скорочувати)
стискати, стйскувати, стйснути; -нуць термі
ни стйснути терміни (строки); 3. перен. (сер
це, груди, горло тощо) здушувати, здушйти,
здавлювати, здавйти, стйскувати, стискати,
стйснути; хапати, ухопйти (за що); -нула сЗрца здушйло (здавйло, стйснуло) серце; ухопйло за серце.
СЦЇСЛА прислівн. 1. стйсло; 2. (писати) густо.
СЦІСЛАСЦЬ ж. 1. стйслість; 2 . густота, гус
тість.
СЦІСЛЬІ 1. стйслий; с. термін стйслий (стйснутий) термін (строк); 2 . (про почерк) густйй.
СЦЇХА прислівн. обл. (потай) нйшком, нйщечком, тйшком, тйшком-нйшком, нйшкомтйшком.
СЦІХАМЇРЬІЦЦА док. розм. утихомйритися.
СЦІХАМЇРЬІЦЬ док. розм. утихомйрити.
СЦІШЙЦЬ док. 1. (про бурю, завірюху тощо)
стйхнути, ущухнути, уляггйся; навальніца - т і 
ла іроз£ стйхла (ущухла); 2. (про звуки, шуми)
затихнути, стйхнути, стйшитися; 3. (заспоко
їтися; трохи притихнути — про біль) затйхнути, стйхнути, стйшитися, ущухнути, уга
муватися; уляггйся; утихомйритися; на вуліцы хлбпчык ~ш$у на вулиці хлопчик затйхнув
(стйхнув, угамувався, утахомйрився); боль
крыху ~ш:§у біль трохи затйхнув (стйхнув, стйшився, ущухнув, угамувався, утихомйрився).
СЦУРАЦЦА док. розм. відцуратися; зректйся,
відректйся.
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СЦЬМЁЦЬ док. (зробитися тьмяним) потьмя
ніти, потьмянішати, потемніти; (перен. — ще)
потьмаритися, померкнути, померхти, зблід
нути, вйцвісти.
СЦЭМЕНТАВАНЫ прям., перен. зцементова
ний. — Див. ще сцэментав&ць.
СЦЭМЕНТАВАЦЦА док. прям., перен. зцемен
туватися.
СЦЭМЕНТАВХЦЬ док. прям., перен. зцемен
тувати.
СЦЭНТРАВАНЫ / СЦЭНТРОВАНЫ спец.
зцентрований. — Див. ще сцэнтраваць.
СЦЭНТРАВАЦЬ док. спец. зцентрувати.
СЦЮДЗЁНА прислівн. холодно, студёно.
СЦЮДЗЁНКА ж. обл. холодна вода.
СЦЮДЗЁНЫ розм. [дуже] холодний, студёний; (розм.) холоднючий, холоднющий.
СЦЮЖА ж. холоднёча, холод ч.
СЦЯБАЦЬ див. сцёбаць.
СЦЯБЛО с. стебло; (узяте окремо) стеблйна
ж., стебелйна ж., бадилйна ж.
СЦЯБЛОВЫ стебловйй.
СЦЯГ ч. прапор; (поез.) стяг, знамёно с.; с.
палка полковйй прапор; 0 трымаць высбка с.
вйсоко тримати пр£пор (стяг); пад сцягам (ча
го) під прапором (стягом, знамёном) (чого).
СЦЯГАНОСЕЦ, -сца ч. прапороносець.
СЦЯГАЧ, -ча ч. розм. 1. заст. збирач податків;
2 . волоцюга ч. і ж., приблуда ч. і ж.
СЦЙГВАЛЬНЫ див. сцяжны.
СЦЙГВАЦЬ недок., СЦЯГНУЦЬ док. 1. у різн.
знач. стягати, стягувати, стягтй, стягнути, (ба
гато, усе) постягувати, постягати; -нудь лбдку з бёрага стягтй (стягнути) човен (човна) з
бёрега; -нуць кбудру з лбжка стягтй (стягну
ти) ковдру з ліжка; -нудь бот з нагї стягтй
(стягнути) чобіт (чббота) з ногй; -нуць мяшкі
уніз стягтй (стягнути) мішкй вниз (донйзу,
додолу); -н^ць шынёль рЗменем стягтй (стяг
нути) шинель паском; 2 . (відносити що-небудь далеко) затягувати, затягати, затягтй, за
тягнути, (рідко) затаскувати, затаскати; дзеці
-нулі кудьісьці іуаблі діти затяглй (затягнули)
кудйсь граблі; 5. безос. (про судому) судоми
ти, зсудомити, (багатьох, усіх) посудомити;
(розм.) корчити, скорчити, (багатьох, усіх)
покорчити; 4. док. розм. (украсти) потягну
ти, поцупити; 5. безос. (починати тверднути
під впливом холоду) схоплювати, схопити; ско
вувати, скувати; гразь -нула грязь (грязюку)
схопйло (скувало, образно: зціпило); 6 . безос.
(про воду) спадати, спасти, (про багато, про
все) поспадати; пасля павбдкі ваду -нула піс
ля повені вода спала.
СЦЯГНО с. (частина ноги і частина туші)
стегно.

сцягнйк, род.

сцегняк& ч. 1. (частина ноги і
частина туші) стегно с.; 2 . (ґатунок м'яса)
стегно с.
СЦЙЖКА ж. спец. 1. (дія) стягування с., стя
гання с.; 2 . (те, чим стягують) стяжка.
СЦЯЖНІЛ і СЦЙГВАЛЬНЫ спец, стяжнйй.
СЦЯЖОК, -жка ч. прапорёць.
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СЦЯЖФННЕ с. лінгв. стягнення; с. зьічньїх
стягнення прйголосних.
СЦЯКАЦЦА недок., СЦЯЧЙСЯ док. 1. стікатися, стектйся; ручаї сцякліся струмкй стеклйся; 2 . (перен.: про людей) сходитися, зійтйся, (про багатьох, про всіх) посходитися;
3. (про інформацію, гроші, товари тощо) над
ходити, надійтй.
СЦЯІЦЦЬ недок., СЦЯЧЬІ док. 1. (про рідину)
стікати, стектй, (про багато) постікати; 2 . (кров ’ю) стікати, стектй, (про багатьох, про всіх) по
стікати; зіходити, зійтй, спливати, спливтй,
сплистй; 3. тільки в 3 ос. кінчатися, кінчитися,
закінчуватися, закінч йтися, скінчйтися.
с ц я л Е ж а н ь і (про віз) якйй (що) злетів (зі
рвався) з передка.
СЦЯЛЙЖВАЦЦА недок., СЦЯЛЕЖЬІЦЦА док.
(про колеса у возі) злітати, злетіти з передка.
СЦЯЛЙЖВАЦЬ недок., сцялЕжьіць док.
(про колеса у возі) зривати, зірвати з передка.
СЦЯЛУХА ж. бот. пристрітник ч.
СЦЯМІЦЬ док. розм. зметикувати, зміркувати,
утямити, збагнути; хлбпец не -міу, якая бяда
напаткала ягб хлопець не збагнув (не втя
мив), яке лйхо спіткало його.
СЦЯНА ж. стіна; (кам'яна або цегляна; перен.
— ще) мур ч.; гарадская с. міськйй мур; паміж
імі вйрасла с. між (поміж) нйми вйріс мур
(вйросла стіна); 0 біцца галавбй аб -ну бйтися
головою об стіну; кітайская с. китайський
мур; у чатьірбх сценах у чотирьох стінах;
стаць -нбй стати стіною; жьіць с. да -нм жи
ти опостінь (стіна в стіну); як за каменнай
(мураванай) -нбй як за муром, як за кам’
яною стіною; спадзяв&цца як на каменную
(мураваную) -ну надіятися (сподіватися) як
на кам’яну гору (як на твердйй мур); як у
(аб) -ну гарбхам як об стіну горохом; у сваей
хаце і сценьї памагаюць присл. у,своїй хаті й
стіни гріють (помагають); у своїй хаті й ко
черги помагають; у чужій хаті й тріска б’є
ться; ілббм сцяну не праб’бш присл. лобом
муру не проб’єш; і сценьї вушьі маюць присл.
і стіни мають вуха; я б сказав, та піч у хаті;
у тім річ, що в хаті піч; я б сказав, та огіркй
за пазухою.
СЦЯРЛДірКЬІ чечужний, стерляжий; -джая
ікра чечужна (стерляжа) ікра.
СЦЯСНЇІНЬІ дієприкм. стйснутий, стйснений.
— Див. ще сцясняць.
СЦЯСНЙЦЬ недок., СЦЯСНЇЦЬ док. (позбав
ляти простору, робити меншим простір, міс
це, яке зайняте ким-, чим-небудь) стйскувати,
стискати, стйснути, (багато, усе) постйску

вати, постискати.
СЦЙТЬ\\(зрубаний) стятий, зітнутий. — Див.
ще сцінаць1.
СЦЙТЬІ2 розм. стйснутий; затйснутий; зціпле
ний; стятий, зітнутий; заціплений. — Див. ще
сцінаць2.
СЦЙУШЬІ дієприсл. стиснувши; затйснувши;
зціпивши; стявши, зітнувши; заціпивши; с.
зубьі стйснувши (затйснувши, зціпивши, за
ціпивши) зуби.
СЦЙЦЦА1 див. сцінацца1.

СЦЙЦЦА2 див. сцінацца2.
СЦЙЦЬ 1 див. сцінаць1.
СЦЙЦЬ2 див. сцін&ць2.
СЦЯЧЬІ див. сцяк&ць.
СЦЯЧЬІСЯ див. сцякацца.
СЧАКАЦЦА док. розм. 1. (стомитися, чека
ючи) заждатися; 2 . дочекатися, діждати, діж
датися; не магу с. нядзелі, каб пабхаць дамбу
не можу дочекатися (діждати, діждатися) не
ділі, щоб поїхати додому.
СЧАКАЦЬ док. почекати, зачекати; (розм.)
вйждати, заждати; єн -кау, пакуль ст&ла ціха
він почекав (зачекав, вйждав, заждав), поки
стало тйхо.
СЧАЛКА ж. спец. 1. (дія) зчалювання с., зча
лення с.; 2. (канат) зчалок ч.
СЧХЛЬВАЦЬ недок., СЧХЛІЦЬ док. зчалюва
ти, зчалити.
СЧАПЇЦЬ див. счЗпліваць.
СЧАПЛЙННЕ с. 1. (дія) зчеплення, (незак. д.
— ще) зчіплювання; 2 . (стан, властивість)
зчепність ж., зчеплення; с. асббньїх слаеу
зчеплення (зчепність) окремих шарів; 3. техн.
(пристрій) зчеплення.
СЧАПЛЯЦЬ див. счЗпліваць.
СЧАРАВАНЬІ розм. зчарований, заворожений.
— Див. ще счараваць.
СЧАРАВАЦЬ док. розм. зачарувати, (багатьох,
усіх) позачаровувати, почарувати; заворожи
ти; (розм.) зчарув£ти.
СЧАРВбЦЬ і СЧАРВЇВЕЦЬ док. зчервйвіти, зачервйвіти, (про багато, про все) почервйвіти.
СЧАРНЕЦЬ док. почорніти; потемніти.
СЧАРНЇЦЬ док. 1. (зробити суцільно чорним)
вйчорнити, почорнити; 2 .розм. забруднйти,
заялозити, побруднйти; 3. прост. побйти,
вйбити, (рідше) збйти, (розм.) натовктй;
4. перен. знеславити (кого).
СЧАРЦІЦЬ див. счЗрчваць.
СЧАСАНЬІ1 і СЧАСАНЬІ1 зчесаний, вйчесаний. — Див. ще счЗсваць1.
СЧАСАНЬІ2 і СЧАСАНЬІ2 стесаний. - Див. ще
счЗсваць2.

СЧАОЩЦА1 див. счЗсвацца1.
СЧАС/ЩЦА2 див. счЗсвацца2.
СЧАСАЦЬ1 див. счЗсваць1.
СЧАСАЦЬ2 див. счЗсваць2.
СЧАУрАЦЬ і СЧАУРФЦЬ док. обл. зачахнути,
занйдіти, знйдіти, понйдіти; (худнучи, в'яну
чи — звичайно) змарніти, помарніти, змізер
ніти; (про рослини — звичайно) засохнути, за
сохти.
СЧАУР&ЛЬІ обл. зачахлий, знйділий; змарні
лий, змізернілий; засохлий. — Див. ще счаураць.

СЧАХЛЬІ розм. 1. зачахлий, знйділий; змарні
лий, змізернілий; засохлий; -льія расліньї за
сохлі (змарнілі) рослйни; с. твар змарніле
облйччя; 2. перен. зг&слий; -лає вугблле згас
ле вугілля. — Див. ще сч&хнуць.
СЧАХНУЦЬ док. розм. 1. зачахнути, занйдіти,
знйдіти, понйдіти; (худнучи, в'янучи — зви
чайно) змарніти, помарніти, змізерніти; (про
рослини — звичайно) засохнути, засохти; рас-
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ліннасць ~хла без вады рослинність засохну
ла (засохла) без води; аб аднб лёта счах чалавек за одне літо змарніла (помарніла, змі
зерніла) людйна; 2. перен. згаснути; ракёта
~ла ракета згасла.
СЧАЦВЯРОНЫ зчетверений. — Див. ще счацвярыць.
СЧАЦВЯРЙЦЬ док. зчетверйти; с. кулямёты

зчетверйти кулемети.
СЧУТЫ почутий. — Див. ще счуць.
СЧУЦЬ док. розм. 1. почути; (рож.) зачути; с.
гутарку почути розмову; саоака счуу чужых
людзёй собака (пес) почув (відчув) чужих
людей; 2. відчути; не с. бблю не відчути бо
лю; с. бяду відчути біду (лйхо).
СЧЙ НЕН Ы зачйнений. — Див. ще счыняць.
СЧЫНЙЦЦА недо/с., СЧЬІНЇЦЦА док. 1. за
чинятися, зачинйтися; 2 . недок. пас. зачиня
тися.
СЧЫНЯЦЬ недок., СЧЬІНЇЦЬ док. зачиняти,
зачинйти; -ні'ць варбты зачинйти ворота.
СЧЫРВАНЁЦЬ док. почервоніти.
СЧЙРКАНЫ рож. покреслений, почерканий.
— Див. ще счыркаць.

СЧЙРКАЦЬ док. рож. покреслити, почеркати.
СЧЙТАНЫ зчйтаний. — Див. ще счьггваць.
СЧЙТВАЦЬ недок., СЧЫТАЦЬ док. (читаючи,
порівнювати й звіряти який-небудь текст) зчйтувати, зчитати; -таць вёрстку з рукапісам
зчитати верстку з рукописом.
СЧЙТКА ж. 1. (дія) зчйтування; 2 . (п'єси за
ролями) читання.
СЧЙТЧЬІК ч. зчйтувач.
СЧЙТЧЫЦА ж. зчйтувачка.
СЧЙЗНУЦЬ док. розм. зачахнути, занйдіти,
знйдіти, понйдіти; (худнучи, в'янучи — зви
чайно) змарніти, помарніти, змізерніти; (про
рослини — звичайно) засохнути, засохти.
СЧЭП ч. 1. род. счЗпу (дія) зчеплення с., (незак.
д. — ще) зчіплювання с.; 2. род. счЗпа техн.
зчеп.
СЧФПЛІВАЦЬ / СЧАПЛЯЦЬ недок., СЧАПЇЦЬ
док. 1. зчіплювати, зчіпляти, зчепйти, (бага
то, усе) позчіплювати; ~пщь вагбны зчепйти
вагони; ~пщь рукі зчепйти руки; 2. рож. від
чіплювати, відчепйти; 3. рож. пришивати,
пришйти, (багато, усе) попришивати (нашвидкоруч).

счФпшчык ч. залізн.

зчіплювач.
СЧЭПШЧЫЦА ж. залізн. зчіплювачка.
СЧ^РНЕНЫ 1. вйчорнений, почорнений;
2 . розм. забруднений, заяложений; 3. прост.
побйтий, збйтий. — Див. ще счарнщь.
СЧЭРПВАЦЬ недок., СЧЙРПАЦЬ док. зчёрпувати, зчерпати; счЗрпаць тлушч з супу зчерпати жир з юшки (із супу).
СЧЭРЧАНЫ 1. скреслений; 2 . скреслений, спйсаний. — Див. ще счЗрчваць.
СЧЭРЧВАЦЬ недок., СЧАРЦЇЦЬ док. 1. скрес
лювати, скреслити; 2 . рож. (витрачати вна
слідок креслення) скреслювати, скреслити,
(док.) покреслити; (через списування) спйсувати, списати, (багато, усе) поспйсувати.
СЧЭС, род. сч§су ч. (стесане місце) зчіс.
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СЧдСАНЬІ1 див. счасаньї1.
СЧЗСАНЬІ2 див. счас&ньї2.
СЧ^СВАННЕ1 с. зчісування, вичісування. —
Пор. счЗсваць1.

СЧ&СВАННЕ2 с. 1. стісування; 2 . (витрачан
ня) стісування. — Пор. счЗсваць2.
СЧЗСВАЦЦА1 недок. звор., СЧАСАЦЦА1 док.
1. зчісуватися, зчесатися; 2 . недок. пас. зчі
суватися.
СЧЗСВАЦЦА2 недок., СЧАСАЦЦА2 док. 1. сті
суватися, стесатися; 2 . недок. пас. стісуватися.
СЧ&СВАЦЬ1 недок., СЧАСАЦЬ1 док. (знімати
чесанням, обробити чесанням) зчісувати, зче
сати, вичісувати, вйчесати; ~с&ць пух з труса
зчесати (вйчесати) кроля; -саць вбуну зчеса
ти (вйчесати) вовну.
СЧЙСВАЦЬ2 недок., СЧАСАЦЬ2 док. 1. стісувати, стесати; ~с&ць нярбунае мбсца дбшкі
стесати нерівне місце дошки; 2 . (витрачати
через тесання) стісувати, стесати.
СЧЗСКА ж. (дія) зчісування с., вичісування с.
СШАРАВАЦЬ док. рож. стерти, вйтерти, вйшарувати; с. падлбгу стерти вйтерти (вйшарувати) підлогу.
СШХРКАЦЬ док. розм. вйчовгати, зчовгати,
почовгати; с. падлбгу вйчовгати (почовгати)
підлогу.
СШАР&ЛЬІ посірілий; с. твар посіріле облйччя.
СШАРФЦЬ док. посіріти.
СШАТКАВАНЬІ пошаткований. — Див. ще
сшаткав&ць.

СШАТКАВАЦЬ док. пошаткувати.
СШАТРАВАНЬІ обшеретований, пошеретова
ний. — Див. ще сшатраваць.
СШАТРАВАЦЬ док. обшеретувати, вйшеретувати, пошеретувати; с. зерне обшеретувати
(вйшеретувати, пошеретувати) зерно.
СШОРГАЦЬ док. рож. вйчовгати, зчовгати,
почовгати; стерти; с. серу з запалак зчовгати
(стерти) сірку із сірників; с. паркетную пад
лбгу вйчовгати (зчовгати, почовгати) паркет
ну підлогу.
СШЬІВАЛЬНІК ч. зшивач.
СШЬІВАЛЬШЧЬІК ч. спец, зшивальник.
СШЬІВАЛЬШЧЬІЦА ж. спец, зшивальниця.
СШЬІВАЦЬ недок., СШЬІЦЬ док. 1. зшивати,
зшйти, (багато, усе) позшивати; (з'єднувати
шиттям — ще) сточувати, сточйти, (багато,
усе) посточувати; 2 . док. пошйти; сшьіць ббтьі пошйти чоботи; сшьіць сукенку пошйти
сукню.
СІІЙРХЛАСЦЬ ж. задерев’янілість; затерплість,
отерплість.
СШ^РХЛЬІ задерев’янілий, здерев’янілий, зде
ревілий; затерплий, отерплий.
СШ^РХНУЦЬ док. 1. задерев’яніти, здерев’
яніти, здеревіти, подерев’яніти, затерпнути,
отерпнути, отерпти, (про багато, про все) по
терпнути, потерпти; рукі ~хлі руки задерев’
яніли (затерпнули й т. /«.); нага ~хла нога
задерев’яніла (затерпла, отерпла); 2 . (про шкі
ру на руках, обличчі тощо) обвітритися.
СЬІВАРАТАЧНЬІ мед. сироватковий.
СЙВАРАТКА ж. мед. сироватка.
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СЫГРАУКА ж. муз. зігранка.
СЫГРАЦЬ док. театр., муз. зіграти; с. на гітары зіграти на гітарі; с. лявбніху зіграти ляво
ниху; с. адббй зіграти відбій; с. спектакль зі
грати виставу; с. у кінафільме зіграти в кіно
фільмі; 0 с. пёршую скрыпку зіграти першу
скрйпку.
СЫК ч. розм. і СЙКАННЕ с. (дія, а також
звуки цієї дії) сичання с., (розм.) сик ч.; ши
піння с., шип ч. — Пор. сыкаць.
СЫКАЦЬ недок., СЙКНУЦЬ док. однокр. розм.
1. шипіти, зашипіти; (про змій, гусей та ін.
тварин і птахів та перен. — ще) сичати, за
сичати; гадзюка злбсна сьїкала гадюка зло
сичала; пуга сыкае у павётры вужакаю батіг
(пуга) сичйть у повітрі вужем; кулі сьїкаюць
у павётры кулі сичать у повітрі; ён сыкау праз
зубы він сичав (цідйв) крізь зуби; не сьїкай
на мянё! не сичй на мене!; 2 . (вимовляти про
тяжний звук «с», закликаючи до тиші, заспо
коюючи кого-небудь) цйтькати, цйтькнути,

цйтьнути; з усіх бакбу сьїкалі з усіх боків
(зусібіч) цйтькали.
СЫН ч. син; (обл.) синовёць; малбдшы с. мо
лодший син; старЗйшы с. старший син;
0 блудны с. блудний син; сукін с. сучий син;
якбе дрЗва, такі і клін, які бацька, такі і сын
присл. яке дерево — такйй клин, якйй батько
— такйй син; від доброго кореня добрі й
окоренки; яка хатка, така й паніматка; яке
коріння, таке й насіння; якйй корінь, такйй
1 паросток (пагонець); якйй дід, такйй його
й плід; яка пшенйця, така й палянйця; яб
лучко від яблуньки не відкотиться (недалеко
відкотиться).
СЫНУЛЯ ч. зменш.-пестл. синочок, сйнонько, синашко, синаш, синятко.
СЫП, род. сыпу ч. 1. мед. висип, вйсипка ж.;
2. техн. (шерехатість) шорсткість ж., шер
шавість ж.\ 3. друк. розм. (розсипаний шрифт
з переплутаними літерами) розсип.
СЬІПАЦЬ недок. 1. сйпати; (швидко говорити
— ще розм.) чесати; с. соль у кашу сйпати
сіль у кашу; с. зббжжа у мяшбк сйпати збіж
жя в мішок; ~пау снег сйпав сніг; с. дбсціпьі
сйпати дотепами; с. лічбамі сйпати цйфрами;
с. удары сйпати удари; 2 . перен. розм. (швид
ко бігти) катати, чесати, сйпати; сып дадбму!
катай (чешй, чухрай, сип) додому!; 3. розм.
(виказувати когось, розповідати що-небудь
таємне) закладати; 4. розм. (давати приплід
у великій кількості, нести яйця тощо) плодй-

ти, нести; 0 с. бісер пёрад свіннямі сйпати
(метати) бісер перед свиньмй; кйдати (роз
сипати) перла перед свйньмй; кйдати бісер
свйням; с. соль на раны сйпати сіль на рани.
СЙПКА ж. мед. вйсип ч., вйсипка.
СЙПКІ сипкйй, сипучий; ~кія рЗчывы сипкі
(сипучі) речовйни.
СЬІПНЙ: с. тыф мед. висипнйй тиф.
СЬІРАВЇНА ж. 1. сировина; (обл.) сирівець ч.;
сельскагаспадарчая с. сільськогосподарська
сировина; 2 . перен. розм. (про що-небудь, не
вироблене як слід) сире.
СЫРАВФНДЖАНЫ сирокопчений.
СЫРАКВАША ж. кисле молоко с., кисляк ч.
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СЫРАМЙТН1К ч. спец, сирйчник.
СЫРАМЙТНЫ спец, сиром’ятний, (рідше) сирйцевий, сировйй; (обл.) сирівцевий; ~ная
скура сирйця; с. цэх сиром’ятний (сирйцевий, сировйй) цех.
СЫРАМЙЦЬ ж. тільки одн. спец. зб. сирйця;
(обл.) сирівець ч., сировйця.
СЫР-БОР ч . буча ж ., шарварок, веремія ж . —
Див. ще сыры.
СЫРЙ 1. вогкий, сирйй, вологий; сырбе павётра вогке (сире, вологе) повітря; сырыя
дрбвы сирі дрова; сыр&я зямля а) прям, сира
(сирова, вогка, волога, мокра) земля; б) фолькл.
сира земля; 2 . (не варений, не смажений, не
доварений і т. ін.) сирйй, (рідше) сировйй;
сырая вад& сира вода; с. хлеб сирйй хліб;
3. (невироблений) сировйй, сирйй; сырбе ліццё сире (сирове) литво; с. варыйнт апавядання сировйй (сирйй) варіант оповідання; 0 адкуль сыр-бор загарЗуся? чого (чому, через що)
зчинйлася буча?; чого (чому, через що, за
що) зробйли бучу?; чого (чому, через що)
бучу (шарварок) збйто (збйли, знято, зняли,
зчинйли)?; чого (чому, через що) закрутйли
веремію?
СЫРЙЗНА ж. розм. 1. зб. (сира або недостигла
городина й садовина) зелень; 2 . (що-небудь во
логе) сире; 3. перен. (що-небудь, не оброблене
як треба) сире, сирове.
СЫР&Й прислівн. вищ. ст. сиріше.
СЫРЗЙШ Ы прикм. вищ. ст. сиріший.
СЬІРЗЦ, -рцу ч. сирець; ц5гла-с. цёгла-сирёць;
шбук-с. шовк сирець.
СЬІРЙЦЬ недок. вологнути, сиріти.
СЫСКАННЕ с. 1. (дія) стягнення, правлення,
справлення, (незак. д. — ще) стягання, стя
гування, справляння; с. штрафу стягнення
(справлення) штрафу; 2 . знаходження, від
шукування; падаць да ~ння юр. подати до
стягнення.
СЫСКАНЫ дієприкм. 1. стягнений, стягнутий,
справлений; 2. знайдений. — Див. ще сыскваць.
СЙСКВАННЕ с. (дія) стягнення, правлення,
справлення, (незак. д. — ще) стягання, стя
гування, справляння. — Пор. сыскваць 1.
СЙСКВАЦЦА недок., СЫСКАЦЦА док. 1. розм.
знаходитися, знайтйся, (про багато, про ба
гатьох) познаходитися; відшукуватися, від
шукатися, (про багато, про багатьох) повід
шукуватися; 2 . недок. пас. знаходитися, від
шукуватися; стягуватися, стягатися, справ
лятися.
СЙСКВАЦЬ недок., СЫСКАЦЬ док. 1. стяга
ти, стягтй, стягувати, стягнути, справляти,
справити, (недок.) правити; ~к&ць падатак
стягтй (стягнути, справити) податок; 2 . розм.
знаходити, знайтй, (багато, усе, багатьох,
усіх) познаходити; відшукувати, відшукати,
(багато, усе, багатьох, усіх) повідшукувати.
СЬІСУН, -на ч. сисун; (перен., знев.) сосун.
СЫСУНОК, -нка ч. зменш.-пестл. сисунець;
сосунець, сосунок.
СЫСУНЙ тільки мн. ссавці.
СЫСУЧЫ прикм. зоол. сиснйй.
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СЫТЫ 1. угодований, гладкйй, жйрний, сйтий; 2 . (який наївся) сйтий; 3. (калорійний)
сйтний, сйтий, трйвнйй; 4. (який містить ба
гато жиру) сйтий, жйрний; ~тае мйса жйрне
м’ясо; 0 с. па гбрла сйтий до нёсхочу (по саму
з&в’язку); і сёна цЗлае, і кбзы сытыя прик.
вовк сйтий і коза ціла; і кози сйті, і сіно ціле;
с. галбднаму не спагад&е присл. сйтий голод
ному не брат (не товариш, не вірить).
СЫХОДЖАН НЕ с. 1. сходження, схід ч.; с. з
гарьі сходження з горй; 2 . збіг ч.\ (про процес)
збігання с.; с. ліній у адным пункце збіг ліній
в одній точці.
СЫХОД31ЦЦА / СХОДЗІЦЦА недок., СЫСЦЇСЯ док. 1. сходитися, зіходитися, зійтися,
(про багатьох, про всіх) посходитися; збіга
тися, збігтися; (зближуватися з ким-небудь —
ще розм.) спізнаватися, спізнатися; (доходи
ти згоди; бути однодумцем у чомусь — ще)
погоджуватися, погодитися; (досягати взає
морозуміння — ще) порозуміватися, порозу

мітися; спартсмёны сьпшгіся на стадыёне спорт
смени зійшлйся на стадіоні; нашы думкі
сьішліся наші думкй збіглися; сысщ'ся хар&ктарамі зійтйся характерами (вдачею); канцы
папр^гі не сьішліся кінці паска не зійшлйся;
маснічьіньї сьішліся мостйни зійшлйся; ліній
сьішліся у адным пункце лінії збіглися в одній
точці; яньї не адзін раз разьіхбдзіліся, а зараз
зноу СЬІШЛІСЯ вонй не одйн раз розходилися,
а тепер знову (знов) зійшлйся; сьішліся на
тым, пгго... погодилися на тому, що...; Освет
клінам (не) сышбуся не тільки світу (світа),
що у вікні; не в одне віконце світить сонце;
ще світ не зав’язаний (кому).
СЬІХОДЗІЦЬ і схОдзіць недок., СЬІСЦІ док.
1. сходити, зіходити, зійтй, (про багатьох,
про всіх) посходити; спускатися, спустйтися,
(про багатьох, про всіх) поспускатися; (зали
шати займане місце — про того, хто сидить,
лежить — ще) уставати, устати, (про бага
тьох, про всіх ) повставати; (з чого — ще)
зсідати, зсісти; (сходити — з якогось місця
розм. — ще) уступатися, уступйтися; сьісці з
лёсвщы зійтй зі сходів; сьісці з трамвая зійтй
з трамвая; сьісці з дарбгі на трату&р зійтй з
дороги на тротуар (хіднйк, пішохід); пбезд
сышбу з р$ек поїзд (потяг) зійшов з рейок (з
колії); мазалі синілі мозолі посходили (зійшлй); плямы сьшілі плями посходили (зійшлй); ф&рба сьшілі фарба зійшла (злиня
ла); снег сышбу з палёу сніг зійшов з полів
(піль); 2 . (закінчуватися, завершуватися) ми
нати, минути; сышла вайн& минула війна;
экзамен сышбу дббра іспит (екзамен) минув
добре; 3. розм. (визнавати за кого-що) сходи
ти, зійтй, відбувати, відбути, приймати, прий
няти; хлбпец мог сьісці за мёншага ор&та
хлопця моглй прийняти за молодшого брата;
4. (кров'ю, сльозами, потом) стікати, стектй,
(про багатьох, про всіх) постікати; сходити,
зійтй, спливати, спливтй, сплистй; 5. зника
ти, знйкнути, щезати, щезнути; ітй [собі],
пітй [собі] подаватися, податися; сьісці з вачЗй знйкнути (щезнути, згйнути) з очей (зпёред очёй); сьісці з дбму пітй [собі] з дому;
податися з дому; 6 . (про час, термін) минати,
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минути, кінчатися, кінчйтися, закінчувати
ся, закінчйтися, виходити, вййти, спливати,
спливтй, сплистй; тЗрміньї сяубы сьішлі тёрміни (строки) сівбй (сіянки) минули (кінчйлися, закінчилися, спливлй); 0 й та не схбдзіць з языка про це дзвонять на всіх перехрёстях; це перетирають на язиках; сьісці у
магілу зійтй зі світу; сьісці на ніштб зійтй на
нівець (нінащо, на ніщо); пітй вшвёць; звестйся; сьісці са сцЗны зійтй зі сцёни (з кону);
сьісці з рук минулося (кому); зійтй з рук; сем
патбу сышлб сім потів зійшло (вййшло), на
грів чуба (чупрйну), аж геть упрів (хто); каб
мне з гётага мёсца не сьісці щоб (бодай) я з
цього місця не зійшов (не зійшла).
СЬІХОДНАСЦЬ ж. мат. збіжність.
СЫХОДНЫ 1. низхіднйй, спаднйй; па -най
лініі низхідною (спадною) лінією; с. н&ціск
лінгв. низхіднйй (спаднйй) наголос; 2 . мат.
збіжний.
СЫЦЁЙШЫ прикм. вищ. ст. угодованіший,
глйіциий, жирніший, ситіший; ситніший, трив
ніший; жирніший. — Пор. сыты.
СЫЦЁЦЬ недок. (ставати вгодованим) глад
шати, гладнути, товстіти; товстішати, тов
щати.
СЫЦЬ 1 ж. розм. 1., (стан ситого) сйтість; наёсщся да сьіці наїстися до сйтості (донёсхочу); 2 . сйтність, трйвність, пожйвність; у г§тай ёжы м&ла сьіці у цієї їжі м£ло сйтості
(трйвності).
СЫЦЬ 2 ж. бот. смйкавець ч.
СЫЧ, род. сыч& ч. орн., перен. сич.
СЫЧАНЙ і СЫЧАНЁ, -няці с. сиченя.
СйШ ЧЬІК ч. (таємний агент поліції) шпиг,
нйшпорка; детектйв.
СЙШЧЫЦА ж., нйшпорка; детектйв.
СЙШЧЫЦК1 детектйва (род. в.).
С^ДАС, -са ч. обл. (місце проживання) обійстя
с., дворище с., посёлення с.
СЭНС, род. сЗнсу ч. зміст, сенс, (рідше) смисл;
значення с.; розуміння с.; у пбуным сЗнсе слбва
у повному розумінні (значенні) слова; глыббкі с. глибокий зміст; перанбсны с. перенос
не значення (розуміння); с. жыццй сенс жит
тя; 0 у пЗуным сЗнсе якоюсь (дёякою, пёвною) мірою; у якійсь (у дёяюй, у пёвшй)
мірі; до дёяко'1 (до пёвно'О міри.
СФНСАВЬІ змістовйй, значеннєвий; ~вая характарыстыка слбва змістова (значеннєва) характерйстика слова.
С^РЦА 1 с. 1. прям., перен. сёрце; с. б’ёцца рытмічна сёрце б’ється ритмічно; с. краіньї сёрце
країни; парбк с. мед. вада сёрця; 0 ад усягб
с. від щйрого (від усього) сёрця; паклаушы
руку на с. поклавши руку на сёрце; з душі
(по щйрості, щиросёрдно, щиросёрдо, від
щйрого сёрця) [сказавши]; с. ад’яд&ць висо
тувати (вимотувати) душу (з кого), вимучу
вати душу (кому); з заміраннем с. із завми
ранням сёрця, зі страхом Божим; на ~цы кбшкі скраб^ць туга (журба, клопіт) сёрце кр£є;
з адкрытым (чыстым) ~цам зі щйрим (з від
критим) сёрцем, зі щйрою душёю; дббрае (вялікае) с. (у каго) добре (велйке) сёрце (в ко
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го), великої душі людйна (хто); с. разрываецца серце крається (розривається); браць за
с. брати (хапати) за серце (за душу); с. не
камень присл. серце не камінь; на языку мёд,
а на ~цы лёд присл. на язиці мед (медок), а
під язиком лід (льодок); 2 . перен. розм. гнів
ч., гнівання, (розм.) серце; сказаць з ~цам
сказати роздратовано (сердйто); у ~цах прислівн. спересердя, з серця.
СЭРЦА2 с. спец, (засув у замку) серце.
СФРЦА3 с. (у дзвоні) серце.
СЗРЦАБЇЦЦЕ с. мед. серцебиття.
СЭРЦАВЁД ч. серцевідець, серцезнавець, зна

вець людського серця (людської душі).
СЗРЦАЙКА с. зменш.-пестл. серденько, сер
дечко, серденя, серденятко.
СЭРЦАПАД0БН1К ч. зоол. серцівка ж.
СЮДФЙ і СЮДФЮ прислівн. обл. (у цьому на
прямі, у цей бік) тут, сюдй; (розм.) отут, осьде,
сюдою; з машынай с. не праёдзеш з машиною
тут (сюдй, отут, осьде, сюдою) не проїдеш;
ідзі с. ідй тут, сюдй (отут, осьде, сюдою).
СЙБАР, -бра і СЙБРА, -бра ч. 1. друг, прйятель; (розм.) друзяка; 2 . (чаго) прихйльник,
оборонець, захиснйк; сябры прырбды оборон
ці (захисникй) природи; 3. розм. тільки сябра (якоїсь громадської організації, товарист
ва, партії тощо) член; сябра Таварыства беларускай мбвы імя Ф. Скарыны член Товарйства білоруської мови імені Ф. Скорйни.
СЯБЁ дав., місц. сабе, ор. саббй (саббю) займ.
себе; які ён саббй (саобю)? якйй він на вйгляд (на погляд, із себе, собою)?; валбдаць
саббй (саббю) володіти (панувати над) со
бою; 0 не пбмніць с. не тямлячи себе, у не
стямі; сам па сабе сам по собі; у с. у себе;
сам не у сабе сам не свій; мов (якййсь, як)
не свій ; сам не при собі; сам сабе гаспадар

сам собі господар (пан, голова); нікому не
під шапку; стрбіць з сябё (кого) удавати з себе
(кого); становйти себе (ким); зламаць (скруцщь) сабе галаву скрутйти (звернути) собі го
лову (в’язи); прыйсщ у с. прийтй до пам’яті,
опам’ятатися (спам’ятатися), отямитися, стя
митися; сам сабё сам собі, сам до себе, про
себе; перасягнуць самбга с. перевершити са
мого себе.
СЯБЕЛЮБІВЬІ і СЯБЕЛЮБНЫ себелюбний.
СЙБРА див. сябар.
СЯБРАВАЦЬ недок. дружйти, приятелювати,
товаришувати, (розм.) подругувати.
СЯБРОВАЧКА ж . пестл. подруженька.
СЯБРОУКА ж. подруга, прйятелька.

СЯБРОУСКІ дружній; прйятельський; прйязний; ~кія аднбсіньї дружні (прйятельські) сто
сунки; с. шарж дружній шарж; ~кая атмасфёра дружня атмосфера; -кая усмешка друж
ня (приязна) усмішка.
СЯБРОУСТВА с. дружба ж., приятелювання,
прйятельство, прйязнь ж.
СЯБРУК, -ка ч. розм. дружок, товаришок.
СЯБРЬІНА ж. 1. розм. (коло друзів) друзі, то
вариші; 2 . розм. співдружність; 3. обл. дружйна, жінка; 4. розм. дружня бесіда; дружнє
частування.

сядло

СЯВАЛКА / СЯВЕНЬКА, СЯУНЙ (обл.) ж.
(козуб для ручної сівби) сівачка, сівня.
СЯВбЦ1, род. сяуц& ч. сівач, сіяч, сіяльник.
СЯВбЦ2, род. сяуц& ч. орн. сйвка ж.
СЯГОЛЕТА див. селета.
СЯГОЛЕТАК, -тка ч. цьоголіток.
СЯГОЛЕТКА ж. цьоголіток ч.
СЯГОЛЕТКІ, -кау зоол. та ін. цьоголітки.
СЯГОЛЕТНІ див. селетні.
СЯГбННЯ і СЕННЯ 1. прислівн. сьогодні; с.
раніцай сьогодні вранці (ранком); 2. у знач,
імен, сьогодні; білбтьі на с. прададзеньї квитки
на сьогодні продано; н&ша с. н^ше сьогодні.
СЯГОННЯШНІ і СЕННЯШНІ 1. сьогоднішній; с. дзень сьогоднішній день; 2. у знач,
імен, сягбнняшняе і сенняшняе сьогоднішнє;
с. країни сьогоднішнє країни; 0 жьщь ~нім
днем жйти сьогоднішнім днем.
СЯДАЛІШЧА с. анат. сіднйці, (одн.) сіднйця ж.
СЯДАЛІШЧНЬІ анат. сіднйчний; с. нерв сіднйчний нерв.
СЯДАЦЬ недок. сідати; тьі сядаеш у тралбйбус?
ти сідаєш у тролейбус?; сбнца сядала сонце
сідшіо; сяд&йце, калі ласка сідайте, будь лас
ка (будьте ласкаві).
СЯДЗЕЛЕЦ, -льца ч. заст. (продавець горілки в
крамниці, шинку) монопольний
СЯДЗбЛІЦА ж. монопольниця.
СЯДЗбЦЬ недок. у різн. знач, сидіти; с. на крес
ле сидіти на стільці; с. у пакбі сидіти в кім
наті; с. без раббтьі сидіти без роботи; с. у
турме сидіти у в’язнйці (в тюрмі); с. над кнігай сидіти над кнйжкою; с. на яйцах сидіти
на яйцях; 0 с. на карку (у кого) сидіти на шйї
(чиїй) [на в’язах (чиїх), на горбі (чиєму)]; с.
пбседам (седма) сйдьма (сйднем) сидіти; с. у
печанях (у кого) сидіти в печінках (у кого),
в’їстися в печінкй (кому); с. за плячамі (чьіімі) жйти (сидіти, бути) за плечйма (чиїми, в
кого) [за спйною (в кого, за чиєю)], добрі
плечі за собою мати; як на ігблках (сядзець)
як на терню (як на голках, як на шпйчках,
як на жару) [сидіти]; с. паміж двух кріслау
сидіти на двох стільцях (між двома стільця
ми); с. як мьіш пад венікам сидіти, затаму
вавши дух; с. на хвасце гнатися слідком (слі
дом) (за ким); с. як рак на мблі прик. сидіти
як рак на мілині (на піску); бути як на льоду
(як на слизькому).
СЯДЗЕЛАК ч . і СЯДЗЕЛКА ж . обл. сіделко с.,
сіделка ж.
СЯДЗЙЧЬІ прикм. у різн. знач, сидячий; с. спбсаб жьіцця сидячий спосіб життя; -чьія мбсцьі у вагбне сидячі місця у вагоні; у -чьім
станбвішчьі у сидячому положенні.
СЯДЛХЦЬ недок. сідлати.
СЯДЛО с. 1. сідло; (заст.) кульбака ж.; с. на
кані сідло на коні; сбсці на с. матацйкла сісти
на сідло мотоцйкла; 2 . техн. сідло; 3. (у гір
ському хребті) сідловйна ж.; 0 вмбіць з сядла
вйбити із сідла; ідзб (падьіхбдзіць) як карбве
с. лйчить (пристало) як корові (як волові)
сідло; лйчить (пристало) як свині нарйтники; так до діла, як свиня штанй наділа.
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СЯДЛОУКА ж. військ, спорт, (дія і спосіб здійс
нення дії) сідлання с.
СЯДУН, род. седуна ч. розм. сйдень.
СЯДУРА, -ьі, ч. і ж. (неповоротка, пасивна лю
дина) обл. вайло ч. і с., тюхтій ч., телепень ч.,
мамула ч. і ж.
СЯДЬІ-ТАДЬІ прислівн. колй-не-колй; іноді;
часом.
СЯЙВО с. обл. 1. (те, що сиплеться, сіється
звідкись) пороша ж., пил ч., порох ч.\ млйво;
снегавбе с. сніговйй пил (порох), снігове млй
во; 2 . перен. розсип ч., розсйпище; белаватае
с. Млечнага Шляху білуватий розсип (білу
вате розсйпище) Чумацького Шляху (Молоч
ного Шляху).
СЯКЕРА ж . у різн. знач, сокйра.
с я к Е р к а ж. зменш.-пестл. сокйрка; (обл.)
бартка.
СЯКУЧАЯ імен. мат. січна; правесці -чую провестй січну.
СЯКУЧЬІ мат. січнйй; ~чая плбскасць січна
площина.
СЯЛІБА ж. (населений пункт у сільській місце
вості) поселення с., селище с.
СЯЛІБНЬІ призначений для забудови (для за
будівлі); якйй (що) забудовується; ~ная зем
ля земля, призначена для забудови (для за
будівлі); земля, яка (що) забудовується
СЯЛЇЦЦА недок. 1. селйтися, оселятися, (рід
ше) оселюватися, осідатися, осідати; с. ля рак1 селйтися (оселятися, осідатися, осідати)
коло (біля) річки; у сЗрцьі с&ліцца удзячнасць
перен. у серці селиться (оселяється) вдяч
ність; 2 . пас. селйтися, оселятися.
СЯЛІЦЬ недок. сел йти, оселяти.
СЯЛО с. село; 0 ні к сялу ні к гбраду ні до ладу
ні до прйкладу.
СЯМ£ЙНА-БЬІТАВЬІ родйнно-побутовий, сі
мейно-побутовий.
СЯМЄЙСТВА с . 1 . родйна ж., сім’я ж.\ 2 . ві
ол. родйна; с. злакавьіх родйна злакових;
3. перен. розм. родйна ж.; с. атамньїх злектрастанцьій памнажаецца родйна атомних
електростанцій зростає.
СЯМЕРА числівн. зб. (з імен. ч. і ж. роду разом
узятими, з імен. с. роду, з імен., уживаними
тільки в мн., з імен., що позначають дітей і
дитинчат, з особовими займ. мн.) семеро; с.

дзяцбй семеро дітбй; с. сутак сім діб; іх бьілб
с. — три мужчини і чатйри жанчйни їх було
семеро — три чоловіки й чотйри жінки; 0 с.
аднагб не чак&юць присл. семеро одного не
чекають (не ждуть); два (двоє) третього не
чекають (не ждуть); адзін з сбшкай, а с. з
лбжкай семеро до рота, одйн до роботи.
с я м Е р к а ж. 1. розм. у різн. знач, сімка; 2 . се
меро; с. байцбу семеро бійців.
СЯМІБОР’Е с. спорт, семиборство.
СЯМІВУГОЛЬНІК ч. мат. семикутник.
СЯМІВУГОЛЬНЬІ семикутний.
СЯМІГОДДЗЕ с. у різн. знач, семиріччя, семи
ліття; мінулае с. минуле семиріччя (семиліт
тя); с. з дня заснавання універсітЗта семиріччя
(семиліття) від дня (з дня) заснування уні
верситету.
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СЯМІГОДКАяс. 1 (школа) семирічка, семиліт
ка; 2 . (період) семирічка, семилітка; 3. (дів
чинка у віці семи років) семилітка.
СЯМІДЗЕСЙТНІК ч. істор. сімдесятник.
СЯМЩЗЕСЙТЫ сімдесятий.
СЯМЩЗЕСЯЦІГАДОВЬІ сімдесятирічний, сім
десятилітній.
СЯМІДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ с. сімдесятиріччя, сім
десятиліття.
СЯМІДЗЕСЯЦІПЯЦІГАДОВЬІ сімдесятип’я
тирічний, сімдесятип’ятилітній.
СЯМІДЗЕСЯЦІПЯЦІГОДДЗЕ с. сімдесятип’
ятиріччя, сімдесятип’ятиліття.
с я м і д з е с я ц і п я ц і м і л і м е т р Ов ь і сімде
сятий’яти міліметровий.
СЯМІКОЛЕРНЬІ семибарвний.
СЯМІКУПАЛЬНЬІ архіт. семиголовий, семибаневий, семиглавий; ~ная царква семиглава
(семибанева) церква.
СЯМ1СЛ0ЙНЫ семишаровйй, із семй шарів.
СЯМГГЫДНЁВЫ семитижневий.
СЯМ-ТАМ прислівн. подекуди, де-не-де, міс
цями, де-де, деінде.
СЯМ’Й ж. 1. родйна, сім’я; невяліїсая с. невелйка родйна (сім’я); 2 . біол. родйна; с. пчол
родйна бджіл; 3. лінгв. сім’я; с. індаеурап§йскіх моу сім’я індоєвропейських мов.
сяннй сіннйй; ~н&я ліхам&нка мед. сінна га
рячка.
СЯРМЙГА ж. і СЯРМЙЖКА (розм.) ж., СЯРМЙЖЫНА (розм.) ж. (одяг з домотканого
сукна) сіряк */., сірячйна, сіра свйта, свитйна,
свйта, свйтка.
СЯРМЙЖНІК ч. істор. (сільський бідняк) сіряк.
СЯРМЙЖНЬІ 1. сірячйнний; із сірячйни; ~нае
сукнб сірячйна; 2 . перен. (бідний, селянський)
сірячйнний, сірячковий.
СЯРНІСТАКІСЛЬІ хім. сірчистокислий.
СЯРНІСТАСЦЬ ж. хім. сірчйстість.
СЯРНЇСТЬІ хім. сірчйстий; ~тыя фарбавальнікі сірчйсті барвникй.
СЯРНЇЧКА ж. розм. сірник ч.
СЯРбД прийм. з род. серед, посеред (кого-чого)\ с. пбля серед поля; с. бёлага дня серед
білого дня, [за] білого дня; хата с. лесу хата
серед (посеред) лісу.
СЯРОДАК ч . обл. середина ж.\ с. стажка сере
дина стіжка.
СЯРПУХА ж. бот. серпій ч.
СЯРФБРАНІК* ч . (майстер) срібляр, сріблйльник.
СЯРЙБРАНІК2 ч. (старовинна монета) сріб
няк, срібник, срібляк, срібляник, срібний.
СЯРЙБРАНЬІ / СРЭБНЫ срібний, (рідше)
сріблянйй; (поез.) сріберний; ~ная руда сріб
на руда; ~ная льіжка срібна ложка; с. звон
срібний дзвін; с. блішч&к мін. срібний блиск.
СЯРЭДНЕВЯКОВЫ середньовічний.
СЯРЭДНЕВЯКОУЕ с. середньовіччя.
СЯРЭДНЕГАДАВЙ середньорічний.
СЯРЭДНЕТРЫВАЛЫ середньоміцнйй, серед
ньої міцності.
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СЯРЭД НЕУЗРОСТАВ Ы середньовіковйй, се
реднього віку.
СЯРЭДНЕЯЗЫЧНЫ лінгв. середньоязиковий.
СЯРЙДНІ 1. середній; (середнього розміру —
ще) помірний; (другий з трьох дітей — ще)
середульший, середущий; с. палец середній
палець; с. сын середульший (середущий, се
редній) син; ~няя велічьіня середня величи
на; ~няе арыфметычнае мат. середнє арифметйчне; ~няе вуха анат. середнє вухо; -няга
рбсту середній на зріст, середнього зросту;
~няя адукацыя середня освіта; вышЗй -няга
вйще від середнього; ~нія патрабаванні по
мірні вимоги; 2 . (не дуже значний) середній,
посередній; (який нічим не виділяється — ще)
пересічний; ~нія здбльнасці середні (посеред
ні, пересічні) здібності; 0 у ~нім у середньо
му, пересічно; ~няй рукі пересічний, посе
редній, помірний; нёшта ~няе щось середнє.
СЯРЭДНЯСПЁЛЫ середньостйглий; с. сорт
бульбы середньостйглий сорт картоплі.
СЯРЭДНЯСУТАЧНЫ середиьодобовйй.
СЯРЭДНЯХВАЛЕВЫ середньохвильовий.
СЯУНЯ
СЯУНЙ див. сявалка.
СЯУРУГА ж. іхт. севрюга.
СЯУРУЖЫНА ж. (м \ясо севрюги) севрюжина.
СЯЧЬІ і СЁКЧЫ, СЕЧ недок. 1. рубати; (дере
ва — ще) стинати; с. дрбвы рубати дрова; с.
лес рубати (стинати) ліс; с. галаву стинати
(рубати) голову; с. вугаль рубати вугілля; с.
шабляй рубати шаблею; 2 . (подрібнювати:
м !ясо, капусту й т. ін.) сікти; 3. спец, обтісу
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вати, сікти; с. камень обтісувати (сікти) ка
мінь; 4. (бити чимось) сікти, шмагати; с. пу
гай сікти (шмагати) батогом (пугою); вёцце
секла у твар віття (гілля) сікло (шмагало) в
обличчя; 5. (про дощ, град і т. ін.) сікти; (тіль
ки про дощ — щерозм.) періщити; дождж сяч$
дощ січе (періщить); 6 . (про комах) жалити,
жалйтися; (розм.) жигати; кусати; 7. (про тра
ву тощо) різати; асака сячЗ ббсыя нбгі осока
ріже босі ноги; 8 . перен. (говорити про кого,
що-небудьрізко, рішуче) різати, чесати, стрйгти; сячЗ не глёдзячы на асббы ріже (чеше,
стриже), не вважаючи (не зважаючи) на осо
би; 0 с. з-за пляча рубати (тяти) навідліг [з
(з-за) плеча]; лес сякуць —тр&кі ляцяць присл.
у лісі дрова рубають, а до села тріскй літа
ють; ліс рубають — тріскй летять; пакаяннай
галавьі меч не сячЗ присл. покірної головй й
меч не бере (не йме); вйнного двома бато
гами не б’ють; як признався — розквитався.
СЯЧЬІСЯ / СЁКЧЫСЯ, СЁЧСЯ недок. 1. (би
тися в бою) сіктися; с. на шаблях сіктися на
шаблях; 2 . (бути розсіченим) сіктися; лісця
сячЗцца ад куляу лйстя січеться від куль;
3. (про волосся) сіктися; 4. пас. рубатися, сти
натися; сіктися; обтісуватися, шмагатися.
СЯЧФННЕ с. 1. (дія) рубання, стинання; сі
чення; обтісування; шмагання; 2 . (тіл, по
верхонь та ін.) переріз ч.; с. электрычнага
прбвада техн. переріз електричного проводу;
папярбчнае с. мат. поперечний переріз; плбшча ~ння площа перерізу; 3. анат., мед. роз
тин «/., (незак. д. — ще) розтинання; кёсарава
с. мед. кесарів розтин.

Т
ТАБЁ займ. у дав., місц. в. тобі; 0 вось т., бабка,
і іОр’еу дзень прик. от тобі, бабо, і Юра; от
тобі, Савко, й свитка; от тобі, Гандзю, книш.
ТАВАР, -ру ч. 1. екон. товар; велічьіня вартасці
~ру величина вартості товару; 2 . (предмет
торгівлі) товар; (розм.) крам; калашяльныя
~ры колоніальні товари; хбдкі т. ходовйй то
вар; 3. обл. (свійська рогата худоба) товар,
худоба ж., скотина ж.\ (обл.) бйдло с., маржйна ж., статок ч.; 4. шевс. товар, ремінь.
ТАВАРААБАРАЧФННЕ с. екон. товарообіг ч.
ТАВАРААБАРОТ, -ту /ТАВАРАЗВАРОТ, -ту ч.
екон. товарооборот.
ТАВАРААБМЁН, -ну ч. екон. товарообмін.
ТАВАРААДПРАУШЧЫК ч. відправник товару.
ТАВАРААТРЬІМХЛЬНІК ч. одержувач товару.
ТАВАРАВЁД і ТАВАРАЗНАВЕЦ, ТАВАРАЗНАУЦА ч. товарознавець.
ТАВАРАВЫТВОРЦА ч . екон. товаровиробнйк.
ТАВАРАЗВАРОТ див. тавараабарбт.

ТАВАРАПРАВОДНЬІ екон., торг, товаропровіднйй^ ~ная сетка товаропровідна сітка.
ТАВАРАУЛАДДЛЬНІК ч. товаровласник.
ТАВАРНА-ГРАИі ОВЬІ товарно-грошовй й.
ТАГАСВЇТНЬІ потойбічний, замогйльний; ~нае
бьіцце потойбічне бутгя.
ТАГДЬІ і ТАДЬІ 1. прислівн. у різн. знач, тоді;
я т. жму у весцьі я тоді жив у (на) селі; я
хутка вярнуся, т. і пагавбрьім я швйдко (хут
ко, скоро) повернуся (вернуся), тоді й пого
воримо; 2. спол. тоді; не хбчаш? Ну, т. не
трЗба не хочеш? Ну, тоді не треба; калі вмрасцеш, т. аб усім даведаешся колй вйростеш,
тоді про все довідаєшся; т . к а л і тоді.., ко
лй; т. як тимчасом як, тоді як.
ТАДЬІ-СЯДЬІ прислівн. подеколи, колй-не-колй; іноді, інколи, час від часу.
ТАДЙШНІ розм. тодішній.
ТАбЖНІК ч . тайговйк, тайжанин.
ТАЇЖНІЦА ж. тайговичка.
ТАйЖНЬІ / ТАЙГОВЬІ тайговйй.
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ТАЁМН1К, -ку ч. бот. петрів хрест.
ТАЁМНЫ (прихований, невідомий, непомітний
для інших) таємний; (затаєний, прихований)
потайнйй; (загадковий, незрозумілий) таємнйчий; ~нае жад&нне таємне (потайне) бажан
ня; ~ная асбба таємнйча особа; т. выраз твару таємнйчий вйраз облйччя.
ТАЗ1 ч. (посуд) таз.
ТАЗ2 ч. анат. таз.
ТАЗАСЦЕГНАВЬІ анат. тазостегновйй, кульшовйй; т. суст&у тазостегновйй (кульшовйй)
суглоб.
ТАЙГА ж. тайга.
ТАЙНА1 імен. ж. таємнйця; (поез.) таїна; ваённая т. військова таємнйця; трымаць у -не
тримати (держати) в таємнйці, утаювати;
~ны прыроды таємнйці природи.
ТАЙНА2 прислівн. таємно.
ТАЙНАПІС, -су ч. філол. тайнопис, криптогра
фія ж.
ТАЙНЫ таємний; (затаєний, прихований — ще)
потайнйй; (загадковий) таємнйчий; -наясустрЗча таємна зустріч; т. вбраг таємний (по
тайнйй) ворог; ~ная надзея таємна надія;
~нае знікнбнне дакумёнтау таємнйче знйкнення документів; т. сэнс слоу таємнйчий
зміст (таємнйче значення) слів; т. дагавбр
таємний договір; ~ная паліцьія таємна полі
ція; ~нае галасаванне таємне голосування.
ТАКАВІШЧА1 с. мисл. токовище.
ТАКАВЇШЧА2 с. 1. с.-г. тік ч.\ (критий — ще)
гарм&н ч.\ 2 . (місце, де був тік) токовйще.
ТАКАРНІЧАЦЬ недок. розм. токарювати.
ТАКЇ-СЯКІ займ. розм. сякйй-такйй, такййсякйй; поганий.
ТАКСАМА 1. прислівн. також, теж; так само; я
т. скбнчыу сваю працу я також (теж) закінчив
свою роботу; 2 . спол. єдн. також; іібльїні, а т.
грушы зацвілі яблуні, а також груші зацвілй;
3. наст, теж; а ты т. дббры! а ти теж добрий
(хороший)! 0 т., як... так само, як...
ТАКСА1 ж. (норма оплати) такса.
ТАКСА2 ж. (порода собак) такса.
ТАКСЇРАВАЦЦА / ТАКСАВАЦЦА недок. пас.
спец, таксуватися.
ТАКСЇРАВАЦЬ і ТАКСАВАЦЬ недок. і док.
спец, таксувати, отаксувати.
ТАКСІРОУКА ж . спец, таксування; т. грузау
таксування вантажів.
ТАКС1РОУШЧЫК ч. спец, таксувальник.
ТАКС1РОУШЧЫЦА ж. спец, таксувальниця.
ТАК-СЙК прислівн. розм. сяк-т&к, так-сяк;
0 так-сяк наускасйк, абы не па-людску косокрйво, абй жйво; стук-фюк, абй з рук.
ТАЛАКА ж . розм. 1. (колективна допомога) то
лока; 2 . перен. зб. (група людей) гурт ч., фомада ж.; запрасіць да ~кі запросйти до гурту
(до фомади); (про комах) хмара ж.; мухі хбдзяць ~кбю мухи літають хмарою.
ТАЛАКНО с. толокно.
ТАЛАКНЙНКА ж. бот. мучнйця.
ТАЛАКНЙНЫ толокняний; т. пах толокняний
запах; ~ная кінна толокняна каша; 0 т. лоб
мідний лоб, пуста голові.

ТАЛАНТ ч. істор. (міра ваги, грошова одиниця)
талант.
ТАЛАЧАНІН ч . розм. (учасник толоки) толочанин.
ТАЛАЧАНКА ж. розм. (учасниця толоки) толочанка.
ТАЛЕНТ ч. 1. род. т&ленту талант; (здібності —
ще) хист; пазтнчньї т. поетйчний талант;
2. род. т&лента (талановита людина) талант;
маладмя - т и молоді таланти; 0 закап&ць т. у
зямлю закопати (зарйти) талант у землю.
ТАЛбРАЧНЬІ і ТАЛбРКАВЬІ тарілковий; талбрачная (талбркавая) фбрма тарілкова форма.
ТАЛЕРКА ж . 1. тарілка; (обл.) таріль ч.\ (різно
вид глибокої тарілки) полумисок; 2 . тільки
мн. муз. талбркі тарілкй, тарелі; 3. техн. та
рілка; 0 не у сваей -рцьі почуватися ні в сих,
ні в тих;, сидіти як (наче) у (в) слйвах; бути
не у своїй тарілці; бути не в гуморі; фіга на
~рцн дуля з маком.
ТАЛбРЧАТЬІ спец, тарілчастий.
ТАЛОН ч. талон; адмацав&льньї т. відкріпнйй
талон; прьімацав&льньї т. прикріпнйй талон.
ТАЛЬМАХ, -ха ч. (смуга тканини, перекинута
через плече, для підтримування пораненої або
ушкодженої руки) черезплічник.
ТАМАКА прислівн. розм. там; (розм.) отам, отамечки, (обл.) таменьки, тамечки.
ТАМЇЦЬ недок. 1. томйти; (спричиняти знемо
гу) млоїти; мучити; раббта вбльмі -міла ро
бота дуже (вельми) томйла; єн ~міу хлбпца
пьгг&ннямі він мучив хлопця питаннями; ду
шу -міла самбта душу млоїла (мучила) са
мотність (самота); 2. мет. томйти; т. чьігун
томйти чавун; 3. спец, морйти; т. дуб морйти

дуб.
ТАМЛЙННЕ с . 1 . (дія) томління; мучення;
2 . (стан) нудьга ж.\ нудота ж.\ знемога ж.,
млість ж.
ТАМЛІВА прислівн. 1. томлйво; зморно; вис
нажливо; млосно; 2 . болісно; нестерпно; пе
куче; нудно, нудотно.
ТАМЛЇВАСЦЬ ж. 1. томлйвість; зморність,
виснажливість; млосність; 2 . болісність; не
стерпність; пекучість; нудність.
ТАМЛЇВЬІ 1. (який викликає томління) томлйвий; (який виснажує) зморний, виснажливий;
(який спричиняє млість): т. пбудзень зморний
(нестерпний, виснажливий) південь (полу
день); 2 . (який завдає болю) бблісний; нестерп
ний; пекучий; нуднйй, нудотний; ~вае чаканне нудне (нестерпно нудне, нудотне) чекання.
ТАМОЖНІК ч. митник.
ТАМОЖНЬІ митний; ~ая пбшліна мито.
ТАМОЖНЯ ж. мйтниця.
ТАНДЙТ, -ту ч. розм. знев. 1. дешевина; (про
речі — ще) дешева річ; 2 . перен. дешевина.
ТАНД&ТНЬІ розм. знев. низької якості, халтура.
ТАНбЙ див. танчЗй.
ТАНЕЙШЬІ див. танчЗйшьі.
ТАНбЦЬ див. танчЗць.
ТАНЇРАВАННЕ с. спец, тонування.
ТАНІРАВАНЬІ спец, тонований. — Див. ще таніраваць.
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ТАНЇРАВАЦЦА недок. пас. спец, тонуватися.
ТАНІРАВАЦЬ недок. і док. спец, тонув&ти.
ТАНІРОУКА ж . спец, тонування с.
ТАНІЦЬ див. танчыць.
ТАНК1 ч. військ, танк.
ТАНК2 ч. спец, танк; т. для п&ліва танк для
пального.
ТАНКАБУДАВАННЕ с . танкобудування.
ТАНКАБУДАУНІК, -ка ч. танкобудівнйк.
ТАНКАБУДАУНЇЧЬІ танкобудівнйй.
ТАНКАВАДЖ&ННЕ с. військ, танководіння.
ТАНКАСКУРЫ тонкошкірий, (заст.) тонко
шкурий.
ТАНКАСЛОЙНЫ / ТОНКАПЛАСГОВЫ, ТОНКАСЛАЁВЫ спец, тонкошаровгій.
ТАНКАСТВОЛЫ і ТОНКАСТВАЛОВЫ (про
дерево) тонкостовбурний.
ТАНКАЦЁЛЫ тонкотілий.
ТАНКАПІЙІ тонкошиїй.
ТАНКЛЙВЫ тонкуватий.
ТАННА прислівн. дёшево.
ТАННАСЦЬ ж . дешевина, дешевйзна, деше
ви нка.
ТАННЁЙ прислівн. вищ. ст. дешёвше; купщь т.
купйти дешёвше; 0 т. за п&раную ріпу прик.
дешёвий, як кислйці (як гнилички); дешёв
ше від дірки з бублика.
ТАННЁЙШЫ прикм. вищ. ст. дешёвший.
ТАННЁЦЬ недок. дешевіти, дешёвшати.
ТАННЫ прям., перен. дешёвий; ~ныя тканшы
дєш Єві тканйни; ~ная сл&ва дешёва слава.
ТАНЦАВАЦЬ недок. танцювати; 0 т. ад пбчкі
починати від Ад&ма; не вёдаць, з якбй наїі т.
не знати, на яку ступйти.
ТАНЦМАЙСТАР, -тра ч. заст. танцмёйстер.
ТАНЦОР ч. танцюрйст; танцюра, танёчник,
(знев.) скакун.
ТАНЦОРКА ж. танцюрйстка, танёчниця.
ТАНЦОУШЧЫК ч. танцівнйк, (розм.) болерун.
ТАНЦОУШЧЫЦА ж. танцівнйця, балерина.
ТАНЦПЛЯЦОУКА ж. (танцав&льная пляцбука)
танцмайданчик ч. (танцювальний майдан
чик).
ТАНЧЫЦЬ / ТАНЇЦЬ (обл.) недок. стоншува
ти, потоншувати, (розм.) тоншйти.
ТАНЧЭЙ і ТАНЁЙ (обл.) прислівн. вищ. ст.
тонше* (розм.) тонкіше.
ТАНЧЭЙШЫ / ТАНЁЙШЫ (обл.) прикм. вищ.
ст. тонший, (розм.) тонкіший.
ТАНЧЙЦЬ / ТАНЁЦЬ (обл.) недок. розм. тон
шати, (розм.) тонкішати.
ТАНіОТКІ тонёсенький, тонісінький, тоню
сінький.
ТАПАЛЁВЫ див. тапблевы.
ТАПЁЛЕЦ, -льца / ТАПЁЛЬШК, -ка ч. 1. (лю
дина, яка втопилася) утопленик, утоплений;
(розм.) потопёльник; 2 . у знач. імен, потопа
ючий.
ТАПЁЛЬШЦА ж. 1. утоплениця, утоплена;
(розм.) потопёльниця; 2 . у знач. імен, пото
паюча.
ТАПКІ, род. тапак тапочки; (одн.) тапка ж. та
почка.

ТАПЛЁНЫ див. тбплены.
ТАПОЛЕВЫ і ТАПАЛЁВЫ тополйний.
ТАПОЛЯ ж. тополя; (одне дерево — ще) тополйна.
ТАПОР, -пара ч. сокйра ж .; 0 хоць т. вёшай
хоч сокйру вішай.
ТАПОРНАСЦЬ ж . незграбність; неоковйрність;
фубість. — Пор. тапбрны.
ТАПОРНЫ 1. (який стосується сокири) сокир
ний; 2. перен. незфабний; (розм.) неоковйрний; фубий; ~ная м§бля незфабні (неоковйрні, фубі) мЄблі.
ТАПОРШЧЬІЦЦА див. тапырыцца.
ТАПОРШЧЬІЦЬ див. тапырыць.
ТАПОРЫК ч. розм. зменш.-пестл. сокйрка ж.
ТАПТАНЫ топтаний; толочений; чавлений. —
Див. ще таптаць.

ТАПТАЦЬ недок. топтати; ( посіви, траву — ще)
толочйти; (роздушуючи) чавйти; стоптувати;
т. траву толочйти траву; т. ббты стбптувати
чоботи; т. снег топтати сніг; т. правы знева
жати права, нёхтувати права (правами); т.
сцёжку утоптувати (уторовувати, торувати)
стёжку; 0 т. сцбжкі (чые) ітй (чиїми) сліда
ми, наслідувати (кого), ітй стопами (по сто
пах) (кого).
ТАПТЙГІН ч. жарт, ведмідь; (обл. жарт.)
вуйко.
ТАПЙРШЧЫЦЦА див. тапырыцца.
ТАПЙРШЧЫЦЬ див. тапырыць.
ТАПЫРЫЦЦА і ТАПОРШЧЬІЦЦА (обл.), ТАПЫРШЧЫЦЦА (обл.) недок. 1. настовбур
чуватися, стовбурчитися; (піднімати шерсть,
щетину — ще) наїжуватися; 2. (про коня)
стрйгти вухами, прясти вухами; 3. розм. упи
ратися, опинатися, пручатися, комйзитися,
норовйтися, гёдзатися, гёдзкатися.
ТАПЫРЫЦЬ і ТАПОРШЧЬІЦЬ (обл.), ТА
ПЙРШ ЧЫЦЬ (обл.) недок. 1. настовбурчу
вати, стовбурчити, наїжувати; т. вусы насто
вбурчувати (наїжувати) вуса; 2. (про вуха)
щулити вуха, стрйгти вухами.
ТАРАКАН, -на ч. тарган.
ТАРАКАНАВЫ тарганячий.
ТАРАКАНАВЫЯ у знач. імен, ентом. тарганові.
ТАРАН1, - н& ч. і ТАРАНКА ж. тараня ж., (рід
ше) тарйнник; (розм.) таранька ж.
ТАРАН2, -на ч. у різн. знач, таран; гідраулічньї
т. техн. гідравлічний тар£н.
ТАРАНОВЫ таранячий.
ТАРАПЇЦЦА недок. обл. (про коня) лякатися,
(розм.) полохатися, полошйтися, харапуди
тися; щулити вуха, стрйгти вухами.
ТАРАТОРЫЦЬ недок. розм. торохтіти, цокота
ти, цокотіти, ляскотіти, лящати.
ТАРБАН ч . муз. торбан.
ТАРБАСЙ, -сбу, одн. тбрбас ч. (вид взуття)
торбасй мн.
ТАРГАНУЦЦА док. (про судорожні різкі рухи)
смикнутися, сіпнутися.
ТАРГАНУЦЬ док. (різким рухом потягнути)
смикнути, сіпнути.
ТАРКА ж . тёртка, тертушка; драць бульбу на тарцы тёрти картоплю на тертці (на тертушці).
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ТАРКАВЬІ (який стосується тертки) тертко
вий.
ТАРКАНУЦЬ див. тбркаць.
ТАРМАЖ&ННЕ с. гальмування.
ТАРМАЗЇЦЦА недок. звор., пас. гальмуватися.
ТАРМАЗЇЦЬ недок. у різн. знач, гальмувати; т.
вагбн гальмувати вагон; т. рзфлбксьі гальму
вати рефлекси; т. справу гальмувати справу.
ТАРМАЗНУЦЬ док. однокр. розм. загальмувати.
ТАРМАЗНЙ 1. техн. гальмовйй; 2 . фізіол. гальмівнйй.
ТАРМАСІЦЦА недок. пас. смйкатися, шарпа
тися.
ТАРМАСІЦЬ недок. розм. смйкати, шарпати,
термосйти, торсати, торгати; т. за рукйу смй
кати (шарпати, термосйти, торсати, торгати)
за рук&в; 2 . перен. (чіплятися, не давати спо
кою) смйкати, шарпати; (розм.) торгати; (час
від часу — ще розм.) посмйкувати.
ТАРМАШЙННЕ с. І. смйкання, шарпання,
шарпанйна ж., термосіння, торсання, тор
гання; 2 . перен. смйкання, шарпання, шар
панйна ж., торгання.
ТАРОКАЦЦА недок. обл. сперечатися; торгува
тися.
ТАРОКІ, -кау тільки мн. (сідельні ремінці) торокй.
ТАРОПКА прислівн. кваплйво, скваплйво, по
квапно, поспішно, спішно, сквапно.
ТАРОПКАСЦЬ ж. кваплйвість, скваплйвість,
поквапність, поквапливість, поспішність,
поспішливість, сквапність, хаплйвість.
ТАРОПКІ (який квапиться; властивий тому,
хто поспішає) кваплйвий, скваплйвий, по
квапний, поквапливий, поспішний, спішний,
поспішливий, сквапний, похапливий; ~кія
рухі кваплйві (скваплйві й т. ін.) рухи.
ТАРОЧЬІЦЦА недок. пас. військ., мисл. прито
рочуватися.
ТАРОЧЬІЦЬ недок. військ., мисл. приторочувати.
ТАРПА ж. і ТОРП ч. с.-г. (снопів) скирта; (со
ломи — звичайно) ожеред ч.
ТАРПАВХЛЬШЧЬІК ч. с.-г. скиртувальник.
ТАРПАВАЛЬШЧЬІЦА ж. с.-г. скиртувальниця.
ТАРПАВАННЕ с . с.-г. скиртування.
ТАРПАВАНЬІ с.-г. скиртований; (док.) заскир
тований. — Див. ще тарпаваць.
ТАРПАВАЦЦА недок. пас. с.-г. скиртуватися.
ТАРПАВАЦЬ недок. с.-г. скиртувати.
ТАРПАКЛАД ч . с.-г. скиртоправ.
ТАРПАТЬІНА ж. розм. терпентйн ч.
ТАРТАРАРЬІ невідм. мн. розм. жарт, пекло с.
ТАРФЙНІК ч. 1. род. тарфйніку (торфове боло
то) торфовище с.; 2 . род. тарфйніка (робіт
ник на торфорозробках; спеціаліст із торфу)

торф’янйк.
ТАРФЙНІПД ж. торф’янйця.
ТАРФЯНЙ у різн. знач, торфовий, торф’янйй;
т. масіу торфовий (торф’янйй) масйв; ~ная
прамьіслбвасць торфова (торф’яні) промис
ловість.
ТАРЦАВАНЬІ і ТАРЦОВАНЬІ спец, торцьова
ний. — Див. ще тарцав&ць.

ТАУКАТНЙ

ТАРЦАВАЦЬ недок. спец, торцювбти.
ТАРЦОВАЧНЬІ спец, торцювальний.
ТАРЦОВЬІ спец, торцбвий.
ТАРЦ0УКА ж. 1. (дія) спец, торцюв£ння с.;
2 . (верстат) торцювальний верстат; 3. тор
цювальна щітка; 4. розм. торцбвий брук.
ТАРЧАЦЬ /ТЬІРЧАЦЬ (розм.) недок. 1. стир
чати, стриміти; (обл.) тирчати; ключ ~4 âÿ у
замку ключ стирчав (стримів) у замку; 2 . (про
недоречну або постійну присутність) стовбйчити, стирчйти; топтйтися, товктйся; -чнць
цЗльї дзень стовбйчить (стирчйть; топчеться,
товчбться) цілий день.
ТАРЧМА і ТЬІРЧМА (розм.) прислівн. сторч,
сторчки, сторчмй, сторчака; стаяць т. стояти
сторчма (сторч, сторчки); (стирчати — ще)
сторчма стирчати.
ТАРЬІ-БАРЬІ невідм. розм. теревбні, теревбнівбні; (у знач, дієслова «базікати» — ще) балубалу, галу-балу; т.-б. развбдзіць теревбні npâвити (розводити, точйти), теревбні-вбні пра
вити.
ТАРЙРАВАННЕ с. спец, тарування.
ТАРЙРАВАНЬІ спец, тарований, (док.) вйтаруваний.
ТАРЙРАВАЦЦА недок. пас. спец. TapyeâTHCfl.
ТАРЙРАВАЦЬ (визначати вагу тари) недок. і
док. спец, тарувати, вйтарувати.
ТАРЙФ, -фу ч. тарйф; чьігуначньї т. залізнич
ний тарйф; тамбжньї т. мйтний тарйф.
ТАРЬІФІКАВАНЬІ тарифікований.
ТАРЬІФІКАВАЦЬ недок. і док. тарифікувати.
ТАРЬІЧЗЛЕВЬІ: ~ва пустатй фіз. і перен. торічбллієва порожнбча (порожнява).
ТАСЕМАЧНЬІ (який пов ’язаний з тасьмою, з її
виробництвом тощо) тасьмовйй; т. цзх тасьмовйй цех.
TACËMKA ж. 1. T â c b M â ; (шнурок — ще розм.)
торочка; 2 . (зав ’язка з тасьми) шворка, тась
ма, (розм.) торочка.
ТАСЕМКАВЬІ (зроблений з тасьми) тасьмовйй.
TACËM4ATM тасьм йстий.
ТАСЬМА ж. тасьмй; (шнурок розм. — ще) торочка.
ТАТА ч . розм. тато.
ТАТУІРАВАННЕ с. (дія) татук^ння.
ТАТУІРАВАНЬІ татуйований.
ТАТУІРАВАЦЦА 1. недок. і док. татуюватися;
2 . недок. пас. татуюватися.
ТАТУІРАВАЦЬ недок. і док. татуювати.
ТАТУІР0УКА ж. 1. (дія) татуювання с.; 2. (ма
люнки на тілі) татуювання с.
ТАТУІРОУШЧЬІК ч. татуювальник.
т а т у ір О У ш ч ь іц а ж. татуювальниця.
ТАТУЛЬКА ч. розм. пестл. татко, татусь, тату
сик, таточко.
ТАТУЛЯ ч. розм. пестл. татусь, татуся, татусик,
татусенько, татунь, татуньо, татонько, таточко.
TAŸKATHfl ж. розм. 1. штовханйна, (розм.)
товкотнбча; т. каля увахбда штовханйна
(товкотнбча) коло (біля) входу; 2 . марнота,
суєта; метушня; хатняя т. хатня (домашня)
метушня.
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ТАУКАЧ, -ча ч. І. товкач, товкачка ж.: (для
розтирання харчових продуктів) макогін, м’яло
с.; 2 . знев. (людина, що проштовхує яку-небудь
справу) підштовхувач; 3. перен. знев. бовдур.
ТАУКХЧЬІКІ тільки мн. обл. бот. хвощ ч.
ТАУСМАТАСЦЬ ж . розм. товстуватість; дебе
лість, міцність, кремезність.
ТАУСМХТЬІ розм. товстуватий; (про людину —
ще) дебелий, міцнйй; кремезний.
ТАУСТАЛЙТКІ розм. литкатий.
ТАУСТАСКУРЬІ прям., перен. товстошкірий,
(заст., розм.) товстошкурий; т. лімбн тов
стошкірий (товстошкурий) лимон, товсто
шкіра (товстошкура) цитрйна; т. згаіст тов
стошкірий (товстошкурий) егоїст.
ТАУСТАСЦбННЬІ товстостінний.
ТАУСЦбЙ прислівн. вищ. ст. товстіше, грубі
ше.
ТАУСЦбЙШЬІ прикм. вищ. ст. товстіший, гру
біший.
ТАУСЦЙЦЬ недок. 1. товстіти, товстішати, тов
щати, (розм.) грубнути; 2 . (ставати огряд
ним) товстіти, товстішати, товщати, гладнути, гладшати, (розм.) грубнути.
ТАУСЦЇЦЬ недок. розм. товстити.
ТАУХАНІНА ж. розм. штовханйна; (розм.) тов
котнеча.
ТАУХХЦЦА недок., ТАУХАНУЦЦА док. розм.
штовхатися (недок.)', тьі не -хайся! ти не
штовхайся!
ТАУХАЦЬ недок., ТАУХАНУЦЬ док. розм. штов
хати, штовхнути, (підсил. розм.) штовхонути;
таухаць пад лбкаць штовхати під лікоть.
ТАУХЕЛЬ розм. 1. род. таухяля ч. (удар) стусан,
штовхан, штурхан, духопелик, товченик; 2 . у
знач. виг. штовх, штурх, штурхйць.
ТАУЧОНІК ч. розм. (млинець із товченої кар
топлі) товченик.
ТАУЧЙ недок. у різн. знач, товктй; (картоплю
— ще) м’яти; т. пбрац товктй перець; т. прбса
товктй (спец, шеретувати) просо; т. талеркі
товктй (бйти) тарілкй; т. у спіну товкти в
спйну; 0 т. ваду у ступе товктй воду в ступі;
із сухої кринйці воду брати; т. мак крутйтися
клубком (хмарою) (про комарів, мошок).
ТАУЧЬІЛЬНЯ ж. спец, (пристрій для товчіння)
ступа.
ТАУШЧХЦЬ недок. обл. товстіти, товстішати,
товщати, (розм.) грубнути.
ТАУШЧЙНКА ж. розм. (потовщене місце) стов
щення с.
ТАУШЧФЗНЬІ і ТАУШЧЙРАЗНЬІ розм. тов
стющий, товстезний, товстелезний, товстен
ний, товстючий, грубезний, гладенний, гладючий.
ТАХЦЇЦЬ недок. обл. 1. гатити; т. грЗблю гатйти греблю; 2 . (укладати багато грошей, ма
теріалів і т. ін.) гатйти.
ТАЧЙЛЬШЧЬІК ч. 1. (робітник) точйльник,
гострильник; 2 . ентом. точйльник.
ТАЧЙЛЬШЧЬІЦА ж. точйльниця, гострйльниця.
ТАЧЙЦЬ1 недок. 1. (на верстаті тощо) точйти; 2 . (робити гострим) гострити, точйти; т.

твой

нож гострйти (точйти) ніж; 0 т. лясы точйти
(розпускати) ляси (баляндраси, ляси з ба
ляндрасами); правити (точйти, гнути) тере
вені; т. зубы (на каго-іито) гострйти (точйти)
зуби (на кого-що ).
ТАЧЙЦЬ 2 недок. 1. (пошкоджувати — про ко
мах, гризунів тощо) точйти; (про жуків, чер
в'яків рідко — ще) тлйти; (розм.) трубйти; 2 . пе
рен. (мучити — про хворобу, думки, почуття
й т. ін.) грйзти, точйти; (про горе тощо —
ще) тлйти; сумнённе тбчыць сЗрца сумнів гри
зе (точить) серце; чарвяк тбчыць (кого) чер
в’як (хробак, робак) гризе (точить, тлить) (кого).
ТВАЁ 1. займ. присв,. мн. твої; 2 . у знач. імен,
(рідні, близькі) твої; ці здарбвы т.? чи здорові

твої?
ТВАЁ 1. займ. присв. с. твоє; 2. у знач. імен. с.
тільки одн. твоє; твайгб мне не трЗба твого
мені не треба.
ТВАНІСТЬІ багнйстий, грузькйй.
ТВАНЬ ж. (багнисте місце) драговина, драгва,
мочар ч., мочарі; (грязь) багно с., болото с.;
твань, баговйння с.; мул ч., намул ч.
ТВАР, род. тв&ру ч. 1. прям, облйччя с., лице
с., вид; (обл.) твар; прыгбжы т. гарне (красйве) облйччя (лице), гарний (красйвий) вид;
2 . перен. (індивідуальні риси) обличчя с., лице
с.; т. гбрада обличчя міста; 0 змяшцца з твару
змінйтися на облйччі [на лиці, на виду, (рід
ше) з лиця]; на твары напісана на облйччі (на
лиці, на виду) напйсано; пёрад тварам (когочаго) перед лицем (облйччям) (кого-чого, чи
їм), перед очйма (кого, чиїми)', т. у т. віч-навіч, лицем у лице, лицем до лиця; сцёрщ з
твару зямлі зі світу згладити (звестй), стерти
з лиця землі, (не) да твару (не) до лиця, (не)
лйчити; не ударыць (не упасці, не пляснуцца)
тварам у гразь гідно (з честю) триматися, не
осоромитися; ні крьівінкі у тв&ры ні кровйнки в лиці (в облйччі); ні з стану ні з твару
ні з очей ні з плечей; кроу инулася у т. кров
кйнулася (ударила, линула) в голову (до го
лови).
ТВАРОГ, -рагу ч. сир.
ТВАРОЖНІК ч. кул. сирник.
ТВАРОЖНІЦА Ж . (посуд) сйрниця.
ТВАРОЖНЬІ сйрний; ~ная маса сйрна маса;
т. цэх сйрний цех.
ТВАРОЖЬІСТЬІ сирнйстий; т. асадок сирнйстий осад.
ТВАРОЖЬІЦЦА недок. звор., пас. зсідатися, вур
дити ся.
ТВАРОЖЬІЦЬ недок. вурдити; т. малакб вур
дити молоко.
ТВАРЙЦЬ недок. у різн. знач, творйти; робйти,
чинйти; (особливо щось погане — ще) коїти;
па$т ~рыу на беларускай мбве поет творйв
білоруською мовою; т. дабрб робйти (творй
ти) добро; т. зло робйти (чинйти, коїти, тво
рйти) зло (лйхо).
ТВАРФЦ, -рца ч. творець, (рідко) творйтель,
(заст.) сотворйтель.
ТВОЙ, род. в. твайгб ч.; твай, тваёй, ж.', тваё,
твайгб с.; мн. тваё, тваіх; 1. займ. присв. твій,
твоя, твоє; т. лёс твоя доля; з твайгб дбму з
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твого дому; 2 . у знач. імен, (чоловік, дружина)
т. (твая) дбма? твій (твоя) вдома?; спр&ва
твай діло твоє; не твай бяд& фам. не твій кло
піт; не твоє діло; не тобі журйтися.
ТВОРНЬІ: т . склон грам, орудний відмінок.
ТВОРЦА ч. розм. творець, (рідко) творйтель,
(заст.) сотворйтель.
ТКАНЇНА ж. прям., перен. тканйна; ільняньїя
~ньі лляні (льняні) тканйни; т. сюжЗта тка
нйна сюжету.
ТКАНКА ж. біол. тканйна; тл^шчавая т. жиро
ва тканйна; ммшачная т. м’язова тканйна;
злуч&льная т. сполучна тканйна; прамбжкавая т. проміжна тканйна.
ТКАНКАВЬІ біол. тканйнний.
ТКАННЕ с. (дія) тканнй.
ТКАННЕ, - ннй зб. с. (ткані вироби; узори, вит
кані на чому-небудь) тканнй.
ТКАЦЬ недок. у різн. знач, ткати; т. палбтньї
ткати полотна; павук тчз павуцінне павук тче
(снує) павутйння; ягб фантазія тчз дзіуньїя
вббразьі його фантазія тче (снує) дивовйжні
образи.
ТЛО, род. тла с. розм. і ТЛЕН, род. тлбну ч.
книжн. (те, що зазнає тління) тлінь ж., тлін
ч., тля ж.
ТЛУМ, род. тлуму ч. розм. 1. одтоіння с., оч
маніння с., запаморочення с.\ І. шум, гомін,
гамір, гук; сум’яттй с., метушнй ж.; 3. (га
мірний натовп) метушнй ж.
ТЛУМАЧАЛЬНІК ч. 1. тлумач; т. чужих д^мак
тлумйч чужйх думбк; 2 . відгадувач; т. сноу
відгадувач снів.
ТЛУМАЧАЛЬНІЦА ж . 1. тлумачка; 2. відгадувачка.
ТЛУМАЧАЛЬНЬІ 1. (який дає пояснення) пойснювальний; -ньія слбвьі грам, пойснювальні слова; 2 . (який містить тлумачення)
тлумачний; т. слоунік тлумачний словнйк.
ТЛУМАЧЬІЦЦА недок. пас. пойснюватися;
тлумачитися; відгадуватися.
ТЛУМАЧЬІЦЬ недок. 1. пойснювати; т. нбвую
т$му па літаратурьі пойснювати нову тему з
літератури; 2 . (визначати сенс, значення) тлу
мачити; (сни) відгадувати; т. сзнс слоу пойс
нювати (тлумачити) сенс (значення) слів; т.
закбн тлумачити закон; т. вучЗнне тлумачити
вчення.
ТЛУМАЧ&ННЕ с. 1. (дія) пойснення; 2. (дія)
тлумачення; відгадування; 3. (виклад причин
для виправдання чого-небудь, сама причина)

пойснення; патрабав&ць ~ння ад кагб-нббудзь
вимагати пойснення від кого-небудь; знайсці
т. гЗтай з’йве знайтй пойснення цьому йвищеві.
ТЛУМІЦЬ недок. розм. морочити, задурювати;
0 т. галаву морочити голову.
ТЛУМНА прислівн. гамірно, галаслйво, шумно.
ТЛУМНЬІ 1. (який призводить до очманіння, по
збавляє здатності сприймати, розуміти щонебудь) дурманний, запаморочливий, задур

ливий; 2 . гамірний, шумний; галаслйвий, гомінлйвий; -ньія дз£ці галаслйві (гомінлйві)
діти.
ТЛУСТА прислівн. жйрно.

ТОЕ

ТЛУСТАСЦЬ лс. 1. жир ч.\ (овечий) лій ч.\ (сви
нячий і т. ін. — ще) смалець ч.\ звёрху пл&вае
т. зверху плаває жир; 2 . жйрність; т. малак&
жйрність молока; 3. (вгодованість) гладкість,
опасистість, огрйдність, повність.
ТЛУСТЫ 1. (який містить багато жиру; зама
щений жиром) жйрний; т. ббршч жйрний (сйтий) борщ; -тая пляма жйрна (масна) плйма;
2 . (угодований, ситий) гладкйй, опасистий;
(обл.) тлустий; огрйднйй; повний; 3. (про зем
лю) тучний, сйтий; т. глёба тучний (сйтий)
ґрунт; 4. (про рослини) соковйтий, м’ясйстий.
ТЛУСЦЁЦЬ недок. жиріти; гладшати, гладнути.

ТЛУСЦІЦЬ недок. 1. (забруднювати жиром) за
мащувати [жйром], замазувати [жйром]; 2 . (про
сочувати жировими речовинами) жирувати.
ТЛУШЧ, род. тлушчу ч. жир; (овечий) лій; (сви
нячий і т. ін. — ще) смалець; рйбін т. рйб’ячий жир. — Пор. тлустасць 1.
ТЛУШЧААДКЛАДАННЕ с . фізіол. жировідкла
дення, (незак. процес — ще) жировідкладання.
ТЛУШЧАВАННЕ див. тлушчЗнне.
ТЛУШЧАВЫ 1. у різн. знач, жировйй; ~вая
прамыслбвасць жирова промисловість; 2 . (за
мащений салом) жйрний, маснйй; ~вая пляма
жйрна ^масна) плйма; -выя залбзы анат.
сальні залози; ~вая тканка жирова тканйна.
ТЛУШЧАЗАМЁНН1К ч. жирозамінник.
ТЛУШЧАК, -ка ч. 1. мед. жировйк; 2. мін. жи
ровик.

ТЛУШЧАЛОУКА ж. техн. жироловка.
ТЛУШЧАПОТ, -ту ч. спец, жиропіт.
ТЛУШЧАУТВАРЙННЕ фізіол. жироутворен
ня, жиротворення.
ТЛУШЧЭННЕ і ТЛУШЧАВАННЕ (насичення
жиром) с. спец, жирування; т. скуры жиру
вання шкіри.
ТЛЯ ж. 1. ентом. попелйця, тля; капосная т.
попелйця, попільнйця; 2 . перен. розм. (про
нікчемну людину) нікчема ч. і ж. нікчемник
ч., тля.
ТЛЯТВОРНА прислівн. згубно.
ТЛЯТВОРНАСЦЬ ж . згубність; тлінність. —
Пор. тлятвбрны.
ТЛЯТВОРНЫ 1. згубний; т. ад згубна отрута;
~нае уздзёянне згубний вплив; 2 . (про запах)
тлінний; п. пах тлінний запах.
ТНУЦЬ недок., ЦЯЦЬ док. 1. бйти, ударйти,
ударити; хльоскати, хльостати, хльоснути;
2 . кусати, укусйти; (про комах — ще) жал йти,
ужалйти, жалйтися, (недок ) тйти, (розм.) жи
гати, ужигнути; сабака мбцна цяу за нагу со
бака (пес) сйльно вкусйв за ногу; камары
мбцна тнуць комарі сйльно кусають (жига
ють, тнуть); 3. (чимось гострим) різати, різ
нути, різонути; рубати, рубнути, рубонути;
(розсікати — ще) сіктй, сікнути, сіконути;
(підсікаючи, розсікаючи — ще) тйти, утнути;
цяць сякёрай рубнути (сікнути) сокйрою;
4. недок. перен. обл. (прохолод, вітер, біль то
що) охоплювати, охопйти, огортати, огорну
ти, проймати, пройнйти.
ТОЕ 1. займ. вказ. с. те; 2 . у знач. імен, тільки
одн. с. те; т. былб учбра, а г$та сягбння те було
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вчора, а це сьогодні; т. былб яшч5 зімбй те
було ще взимку; 0 аднб і т. те (ж) саме; т. ды
сёе те і се; не т., каб... не те, щоб...; ні т. ні
сёе ні се ні те, жарт, ні теє ні онеє; калі на
т. пайшлб колй (якщо, як, раз) [уже] на те
пішло; ні з сягб ні з тагб ні сіло ні (в)пало,
ні з того ні з сього, з доброго дйва; нёшта не
т. щось не те.
ТОЕСНАСЦЬ ж . філос., мат. тотожність.
ТОЕСНЫ тотожний.
ТОК1, род. тбку ч. (електричний) струм; пастаянны т. постійний струм; перамённы т. змін
ний струм.
ТОК2 ч. 1. с.-г. тік; (критий — ще) гарман;
2 . обл. долівка ж. (звичайно глиняна).
ТОК3 ч. мисл. (дія) токування с., кльочення с.
ТОКАЗДЬІМХЛЬНІК ч . ел. струмознімач.
ТОКАПРЫЁМН1К ч. ел. струмоприймач.
ТОЛК, род. тблку ч. 1. (значення, сутність) сенс;
розум, глузд, (розм. рідко) толк; 2 . корйсть;
мала тблку мйло глузду (сенсу); з гЗтага не
будзе тблку з цього не буде пуття (діла, ладу,
кбрйсті); 0 з тблкам з розумом (розумно, роз
судливо), до пуття (до діла); без тблку а) да
ремно, даремне, марно, марне, (розм.) дур
но; б) безладно, безглуздо, не до ладу; не
дабіцца тблку не дійтй пуття, (розм.) не добйтися толку; збіць (збіцца) з тблку збйти
(збйтися) з пантелйку, (недок.) спантелйчуватися, пантелйчитися, (док.) спантелйчитися; вёдаць т. (у чим) розумітися (знатися) (на
чому), знати сйлу (в чому).
ТОЛКАМ прислівн. (розумно; так, як треба) до
ладу, до діла, до пуття, (розм. рідко) толком;
ясно; (складно) доладно; без жартів; скажы
т., у чым спр&ва? скажй до ладу (до путгя,
ясно), у чому (у чім) річ?; я вас т. пытаю я
вас без жартів питаю; аб вышках далбжана т.
про результати поінформовано до ладу (до
пуття).
ТОНЕНЬКІ зменш.-пестл. тоненький.
ТОНКАПЛАСТ0ВЫ і ТОНКАСЛАЁВЫ див.
танкаслбйны.
ТОНКАСТВАЛОВЫ див. танкаствблы.
ТОНКАСЦЬ ж. 1. тонкість; 2. вйтонченість, вйшуканість; делікатність; 3. (докладність) тон
кість.
ТОНКІ 1. у різн. знач. тонкйй; т. лёд тонкйй
лід; ~кія ніткі тонкі нитки; -кія пальцы тонкі
пальці; -кая лінія тонка лінія; т. гблас тон
кйй голос; т. слых тонкйй слух; т. пах тонкйй
(вйтончений) запах; 2 . вйшуканий, вйтончений, тонкйй; делікатний; т. густ вйтончений
смак; -кае выхав&нне вйтончене виховання;
т. крытык вйтончений (тонкйй) крйтик; -кія
манёры вйшукані (вйтончені, делікатні) ма
нери; т. рбзум тонкйй (вйтончений) розум;
~кая кішка анат. тонка кйшка; 0 ~кая п л іч 
ка тонка штучка; т. намёк тонкйй натяк; юш
ка тбнка (тбнкая) (у кого) не має сйли (хто);
немає сйли (в кого); сйли в пупі немає (в
кого); неспроможний (хто).
ТОПКА1 ж. (частина печі, котла) топка.
ТОПКА2 прислівн. грузько, багнйсто. — Пор.
тбпкі2.

ТОРМАЗ

ТОПКІ1 плавкйй, топкйй; -кае сала топке са
ло; т. метал плавкйй (топкйй) метал.
ТОПКІ2 багнйстий, грузькйй; тбпкія берагі багнйсті (грузькі) берегй.
ТОПЛЕНЫ і ТАПЛЁНЫ (одержаний унаслідок
перетоплювання) топлений, пряжений; -нае
масла топлене масло; т. воск топлений віск;
-нае малакб пряжене (топлене) молоко.
ТОРБА ж . у різн. знач, торба; 0 пусціць з -бай;
давесці да -бы пустйти по світу; пустйти з
торбою (з торбами, старцем, на жёбри); дайсці да -бы пітй з торбами (з торбою); пітй в
старці (на жёбри, в жёбри); на проханий хліб
перейтй; пітй по ласкавий (по проханий)
хліб; попідвіконню пітй; хадзіць з -бай ходйти з торбами (з торбою); з довгою рукою
ходйти; на проханий хліб переходити; ітй по
ласкавий (по проханий) хліб; попідвіконню
ходйти; нбсіцца як дурань з пісанай -бай прик.
носиться як дурень з писаною торбою (як
дурень із ступою; як кіт з оселедцем; як кур
ка з яйцем; як баба із ступою).
ТОРБАЧНІК, -ку ч. бот. талабан, вереднйк.
ТОРБАЧНЫ (який стосується торби) торбовий.
ТОРГ1, род. тбргу ч. (торгівля) торг, (заст.) тор
говиця ж.; таргі мн. торгй; прбдаж з таргбу
продаж з торгів (з торгу); 2 . (місце торгівлі)
заст. торг, торговиця ж., торговище с.
ТОРГ виг. у знач. прис. сіп, смик.
ТОРГАННЕ с. сіпання, смйкання.
ТОРГАЦЦА недок. (про судорожні різкі рухи)
смйкатися, сіпатися.
ТОРГАЦЬ недок. 1. смйкати, шарпати, сіпати;
(за волосся, вуха — ще) скубтй; (за двері, вікно
тощо — ще) торгати, торсати; т. за рук^у смй
кати (шарпати, сіпати) за рукав; паравоз тбргау вагбны паротяг (паровоз) смйкав (шар
пав, сіпав) вагони; 2 . (про судорожні рухи то
що) сіпати, смйкати; яго усягб -гає безос. йо
го всього сіпає (смйкає); 3. (невідступно
турбувати; боліти) смйкати, сіпати, шарпа
ти; п&лец -гає палець смйкає (сіпає); 4. обл.
(про пташок) кричати.
ТОРКАННЕ с. 1. штовхання, штурхання, тйкання, тйцяння; 2 . смйкання, сіпання; 3. клю
вання.
ТОРКАЦЦА недок., ТОРКНУЦЦА док. тйкатися, ткнутися, тйкнутися; (ударятися) тйцятися, тйцьнутися; тбркацца нбсам тйкатися (тйцятися) носом.
ТОРКАЦЬ недок., ТОРКНУЦЬ і ТАРКАНУЦЬ
док. однокр. 1. штовхати, штовхнути; (підсил.
розм.) штовхонути; (кулаком, палицею тощо
— ще розм.) штурхати, штурхнути, (підсил.)
штурхонути; стусати, стуснути, (підсил.) сту
сонути; тйкати, ткнути, тйкнути; (розм.) тйцяти, тйцьнути; (палицею тощо; чимось гос
трим — ще) штрикати, штрикнути, (підсил.)
штриконути; тбркаць пад руку штовхйти під
руку; тбркнуць відільцам ткнути (тйкнути,
тйцьнути) виделкою; 2 . (віжками) смйкати,
смикнути, (підсил.) смиконути; сіпати, сіп
нути, (підсил.) сіпонути; 3. (про рибу) клюва
ти, клюнути.
ТОРМАЗ ч . техн., перен. гальмо с.; ручньї т.
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ручнё гальмо; т. развіцця чаго-нёбудзь гальмо
розвитку чого-небудь.
ТОРМАЗНЫ техн. гальмовйй.
ТОРНЫ 1. (про дорогу, шлях) торований, уто
рований; 2 . (приступний — про життєвий
шлях) торований, уторований.
ТОРП див. тарп&.
ТОРФ, род. тбрфу торф.

ТОРФАЗДАБЫВАННЕ с . торфовидобування,
торфодобуван ня.
ТОРФАЗДАБЫТЧЫК ч. торфодобувач.
ТОРФАЗДАБЙУНЫ торфодобувнйй.
ТОРФАЗДАБЙЧА ж. торфовйдобуток ч., тор
фодобування с.
ТОРФАЛЯЧЇШНЕ с. торфолікування.
ТОРФАНАРЬІХТОУКА ж. торфозаготівля.
ТОРФАНАРЫХТОУЧЫ торфозаготівельний.
ТОРФАРАСПРАЦОУКІ, -цбвак, одн. торфараспрацб^ка ж., торфорозробки.
ТОРФАУб ОРАЧНЬІ торфозбиральний.
ТОРФАУТВАРФННЕ с. торфоутворення.
ТОРЫЦЬ недок. прям., перен. торувати, уторо
вувати; (ходою, перен. — ще) протоптувати;
прокладати.
т О у п іц ц а недок. 1. товпитися, юрбйтися,
юрмйтися; тйснутися; купчитися; лібдзі тбупіліся ля к&сы люди товпилися (юрбйлися,
юрмйлися, тйснулися) біля (коло) к£си;
2. обл. уміщатися, уміщуватися; не т. у галавё
не вміщатися (не вміщуватися) в голові.
ТОУСТЫ 1. товстйй, грубий; -тая кніга товста
(груба) кнйжка; -тае дрЗва товсте (грубе) дёево; -тая шклянка товста (груба) склянка;
. (який має повнотілу фігуру) товстйй, гру
бий, гладкйй, угодований, дебелий; т. муж
чина товстйй (грубий, гладкйй, угодований,
дебелий) чоловік; 3. (про голос) товстйй, гру
бий; -тая кішка анат. товста кйшка; 0 т.
кашалёк напханий (натоптаний, начйнений)
гаманець (капшук); -тая кішінь повна (пов
нісінька, туго набйта) кишеня (калйтка).
ТОУШЧ і ТОУНІЧА ж . (маса) товща; т. зямнбй кари товща земної корй.
ТРАВА ж. трава; (поез. заст.) зело с.; (перев.
про лікарські рослини та настій з них; про
бур'яни) зілля с.; 0 т. -вбй як трава; -вбй
зараслб за водою пішло, травою (бйллям)
поросло; хоць т. не расці хоч трава не ростй;
хоць воук -ву еш хоч вовк траву їж; олагую
-ву з пбля вон присл. бур’ян з поля [вйполім]
геть; цішЗй вади, ніжЗй трави прик. тйхий та

плохенький; тйхий, як ягня; тйхий та сумйрний (та смиренний); смйрний (плохенький)
хоч у вухо бгай (хоч у пазуху кладй); як шов
ковий.
ТРАВАЛЯЧЙННЕ с. траволікування.
ТРАВАСУМЕСЬ ж. с.-г. травосуміш, травосу
мішка, мішанка.
ТРАВІЛЬНЬІ техн. травйльний.
ТРАВІЛЬШЧЬІК ч. спец, травйльник.
т р а в ї ц ц а 1 недок. пас. техн. травйтися. —
Пор. травіць1.

ТРАВІЦЦА2 недок. пас. спасатися, травйтися,
витолочуватися. — Пор. травіць2.

ТРАНЖЙРЫЦЬ

ТРАВЇЦЦА3 недок. пас. мор. попускатися. —
Пор. травіць4.

ТРАВІЦЬ1 недок. техн. (малюнок, узор і т. ін.
за допомогою хімічних засобів) травйти; т. узбр
на шкатулци травйти візерунок (узор) на
скрйньці.
ТРАВЇЦЬ2 недок. (здійснювати спаш) спасати,
(рідше) спасувати, роб йти шкоду, (рідко) тра
вйти; (витоптувати) толочйти, витолочува
ти; 0 кбзамі сена т. не для нашого коня паша;
метати (сйпати) бісер перед свйньмй.
ТРАВЇЦЬ3 недок. перетравлювати, травйти; т.
бжу перетравлювати (травйти) їжу.
ТРАВЇЦЬ4 недок. мор. попускати; т. канат по
пускати канат (лйнву, кодолу).
ТРАВЯНЕЦЬ недок. розм. заростати (покрива
тися) травою.
ТРАЙНЙ1 ж. (у возі) розвора, розворина, дрожйна.
ТРАЙНЙ2 ж. (троє одночасно народжених ді
тей від однієї матері) трійня.
ТРАЙНЙТЬІ трійнята.
ТРАКТАВАНЬІ трактований. — Див. ще трактав&ць1.

ТРАКТАВАЦЬ1 у різн. знач, трактувати; т. пасвбйму трактувати по-своєму; т. закбн трак
тувати закон.
ТРАКТАВАЦЬ2 недок. обл. пригощати, часту
вати; обдаровувати.
ТРАКТАР ч. трактор.
ТРАКТАРАБУДАУНЇЧЬІ тракторобудівнйй.
ТРАКТАРАЗБОРАЧНЬІ трактороскладальний.
ТРАКТАРЬІЗАВАНЬІ тракторизований.
ТРАКТАРЬІЗАВАЦЬ недок. і док. тракторизу
вати.
т р а к т О у к а ж. трактування с.
т р а л Е в а ч н ь і спец, трелювальний.
т р а л Е у к а ж. спец, трелювання с.
т р а л Е у ш ч ь ік ч. спец, трелювальник.
ТРАЛЯВАНЬІ спец, трельований. — Див. ще
траляваць.

ТРАЛЯВАЦЬ недок. спец, трелювати.
ТРАМА ж. буд. сволок */., (діал.) тря(а)м ч.,
тря(а)мок ч.
ТРАМБАВАЛЬШЧЬІК ч. спец, трамбувальник.
ТРАМБАВАЛЬШЧЬІЦА ж . спец, трамбуваль
ниця.
ТРАМБАВАНЬІ і ТРАМБОВАНЬІ трамбова
ний. — Див. ще трамбав&ць.
ТРАМБАВАЦЬ недок. трамбувати; т. зямлю
трамбувати землю; т. сілас трамбувати сйлос.
ТРАМБОУКА ж . 1. (дія) трамбування с.; 2. (при
стрій для трамбування) трамбівка, (рідко) то
лок ч.
ТРАМВАЙ ч. трамвай; рачнй т. річковйй трам
вай.
ТРАМВАЙШЧЬІК ч. трамвайник.
ТРАМВАЙШЧЬІЦА ж. трамвайниця.
ТРАНЖЙРСТВА с. розм. трйнькання; марно
тратство.
ТРАНЖЙРЬІЦЦА недок. пас. розм. трйнькатися, розтрйнькуватися; марнотратитися.
ТРАНЖ ЙРЬІЦЬ недок. розм. трйнькати, роз-
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тргінькувати; (нерозумно витрачати) марно
тратити; т. грбшьі трйнькати (розтринькува
ти, марнотратити) фоші.
ТРАНСКРЬІБЇРАВАННЕ с. лінгв., муз. транс
крибування.
ТРАНСКРЬІБЇРАВАНЬІ лінгв., муз. транскри
бований. — Див. ще транскрьібіраваць.
ТРАНСКРЬІБЇРАВАЦЦА недок. звор., пас. лінгв.,
муз. транскрибуватися.
ТРАНСКРЬІБІРАВАЦЬ недок. і док. лінгв., муз.
транскрибувати; т. тзкст транскрибувати
текст.
ТРАНСЛЇРАВАНЬІ радіо трансльований. —
Див. ще трансліраваць.

ТРАНСЛЇРАВАЦЦА недок. пас. радіо транслю
ватися.
ТРАНСЛІРАВАЦЬ недок. і док. радіо транслю
вати; т. канцірт транслювати концерт.
ТРАНСПАРТ ч . транспорт; чьігуначньї т. залізнйчний транспорт; гарадсю т. міськйй транс
порт.
ТРАНСПАРТАВАНЬІ транспортований.
ТРАНСПАРТАВАЦЬ недок. і док. транспорту
вати.
ТРАНСПАРЦІРОВАЧНЬІ транспортувальний.
ТРАНСПАРЦІРОУКА ж. транспортування с.
ТРАНСПАРЦІРОУШЧЬІК ч. транспортуваль
ник.
ТРАНСПАРЦІРОУШЧЬІЦА ж . транспортувальниця.
ТРАНТЬІ тільки мн. розм. 1. ганчір’я с., лах
міття с., шмаття с., шмати, вереггя с., дрантя
с., дранка ж.; 2 . знев. (жіночі наряди) ган
чір’я с.
ТРАНШЗЕКАПАЛЬНІК ч. техн. траншеєко
пач.
ТРАНШЕЯ ж. військ, та ін. траншея.
ТРАПАЛЬНЬІ текст, тіпальний; -ная машина
тіпальна машина.
ТРАПАЛЬНЯ ж. тіпальня.
ТРАПАЛЬШЧЬІК ч. тіпальник.
ТРАПАЛЬШЧЬІЦА ж. тіпальниця.
ТРАПАННЕ с . 1.тіпання; 2. плескання, по
плескування, попліскування; 3. рвання, трі
пання, шарпання, метляння; 4. зношування;
обтріпування, обшарпування; розтріпування,
розшарпування; 5. чухрання, теліпання;
6 . биття, товчіння, лупцювання, чухрання.
ТРАПАНЬІ 1. дієприкм. тіпаний, тертий; рва
ний; бйтий, товчений, лупцьований; 2 . прикм.
спец, тіпаний, тертий; т. лен тіпаний (тертий)
льон. — Див. ще трапаць.
ТРАПАЦЦА недок. 1. розм. (казати нісенітни
цю) базікати, патякати, верзтй, розпатякува
ти, верзякати, ляпати; 2 . недок. пас. тіпати
ся, тертися; рватися, тріпатися, шарпатися,
метлятися; зношуватися, обтріпуватися, об
шарпуватися, обтіпуватися; розтріпуватися,
розшарпуватися. — Пор. трапаць 1, 3 — 4.
ТРАПАЦЬ недок. 1. (льон, коноплі) тіпати, тер
ти; 2 . (лагідно погладжувати, постукувати
рукою, пальцями) плескати, поплескувати, по
пліскувати; т. па плячах плескати (поплеску
вати) по плечах; т. каня па шмі плескати (по

ТРАПЛЯЦЬ
пліскувати) коня по шйї; 3. (про вітер) рвати
(що), тріпати (що, чим), шарпати (що, за що),
метляти (чим, що)\ вёцер трапау кажушбк ві
тер рвав (шарпав, тріпав) кожушок; вітер
метляв кожушком; 4. (частим або неакурат
ним використанням робити якусь річ непри
датною) зношувати; обтріпувати, обшарпу

вати, обтіпувати; розтріпувати, розшарпува
ти; т. ббты зношувати (дерти) чоботи; т. кшгі
розтріпувати (розшарпувати, рвати) книжкй;
5. розм. (іти велику відстань) пертися, чух
рати, теліпати; 6 . (почати бити, утягувати
ворога в часті бойові сутички) бйти, (розм.)
товктй, лупцювати, луп йти, мотлошйти, чух
рати; 0 т. языкбм плескати (молоти, теліпати)
язиком; т. нервы шарпати нерви (кому), со
тати нерви (з кого).
ТРАПЕЗА ж. церк. трапеза; (приміщення церк.
— ще) трапезна.
ТРАПЁЗНГЧАЦЬ недок. церк. трапезувати.
ТРАПКАЧ, -ча ч. 1. кухонний рушнйк з тороч
ками; 2 . лупцювання с., биття с. (кухонним
рушником з торочками).

ТРАПЛО с. 1. текст, тіпалка ж., терниця ж.,
терлиця ж.; 2 . перен. розм. базіка ч. і ж., ба
зікало ч. і с.
ТРАПЛЙЦЬ недок., ТРАПІЦЬ док. 1. улучати,
улучйти, потрапляти, потрапити, попадати,
попасти, уціляти, уцілити; -піць каменем у
шьібу улучити (потрапити, попасти, уцілити)
каменем у шйбку; 2 . (заходити, приходити,
проникати тощо) потрапляти, потрапити, ут
рапляти, утрапити, попадати, попасти, опи
нятися, опинйтися; натрапляти, натрапити
(на кого, що)', -піць у дом потрапити (утра
пити, попасти) в дім (оселю); -піць у небяспёку опинйтися в небезпеці; -піць у авіяцьію
потрапити (утрапити, попасти) в авіацію;
-піць на вясёлле потрапити (утрапити, по
пасти) на весілля; ён -піу на Далёш Усхбд
він потрапив на Далекий Схід, він опинйвся
на Далекому Сході; -піць на размбву потра
пити (утрапити, нагодитися) на розмову; -піць
нагбй на патарчаку потрапити (ненароком:
натрапити) ногою на сторчака (на сторчак);
3. перен. (угадувати, влучно казати що-небудь) улучати, улучити, потрапляти [в ціль],
потрапити [в ціль], уціляти, уцілити; 4. пе
рен. могтй, змогтй, подужувати, подужати,
(недок.) упоратися (з чим)', хіба ён -піць стаць
на нбгі? хіба він зможе (подужає) стати на
ноги?; 0 -піць у лапы (рукі) потрапити (по
пасти) в лабети, пійматися (упасти) в лапи;
потрапити (попасти) до рук; трапіць у тон
потрапити в тон; -піць на вбчы потрапити
(навернутися) на очі; упасти у вічі (в очі);
навинутися на очі; -піць у пераплёт ускочити
в халепу (в клопіт, у біду); -піць у няміласць
упасти в неласку, відпасти ласки (чиєї)', -піць
пальцам у нёба попасти (потрапити) пальцем
у нёбо; -піць у кіпцюрьі (чые) потрапити (по
пастися) в пазурі (в кігті) (кому, чиї)', -піць
у пастку потрапити (пійматися, попастися) в
пастку; -піць у пбле зрбку потрапити (опи
нйтися) в полі зору; мати пёред очйма (що),
тримати в оці (що)', -піу лысы на пляшьівага
присл. обоє рябоє; якё їхало, такё й здйбало;
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якйй сам, таку взяв; зустрівся Яким з таким;
~піу у нбрат — ні узад ні упбрад прик. ні тудй
ні сюдй; ~піу як лісіца у саладуху прик. упав
(ускочив) у біду (у лйхо) [як курка в борщ].
ТРАПНА прислівн. 1. влучно, вправно, цілко;
2 . перен. вдало, влучно.
ТРАПНАСЦЬ ж. 1. влучність; вправність, ціл
кість; т. удару влучність удару; 2 . перен. влуч
ність; т. слова влучність слова.
ТРАПНЬІ 1. влучний; (про стрільця, гравця)
вправний, цілкйй; т. удар влучний удар; т.
стралбц вправний (цілкйй) стрілець; 2 . перен.
влучний; ~нае слбва влучне слово.
ТРАПЯТАННЕ с. і . тріпотіння, тріпотання,
трепетання; тремтіння, дрижання; тріпання;
2 . (вогню, світла) мерехтіння, блймання, миг
тіння, миготіння; 3. (від хвилювання, неспо
кою, страху) тремтіння, дрижання.
ТРАПЯТАЦЦА недок. 1. тріпотіти, тріпотати,
тріпот£тися, трепетати, трепетатися; тремті
ти, дрижати, тіпатися; (здригатися) тріпати
ся, стріпуватися; -пбчацца лісце асіньї тріпо
че (тремтйть) лйстя осйки; вбтразі -пбчуцца
вітрила тріпочуть (трепечуть); у сбтцьі -тя
лася рьіба у сітці тріпотіла (тріпотала, тріпоталася) рйба; 2 . (про вогонь, світло тощо) ме
рехтіти, блймати, мигтіти, миготіти; (трохи
видніючись) мріти; агеньчикі -пбчуцца вогни
ки мерехтять (блймають, мигтять, миготять).
ТРАПЯТАЦЬ недок. 1. тріпотіти, тріпотати, тріпотатися, трепетати, трепетатися; тремтіти,
дрижати, тіпатися; (чьім) тріпати; (здригати
ся) тріпатися, стріпуватися; на дровах -тала
жбутае лісце на деревах тріпотіло (тріпотало,
тріпоталося, тремтіло, дрижіло) жовте лйс
тя; шпак ~п£ча крйльцамі шпак тріпоче (трі
пає) крильцями; сцяг -печа прапор тріпоче
(майорйть); 2 . (про вогонь, світло тощо) ме
рехтіти, блймати, мигтіти, миготіти; агбнь ~п6ча вогонь мерехтйть (блймає, мигтйть, миготйть); 3. (бути охопленим хвилюванням, не

спокоєм; відчувати страх перед ким-, чим -не
будь) тремтіти, дрижати (перед ким-чим, при
кому-чомуХ т. ад шчасця тремтіти із (від)

щастя; т. перад начальнікам тремтіти перед
начальником (при начальникові).
ТРАПЯТКЇ 1. тремтлйвий; (який тремтить)
тремтячий; тріпотлйвий; (про світло — ще)
мерехтлйвий, мигтючий, миготлйвий; ~кая
асіна тремтлива осйка; ~кбе святлб месяца
тремтлйве (мерехтлйве, миготлйве) світло мі
сяця; ~кія абдймкі тремтлйві обійми; -кія
пачуцці тремтлйві почуття; 2 . розм. жвавий,
швидкйй, прудкий, моторний, рухлйвий; (про
коня — ще) баский, порскйй.
ТРАПЯТЛЇВА прислівн. тремтлйво, тремтяче,
тріпотлйво, мерехтлйво, трепетно.
ТРАПЯТЛЇВЬІ тремтлйвий; (який тремтить)
тремтячий; тріпотлйвий; (про світло — ще)
мерехтлйвий, мигтючий, миготлйвий. — Пор.
трапяткі 1.
ТРАСЇРАВАННЕ с. у різн. знач, трасування.
ТРАСІРАВАНЬІ трасований. — Див. ще трасіраваць.
ТРАСЇРАВАЦЦА недок. пас. трасуватися.
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ТРАСІРАВАЦЬ недок. і док. у різн. знач, трасу
вати.
ТРАС1РОВАЧНЫ трасувальний.
ТРАСІРОУКА ж . у різн. знач, трасування с.
ТРАСЇРУЮЧЬІ прикм. військ, трасувальний;
-чая іфія хвостата куля.
ТРАСКАНЇНА розм. і ТРАСКАТЮІ ж. 1. (про
тяжне тріщання, шум і т. ін.) тріскотня,
тріскотнява, тріскотіння с., тріскотання с.\
2 . перен. (нестримна балаканина; марнослів *я)
торохтіння с., лящання с.
ТРАСКУН, -на ч. 1. ент. цвіркун; 2. розм. лю
тий (тріскучий, скрипучий) мороз.
ТРАСКУХА ж. розм. (той або та, хто багато,
невпинно говорить) торохтій ч., торохтійка ж.,
сокотуха ж.
ТРАСКУЧЫ прям., перен. тріскучий, тріскотлйвий; т. марбз лютий (тріскучий, скрипу
чий) мороз; ~чая фр&за тріскуча фр£за.
ТРАСУХА ж. обл. і ТРАСУЧКА ж. розм. про
пасниця; (розм.) лихоманка, трясця; (обл.)
трясовйця, зимнйця.
ТРАСУЧЫ труськйй, тряский.
ТРАСЦА ж . розм. пропасниця; (розм.) лихо
манка, трясця; 0 адна т. одйн чорт (біс); т. у
бок чорта (дідька) лйсого.
ТРАСЦАВЫ пропасний, лихоманковий.
ТРАСЦІЛЬНЬІ текст, сукальний; т. цэх су
кальний цех.
ТРАСЦЇЛЬШЧЬІК ч. текст, сукальник.
ТРАСЦЇЛЬШЧЬІЦА ж. текст, сукальниця.
ТРАСЦІЦЦА недок. пас. текст, сукатися.
ТРАСЦЇЦЬ недок., СТРАСЦІЦЬ док. текст.
сукати, зсукати.
ТРАСЯНЇНА ж. 1. (дія) трясіння с., трусіння
с.\ 2 . (хитання, гойдання під час їзди) трясанйна, трясіння с.; 3. розм. сварка, чвари,
чвйра, колотнеча.
ТРАСЙНКА ж. 1. (суміш сіна й соломи, якою
годують худобу) мішанка; 2 . лінгв. (мова, у
якій штучно поєднано без дотримання літера
турних норм елементи різних мов) суржик ч.
ТРАТА ж . 1. (дія) вйтрата, витрачання с.; мар

нотрата, гайнування с., марнування с., розтрйнькування с.; т. чксу вйтрата (неефектив
но — звичайно: гаяння, гайнування, марну
вання) часу; 2 . вйтрата; т. грбшай вйтрата
грошей.
ТРАУЛЁННЕ1 с . техн. травлення. — Пор. травіць1.
ТРАУЛЁННЕ2 с . мор. попускання. — Пор. травіць4.
ТРАУЛЕНЫ1 техн. 1. дієприкм. травлений;
2 . прикм. травлений; ~нае срЗбра травлене
срібло; т. узор травлений узор (візерунок). —
Див. ще травщь
ТРАУЛЕНЫ2 дієприкм. мор. якйй (що) попус
кався, (док.) попущений. — Див. ще травщь4.
ТРАУМА ж . мед., перен. травма; псіхічная т.
психічна травма; бьггавая т. побутова травма.
ТРАУМЇРАВАННЕ с . мед., перен. травмування.
ТРАУМЇРАВАНЬІ мед., перен. травмований. —
Див. ще трауміраваць.
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ТРАУМІРАВАЦЦА недок. пас. мед., перен. трав
муватися.
ТРАУМ ЇРАВАЦЬ недок. і док. мед., перен. трав
мувати.
ТРАУНІК ч . 1. (напій) травнйк; 2. (довідник лі
карських рослин) травник.
ТРАУН1КАВЫ 1. травниковий; 2. травниковий.
— Пор. транши.
ТРАФАР&Т ч. 1. род. трафарета трафарет; т.
для рбспісу сцен трафарет для розмальову
вання стін; 2. род. трафарету перен. трафарет,
шаблон, штамп; т. выступлёння трафарет (шаб
лон) промови.
ТРАФАРЭТЧЫК ч . спец, трафаретник.
ТРАФАРЙТЧЫЦА ж. спец, трафаретниця.
ТРАХА прислівн. розм. трохи, трошки, трішки,
ледве, ледь; т. не... мало (трохи, трбшки, тріш
ки; розм. замалйм, міло-мало, трохи-трохи)
не...; 0 т. што м&ло не, замалйм не, трохи не.
ТРАХАЦЦА недок., ТРАХНУЦЦА док. розм.
1. (падати з розмаху, із силою) (док.) брязну
ти, торохнутися, тарахнутися, гёпнутися, геп
нути, телепнутися* хряпнутися, хрьопнутися, хряснути; 2 . (ударятися об що-небудь) та
рахнутися, торохнутися (об що, в що).
ТРАХАЦЬ недок., ТРАХНУЦЬ док. розм. 1. (силь
но стукати) тарахкати, тарахнути, торохка
ти, торохати, торохнути, трахкати; (розм.)
хряпати, хрйпнути, хрьопати, хрьопнути, хряс
кати, хряснути; 2 . (стріляти; створювати різ
кий звук під час пострілу) тарахкати, тарахну
ти, торохкати, торохати, торохнути, трахка
ти, трахнути; бахкати, бахнути; 3. (убивати,
застрелювати) пристрілювати, пристрели
ти, пристрілити; (розм.) рішати, порішйти;
4. (пити — про алкогольні напої) дудлити, (док.)
хильнути, дмухнути.
ТРАХЕЙНАДЫХАЛЬНЫЯ імен. мн. зоол. трахейнодйшні.
ТРАХЁЯ ж. анат., зоол., бот. трахея.
ТРАЦІЦЦА недок. 1. (гроші, кошти й т. ін.)
витрачатися; (розм.) тратитися, утрачатися;
2 . утрачатися, утратитися; марно'фйтитися;
т. лёгкасць рухау утрачається лёгюсть рухів;
зббжжа т. збіжжя марнотратиться; 3. пас. ви
трачатися, тратитися; марнотратитися, гай
нуватися, марнуватися, розтрйнькуватися;
утрачатися, губйтися.
ТРАЦІЦЬ недок. 1. витрачати, тратити; (не
ефективно, без пуття) марнотратити, гайну
вати, марнувати, (розм.) розтрйнькувати; т.
грбшы витрачати гроші; т. час витрачати (не
ефективно — звичайно: г£яти, гайнувати, мар
нувати) час; 2 . утрачати; (рідко) страчувати,
губйти; т. сябрбу утрачати (позбуватися) дру
зів; т. зрок утрачати зір; т. здарбуе утрачати
здоров’я; т. аутарытЗт утрачати авторитет; т.
маёмасць утрачати майно; т. лбгіку гавбркі
губйти (утрачати) лбгіку розмови; 0 т. глебу
пад нагамі утрачати грунт під ногйми; скупы
два разы т. присл. скупйй двічі тратить; скупйй двічі платить, а ледачий (а дурнйй) двічі
робить.
ТРАЦЙК, -кк ч. 1. (про тварину) триліток; тре
тяк; 2 . розм. заст. третйна ж.

ТРОХГОДКА

ТРАЦЙЧКА ж. (про тварину) триліток ч.
ТРАШЧОТАЧНЫ [який (що) стосується тріс
качки] тріскачки (род. в.)\ ~ныя гукі звуки
тріскачки (деренчала, торохкала).
ТРАШЧОТКА ж. 1. (пристрій, за допомогою
якого створюють тріск, шум і т. ін.) тріскач
ка; (розм.) деренчало с., торохкало с.; 2 . пе
рен. розм. [той (та), хто багато, без упину
говорить] торохтій ч., торохтійка ж, сокотуха
ж.; 3. техн. тріскачка.
ТРАШЧФННЕ с. текст, сукання.
ТРАЙК, -кй ч. 1. трійнйк; 2. розм. (три рублі)
троячка ж.
ТРАЙНКА ж. 1. розм. (предмет, який має од
накові частини або складається з трьох одна
кових частин) трійчатка; 2 . обл. борошняна
суміш іречки, пшенйці та ячмёню; 3. обл.
кул. страва з пшенйчного борошна, яєць, со

лодкого молока, у яку вмочають млинці.
ТРОЙНІ тільки мн. (вила з трьома зубами)
трійчакй, трійчата.
ТРОЙЧЫ прислівн. трйчі.
ТРОМБ1, род. трбмба ч. мед. тромб.
ТРОМБ 2, ]>од. трбмбу ч. метеор, тромб.
ТРОМБАУГВАРФННЕ с. мед. тромбоутворення.
ТРОМКАННЕ /ТР&НЬКАННЕ с . розм. трйнькання; брёнькання. — Пор. трбмкаць.
ТРОМКАЦЬ / ТРЙНЬКАЦЬ недок., ТРОМКНУЦЬ док. однокр. розм. трйнькати, трйнькнути, (недок.) триндйкати; (на струнному,
щипковому інструменті —ще) бренькати, брёнькнути, (недок. підсил.) бренькотати, брень
котіти.
ТРОНКІ тільки мн. (ножа, виделки тощо) ко
лодочка ж., колодка ж.
ТРОП 1 ч. літ. троп.
ТРОП2: збіцца (збіць) з трбпу збивйтися (збйти)
з пантелйку (з плйгу, з плйву), спантелйчуватися (спантелйчитися).
ТРОХАКТОВЬІ театр, трьохактний, на три дії.
ТРОХБАКОВЬІ 1. трибічний, тристоронній;
~вая забудбва трибічна (тристороння) забу
дова; 2 . (з участю трьох сторін) тристорон
ній; ~вае пагаднённе тристороння угода.
ТРОХБОР’Е с . спорт, триббрство.
ТРОХВбКІС, -су ч. хім. триокис, триоксид.
ТРОХВ0СЕВЫ тривісний, трьохосьовйй.
ТРОХВУГОЛЬНІК ч. трикутник; прамавугбльны т. прямокутний трикутник.
ТРОХВУГОЛЬНЬІ трикутний; ~ная прызма три
кутна прйзма.
ТРОХВЫМЁРНАСЦЬ ж. тривймірність.
ТРОХВЫМЁРНЫ спец, (з трьома вимірами)
тривймірний, тривиміровий.
ТРОХГАДОВЬІ у різн. знач, трирічний, триліт
ній; ~вае навучанне трирічне навчання; т. за
пас сыравшы трирічний запас сировинй; т.
хлбпчык трирічний (трилітній) хлопчик.
ТРОХГАЛОВЬІ 1. триголовий; т. змей триго
ловий змій; 2 . архіт. тривёрхий, з трьома ба
нями (куполами), (поез.) триголовий.
ТРОХГОДЦЗЕ с. триріччя, триліття.
ТРОХГОДКА ж. 1. розм. триліток ч.; 2. (розра
ховане на три роки) трирічка.
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т р о х г р а н н ы мат. тригранний.
ТРОХДЗЁННЫ тридённий.
TPÔXI прислівн. трохи.
ТРОХКАЛЯР0ВЫ див. трохкблерны.
ТРОХКАНТ0ВЫ тригранний.
ТРОХК0ЛАВЫ триколісний; т. веласшёд три
колісний велосипёд.
ТРОХК0ЛЕРНЫ / ТРОХКАЛЯР0ВЫ трико
лірний, трибарвний; т. сцяг триколірний (три
барвний) npânop.
ТРОХКУПАЛЬНЫ архіт. тривёрхий, з TpbOMâ
банями (куполами), (поез.) триголовий; ~ная
царква тривёрха [з трьомй бйнями (купола
ми)] цёрква.
ТРОХЛ0ПАСЦЕВЫ трилопатёвий.
ТРОХМАЧТАВЫ мор. трищогловий.
TPOXMÉPHbl 1. спец, тривймірний, тривиміровий; ~ная дэталь тривймірна (тривимірова) деталь; 2. муз. тридольний; т. такт три
дольний такт.
ТРОХПАКАЁВЫ трикімнатний; ~вая кватіра
трикімнатна квартйра.
ТРОХПАЛЬЦЬІ трипалий.
ТРОХПЁРСЦЕ с. рел. трипёрстя.
ТРОХП0ЛЛЕ с. і ТРОХП0ЛКА ж. с.-г. розм.
трипілля с.
ТРОХПЯЛЁСТКАВЫ бот. трипелюстковий.
т р о х р ад к О У е с. літ. трйвірш ч.
ТРОХРАДНЫ трирядний.
ТРОХРУБЛЁВЫ 1. (про грошову одиницю Росії
до 1917 р. та СPCP) якйй (що) коштує три
карбованці; 2. (про грошові одиниці Російської
Федерації та Республіки Білорусь) якйй (що)
коштує три рублі; вартістю три рублі.
ТРОХРУБЛЁУКА ж. розм. троячка.
ТРОХСЛАЁВЫ тришаровий.
ТРОХСОТГАД0ВЫ трьохсотрічний, трьохсот
літній.
ТРОХСОТГ0ДЦЗЕ с. трьохсотріччя, трьохсот
ліття.
ТРОХС0ТЫ трьохсотий.
ТРОХСТВ0РКАВЫ тристулковий.
ТРОХСТУПЕНЬЧАТЬІ (який складається з трьох
частин) триступінчастий, триступінчатий.
ТРОХТАКТАВЫ і ТРОХТАКТНЫ муз., техн.
тритактовий.
ТРОХТЫДНЁВЫ тритижнёвий.
ТР0ХУ прислівн. розм. трохи.
ТРОХХВОСТКА ж. розм. трихвістка.
ТРОХЦАЛЁВЫ тридюймовий; ~вая дбска три
дюймова дошка.
ТРОХЦАЛЁУКА ж. розм. тридюймівка.
ТР0ШАЧКІ прислівн. розм. трішечки.
ТР0ШКІ /ТР0Ш КУ (розм.) прислівн. трошки,
трішки.
ТРОШЧАНЫ текст, суканий.
ТРУБА ж. 1. труба; (розм.) рура; (для диму) ди
мар ч., (розм.) бовдур ч.\ (над дахом — ще)
комин ч.\ вадаправбдная т. водопровідна (во
догінна) труба; т. тэлескбпа труба телескопа;
фалбпіева т. анат. фаллопієва труба; 2. (му
зичний інструмент) cÿpMâ, труба; ігрйць на
~6é фйти на сурмі; 3. мисл. (лисячий хвіст)
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хвіст ч.\ 4. безос. у знач. прис. (погибель комучому) гаплйк ч., каюк */., труба; 0 іерьсхбнская
т. єрихонська труба; вылецець у ~оу вйлетіти
в трубу, збанкрутувати; хвост ~ббй хвіст тру
бою; прайшбу [праз] агбнь, ваду і мёдныя -бы
пройшов крізь вогонь і воду; був і на коні, і
під конём (на возі й під возом, у ступі й за
ступою); пройшов Крим і Рим.
ТРУБАЗВАРАЧНЬІ спец, трубозварювальний.
ТРУБАЛ1ЦЁЙНЫ мет. труболиварний.
ТРУБАЛ1ЦЁЙШЧЫК ч. труболиварник, труболивар.
ТРУБАПРАВОД ч. техн. трубопровід.
ТРУБАПРАВОДЧЬІК ч. трубопровідник.
ТРУБАПРАКАТНЬІ мет. трубопрокатний.
ТРУБАПРАКАТЧЬІК ч . трубопрокатник.
ТРУБАУКЛАДЧЬІК ч . трубоукладач.
ТРУБЇЦЬ1недок., СТРУБЇЦЬ док. розм. 1. (ба
гато й жадібно їсти) уминати, ум’яти, трощйти, строщйти, (багато, усе) потрощйти;
убирати, убрати, (док.) укласти; 2. марнотра
тити, гайнувати, згайнувати; марнувати, змар
нувати; (про час — ще) гаяти; згаяти; струбіць
багацце згайнувати (змарнувати) багатство;
струбіць час згайнувати (змарнувати, згаяти)
час.
ТРУБЇЦЬ2 недок. 1. сурм йти, трубйти; т. у тру
бу сурмйти в сурму (трубу), трубйти в сурму
(трубу); 2. перен. (розповсюджувати чутки)
трубйти, дзвонйти, роздзвонювати, розтру
блювати; 0 т. на увесь свет трубйти на весь
світ; [у всі дзвони] дзвонйти.
ТРУБКА ж. у різн. знач, трубка; гумавая т. гу
мова трубка; тэлефбнная т. телефонна труб
ка; слухавка; тзлевізшная т. телевізійна труб
ка.
ТРУБКАВАТЫ див. трубчасты.
ТРУБКАКРУТ ч. ент. трубковёрт.
ТРУБЧАСТЫ і ТРУБКАВАТЫ трубчастий.
ТРУДЗІЦЬ недок., СТРУДЗІЦЬ док. розм. на
труджувати, натрудйти, (про багато, про все)
понатруджувати; струдити; (роботою — ще)
спрацьовувати, спрацювати; (ноги ходою —
ще розм.) підтоптувати, підтоптати.
ТРУНА ж. труна, домовйна; 0 увагнаць у ~ну
загнати в могйлу (в фіб, на той світ, у яму);
хоць у ~ну кладзі хоч живйй (живцём) у яму
лізь; хоч умирай; да ~ньі пбмніць до [самої]
смёрт1 (аж до смёртО пам’ятати.
ТРУС1, род. труса ч. кріль; (розм.) трусик.
ТРУС2, -у ч. розм. землефус, трус.
ТРУС3, -а ч. розм. боягуз, страхополох; (розм.)
страхопуд.
ТРУСАВОД /ТРУСАГАДОВЕЦ, -дбуца ч. кроЛ ІВ Н Й К .

ТРУСАГАДОУЛЯ ж . кролівнйцтво с.
ТРУСАГАДОУЧЫ кролівнйцький.
ТРУСІК ч . зменш, кролик.
ТРУСЇНЬІ кролячий, кроликовий.
ТРУСЇХА і ТРУСКА ж. кролйця.
ТРУСКАЛКІ мн. полунйці, (одн.) трускалка ж.
полунйця.
ТРУСЯНЙ і ТРУСЯНЁ, -няці с. кроленя.
ТРУСЯТНІК ч. кролятник, крільчатник.

ТРУСЯЦІНА

611

ТРУСЙЦІНА ж. кролятина.
ТРУТНЕВЫ ент. трутнів.
ТРУТНЁУКА ж. ент. трутівка, трутнева матка.
ТРУХ, род. труху ч. розм. дрібна рись.
ТРУХА ж. розм. 1. потерть; (розм.) потеруха;
(деревна) порохня, порохно с.; (залишки перегнилого дерева й т. ін.) трухлявина, трухля
тина; 2. перен. (що-небудь нікчемне) порохня,
порохно с.
ТРУХАМ див. трушкбм.
ТРУХАЦЬ недок. розм. тюпати, трюхати, трю
хикати, бігти підтюпцем [розм. підтюпки,
тюпким, тюпцем; (про коня — ще) труськом,
(обл.) трухцём].
ТРУЦЕНЬ, род. тр>пгня ент., перен. трутень.
ТРУЦЇЦЦА недок.
(прийняти отруту) тру
їтися; 2. пас. труїтися, отруюватися.
ТРУЦЇЦЬ недок. труїти, отруювати; т. мух тру
їти мух; т. жыццё отруювати життя.
ТРУЧАНЫ 1. дієприкм. труєний, (док.) витру
єний; 2. у знач, прикм. труєний; т. таракан
труєний тарган. — Див. ще труціць.
ТРУШАНКА ж. (суміш сіна й соломи, якою го
дують худобу) мішанка. — Пор. трасйнка 1.
ТРУШКОМ і ТРУХАМ прислівн. підтюпцем;
розм. підтюпки, тюпки, тюпцем; (про коня —
ще) труськом, (обл.) трухцём.
ТРУШОК, -шку ч. розм. дрібна рись.
ТРУШЧОБА ж 1. (труднопрохідне місце) нетрі
мн., нетрища мн., (у лісі — ще) хащі мн., ха
ща; 2. глушина; [глухий] закуток; (розм.) закутина, закутень ч.; 3. (про частину міста)
нетрі мн., нетрища мн.
ТРУШЧОБНЬІ 1. нетряний; хащовий; 2. глухйй; закутковий, закутній; 3. нетряний.
ТРУШЧЬІЦЦА недок. звор., пас. розм. трощйтися.
ТРУШЧЬІЦЬ недок., СТРУШЧЬІЦЬ док. розм.
трощйти, строщити, потрощйти; т. шкло трощйти скло.
ТРЬІ, род. трох три; т. рублі а) (про грошову
одиницю Росії до 1917 р. та СРСР) три кар
бованці; б) (про грошові одиниці Російської Фе
дерації та Республіки Білорусь) три рублі; павялічьіць у т. разы збільшити втрйчі (в три
рази); 0 да трох не гаварй не жартуй (з ким,
з чим)’, погані (лихі) жарти (з ким, з чим);
гнуць (гнуцца) у т. пагібелі гнути (гнутися) в
три погйбелі (в дугу, як дуга); т. чвЗрці да
смерці на тонку прясти; три чисниці до смер
ті; на ладан дйхати; душа на плечі (на раме
ні); уваткнуць сваё т. грбшы устромйти (упхну
ти) [свого] носа; заблудзіць у трох сбснах (хвбях) на чйстому заблудити; серед села дороги
не знайтй; (присл.) зблудйв межй хатою й
коморою; злупіць т. шк^ры здерти (злупйти)
шкуру (дві, три шкури), оббілувати (кого).
ТРЬІАДЗІНСТВА с. книжн. триєдність; драматычнае т. літ. драматична триєдність.
ТРЬІАДЗЇНЬІ книжн. триєдйний.
ТРЬІБУХ, -ха ч. 1. розм. шлунок; 2. ірон. чере
во с., пузо с.; 0 з усімі ~х£мі з усім потрухом,
геть з усім; з усіма ман&тками (бебехами).
ТРЬІБУХАТЬІ розм. череватий, пузатий.
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ТРЬІБУХАЧ, -ча ч. розм. черевань, пузань.
ТРЬІБУХЇ зб. тільки мн. тельбухи, (рідше) тель
бух ч.
ТРЬІБУШЙЦЬ недок. розм. 1. рвати (що);
(розм.) термосити, торсати (що), шарпати (що,
за що); розтрушувати, розривати; т. снапй
розтрушувати снопи; т. тбрбу термосити
(шарпати, розривати) торбу; 2. патрати; т.
курьіцу патрати курку; 3. перен. (робити об
шук) трусйти.
ТРЬІВАЛА прислівн. міцно, трйвко. — Пор.
трьівальї 1.
ТРЬІВАЛАСЦЬ ж. 1. міцність, трйвкість; 2. стій
кість; 3. витривалість, стійкість, непохитність,
завзятість; 4. тривалість, міцність; 5. трйвність, поживність, сйтність.
ТРЬІВАЛЬЇ 1. (надійний) міцнйй, тривкий; ~лая
апбра міцна (тривка) опора; 2. стійкий; ~лая
фарба стійка фарба; 3. витривалий, стійкйй,
непохйтний; завзятий; т. характар стійкйй
завзятий) характер; т. чалавек непохитна
стійка) людйна; 4. тривалий, міцнйй; т. мір
міцнйй (тривалий) мир; -льія с^вязі міцні
(тривалі) зв’язкй; 5. розм. (про їжу) трйвнйй,
пожйвний, сйтний; -лає снбданне трйвнйй
(поживний, сйтний) сніданок.
ТРЬІВАЛЬНЬІ грам, видовйй.
ТРЬІВАННЕ1с. терпіння, вйтримка ж. — Пор.
трьів&ць 1.
ТРЬІВАННЕ2 с. грам. вид. ч.; закбнчанае т. до
конаний вид; незакбнчанае т. недоконаний
вид.
ТРЬІВАЦЬ недок. 1. терпіти, (рідше) витерп
лювати; витрймувати, (рідше) видержувати;
бьілб балюча, але єн ~вау було боляче, але
він терпів (витрймував); т. не магу хлусні тер
піти не можу брехні; І . (зберігатися) трива
ти; спакбй ~вау нядбуга спокій тривав недов
го; 3. (зберігати придатність) витрймувати,
(рідше) видержувати; триматися, (рідше) держа
тися; служити; страха ~в&ла ужо дзесяти год дах
витрймував (тримався) уже десятий рік.
ТРЬІВУГОЛКА ж. (головний убір) трикутний
капелюх.
ТРЬІВУШЧЬІ розм. дуже витривалий; т. чала
век дуже витривала людйна.
ТРЙЗНЕННЕ с. 1. у різн. знач, марення, ма
ячення, маячня ж., маячіння; т. хвбрага ма
рення (маячення, маячня, маячіння) хворо
го; 2. мрія ж., мрії, марення; т. каханнем мрії
про кохання, марення коханням.
ТРЙЗНІЦЦА недок., ПРЬІТРЬІЗНІЦЦА док.
увижатися, привиджуватися, привидітися; (про
неприємне — ще розм.) верзтися, приверзтйся; (про звуки док.) почутися.
ТРЙЗНІЦЬ недок. 1. у різн. знач, марити, маячйти; хвбри ~ніу хворий марив (маячйв); т.
музмкай марити музикою; 2. мріяти, марити.
ТРЬІМАЛЬНІК ч. 1. власник, (рідше) держаль
ник, держатель; т. Акцьій власник акцій;
2. (пристрій для тримання чого-небудь) три
мач; т. для станка тримач для верстата.
ТРЬІМАЦЬ недок. 1. у різн. знач, тримати, (рід
ше) держати; т. лмжку тримати ложку; каршун ~м&у у дзюбе кураня коршак (шуліка,
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кібець) тримав у дзьобі курча; плаціна ~м&е
ваду гребля тримає воду; т. хвбрага у пасцблі
тримати хворого в ліжку (в постелі); т. у цяплё тримати в теплі; т. заяву цЗлы месяц три
мати заяву цілий місяць; т. рукі над галавбй
тримати руки над головою; т. р$чы у парадку
тримати речі в порядку; т. грбшы у ашчал
банку тримати фоші в Ощадбанку; т. сабаку
тримати собаку (пса); т. кватарантау тримати
квартирантів; т. пад падазріннем бути під пі
дозрою; страху ~м&юць бількі дах тримають
балки (брусй); ствол -мае на сабё галлё і лісты стовбур тримає на собі гілля й лйстя; т.
пад &рыштам тримати під арештом; т. у рук&х
ул&ду тримати в руках владу; 2. утрймувати;
т. сям’ю утрймувати родйну (сім’ю); 3. по
водитися; умёць т. сябё сярбд людзёй уміти
тримати себе сёред людёй; 4. (про іспит)
складати; 0 т. язык за зуб&мі (на прйвязі) три
мати (держати) язйк за зубами (на зашмор
зі); т. вуха вбстра пильнувати; бути оберёжним; стерегтйся; бути на сторожі; т. у пблі
зрбку тримати (м£ти) в полі зору; м£ти пёред
очйма; тримати в бці; т. слбва додёржувати
(дотрймувати) слова; т. у абцугах тримати в
лещйтах (у лабётах); т. у р&мках тримати в
мёжах; т. у чбрным цёле не дбати за (про)
(кого); занедбати, занехаяти (кого); т. сябё у
рук&х тримати (держйти) себё в рук£х; пану
вати над собою; т. у руках (кого) мати (три
мати, держати) в руках (у жмёш, у кулаці)
(кого); до рук прибрати (кого); т. руку (ныю)
тягтй руку (за ким); тягтй (за кого); бути на
боці (когоЛ на (чиєму) боці; тримати (з ким);
стояти (за ким, за кого); т. нос па вётры три
мати (держати) носа за вітром; ловйти но
сом, кудй вітер віє (дме); т. у вбжыкавых
рукавіцах (кого) тримати (держати) в [тіснйх,
цупкйх] шорах (у лабётах, у лещатах) (кого);
т. хвост тсталётам тримати (держати) хвіст
угору (хвоста вгору); тримати (держати) хвос
ті бубликом; т. у кіпцях тримати (держати)
в пазурах; т. лёйцы у рук&х тримати (держа
ти) віжки (кермо, стерно) в руках.
ТРЫМЦЁННЕ с. 1. тріпотіння, тріпотання,
трепетання; тремтіння, дрижання; тріпання;
2. (про вогонь, світло) мерехтіння, блймання,
мигтіння, миготіння; 3. (перед ким-чим) тремтінння, дрижання; 4. горіння.
ТРЫМЦЁЦЬ недок. 1. тріпотіти, тріпотати, тріпот&гися, трепетати, трепетатися; тремтіти,
дрижати, тіпатися; тріпатися, стріпуватися;
-цйць ліста ас(н тріпоче (тремтйть, дрижить)
лйстя осйк; т. ад стр&ху тремтіти (дрижати,
тіпатися) зі (від) страху; ~цщь сЗрца тріпоче
(трепёче, тремтйть, дрижйть, тіпається) сёрце; гблас ~цёу голос тремтів (дрижав); 2. (про
вогонь, світло) мерехтіти, блймати, мигтіти,
миготіти; 3. перен. (перад кім-чьш ) тремтіти,
дрижати (перед ким-чим, при кому-чому); т.
пёрад начальнікам тремтіти (дрижати) пёред
начальником (при начальникові); 4. (від при
пливу крові) пашіти, горіти; твар -ціць облйччя (лицё) пашйть (горйть).
ТРЫНОЖКА ж. таган ч., таганёць ч., таганок ч.
ТРЬІПУТНІК, -ку ч. бот. подорожник.
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ТРЬІПУТНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. подорож
никові.
ТРЬІСНЕГ, -нягу ч. бот. очерет; (цукровий) тростйна ж.; цукрбвьі т. цукрова тростйна.
ТРЬІСНЯГОВЬІ очеретяний; тростйнний, (рід
ко) тростиновий, тростянйй; т. зараснік оче
ретяні зарості; т. цукар тростйнний цукор.
ТРЬІСЦбНЬ і ТРЬІСЦЙН ч. розм. тристінна
прибудова.
ТРЬІСЦЕ зб. с. бот. очерет ч.; (цукрова) трос
тйна ж.
ТРЬІСЦЇНА ж. (стебло очерету) очеретйна,
очеретйнка; внрваць ~ну вйрвати очеретйну
(очеретйнку).
ТРЬІСЦЇНКА ж. 1. (стеблинка очерету) оче
ретйна, очеретйнка; 2. (тоненька паличка для
опертя під час ходи) тростйнка, паличка, ці
пок ч.; 3. (у берді — планка) лйства.
ТРЬІСЦЙНКА ж. бот. тростяниця.
ТРЬІЦЦАЦІГАДОВЬІ тридцятирічний, трид
цятилітній.
ТРЬІЦЦАЦІГОДЦЗЕ с. тридцятиріччя, трид
цятиліття.
ТРЬЩЦАЩЦЗЕННЬІ тридцятиденний.
ТРЬІЦЦАЦІМІНУТНЬІ тридцятихвилинний.
ТРЬІЦЦАЦІРУБЛЕВЬІ 1. (про грошову одини
цю Росії до 1917р. та СРСР) якйй (що) кош
тує трйдцять карбованців, вартістю трйдцять
карбованців; 2. (про грошові одиниці Російсь
кої Федерації та Республіки Білорусь) якйй
(що) коштує трйдцять рублів, вартістю трй
дцять рублів.
ТРЙЦЦАЦЬ трйдцять; 0 прад&ць за т. срЗбранікау продати за трйдцять срібняків (срібля
ків, срібляників).
ТРЗМАЛХНДА прислівн. муз. тремоландо.
ТРЗМАЛЇРАВАЦЬ недок. муз. тремолювати.
ТРЕНЕР ч. спорт, тренер.
ТРЗНІРАВАНАСЦЬ ж. натренованість, тре
нованість; вймуштруваність.
ТРЗНІРАВАНЬІ /ТРЗНІРОВАНЬІ 1. дієприкм.
тренований, (док.) натренований, вйтренуваний; 2. у знач, прикм. натренований, тре
нований; вймуштруваний. — Див. ще трзнірав&ць.
ТРЗНІРАВХЦЦА недок. звор., пас. тренуватися.
ТРЗНІРАВАЦЬ недок. тренувати; т. гімнастау
тренувати гімнастів; т. п&мяць тренувати
пам’ять.
ТРЗНІРОВАНЬІ див. трзнірав&ньї.
ТРЗНІРОВАЧНЬІ тренувальний.
ТРЗНІРОУКА ж . тренування с.; т. па плаван
ню тренування з плавання; т. п&мяці трену
вання пам’яті.
ТРЙННЕ с. тертя; т. аднагб кавалка сухбга дрЗва аб дрзтС тертй одного шматк£ сухого дере
ва об другий; т. у машинах тертя в машйнах;
казфіцьі&нт ~ння коефіцієнт тертя.
ТРЙНЧЬІК ч. спец ремінець, (зменш.) ремін
чик (для прикріплення сідельних сумок, ременя
гвинтівки тощо).
ТРдНЬКАННЕ див. трбмканне.
ТРдНЬКАЦЬ див. трбмкаць.
ТРІСЦ І недок. 1. у різн. знач, трястй, трусйти;
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(смикати) тіпати; термосити, торсати; т. йблыню трясти (трусйти) яблуню; нас ~сла на
калёсах безос. нас трясло на вбзі; т. галавбй
трясти (трусйти) головою; машина трасё машйна трясё; ягб ад хбладу ~сла безос. його з
(від) холоду трясло (трусило, тіпало, колотйло); ягб трасё ад страху безос. його трясе (тру
сить, тіпає, колотить) зі (від) страху; 2. (каго-што: здійснювати обшук) трусйти; 0 латамі т. ходйти в лахмітті (в дранті).
ТРЙСЦІСЯ недок. трястйся, трусйтися; (від
стрясання) двигтіти; (тремтіти, здригатися)
тіпатися; т. ад смёху трястйся (трусйтися) зі
(від) сміху; три дні трбсся на калёсах три дні
трясся на возі; т. ад страху трястйся (трусй
тися, тіптися) зі (від) страху; т. над кбжнай
капёйкай трусйтися над кожною копійкою;
т. над дзщём трусйтися над дитйм (над дитйною); 0 паджылю трас^цца (у кого) жйжкй
трусяться (дрижать) (у кого).
ТРЭСЬ виг. розм. хрясь, хрусь, трісь.
ТРФФА ж . карт, жир ч., (рідко) трефа; трЗфы
мн. жир ч., (рідко) трефи.
ТРЭФОВЫ карт, жировий, (рідко) трефовий;
~вая дама жирова краля (дама).
ТРЭЦЕСТУПЁННЫ третьорядний; ~ная рбля
третьорядна роль; т. выкан&уца третьоряд
ний виконавець.
ТРЭЦЕЧАРГОВЫ третьорядний; ~вая справа
третьорядна справа.
ТРЭЦ1 у різн. знач, третій; т. раз утретє, третій
раз; т. сорт третій ґатунок (сорт); ~цяе саслбуе істор. третій (нйжчий) стан; 0 праз ~ція
рукі із третіх рук; да ~ціх пёуняу до третіх
півнів.
ТРЭЦЬ ж. третйна; т. гбда третйна року.
ТУБЫЛЕЦ, -льца ч. тубілець.
ТУБЫЛКА ж. тубілка.
ТУБЬІЛЬСКІ тубільний.
ТУГА прислівн. 1. туго; т. заплёсщ туго заплестй; справа пасбуваецца т. справа посувається
туго; 2. туго, тужаво, цупко; 3. у знач, безос.
прис. сутужно, скрутно; я м у прыйшлбся т. йо
му було сутужно (скрутно).
ТУГА ж. сум ч., печаль; смуток ч., журба; туга.
ТУГАВУХАСЦЬ ж. приглухуватість.
ТУГАВУХІ прйглухуватий, прйглухий, глуху
ватий; (розм.) глухенький, тугйй на вухо.
ТУГЇ 1. тугйй; тугая струна туга струна; тугая
спружына туга пружйна; т. каунерык тугйй
комірець; 2. тугйй, тужавий; (міцний, непід
датливий) цупкйй; т. кашалёк напханий (на
топтаний, начйнений) гаманець (капшук); т.
кблас тугйй (тужавий) колос; 3. (про тісто)
тугйй, крутйй; 4. розм. (повільний і важкий)
тугйй; т. рост азімьіх тугйй ріст озиминй;
5. перен. (непіддатливий або скупий; який по
гано розуміє — про людину) тугий; 0 т. на в^ха
прй глухуватий, прйглухий, глухуватий; (розм.)
глухенький.
ТУДОЙ див. тудЗю.
ТУД-СЮД прислівн. розм. тудй-сюдй; (у знач,
прис. — звичайно) сяк-т£к, абйяк.
ТУДЬІ прислівн. тудй; (розм.) отудй; 0 т. яму і
дарбга! так йому й треба!; своїм шлйхом пі
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шов!; катюзі по заслузі!; ні т. ні сюди ні тудй
ні сюдй; куди вбцер, т. і єн ірон. ловить но
сом, кудй вітер віє (дме); чує (дйвиться),
звідки вітер віє.
ТУДЙ-СЮДЙ прислівн. тудй-сюдй; (у знач,
прис. — звичайно) сяк-т£к, абйяк; тав&р т.-с.
товар сяк-так (абйяк).
ТУДФЮ і ТУДОЙ прислівн. обл. (у той бік, у
тому напрямку) там; (розм.) отам, отамечки,
тудою; хадзбм т., тут на той б&раг не перабяр§шся ходімо там (отам, отамечки, тудою),
тут на той берег не переправишся.
ТУЖЗЙ прислівн. вищ. ст. тугіше.
туждйшьі прикм. вищ. ст. тугіший; цупкі
ший. — Пор. тугі 1, 2.
ТУЖФЦЬ недок. 1. (натягуватися, ставати ту
гим) тужавіти; струні тужЗе струні тужавіє;
2. (ставати густим, в'язким) тужавіти, гус
тіти, густішати; ц&ста туж§е тісто туж&віє (гус
тішає); 3. (про землю) підсихати, підтряхати,
тужавіти; на узлбску тужила зямлй на узліссі
підсихала (підтряхала, тужавіла) земля.
ТУЗАНІНА ж. метушня; вовтуження с.
ТУЗАННЕ с. 1. смйкання, шйрпання, сіпання;
скубання; тбргання, торсання; 2. биття, тов
чіння, лупцювання, лупіння, гатіння. — Пор.
тузаць.
ТУЗАЦЦА недок. 1. смйкатися, сіпатися; конь
-зауся у аглбблях кінь смйкався (сіпався) в
голоблях; 2. розм. (мучитися, роблячи щось)
возйтися, (розм.) вовтузитися, товктйся; (з
ким-чим; багато, довго робити що-небудь) по
ратися (коло (біля) кого-чого), порпатися,
длубатися (у чому), морочитися (з ким-чим)\
(намагатися що-небудь робити) братися (до
кого, за що), заходжуватися, заходитися (ро
бити що, коло (біля) чого); цілую вясну т. з
плугам цілу весну возйтися (вовтузитися,
товктйся, морочитися) з плугом; т. з насбннем поратися коло (біля) насіння, длубатися
в насінні, морочитися з насінням; дзбці ~заюцца ужо н&шта рабіць діти вже беруться до
роботи (за роботу), діти заходжуються щось
робйти [коло (біля) якоїсь роботи]; 3. розм.
(штовхати один одного, битися) бйти, (розм.)
товктй, лупцювати, лупйти, дубасити, мотлошйти, духопелити, гатйти; хлапчукі -заліся хлопчакй (хлопчйська) бйлися (бйли одйн
одного, товклй одйн одного й т. ін.); 4. розм.
(випробовувати силу, змагатися) штовхатися,
боротися; 5. розм. возйтися, (розм.) вовтузи
тися, товктйся, куйовдитися.
ТУЗАЦЬ недок. 1. смйкати, шарпати, сіпати;
(за волосся, вуха — ще) скубти; (за двері, вікно
та ін. — ще) торгати, торсати; т. за рук&у
смйкати (шарпати, сіпати) за рукав; т. за вярбуку смикати (шарпати, сіпати) за мотузка
(мотузок, мотузку); т. за валасй смйкати (шар
пати, сіпати, скубти) за волосся; т. дзв&ри
смйкати (шарпати, сіпати, торгати, торсати)
двері; вбцер тузає сад вітер шарпає садок
(сад); т. плячйма смйкати (сіпати) плечйма;
2. розм. бйти, (розм.) товкти, лупцювати, лу
пйти, дубасити, мотлошйти, духопелити, га
тйти; т^зае злектрйчним разр&дам безос. б'є
електричним розрйдом; міці тузала хлбпца м&-
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ти товкла (лупцювала й т. ін.) хлопця; 3. (про
біль) сіпати, смйкати; боль тузау наїу біль сіпав
(смикав) ногу; 4. перен. розм. (набридати, до
кучати) смйкати, шарпати; дзеці тузаюць б&цьку діти смйкають (шарпають) батька.
ТУЗЁМЕЦ ч., -мца тубілець.
ТУЗЁМКА ж. тубілка.
ТУЗЁМНЫ тубільний.
ТУЗІН ч. дюжина ж.; т. хустак дюжина хусток;
0 чбртау т. (тринадцять) чортове число.
ТУЛАВА с. тулуб ч.
ТУЛЇЦЬ недок. 1. тулйти, притуляти, притис
кати, притйскувати; вёцер туліу плацце да ног
вітер тулйв (притулйв, притискав) сукню до
ніг; 2. (до грудей, серця тощо) пригортати,
притйскувати, притискати, притуляти; жанчына туліпа да сябё дзіцй жінка пригортала
(притискувала, притискала, притуляла) до се
бе дитйну (дитя); 3. пестити, пестувати, го
лубити, приголублювати; маці т. сына мати
пестить (голубить, приголублює) сйна; 4. (ву
ха —у тварин) прищулювати, прищурювати;
5. (ховати що-небудь у щось) притискати, при
тйскувати; засовувати, запихати; хлбпцы тулілі галбвы у кауняры хлопці притискали го
лови до комірів; хлопці засовували (запиха
ли) голови в комірй; 6. перен. (ховати, бути
притулком для кого-небудь) приховувати, пе
реховувати; у час вайны лясы тулілі партызанау під час війни лісй приховували (перехо
вували) партизанів.
ТУЛЙГА ч. і ж. 1. блукач ч., блукачка ж, бур
лака ч. і ж., безпритульний, бездомний, без
притульна, бездомна; 2. розм. боягуз ч., бо
ягузка ж.
ТУЛЙННЕ с. блукання, блуканйна ж., бурла
кування, поневіряння.
ТУЛЙЦЦА недок. 1. переховуватися, ховатися;
лібдзі тулйліся па ляс&х люди переховувалися
(ховалися) по лісах; 2. блукати, бурлакувати,
поневірятися; (бродити; ухилятися від чогось
— ще) тинятися, швендяти, тулятися, хиля
тися; т. па свёце блукати (поневірятися) сві
том.
ТУМАН1, -ну ч. прям., перен. тум&н; над рЗчкай
узнім&уся т. над річкою підіймався (здіймав
ся) туман; т. у галавё туман у голові; т. у
вач&х туман в очах; 0 напусціць т. напустити
(пустити) туману (тум£н).
ТУМАН2 ч. істор. (грошова одиниця в Ірані) ту
ман.
ТУМАНІЦЦА недок. 1. туманйтися, туманіти;
удалечині -ніуся лес удалечині (удалині) туманйвся (туманів) ліс; 2. перен. туманитися,
туманіти; (утрачати здатність розуміти — ще)
паморочитися; вбчы -няцца перед очйма (в
очах) туман; галав& т. голова паморочиться.
ТУМАНІЦЬ 1. туманити; дым т. нёба дим туманйть нёбо; 2. перен. туманити; (позбавля
ти здатності розуміти — ще) паморочити;
слёзы -няць вбчы сльози туманять очі; вінб
т. галав^ вино паморочить голову; 3. (затем
нювати зміст слів) темнйти; крутйти; ён нёпгга т. він щось крутить.
ТУПАВУГОЛЬНЫ тупокутний.

ТУРЫЦЬ

ТУПАНЇНА ж. розм. 1. тупання с., тупанина;
тупотіння с., тупотання с.; гупання с.; 2. хо
діння с., тупання с., тупанйна. — Пор. тупаць.
ТУПАТНЙ ж. тупання с., тупанйна; тупотіння
с., тупотання с.; гупання с. — Пор. тупаць.
ТУПАЦЬ недок., ТУПНУЦЬ док. однокр. 1. розм.
(стукати ногами) тупати, тупнути, (підсил.
розм.) тупонути; (недок.) тупотіти, тупотати,
(розм.) тупкати; (створюючи глухий звук) гу
пати, гупнути, (недок. розм.) гопати; 2. недок.
розм. ходйти, тупати, тупцяти; ян& ледзь ту
пала вона ледь (лёдве) ходйла (тупала, туп
цяла); 3. (про коня тощо) бйти копйтом зёмлю; 4. недок. розм. танцювати.
ТУПЁЙШЫ прикм. вищ. ст. тупіший.
ТУПІК ч. орн. тошрёць.
ТУПЇК ч. 1. глухий кут, тупйк; (про вулицю)
глуха (сліпа) вулиця; 2. залізн. тупйк; 3. пе
рен. (безвихідне становище) безвихідь ж., глухйй кут; 0 паставіць (стаць) у т. зайтй в безвйхідь; ст&віць у т. заганяти в безвйхідь (у
глухйй кут).
ТУП1К0ВЫ 1. глухий; ~ая вуліца глуха (сліпа)
вулиця; 2. тупиковий; ~вая ст&нцыя залізн.
тупикова станція.
ТУПКІ розм. (про ґрунт, шлях) твердйй, бйтий,
утоптпний; (про шлях — ще) уторований; ~кае
дно раю твердё дно річки; ~кая дарбга бйтий
(уторований) шлях, бйта (уторована) дорога.
ТУПЫ у різн. знач, тупйй; (про звук) глухйй; т.
нож тупйй ніж; ~п&я сякёра тупа сокира; т.
нос баркаса тупйй ніс баркаса; т. пбгляд ту
пйй погляд; т. чалавёк тупа людйна; 0 т. жарт
заяложений (утёртий, банальний, тривіаль
ний) жарт.
ТУР1 ч. у різн. знач. тур; т. вальса тур вальсу;
апбшні т. шахматнага чзмпіянату останній тур
шахового чемпіонату; пёршы т. выбарау пёр
ший тур вйборів.
ТУР2 ч. військ., істор., гідротехн., спорт, тур.
ТУР3 ч. зоол. тур.
ТУРАВАЦЬ недок. 1. муз. вторувати, вторити;
2. (повторювати слова, звуки, тощо) повто
рювати.
ТУРАНЙ / ТУРАНЁ, -нйці с. туреня.
ТУРБАВАЦЬ недок. турбувати, непокоїти, три
вожити.
ТУРБАПОМПА ж. техн. турбонасос ч.
ТУРБАЦЫЯ ж. розм. турбота, турбування с.,
клопіт ч.
ТУРБОТНАСЦЬ ж. неспокій ч., занепокоєння
с., непокоєння с., тривога, тривожність, по
бивання с., хвилювання с.
ТУРБОТНЫ 1. занепокоєний; турботливий; т.
чалавёк турботлива людйна; ~ныя вбчы зане
покоєні очі; 2. неспокійний, тривожний, тур
ботний; ~ныя думы неспокійні (тривожні, тур
ботні) думи.
ТУРМА ж. у різн. знач, в’язнйця, тюрма.
ТУРНУЦЬ див. турыць.
ТУРПАН ч. орн. чернь-головня ж.
ТУРЙНЫ зоол. турячий; (який належить ту
рові) турів.
ТУРЙЦЬ недок., ТУРНУЦЬ док. розм. 1. (гна-
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ти, виганяти) турити, турнути; турнуць хлбпца з хатьі турнути хлопця з хати; 2. недок.
(нести, везти що-небудь громіздке) тягтй, тяг
нути, таскати; (розм.) перти, тарабанити, цу
пити, двйгати; 3. док. штовхнути, пхнути,
штурхнути.
ТУРЗМШЧЬІК ч. тюремник.
ТУР^МШЧЬІЦА ж. тюремниця.
ТУТ1 прислівн. 1. тут, отут; (розм.) тутечки, ту
теньки, отутечки, отутеньки; (ось тут — ще
розм.) осьде, осьдечки; 2. у знач. част. тут;
0 т. як т. тут і (тут як) вродйвся (уродйвся);
адна нага т., а другая там одна нога тут, а
друга — там; (рідше) на одній нозі; то там,
то т. то там, то тут; як т. і бьілб достеменно,
достоту, точнісінько; слово в слово; пра вбука памбука, а воук і т. присл. про вовка по
мовка, а вовк у хату (а вовк тут).
ТУР, род. тута, (про матеріал і зб.) туту ч. і
ТУТА ж. шовковиця ж., (обл.) морва ж.
ТУТАВОД ч. шовківнйк.
ТУТАВОДСТВА с. шовківнйцтво.
ТУТАВОДЧЬІ шовківнйцький.
ТУТАВЬІ шовковичний.
ТУТАВЬІЯ імен. мн. бот. шовковичні.
ТУТАКА прислівн. обл. тут, отут; (розм.) тутеч
ки, тутеньки, отутечки, отутеньки.
ТУТАУНІК, -ка, (про деревину й зб.) -ку ч. шов
ковиця ж; (обл.) морва ж.
ТУТАШНІ розм. тутешній.
ТУТУНЕЦ див. тьітунец.
ТУТУНЕВЬІ див. тьітуневьі.
ТУТУНЬ див. тьітунь.
ТУТУНЯВОД див. тьггунявбд.
ТУТУНЯВОДСТВА див. тьітунявбдства.
ТУТУНЯВОДЧЬІ див. тьітунявбдчьі.
ТУТ&ЙШЬІ тутешній; -шьія людзі тутешні лю
ди; т. настаунік тутешній учйтель; т. звичай
тутешній звйчай.
ТУФЕЛЬ, -фля ч. туфля ж.\ черевйк; туфлі мн.
туфлі; черевйки.
ТУФЛІК ч. зменш.-пестл. туфелька ж.; черевйчок; туфлікі мн. туфельки; черевйчки. —
Пор. туфель.
ТУХЛЇНА і ТУХЛІЇ ЦІ НА ж. розм. у різн. знач.
тухлятина.
ТУХЛЬІ тухлий.
ТУХНУЦЬ1 недок. прям., перен. гаснути, пога
сати.
ТУХНУЦЬ2 недок. розм. (ставати тухлим) тух
нути; (загнивати — ще) притухати.
ТУХНУЦЬ3 недок. прост. несхв. спати.
ТУШАВАЛЬШЧЬІК ч. тушувальник.
ТУШАВАЛЬШЧЬІЦА ж. тушувальниця.
ТУШАВАНЬІ тушований. —Див. ще тушаваць1.
ТУШАВАЦЦА1недок. 1. (ніяковіти, соромити
ся) знічуватися; 2. пас. тушуватися. — Пор.
тушаваць1.
ТУШАВАЦЦА2 недок. пас. тушуватися. — Пор.
тушаващА
ТУШАВАЦЬ1 недок. (обробляти тушуванням)
тушувати; т. малюнак тушувати малюнок.
ТУШАВАЦЬ2 недок. (у більярді) тушувати.

ТЬІГРЬІНЬІ

ТЗРТНАНЬІ кул. 1. дієприкм. тушкований;
2. прикм. тушкований. — Див. ще тушйць2.
ТУШОУКА1 ж. у різн. знач, тушування с.\ т.
малюнка тушування малюнка; палажйць -ку
на малюнак покласти тушування на малюнок.

ТУШОУКА2 ж . (у більярді) тушування с. —
Пор. тушаваць2.
ТУШЙРАВАЦЬ недок. і док. спорт, класти на
лопатки, покласти на лопатки.
ТУШЬІЦЦА1 недок. пас. гасйтися. — Пор. ту
шйць1.
ТУШЬІЦЦА2 недок. звор., пас. кул. тушкувати
ся. — Пор. тушйць2.
ТУШ ЙЦЬ1 недок. гасйти, (рідше) тушйти; т.
святлб гасйти світло; т. успйшкі рЗунасці гасйти спалахи ревнощів; т. папярбсу гасйти
цигарку; т. гнеу гасйти (угамовувати, утамо
вувати) гнів; 0 прьійсщ свечкі т. прийтй на
шапкобрання; снег салбмаю т. решетом воду
носйти (міряти, набирати); на вербі груші,
на осйці кислйці.
ТУШЙЦЬ2 недок., СТУШЙЦЬ док. кул. туш
кувати, стушкувати; тушйць агарбдніну туш
кувати городину (овочі).

ТУШФННЕ1 с. гасіння. — Пор. тушйць1.
ТУШФННЕ2 с. кул. тушкування. — Пор. ту
шйць2.
ТХАРАНЙ і ТХАРАНЕ, -няці с. тхореня, тхорик ч.
ТХАРОВЬІ (про хутро тхора та вироби з нього)
тхорячий, тхоревий; ~вая шапка тхоряча (тхо
рева) шапка.

ТХАРЙНЬІ (який стосується тхора; який на
лежить тхореві; який нагадує тхора) тхоря
чий, тхоревий; ~ная нара тхорйча (тхорева)
нора; т. тварьік тхоряче (тхореве) лйчко.
ТХАЦЬ недок. безос. розм. (чьш) тхнути; тхае
нечьім кісльїм тхне чймось кйслим.
ТХЛАНЬ ж. розм. 1. (болотисте місце) трясо
вина, драговина, драгва, мочар ч., мочарі мн.\
2. (гниль, цвіль і т. ін) гнилйзна, гниль, гни
лятина; (про дерево — ще) трухлявина, трух
лятина.

ТХЛЇНА ж. тільки одн. (гнилий запах) тухлість.
ТХЛО с. обл. (гнилий запах) тухлість.
ТХНУЦЬ (чьш) недок. безос. прям., перен. тхну
ти; тхнула ілам тхнуло мулом; ад ягб слбу тхну
ла паг&рдай від його слів тхнуло погордою.
ТЬІ, йод., знах. цябе, дав., місц. табе, ор. таббй,
таобю; мн. ви; І. займ. особ. ти; забйць цябе
не маю сільї тебе забути не маю сйли; табе
пара ужо дамбу тобі пора вже додому; 2. у
знач. част. розм. дав. тобі; г§та табб не абй
што це тобі не абйщо; 0 бьщь на тьі бути на
ти; Бог цябе вбдае Бог тебе знає; калі тьі
курЗц, то насі люльку і тьггунбц прик. брат
мій, а хліб їж свій; брат бр&том, сват сватом,
а гроші не рідня; на табб, Ббжа, што мне
нягбжа прик. на тобі, небоже, що мені него
же; на тобі, Данйло, що мені немйло.
ТЬІГР ч. тигр.
ТЙГРАВЬІ тйгровий; ~вая шкура тйгрова шкура.
ТЬІГРАШІ / ТЬІГРАНе, - няці с. тигреня.
ТЬІГРЬІНЬІ тйгрячий; т. след тйгрячий слід.
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ТЙДЗЕНЬ, -дня ч. тиждень; на тым тьідні на
тому тйжні; раббчы т. робочий тиждень; кбжНЫ т. щотйжня, щотижнево, кбжний тйждень; 0 без гбда т. без ночі не тутешній (хто
де); сем пятніц на тйдні прик. сім п’ятниць

на тйждень.
ТЫДНЁВ1К ч. щотижневик, тижневик.
ТЫДНЁВЫ тижневий; т. план тижневий план.
ТЬІЛЇКАЦЬ і ТЬІЛІЛЇКАЦЬ недок. розм. терлйкати, тілікати, пілікати, цигикати.
ТЫНК, род. тынку ч. (оздоблювальний розчин із
суміші в'язких речовин) штукатурка ж., тиньк;
сухі т. сух& штукатурка (сухий тиньк).
ТЫНКАВАЛЬНЫ штукатурний, тинькарський.
ТЫНКАВАННЕ с. (дія) штукатурення, тиньку
вання
ТЫНКАВАНЫ і ТЫНКОВАНЫ штукатуре
ний, тинькований. — Див. ще тынкав&ць.
ТЬІНКАВАЦЦА недок. пас. штукатуритися, тинь
куватися.
ТЫНКАВАЦЬ недок. штукатурити, тинькувати.
ТЫНКОУКА ж. 1. (дія) штукатурення, тинь
кування; (шар тиньку) штукатурка, тиньк ч.
ТЫНКОУШЧЫК ч. штукатур, тинькйр.
ТЫНКОУШЧЫЦА ж. штукатурниця, тинькарка.
ТЫП ч. 1. -пу у різн. знач. тип; тыпы пасажырскіх самалётау тйпи пасажйрських літаків; т.
квёткавых раслін тип квіткових рослйн; твар
мангбльскага -у облйччя монгольського тйпу; нарбдны т. народний тип; т. слбуніка тип
словника; 2. -па (про людину) тип; (підозрілий
— ще обл. ) поява ж.; да мянё падышбу н£йкі
т. до мене підійшов якййсь тип.
ТЬІПОВА і ТЬІПЇЧНА прислівн. типово.
ТЬІПОВАСЦЬ і ТЬІПЇЧНАСЦЬ ж. типовість.
ТЫПОВЫ і ТЬІПІЧНЬІ типовий; т. выпадак
типовий вйпадок; т. вббраз типовий образ.
ТЫРАЖ ч . тирйж, наклйд; т. газёты тираж (на
клад) газети; т. дзяржаунай пазыю тираж дер
жавної позики.
ТЫРАЖАВАНЫ тиражований.
ТЫРАЖАВАЦЬ недок. і док. полігр. тиражува
ти.
ТЬІРЧАЦЬ див. тарч&ць.
ТЬІРЧМА див. тарчм&.
ТЙСЯЧА ж. тйсяча; ~чы мн. (велика кількість
чого-небудь) тйсячі, безліч, сйла-силённа.
ТЫСЯЧАГАДОВЫ і ТЬІСЯЧАГОДНІ тисячо
річний, тисячолітній.
ТЫСЯЧАГАЛОУ, -лбву ч. бот. стоголовник.
ТЬІСЯЧАГОДЦЗЕ с. тисячоріччя, тисячоліття.
ТЙТУЛ ч. у різн. знач, тйтул; т. графа тйтул
ф£фа; т. набір&ецца буйным шрыфтам тйтул
набирають велйким шрйфтом.
ТЫТУНЕСУШЙЛКА ж. тютюносушарка.
ТЫТУНЁЦ і ТУТУНЁЦ, -нц£ ч. зменш.-пестл.
розм. тютюнець.
ТЫТУНЁВЫ і ТУТУНЁВЫ тютюновий; т. дым
тютюновий дим; т. ліст тютюнове лйстя
(лист); -вая ф&брыка тютюнова фабрика; вбчы -вага кблеру очі тютюнового кольору.
ТЫТУНЬ / ТУТУНЬ, -ню ч. тютюн.

ТЗЛЕКІНАЗДЬІМКА

ТЬІТУНЯВОД і ТУТУНЯВОД ч. с.-г. тютюн
ник.
ТЬІТУНЯВОДСТВА /ТУТУНЯВОДСТВА с. с г. тютюнництво.
ТЬГГУНЯВОДЧЬІ / ТУТУНЯВОДЧЬІ с.-г. тю
тюнницький.
ТЬІЦ виг. у знач. прис. розм. тик, тиць; (для
вираження уколу — розм.) штрик.
ТЙЦКАННЕ с. розм. тйкання; тйцяння; штри
кання; штурхання; штовхання.
ТЙЦКАЦЦА недок. розм. тйкатися, (розм.) тйцятися.
ТЬІЦКАЦЬ недок., ТЬІЦНУЦЬ док. однокр. тйкати, ткнути, тйкнути; (розм.) тйцяти, тйцьнути; (палицею тощо; чимось гострим — ще)
штрикати, штрикнути, штриконути; (пали
цею й т. ін.; пхати — ще розм.) штурхати,
штурхнути, (підсил.) штурхонути; (пхати —
ще) штовхати, штовхнути; (совати чимось —
ще розм.) шурхати, шурхнути; -каць у нос тйкати в ніс; пальцам -каць тйкати (тйцяти,
штрикати) п&льцем; -каць у вбчьі тикати в очі.
ТЙЧЬІЦЦА (каго-чаго) недок. стосуватися; (із
запереченням «не» — ще) обходити; г§та мяне
не т. це мене не стосується (не обходить);
п§та не т. спр&вьі це не стосується справи.
ТЙШЧЬІЦЦА недок. розм. пролазити, пролі
зати; пропихатися; просовуватися, просува
тися.
ТЗАТР ч. у різн. знач, театр; драматмчнм т. драматйчний театр; т. ваенньїх дзеянняу театр
воєнних дій; анатамічнм т. анатомічний те
атр; акадзмічньї т. академічний театр; зяленьї
т. зелений театр.
ТЗАТРАЛІЗАВАНЬІ театралізований.
ТЗАТРАЛІЗАВАЦЬ недок. і док. театралізувати.
ТЗАТРАЛЬНЬІ у різн. знач, театральний; -ная
зіиіа театральна зала, театральний зал; -ная
пбза театральна поза.
ТАБЕЛЬ, -бля ч. свердел, свердло с.
ТФЗІС ч. і Т&ЗА ж. теза ж., тезис ч.
Т^ЗІСНЬІ тезисний, тезовий; ~ная фбрма дакл£да тезисна (тезова) форма доповіді.
ТЗКСТ, род. тексту у різн. знач, текст; запіс&ць
т. к&зкі записати текст казки; перакл&д англійскага -ту переклад англійського тексту;
знбска пад -ам вйноска під текстом.
ТФКСТАВЬІ текстовйй.
ТЗКСТЙЛЬ, -лю зб. ч. текстйль.
ТЗКСТЙЛЬШЧЬІК ч. текстйльник.
ТЗКСТЙЛЬШЧЬІЦА ж. текстильниця.
ТЗЛЕАПОВЕСЦЬ ж. телеповість.
ТЗЛЕБАЧАННЕ с. телебачення.
ТЗЛЕВЇЗАР ч. телевізор.
ТЗЛЕВЬІМЯРАЛЬНЬІ телевимірювальний.
ТЗЛЕВЬІМЯРФННЕ с. спец, телевимірювання.
ТЗЛЕВЯШЧАННЕ с. телемовлення.
ТЗЛЕГРАМА ж . телефама.
ТЗЛЕГРАФ ч . телефаф; па -ф е телефафом.
ТЗЛЕГРАФАВАНЬІ телеграфований.
ТЗЛЕГРАФАВАЦЬ недок. і док. телефафувйти.
ТЗЛЕЗДЙМКА ж. телезнімання с.
ТЗЛЕКІНАЗДЬІМКА ж. телекінознімйння с.
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ТЭЛЕК1РАВАЛЬНЫ телекерований.
ТЭЛЕК1РАВАННЕ с. телекерування, телеуп
равління.
ТЭЛЕМАСТАЦТВА с. телемистёцтво.
ТЭЛЕПАСТАНОУКА ж . телевистава.
ТЭЛЕПЕРАДАТЧЫК ч. техн. телепередавач.
ТЭЛЕПРЫЁМН1К ч. телеприймач.
ТЭЛЕРАЗВЁДКА ж. телерозвідка.
ТЭЛЕСУВЯЗЬ ж. телезв’язбк ч.
ТЭЛЕФАН1РАВАННЕ с. телефонування.
ТЗЛЕФАНІРАВАЦЬ недок. і док. телефонувати.
ТЭМПЕРАВАНЫ муз. темперований.
ТЭМПЕРАВАЦЦА недок. пас. муз. темперува
тися.
ТЭМПЕРАВАЦЬ недок. і док. темперувати.
ТЭМПЕРАТУРА ж. у різн. знач. температура;
абсалютная т. абсолютна температура; кри
тичная т. критйчна температура; пакаёвая т.
кімнатна температура.
ТФПАННЕ с. розм. тупання, тупанйна ж.
Т&ПАЦЬ недок. розм. 1. (іти) тупати, дріботіти
[ногами], дріботати [ногами], тупцювати, тю
пати, дрібцювати; (іти, роблячи часті кроки)
чимчикувати; 2. (ходити невпевнено, почина
ти ходити — про дітей) тупати, тупцювати,
тюпати.
Т&ПЦІК ч. розм. черевйчок, капчик (звичайно
про дитяче взуття).
ТЭРАСА ж. у різн. знач, тераса; траншЗйныя
~сы с.-г. траншейні тераси; дача з ~сай дача
з терасою; рачн&я т. річкова тераса.
ТЭРАСАВАНЫ спец, терасований.
ТЭРАСАВАЦЦА недок. пас. спец, терасуватися.
ТЭРАСАВАЦЬ недок. і док. спец, терасувати.
ТЭРАСАВЫ терасний.
ТЭРАСКЁН, -ну ч. бот. білолізник.
ТЭРМААДЧУВАЛЬНЫ термочутлйвий.
ТЭРМААПРАЦОУКА ж. техн. термообробка.
ТЭРМА13АЛЯВАНЫ техн. термоізольований.
ТЭРМА13АЛЙЦЫЯ ж. техн. термоізоляція.
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ТЗРМАУСТОЙЛІВАСЦЬ ж. техн. термостій
кість, термотрйвкість.
ТЭРМАУСТ0ЙЛ1ВЫ техн. термостійкий, термотривкйй.
ТЭРМАЙД, -ду ч. розм. термоотрута.
ТЭРМАЙДЗЕРНЫ фіз. термоядерний.
ТЭРМАЙДЗЕРШЧЫК ч. розм. термоядерник.
ТЕРМІН1, - ну ч. (певний проміжок часу; визна
чений час, до настання якого має щось відбу
тися, закінчитися й т. ін.) термін, (рідше)
строк, реченець; мёсячны т. місячний термін
(строк, реченець)* найлёпшьля ~ны для сяубй
найліпші (найкращі) терміни (строки) для
сівбй; скбнчыць раббту ранёй ~ну завершити
(закінчйти, скінчйти) роботу раніше від тер
міну (строку, реченця); 0 у т. вчасно.
ТЕРМІН2, -на ч. (слово або словосполучення на
позначення певного поняття в науці, техніці,
мистецтві та ін.) термін; філасбфскія ~ны
філософські терміни; мовазн&учыя ~ны мо
вознавчі терміни; юрыдычныя ~ны юридйчні
(правнйчі) терміни; паляушчыя ~ны мислйвські терміни.
ТЭРМ1НАВАНЫ недок. термінований.
ТЗРМІНАВАЦЬ недок. і док. наук, термінувати.
Т&ФТ&ЛІ тільки мн. кул. тюфтельки.
ТЭХАГЛЙД, -ду ч. (тэхшчны агляд) техогляд
(технічний огляд).
ТЭХАДДЗЁЛ ч. (тэхшчны аддзёл) техвідділ (тех
нічний відділ).
ТЭХВУЧОБА ж. (тэхшчная вучбба) технавчання с. (технічне навчання).
ТЕХНІКА ж. у різн. знач, техніка; перадавая т.
передова техніка; высбкая т. ігрьі висока тёхніка гри; т. бяспекі тёхнжа безпёки; 0 па
апбшняму слбву ~кі за останнім словом тёхніки.
ТЭХН1ЧНЫ у різн. знач, технічний; ~ная адукацыя технічна освіта; ~ныя культуры техніч
ні культури; т. мінімум технічний мінімум; т.
рэд&ктар технічний редактор.
ТЭХРАБОТН1К ч. (тэхшчны раббтнік) техпрацівнйк (технічний працівник).

У
У1(перед словами, що починаються на у, ва, уъъ)
прийм. 1. з род. у різн. знач, у, (перед словами,
що починаються на «у» та ін. голосні) в; у
мужчыны сівьія валасы у чоловіка сйве во
лосся; у ягб баліць галава у нього болйть го
лова; прасіць кнігу у вучня просйти кнйжку в
учня; шыць палітб у крауцй шити пальто в
кравця; жыць у таварыша жйти в товариша;
вучыцца у старейших учйтися (навчатися) в
старших; у канюшыны трайчасты ліст у конюшйни трійчасте лйстя; 2. зі знах. у різн.
знач. у (в), до; уёхаць у лес заїхати до лісу (в

ліс); запіс&ць у сшьггак записати до зошита
(в зошит); зайсці у шкблу зайтй до школи (в
школу); дарбга у гбрад дорога (шлях) до міста
у місто); паглядзбць ва усе бакі подивйтися
поглянути) на всі боки (навсібіч); пайсці у
актриси пітй в акторки (в актрйси); паступіць у інститут вступйти до інституту (в ін
ститут); пусцщца у скбкі пітй (пуститися, по
гнатися) в танець; (розм.) пітй в скоки; вбриць у перамбгу вірити в перембгу; гулйць у
шашкі грати в шашки; глядзець у акно диви
тися у вікно; адз&ти у фбрму одягнутий у
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форму; запрЗгчы у с&ні запрягтй в сани; пафарбаваць у зялёны кблер пофарбувати в зе
лений колір; ператвбрым зямлю у квггнёючы
сад перетворимо землю на квітучий сад;
кл&сці сена у кбпы класти сіно в копйці; паставіць у сувязь поставити у зв’язок; увесь у
дзёда весь (увесь) у діда, викапаний дід; у
мірньї час у мйрний час; у сераду у середу; у
святы у свята; адзін раз у год одйн раз на рік;
плбшча у два гектары площею два гектари; у
два разы болып удвічі (у два рази) більше; у
пёршую чаргу передусім; сказ&ць у апрауд&нне
сказати для вйправдання; прьійшлі у гбсці
прийшлй в гості; кбудра у клётку картата
ковдра; сшытак у адн^ лшёйку зошит в (на)

одну лінійку; 3. зі знах. (для позначення на
пряму дії на предмет) у (в); (з дієсловами страляць і т. ін — ще) по (кому-чому)\ стукаць у
акнб стукати у вікно; страляць у праціуніка
стрілйти в протйвника (у ворога, по протйвникові, по протйвнику, по ворогу, по воро
гові); 4. зі знах. (до чогось, досягаючи чого-не
будь) до (чого), по (що); намялб снёгу у пбяс
намело снігу до пояса (по пояс); трава у ка
лёна трава до колін (по коліна); 5. зі знах.
(іти для того, щоб зібрати, заготовити щонебудь) по (що); на (що); пайсщ у грыбы пітй
по грибй; пайсці у зараббткі пітй на заробіт
ки; хадзілі у маліньї ходйли по малйну; пайсщ
у рыбу пітй по рйбу (розм.: на рйбу); 6. з місц.
у; у лёсе у лісі; сняжьінкі кружылкя у павётры
сніжйнки кружляли в повітрі; прачытаць у
газёце прочитати в газеті; боль у нагах біль у
ногах; стаяць у дзвярах стояти у дверях; гЗта
былб у червені це було в червні; у маладбсці
у молодості, замолоду; у хуткім часе незаба
ром, невдовзі; расказау усё у двух слбвах роз
повів усе двом£ (кількома) словами; жыць у
згбдзе жйти в злагоді; усё бьілі у зббры усі
зібралися; разбір&цца у фактах розумітися на
фактах; нястбмны у пбшуках нестомний у по
шуках; быу у валёнках був у валянках (у ва
лянцях, у повстяниках) жанчына у бёлым хал£це жінка в білому халаті; вбкны у вагбнах
вікна у вагбнах; ва усякім выпадку у всякому
(у кожному) разі; у кірунку да гбрада у на
прямку (у напрямі) до міста; ва усех напрамках у всіх напрямках (напрямах).
У2 виг. 1. (для вираження здивування, здогаду,
згадування, пізнавання) о, ой; у, які дужы! о
(ой), якйй дужий; 2. (для вираження докору,
погрози) от, у; (докору — ще) ет; у, я табё
дам! от (у), я тобі дам!; 3. (звуконаслідуван
ня): у-у гу-у.
УАРАЦЬ док. розм. (змогти обробити оранням)
вйорати; дзёран так урбс, што не уараць дёрен
так уріс, що не вйореш.
УБАВІЦЦА див. убаулйцца.
УБАВІЦЬ див. убауляць.
УБАЁДАЦЬ док. обл. 1. позбутися; (убити —
ще розм.) пристукнути, уколошкати, ухёкати;
2. (марно витратити) розтрйнькати; у. грбшы розтрйнькати гроші.
УБАЙДОСІЦЬ док. розм. 1. (убити) пристук
нути, уколошкати, ухёкати; 2. (примусово по
містити кудись; ув'язнити) запроторити;

-дбсілі у турму запроторили в тюрму (у в’яз-

нйцю).
УБАКУ прислівн. прям., перен. осторонь; (для
позначення місця — ще) поодаль, узбіч; (розм.)
відсторонь; у. ад дарбгі осторонь (поодаль,
узбіч) від дороги; стаяць у. стояти осторонь.
УБАРАНЇЦЦА док. розм. 1. захистйтися, оборонйтися; відборонйтися; у. ад вбрага захис
тйтися (оборонйтися, відборонйтися) від во
рога; 2. уберегтйся, оберегтйся; устерегтйся;
у. ад хварббы уберегтйся (оберегтйся, усте
регтйся) від хвороби.
УБАРАНІЦЬ док. розм. 1. захистйти, оборон йти; (від кого-чого — ще) відборонйти; 2. убе
ре гтй, оберегтй; устерегтй; не убаранілі дзіця
ад прастуды не вбереглй (обереглй, встереглй) дитину (дитя) від застуди (простуди); у.
ад пажару убере гтй (оберегтй, устерегтй) від
пож Єж і ; у. ад смёрш уберегти (оберегтй, ус
терегтй) від смерті.
УБАРОНЕНЬІ 1. захйщений, оборонений; від
боронений; 2. уберёжений, оберёжений, устерёжений. — Див. ще убараніць.
УБАРОЦЬ док. обл. ударити [рогами], буцну
ти; уколоти [рогами].
УБАУКА ж . розм. (дія) змёншення с., (незак.
д. — ще) змёншування с.; укорочення с., (не
зак. д. — ще) укорочування с.; знйження с.,
(незак. д. — ще) знйжування с. — Пор. убау
ляць.

УБАУЛЁННЕ с. (дія) змёншення, (незак. д. —
ще) змёншування, укорочення, (незак. д. —
ще) укорочування; знйження, (незак. д. —
щеі знйжування.
УБАВЛЕНЫ змёншений, укорочений. — Див.
ще убаулйць.
УБАУЛЯЦЦА недок., УБАВІЦЦА док. 1. мёншати, помёншати, зменшуватися, зменши
тися; (про воду й перен. — звичайно) спадати,
спасти, (про багато, про все) поспадати;
кблькасць студінтау -вілася кількість студен
тів зменшилася; 2. утрачати вагй, утратити
вагй, здавати на вазі, здати на вазі, зменшу
ватися у вазі, зменшитися у вазі, знйжувати
вагу, знйзити вагу; 2. недок. пас. зменшува
тися, укорочуватися; знйжуватися.
УБАУЛЙЦЬ недок., УБАВІЦЬ док. зменшува
ти, змЄншити ; укорочувати, укоротйти, (ба
гато, усе) повкорочувати; знйжувати, знйзи
ти; -віць цану змЄншити (знйзити) ціну;
-віць крок зменшити крок, укоротйти ходй
(ходу, крок); -віць рукау укоротйти рукав;
-віць святлб змЄншити світло; 0 ні -віць ні
прьібавіць а) у знач, прикм. вйкапаний (не
стеменний, достємЄнний ) [такйй, як] (хто,
що); б) у знач, прислівн. достоту (точнісінько,
нєстємЄнно, достємЄнно [такйй, як] (хто, що).
УБАЧАНЫ у різн. знач, побачений.
УБАЧЬІЦЦА док. 1. побачитися; я хацёу бы
зноу з таббй у. я хотів би знову (знов) з тобою
побачитися; -чымся праз два тьідні побачи
мося чЄрез два тйжні; 2. уявйтися, здатися.
УБАЧЫЦЬ док. у різн. знач, побачити, (рідко)
убачити; (розм.) углядіти, угледіти, уздріти;
ён -чыу на сталё ябльїкі він побачив на столі
яблука; у. у жьіцці мнбга гбра побачити в
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житті багато горя; ён ~чыу каля бёрага дзве
лбдкі він побачив (углядів, угледів, уздрів)
коло (біля) берега два човнй; здалёк яна ~ла
аутббус здалеку вона побачила (угляділа, уг
леділа, уздріла) автобус; у. сваю памылку по
бачити свою помйлку; пракурбр ~чыу у гЗтым
парушэнне закбну прокурор побачив у цьому
порушення закбну; што яна у ім -чыла? що
вона в ньому побачила (знайшла)?; О у. свет

побачити світ, повидати світу.
УБЕРАГАЦЦА недок. звор., УБЕРАГЧЬІСЯ док.
1. уберігатися, уберегтйся, оберігатися, оберегтйся; устерігатися, устерегтйся; уберагчьіся ад прастуды уберегтйся (оберегтйся, усте
регтйся) від застуди; 2. недок. пас. уберігати
ся, оберігатися; устерігатися.
УБЕРАГАЦЬ недок., УБЕРАГЧЬІ док. уберіга
ти, уберегтй, оберігати, оберегтй; устерігати,
устерегтй; ~чы ад захвбрвання убере гтй (оберегтй, устерегтй) від захворювання; ~чы раслшы ад марбзу убере гтй (оберегтй, устерегтй)
рослйни від морозу.
УБЕРАЖОНЬІ убережений; устережений. —
Див. ще уберагаць.
УБ1НТАВАНЫ /УБІНТОВАНЬІ забинтований.
— Див. ще убінтбуваць.
УБІНТОУВАЦЬ недок., УБІНТАВАЦЬ док. за
бинтовувати, забинтувати; -ваць раны забин
тувати рани.
УБІРАННЕ с . (дія) 1 . збирання; складання;
2. убирання, прибирання; чепуріння, приче
пурювання; уквітчування, заквітчування;
3. убирання, усмоктування; 4. заправляння.
— Пор. убіраць1, убіраць2 1, 7.
УБІРАЦЦА1недок., УБРАЦЦА док. 1. (набува
ти привабливого вигляду; гарно вдягатися)
убиратися, убратися, прибиратися, прибра
тися; (розм.) чепурйтися, причепурюватися,
причепурйтися; вичепурюватися, вйчепуритися; (зеленню, квітами — звичайно) уквітчу
ватися, уквітчатися, заквітчуватися, заквіт
чатися; 2. док. розм. (про врожай) упоратися,
управитися; убрацца са збажынбю упоратися
(управитися) зі збіжжям; 3. недок. пас. зби
ратися, складатися; убиратися, прибирати
ся; причепурюватися; квітчатися, уквітчува
тися, заквітчуватися; заправлятися; 0 убірацца у сілу а) (мужніти) убиватися в сйлу (по
тугу); набиратися сйли (потуги); убиватися
в колодочкй (в пір’я, в пера, в пір’ячко); б)
(міцніти матеріально; зміцнюватися організа
ційно; рости та ін.) убиватися в сйлу (в по
тугу); набиратися сйли (потуги); убір&цца у
тбгу (каго-чаго) убиратися в тогу (кого-чого);
не поп — не убірайся у рызы присл. як не піп
— не мйкайся в рйзу; як не коваль, то й рук
не погань; убрацца у пёр’е убйтися в коло
дочкй (в пір’я, в пера, в пір’ячко). — Пор.
убіраць1, убіраць2 7.

УБІРАЦЦА2 недок., УВАБРАЦЦА док. 1. (по
трапляти всередину чого-небудь, утягувати
ся) убиратися, убратися; усмоктуватися, ус
моктатися; 2. розм. (заселятися куди-небудь)
уселятися, уселйтися; мы нядауна увабраліся
ми недавно (нещодавно) вселйлися; 3. розм.
(куды-небудзь) забиратися, убиратися, заби
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ватися; єн увабрауся у гушчар він забрався
(забйвся, зайшов) у хащі (гущавину, гущину).
УБІРАЦЬ1недок., УБРАЦЬ док. 1. (урожай) зби
рати, зібрати; (у копиці й т. ін.) складати,
скласти, (багато, усе) поскладати; 2. (нада
вати гарного вигляду, прикрашати тощо)
убирати, убрати; (давати лад) прибирати,
прибрати; (розм.) чепурйти, причепурювати,
причепурйти, вичепурювати, вйчепурити;
(зеленню, квітами — звичайно) квітчати, уквіт
чувати, заквітчувати, заквітчати, (багато, усе)
позаквітчувати; закосйчувати, закосйчити,
замаювати, замаїти, замаяти.
УБІРАЦЬ2 недок., УВАБРАЦЬ док. 1. убирати
увібрати; усмоктувати, усмоктати; рака не
паспявае увабраць ваду річка не встигає ввіб
рати воду; расліньї убіраюць вільгаць рослйни
вбирають (всмоктують) вологу; 2. (про шию,
голову тощо) утягувати, утягнути, (багато,
усе) повтягувати; засовувати, засунути, (ба
гато, усе) позасовувати; упихати, упхнути,
(багато, усе) повпихати; єн увабр&у галаву у
каунер він утягнув (засунув, упхнув) голову
в комір; 3. розм. схоплювати, схопйти; разведчьікі увабралі язьїка розвідники схопйли
язика; 4. (уміщати; перен. — набувати певних
властивостей) убирати, увібрати; єн увабрау
перадавьія пбглядьі він увібрав передові по
гляди; 5. ловйти, зловйти; єн сення шчупака
увабрау він сьогодні щуку зловйв; 6. розм.
(з'їдати) уминати, ум’яти; увабраць місу ка
пусти ум’яти мйску капусти; 7. заправляти,
заправити; увабраць кашулю у штаньї запра
вити сорочку в штанй.
УБЛЬІТАНЬІ 1. уплутаний, заплутаний; 2. об
плутаний; 3. перен. уплутаний. — Див. ще убльітваць.

УБЛЙТВАННЕ с. 1. уплутування, заплутуван
ня; 2. обплутування; 3. перен. уплутування.
УБЛЬІТВАЦЦА недок., УБЛЬІТАЦЦА док.
1. уплутуватися, уплутатися, заплутуватися,
заплутатися; у валасьі ублмталася галінка у
волосся вплуталася гілочка; ублмтацца у дрот
заплутатися в дроті; 2. перен. уплутуватися,
уплутатися; убльїтацца у чужую справу уплу
татися в чужу справу.
УБЛЬІТВАЦЬ недок., УБЛЬГГАЦЬ док. 1. уплу
тувати, уплутати, заплутувати, заплутати;
2. обплутувати, обплутати; ублйтаць валенак
вярбукамі обплутати валянок (валянець, пов
стяник) мотузками; 3. перен. уплутувати, уплу
тати; ублйтаць у непрьіемную справу уплутати
в неприємну справу.
УБОГІ 1. убогий, бідний; злиденний, нужден
ний; (розм.) мізерний; ~гая веска убоге (бід
не, злиденне, нужденне) село; ~гія србдкі зли
денні (нужденні, мізерні) кошти; 2. (який за
слуговує на жалість) злиденний, нужденний,
жалюгідний; у. вьігляд злиденний (нужден
ний, жалюгідний) вйгляд; 3. (малозмістовний) нікчемний; убогий, бідний; у. спектакль
нікчемна вистава; ~гая фант&зія убога (бід
на) фантазія.
УБОїНА ч. і ж. розм. знев. (про чоловіка) ледар
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4., ледащо ч. і с., неслух ч.: (про жінку) ле
дарка ж., лед&що с.
УБОРАЧНА-ТРАНСПАРТНЫ с.-г. збиральнотрінспортний.
УБОРАЧНАЯ у знач. імен. с.-г. збиральна.
УБОРАЧНЫ с.-г. збир&льний; ~ная пар& зби
ральна пор£; ~ная техніка збир&льна техніка.
УБОРКА ж . збирання; складання; у. Фрадж&ю
збирання врожаю. — Пор. убір&ць1 1.
УБРАНАСЦЬ ж . ошатність, нарядність.
УБРАННЕ с. 1. (одяг) убрання, убір ч., наряд
4., (ритор.) стрій ч., (поез., ритор) шати;
2. прикраса ж., окраса ж., оздоблення,
оздоба ж.; снег — бёлае убранне зямлі сніг —
біла окраса (оздоблення, оздоба) землі;
3. (зовнішня оздоба) оздоблення, убрання.
УБРАНСТВА с. розм. 1. (одяг) убрання, убір ч,
наряд ч., стрій ч., (поез., ритор.) шати;
2. (зовнішня оздоба) оздоблення, убрання.
УБРАНЫ 1. дієприкм. зібраний; складений;
2. убраний; прибраний; причепурений, вйчепурений; уквітчаний, заквітчаний, закосйчений, замаяний; 3. прикм. ошатний, наряд
ний, [гарно, пйшно, чепурно, розкішно] вбра
ний (одягнений); (прикрашений) гарний, чепурнйй, пйшний. — Див. ще убіраць1.
УБРАЦЦА див. убір&цца1 1, 2
УБРАЦЬ див. убір&ць1.
УБРУКАВАНЬІ і УБРУКОВАНЬІ розм. вйбрукуваний, вймощений. — Див. ще убрукбуваць.
УБРУКОУВАЦЬ недок., УБРУКАВАЦЬ док.
розм. брукувати, вибруковувати, вйбрукувати, вимощувати, вймостити; убрукаваць усю
вуліцу вйбрукувати (вймостити) всю вулицю.
УБУДАВАННЕ с. (дія) вбудування, (незак. д.
— ще) вбудовування.
УБУДАВАНЬІ дієприкм. вбудований —Див. ще
убуд6?ваць.

УБУДОУВАЦЦА недок. пас. вбудовуватися.
УБУДОУВАЦЬ недок., УБУДАВАЦЬ док. вбу
довувати, вбудувати.
УБУХАЦЦА док. розм. (упасти куди-небудь) ус
кочити, улетіти; у. у канаву ускочити (улеті
ти) в канаву.
УБУХАЦЬ док. розм. 1. (у великій кількості
влити, всипати й т. ін.) убухати; у. тры вядрьі
вады убухати три відра водй; І . вйтратити
[м£рно] (розм.) угатйти; у. шмат грбшай угатйти багато грошей.
УБЫВАНИЕ с. меншання, зменшування, змен
шення. — Пор. убыв&ць.
УБЫВАЦЬ недок., УБЙЦЬ док. 1. меншати,
поменшати, зменшуватися, зменшитися; (про
воду й перен. — звичайно) спадати, спасти,
(про багато, про все) поспадати; у раці убыла
вад& у річці спала водй; убыу дзень поменшав
(зменшився) день; 2. док. (звичайно із запере
ченням «не») прожити, пробути; ён не уиыу
дбуга у Мінску він не прожив (не пробув) дов
го в Мінську; 3. розм. док. ужитися, зжйтися,
прожйти; з таббю ніхтб не убудзе з тобою ніхто
не вживеться (не зживеться, не проживе).
УВА див. у1.
УВАБРАНЫ розм. 1. увібраний; усмоктаний;
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2. зловлений; 3. ум’ятий; 4. заправлений. —
Див. ще убіраць2 1, 5, 6, 7.
УВАБРАЦЦА див. убір&цца2.
УВАБРАЦЬ див. убір&ць2.
УВАГА ж. у різн. знач, увага; звярн^ць ~гу звер
нути увагу; в&ртьі увагі вартий уваги- 0 быць
у цЗнтрьі ув£гі бути в центрі уваги; вйпусціць
(упусщць) з-пад ~гі вйпустити з уваги, спустйти з очей (з ока, з уваги); мець на ув&зе
мати на увазі; прыняць пад ~гу узяти до уваги
(на увагу); пакінуць без ~гі лишйти (залишйти) без уваги.
УВАГНАНЫ 1. загнаний; 2. загнаний, забйтий. — Див. ще уганйць.
УВАГНАЦЬ див. уганяць.
УВАГНУТАСЦЬ / УГНУТАСЦЬ ж. угнутість,
увігнутість.
УВАГНУТЬІ і УГНУТЫ 1. угнутий, увігнутий;
2. похнюплений; опущений; 3. зігнутий. —
Див. ще угін&ць.
УВАГНУЦЦА див. угінацца.
УВАГНУЦЬ див. угінаць.
УВАЖАЦЬ недок. обл. уважати, зважати; у. размбву скбнчанай уважати розмову скінченою;
~ючы на тагач&сны стан зважаючи (уважа
ючи) на тогочасний стан.
УВАЖЛІВА і УВАЖНА прислівн. 1. (ставитися
з увагою до кого, чого) уважно; 2. (зосередже
но) уважно, пйльно; 3. (з піклуванням) уваж
но, дбайлйво, турботливо; 4. поважно, важ
ливо.
УВАЖЛІВАСЦЬ і УВАЖНАСЦЬ ж . 1 . уваж
ність; уважливість; 2. уважність, пйльність;
3. уважність, уважливість, дбайлйвість, тур
ботливість; 4. поважність, важлйвість.
УВАЖЛ1ВЫ 1. уважний; (який виявляє увагу —
ще) уважливий; у. вучань уважний учень;
~вае чытанне уважне читання; 2. (зосередже
ний) уважний, пйльний; у. пбзірк уважний
(пйльний) погляд; 3. уважний, уважливий,
дбайлйвий, турботливий; у. гаспад&р уваж
ний (уважливий, дбайлйвий, турботливий)
господар; 4. (вагомий) поважний, важлйвий;
~вая прычына поважна (важлйва) причйна.
УВАЖНЬІ уважний; (який виявляє увагу — ще)
уважливий; у. слухач уважний слухач.
УВАЖЬІЦЬ док. 1. (каго-што) (поставитися
прихильно, узяти до уваги) зважити (на когощо), узяти до уваги (що)', ув&жьілі маю прбсьбу зважили на моє прохання (рідше: на мою
просьбу); 2. (каго-што) (поставитися з по
вагою) ушанувати (кого-що); зробйти при
ємність (кому), зробйти ласку (кому), догодйти (кому)', трЗба былб уважыць гасцёй треба
було зробйти приємність (догодити) гостям;
-жьілі старбга у дзень нараджіння ушанували
старого в день народження; 3. (кому) (зроби
ти послугу) поступйтися; ён табё не уважыць
він тобі не поступиться.
УВАЙСЦІ див. увахбдзіць.
УВАЛАКАЦЦА недок., УВАЛАЧЙСЯ док. розм.
1. (з труднощами заносити, заходити) утйскуватися, утискатися, утйснутися, утягува
тися, утягнутися, утягатися, утягтйся; 2. не-
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док. пас. утаскуватися, утискатися, утягува
тися, утягатися. — Пор. увалак&ць 1.
УВАЛАКАЦЬ недок., УВАЛАЧЬІ док. 1. (з труд
нощами втягнути, унести всередину що-небудь) утаскувати, утискати, утиснути; утягу
вати утягати, утягтй; 2. (красти) цупити, по

цупити; воук авёчку увалбк вовк вівцю поцу
пив; 0 [ледзь] ногі увалачй [ледве] ноги
вйнести; [ледве] втектй.
УВАЛЕНЫ1 1. укйнутий, укйнений; 2. прова
лений, завалений; 3. розм. убуханий. — Див.
ще увальваць1 1, 2, 3.

УВАЛЕНЫ2 звалений, увалений. — Див. ще
увальваць2.

УВАЛОЧАНЬІ дієприкм. 1. утйснутий, утягну
тий; 2. поцуплений. — Див. ще увалак&ць.
УВАЛЬВАЦЦА1недок., УВАЛІЦЦА1док. 1. ува
люватися, увал йтися; (про очі, щоки, боки
тощо) западати, запасти, позападати, запа
датися, запастися; увалюватися, увалйтися;
упадати, упасти; позатягати; -ліцца у йму
увал йтися в яму; у казй увалигіся баю у козй
запали (позападали, увалйлися) боки; 2. (розм.)
провалюватися, провалйтися, (про багато,
про все, про багатьох, про всіх) попровалю
ватися; западатися, запастися; обвалювати
ся, обвалйтися, (про багато, про все) пооб
валюватися; (про будівлю, споруду — звичай
но) завалюватися, завалйтася, (про багато,
про все) позавалюватися; столь -лілася стеля
провалйлася (запалася, обвалилася, завал йлася); 3. розм. (важко, з шумом, грюкотом
заходити куди-небудь; уриватися) увалювати
ся, увал йтися; у пакбй -ліуся натбуп хлапчукбу у кімнату ввалйвся натовп хлопчаків; 0
не кап&й другбму ямы, сам ув&лішся у яе присл.

не копай іншому ями, бо сам у неї впадеш;
хто іншим лйха бажає, сам лйхо має.
УВАЛЬВАЦЦА2 недок. звор. пас., УВАЛЇЦЦА2
док. (ставати твердим, ущільнюватися вна
слідок звалювання — про сукно, вовну) звалю

ватися, звалятися, увалюватися, увалйтися;

сукнб уваліпася сукно звалялося (ввалялося).
УВАЛЬВАЦЬ1 недок., УВАЛЇЦЬ1 док. 1. (уки
дати, уносити куди-небудь щось важке, гро
міздке) увалювати, увал йти, укидати, укйнути, (багато, усе) повкидати; уваліць к&мень у

канаву увалйти (укйнути) камінь у канаву;

2. провалювати, провал йти, (багато, усе) по
провалювати; завалювати, завалйти, (бага
то, усе) позавалювати; -ліць страху провалйти (завалйти) дах; 3. розм. (усипати, клас
ти у великій кількості) убухувати, убухати;
4. розм. (заходити гуртом) увалювати, увалй
ти; -ліла гурбі дзяцёй увалйла юрба (юрма,
валка) дітей; 5. розм. (сильно бити) увалюва
ти, увалйти; давати, дати; усипати, усйпати;
яму так -лілі, што ледзь жывы йому так увалйли (далй, усйпали), що ледь живйй;
6. розм. (з \являтися — про фурункул, чирку)

вилазити, вйлізти, вискакувати, вйскочити;

скула уваліла чйрка вйлізла (вйскочила), чи

ряк вйліз (вйскочив).
УВАЛЬВАЦЬ2 недок., УВАЛЇЦЬ2 док. (обробля
ти звалюванням) звалювати, зваляти, увалю

вати, уваляти; уваліць лямец звалйти (увалй
ти) повсть (повстану).
УВАМЛбЦЬ див. умлець.
УВАПРФЛЬІ див. упрільї.
УВАПР§ЦЬ див. управ&ць.
УВАПХАНЬІ див. упхани.
УВАПХАЦЬ див. упіхаць1.
УВАПХНУТЬІ див. упхнути.
УВАПХНУЦЦА див. упіхіцца.
УВАПХНУЦЬ див. упіхаць2.
УВАРВАННЕ с . уварювання.
УВАРВАННЕ с . вторгнення.
УВАРВАНЬІ прям., перен. урваний. — Див. ще
урив&ць.

УВАРВАЦЦА див. урьівацца2.
УВАРВАЦЬ недок., УВАРЬІЦЬ док. 1. (доводи
ти за допомогою кип ’ятіння до готовності —
про страви) уварювати, уварйти; 2. (зменшу
вати через варіння) виварювати, вйварити,
(багато, усе) повиварювати; уварйць мяса
уварйти м’йсо; 3. техн. уварювати, уварйти.
УВАРВАЦЬ див. урьіваць.
УВАРКА ж. 1. (дія) уварювання с., уварення
с.; 2. (кількість, обсяг, на який уварилося щонебудь) уварка; 3. техн. уварення с., (незак.
д. — ще) уварювання с.
УВАРТАВАНЬІ устережений. — Див. ще увартаваць.

УВАРТАВАЦЬ док. устерегтй.
УВАСАБЛЕННЕ с . 1. (дія) уособлення, (незак.
д. — ще) уособлювання; утілення, (незак. д.
— ще) утілювання; 2. (перенесення властивос
тей, рис живої істоти або людини на явища,
предмети й поняття) уособлення; 3. (вияв
чого-небудь у конкретному образі, конкретній
формі) утілення; гзта паЗма — у. ід5й пісьменніка ця поема — утілення ідей письменника;
4. (найдосконаліше вираження якихось рис)
утілення; уособлення; гЗти чалавек — у. ч$снасці ця людйна — утілення (уособлення)
чесності.
УВАСАБЛЙЦЦА недок., УВАСОБІЦЦА док.
1. уособлюватися, уособитися; утілюватися,
утілитися; 2. недок. пас. уособлюватися; уті
люватися.
УВАСАБЛЙЦЬ недок., УВАСОБІЦЬ док. 1. (зоб
ражувати в образі живої істоти) уособлюва
ти, уособити; увасббіць прьірбду уособити при
роду; 2. (виражати в реальному образі) утілю
вати, утілити; уособлювати, уособити; увасб
біць ід$ю у карціне утілити ідею в картйні;
3. (бути втіленням якихось рис) уособлювати,
уособити; увасаблйць скупасць уособлювати
скупість (скнарість).
УВАСКРАСАЦЬ недок., УВАСКР^СНУЦЬ док.
1. рел. воскресати, воскреснути; Христбс
уваскрбс! — Сапраудй Уваскрбс! Христос воскрес! — Воістину воскрес! 2. перен. воскре
сати воскреснути; відроджувати, відродйти;
відновлювати, відновити; відтворювати, відтворйти; -нуць д^хам воскреснути (відродйтися) духом; -нуць ва успамінах ожйти (вос
креснути) в спогадах; гбрад уваскрбс паслй
вайнй місто відродйлося (відновйлося, воскресло, воскреснуло) після війнй.
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УВАСКРАІІіАЦЦА недок. пас. воскрешатися;
оживлятися; відроджуватися; відновлювати
ся; відтворюватися. — Пор. уваскрашаць.
УВАСКРАШАЦЬ недок., УВАСКР^СІЦЬ док.
1. рел. воскрешати, воскресйти; 2. оживля
ти, оживити, воскрешати, воскресйти; ягб
ужо не уваскрЗсіш його вже не воскресйш ^не
ожйвиш, не піднімеш, не вернеш, не повер
неш); 3. перен. (відроджувати) воскрешати,
воскресйти; відроджувати, відродйти; від
новлювати, відновйти; відтворювати, відтворйти; -рЗсіць вббраз у п&мяці воскресйти (від
новйти) образ у пам’яті.
УВАСКРАШФННЕ с. воскрешення; відро
дження.
УВАСКРФСЕННЕ с. рел., перен. воскресіння.
УВАСКРФСЛЬІ рел., перен. воскреслий. — Див.
ще уваскрасаць.
УВАСКРФСНУЦЬ див. уваскрасаць.
УВАСКРЙШАНЬІ 1. рел. воскрешений; 2. пе
рен. відроджений; відновлений; відтворений.
— Див. ще уваскраш&ць.
УВАСЛАНЬІ розм. вйстелений, устелений. —
Див. ще уваслаць.
УВАСЛАЦЬ док. розм. (укрити чим-небудь) вйслати, вйстелити, устелйти, услати.
УВАСОБЛЕНЬІ 1. уособлений; 2. утілений;
уособлений. — Див. ще увасабляць 1, 2.
УВАССАНЬІ усмоктаний, увіссаний. — Див.
ще увассаць.
УВАССАЦЦА док. (звикнути ссати груди) ус
моктатися, увіссатися.
УВАССАЦЬ док. усмоктати, увіссати; у. з малакбм м&церьі увіссати (усмоктати) з моло
ком матері.
УВАСЬМ ЕХ прислівн. (тільки про чоловіків або
тільки про жінок) увісьмох.
УВАСЬМЯРЬІХ прислівн. (про осіб різної статі
або про істот с. роду) увісьмох.
УВАТКАНЬІ 1. утканий; 2. натканий; 3. вйтканий, утканий, затканий; 4. вйтканий. —
Див. ще утьїкаць3.
УВАТКАЦЬ док. див. утьїкаць3.
УВАТКНУТЬІ уткнутий; устромлений, за
стромлений. — Див. ще утьїкаць2.
УВАТКНУЦЦА див. утьїк&цца1.
УВАТКНУЦЬ див. утьїкаць1.
УВАХОД ч. 1. род. увахбду (дія) вхід; у. забарбненьї вхід заборонено; 2. род. увахода (місце
для проходу всередину) вхід; у. у будмнак вхід
у будйнок.
УВАХОДЗІНЬІ, -дзін тільки мн. розм. новосіл
ля с., вхідчини, входини.
УВАХОДЗІЦЬ недок., УВАЙСЦЇ док. 1. уходи
ти, увіходити, увійтй; заходити, зайтй; всту
пати, вступйти; лап&та легка увайшлі у зямліб лопата легко ввійшла (зайшла) в землю;
~сці у пакбй зайтй до кімнати; вбйскі увайшлі
у гбрад військ^ ввійшлй (вступили) до міста;
~сці у састау дзлегацьіі увійтй до складу де
легації; увайсці у рзперту&р увійтй до репер
туару; ~сці у дзбянне набути чйнності; ~сці у
нбрму стати нормою; ~сці у прьшмчку (звьічай) узвичаїтися, увійтй у звйчай; повестйся;
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стати (зробйтися) звйчкою; ~сці у традыцыю
стати традйцією; ~сці у курс справы увійтй в
курс справи; у ббчку увайшлб яшчЗ вядрб вады у бочку ввійшло ще відро водй; І. док.
розм. пройтй; ~сці за дзень трыццаць кіламетрау пройтй за день трйдцять кілометрів;
0 ~сщ у гістбрьно увійтй в історію; ~сці у мбду
увійтй в моду; стати модним; на це тепер
мода; ~сці у каляіну увійтй в колію; стати
на колію (путь); ~сщ у гады увійтй в літа (в
розум); доростй (дійтй) літ; дійтй [до] зросту;
~сці у сілу а) (про закон, договір і т. ін.) на
брати чйнності; б) (зміцніти; зміцнити своє
становище) убйтися в сйлу (в потугу); набра
тися сйли (потуги); (образн.) у колодочкй (у
пір’я, у пера, у пір’ячко) вбйтися; ~сці у рблю
увійтй в роль; ~сці у давёр’е (давёр) здобути
довіру, довір’я; ~сщ у ласку підійти під ласку
(кому); здобути ласку (в кого); здобутися лас
ки (в кого); ~сщ у смак набрати (набратися)
смаку (до чого); дібрати смаку (в чому); розі
брати смак (у чому); уподобати (що); розсма
кувати (що); не увахбдзіць у планы (чые) не
входити в плани (чиї), не бути заведеним
(занесеним, впйсаним) у плани (чиї).
УВАХОДНАЯ імен. канц. вхідна.
УВАХОДНЬІ вхіднйй; у. білет вхідний квиток;
~ныя дзвёры вхідні двері; ~ныя дакумёнты
канц. вхідні документи.
УБАЧАВЇДКІ прислівн. 1. перед очйма, на очах,
при очах; (розм.) навіч, вочевйдьки, воче
видь, вочевйдячки; дарбга увачавщкі падсыхала дорога перед очйма (на очах, при очах,
навіч, вочевйдьки і т. ін.) підсихала; 2. на
очно, навіч; своїми очйма, на власні очі; убачыць (упЗуніцца) у. побачити (переконатися,
упевнитися) наочно (навіч, своїми очйма).
УВАЧЧУ прислівн. в очах; цёмна уваччу стала в
очах потемніло (стало темно, зробйлося темно).
УВЁДАНЫ 1. про якого дізналися (довідали
ся, узнали); 2. зазнаний; пізнаний, спізна
ний. — Див. ще увёдваць.
УВЁДАЦЬ див. увёдваць.
УВЁДВАННЕ с. 1. дізнавання, довідування,
узнавання, спізнавання; 2. пізнавання.
УВЁДВАЦЦА недок. пас. дізнаватися, довіду
ватися, узнаватися; зазнаватися; пізнавати
ся, спізнаватися.
УВЁДВАЦЬ недок., УВЁДАЦЬ док. 1. (аб кімчым, пра каго-што) дізнаватися, дізнатися,
довідуватися, довідатися; (рідше) узнавати, узна
ти (кого-що, про кого-що), спізнавати, спіз
нати (кого-що), увёдаць нбвае пра чалавёка
дізнатися (довідатися, узнати) нове про людйну; знайсщ спбсаб увёдаць, як склауся лёс
сйбра знайтй спосіб дізнатися (довідатися),
як скл&лася доля друга; 2. (переживати, від
чувати на собі, перевірити на власному досві
ді) зазнавати, зазнати (чого); пізнавати, піз
нати, спізнавати, спізнати; увёдаць шмат з
кніг пізнати багато з книжок; увёдаць людзёй
пізнати людей; увёдаць гбрыч паражЗння за
знати гіркотй поразки, пізнати гіркоту поразки;
О увёдаць, пачым фунт ліха дізнатися, почім
ківш (коряк) лйха; побачити смаленого вовка.
УВЁДЗЕНЫ 1. у різн. знач, уведений; 2. уста-
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новлений; запроваджений; 3. відкрйтий;
4. (зроблений чинним) уведений. — Див. ще
увбдзіць.
УВЁНЧАНЫ див. увянчаны.
УВЁНЧВАЦЦА недок. звор., УВЯНЧАЦЦА док.
1. увінчуватися, увінчатися; (квітами — ще)
заквітчуватися, заквітчатися, (про багатьох,
про всіх) позаквітчуватися; -чацца пбспехам
вдало (щаслйво, успішно) закінчйтися (завершйтися, скінчйтися), увінчатися успіхом;
2. недок. пас. увінчуватися; заквітчуватися.
УВЁНЧВАЦЬ недок., УВЯНЧАЦЬ док. увінчу
вати, увінчати; (квітами — ще) заквітчувати,
заквітчати, (багато, усе) позаквітчувати; -чаць
прЗміяй лёпшы твор мастацтва увінчати пре
мією найліпший твір мистецтва; увянчаць
будьінак вёжай увінчати будйнок вежею
(баштою).
УВЕРАДЗЇЦЦА док. (найчастіше в іронічному
значенні) утом йтися, стом йтися, зморйтися.
УВЕРАДЗЇЦЬ док. 1. стомйти, утомйти, натомйти, зморйти; натруджувати, спрацьовува
ти; 2. покалічити, скалічити, поранити.
УВЁРСЕ прислівн. угорі; нагорі, наверху; над
дзвярыма увёрсе была шчйліна над дверйма
вгорі була щілйна; у. ляцёу самалёт угорі ле
тів літак.
УВЁРХ прислівн. угору, уверх; догорй; нагору,
наверх; у. па раці угору по річці; на бёразе
ляжала лбдка, павёрнутая уверх дном на бе
резі лежав човен, повернутий угору (догорй)
дном; пблымя узвіваецца уверх полум’я зви
вається вгору (догорй, нагору); 0 перавярнуць
усё уверх дном перевернути все догорй (вго
ру) ногами (дном, сподом).
УВЁРЧАНЫ угорнутий, угорнений, загорне
ний, загорнутий; обгорнений, обгорнутий;
замотаний. — Див. ще увёрчваць.
УВЁРЧВАЦЦА недок. звор., УВЯРЦЁЦЦА док.
1. угортатися, угорнутися, загортатися, загор
нутися, (про багатьох, про всіх) позагортати
ся; обгортатися, обгорнутися; (про багатьох,
про всіх) пообгортатися; замотуватися, замо
татися, (про багатьох, про всіх) позамотува
тися; 2. недок., пас. угортатися, загортатися;
обгортатися, замотуватися.
УВЁРЧВАЦЬ недок., УВЯРЦЁЦЬ док. угорта
ти, угорнути, загортати, загорнути, (багато,
усе) позагортати; обгортати, обгорнути, (ба
гато, усе) пообгортати; замотувати, замота
ти, (багато, усе) позамотувати; -цець річьі у
паперу угорнути (загорнути і т. ін.) речі в
папір; -цець дзіця у хустку угорнути (загор
нути і т. ін.) дитя (дитйну) в хустку.
УВЁРЫЦЦА док. розм. упевнитися, запевни
тися, переконатися, пересвідчитися; у. у сваім шчасці упевнитися (запевнитися, переко
натися, пересвідчитися) у своєму щасті.
УВЁРЫЦЬ док. розм. (книжн.) увірувати; (обл.)
увірити; повірити; яна увёрыла, пгго хутка
будзе дбма вона повірила, що швйдко (ско
ро, хутко) буде вдома.
УВЁСНУ і УВЯСНУ прислівн. розм. навесні,
(рідше) весною.
УВЁСЦ1 див. увбдзіць.
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УВЁЧАР прислівн. увечері.
УВЁШАНЫ обвішаний, пообвішуваний. —
Див. ще увёшваць.
УВЁШВАЦЦА недок., УВЁШАЦЦА док. 1. об
вішуватися, обвішатися, (про багатьох) по
обвішуватися; 2. недок. пас. обвішуватися.
УВЁШВАЦЬ недок., УВЁШАЦЬ док. обвішу
вати, обвішати, (багато, усе) пообвішувати;
увёшаць сцяну карцінамі обвішати стіну картйнами.
УВЁРСТВАННЕ с. друк. 1. (дія) уверстування;
2. уверстування.
УВЁРСТВАЦЦА недок., УВЯРСТАЦЦА док.,
друк. 1. уверстуватися, уверстатися; 2. недок.
пас. уверстуватися.
УВЁРСТВАЦЬ недок., УВЯРСТАЦЬ док. друк.
1. (робити вставку у верстку) увёрствувати,
уверстати; 2. (уміщувати) уверстувати, увер
стати.
УВЁРСТКА ж. друк, уверстування с.
УВІВАННЕ с. 1. уплітання, увивання; 2. пови
вання, обвивання; 3. (намотування) увиван
ня; 4. (прикрашання) повивання, обвивання.
УВІВАЦЦА недок., УВЩЦА док. 1. уплітати
ся, уплестйся, увиватися, увйтися; стужка
дббра увілася у кбсы стрічка добре вплелася
(ввйлася) в коси; 2. (уміщатися) увиватися,
увйтися; 3. недок. розм. (вертітися коло кого-чого) вйтися, увиватися, звиватися (коло
кого -чого)', (залицятися — ще) упадати (коло
кого, за ким), залицятися (до кого), (розм.)
припадати (до кого, за ким), тупцювати, туп
цяти, тупати (коло кого)', 4. недок. пас. уплі
татися, увиватися; повиватися, обвиватися.
УВІВАЦЬ недок., УВІЦЬ док. 1. уплітати, уплестй, увивати, увйти; увіць шаукбвую нітку у
шнурбк уплестй (увйти) шовкову нйтку в
шнурок; 2. повивати, повйти, обвивати, обвйти, (багато, усе) пообвивати; увіць арку
гірляндамі повйти (обвйти) арку гірляндами;
3. (намотуючи, уміщати) увив&ти, увйти;
4. (прикрашати) повивати, повйти; обвива
ти, обвити, (багато, усе) пообвивати.
УВІЛЬВАННЕ с. ухиляння, уникання; відкру
чування, огинання.
УВЇЛЬВАЦЬ недок., УВІЛЬНУЦЬ док. прям.,
перен. ухилятися, ухилйтися, уникати, унйкнути; (перен. — ще розм.) відкручуватися, від
крутитися, (недок.) огинатися; ~нуцьадуд£ру
ухилйтися від удару, унйкнути удару; -нуць ад
прамбга адказу ухилйтися (відкрутитися) від
прямої відповіді, унйкнути прямої відповіді.
УВЫЬГАТНЁННЕ с. зволоження, (незак. д. —
ще) зволожування.
УВІЛЬГАТНЙЛЬНІК ч. техн. зволожувач.
УВІЛЬГАТНЙЦЦА недок. звор., УВІЛЬГАТНІЦЦА док. 1. зволожуватися, зволожитися;
2. недок. пас. зволожуватися.
УВІЛЬГАТНЙЦЬ недок., УВІЛЬГАТНЇЦЬ док.
зволожувати, зволожити, звогчувати, звог
чити; дажджы увільгатнілі глёбу дощі зволо
жили ґрунт.
УВЫЬГОТНЕНЫ зволожений. —Див. ще увільгатняць.
УВІНАЦЦА недок., УВІНАЦЦА док. розм. 1. (у
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що-небудь) загортатися, загорнутися; умоту
ватися, умотатися; укручуватися, укрутити
ся; -н^цца у кбудру загорнутися (умотатися,
укрутитися) в ковдру; 2. устигати, устйгнути, устигти; 3. недок. пас. загортатися; умо
туватися; укручуватися.
УВІНАЦЬ недок., УВІНУЦЬ док. розм. 1. (у
що-небудь) загортати, загорнути; умотувати,
умотати; укручувати, укрутйти; 2. зникати,
знйкнути, щезати, щезнути.
УВҐГЬІ 1. уплётений, увйтий; 2. повйтий, обвйтий; 3. (намотаний) увйтий. — Див. ще увів&ць 1—3.
УВІХАЦЦА недок. 1. клопотатися (ним), пора
тися (коло ного)\ гаспадыня Увіх&ецца каля пбчы господйня клопочеться (порається) коло
(біля) пёч1; 2. розм. (крутитися коло кого-ного) вйтися, увиватися, звиватися (коло когочого); (залицятися) упадати (коло кого, за ким),
(розм.) припадати (до кого, за ким), тупцю
вати, тупцяти, тупати (коло кого)', 5. (швидко
рухатися) крутйтися, звиватися.
УВІШНЬІ мотбрний, меткйй, проворний,
спрйтний, швидкйй, прудкйй.
УВОГУЛЕ прислівн. у різн. знан. узагалі, зага
лом.
УВОД н. 1. род. увбду (дія) увёдення с.; 2. род.
увбда (пристрій) увід.
УВ0Д31НЫ тільки мн. 1. (вступна частина)
вступ ч.; 2. (попередні відомості) вступ; у. у
мовазн&уства вступ до мовознавства; 3. рел.
увёдення с.
УВОДЗІЦЦА недок. 1. рел. уводитися; 2. пас.
уводитися; запроваджуватися, упроваджува
тися; відкриватися, ознайомлюватися.
УВОДЗІЦЬ недок., УВЁСЦ1 док. 1. у різн. знан.
уводити, увестй, (багатьох, усіх) повводити;
увбсці каня у хлеу увестй коня в хлів; увбсці
Усям’ю увестй в сім’ю (в родйну); увбсці глюкбзу увестй глюкозу; 2. запроваджувати, за
провадити, упроваджувати, упровадити; (рід
ше) уводити, увестй; увбсці надзвыч&йнае станбвішча запровадити надзвичайний стан;
3. (ознайомлювати з ним-небудь) відкривати,
відкрйти (кому що), ознайбмлювати, ознайо
мити (кого з ним), утаємнйчувати, утаємнйчити (кого)', увбсці у свае пл&ны відкрйти свої
пл&ни, ознайомити зі своїми планами, угаємнйчити у свої пл£ни; 4. (робити вживаним
або нинним) уводити, увестй; увбсці мяч у
гульшб увестй м’яч у фу; увбсці у дзбянне
пустйти в хід, увести в дію; 0 увбсці у зман
увестй в обм£н (в ом£ну); увбсці У в^шы (ко
му) підказати (кому), напоумити (кого)', по
радити (кому)', увбсці у строй увестй в дію.
УВОДНЬІ юр. увіднйй; у. ліст увіднйй лист.
УВОЗ, -зу н. 1. (дія) увёзення с., увіз, довіз;
2. (загальна кількість або вартість товарів,
увезених з-за кордону) увіз, довіз.
УВОЗІЦЦА недок. пас. увозитися.
УВОЗІЦЬ недок., УВЁЗЦ1 док. увозити, увезтй, завозити, завезтй; (з-за кордону — ще)
довозити, довезтй; увбзці калёсы у хлеу увезтй (завезтй) воза в хлів; увбзці з-за мяжы тав&ры увезтй (завезтй, довезтй) товари з-за
кордону.

УВОСЕНЬ прислівн. восенй; 0 куранят у. лічаць
курчат восенй лічать; восенй і курчбта курмй
будуть; не кажй гоп, доки не перескочиш.
УВЬІСЬ і УВЬІШЬІНЮ прислівн. угору; паднйцца увись (Увишьіню) піднятися вгбру.
УВЯДЗЄННЕ с. (дія) 1 уведення; 2. запрова
дження, упровадження; уведення, (незак. д.
— ще) упроваджування, запроваджування;
3. відкриття, ознайомлення, угаємнйчення,
(незак. д. — ще) відкривання, ознайомлюван
ня, утаємничування. — Пор. увбдзіць 1, 2, 3.
УВЙЗАНЬІ 1. ув’йзаний; ушнурований; 2. по
в’язаний; погоджений, узгоджений; 3. ув’я
заний, уплетений. — Див. ще увязваць.
УВЯЗАЦЦА див. увйзвацца.
УВЯЗАЦЬ1 див. увйзваць.
УВЯЗАЦЬ2 недок., УВЙЗНУЦЬ док. 1. (у чо
мусь в'язкому, липкому, сипкому) зафузати,
зафузнути, (про багатьох, про всіх) позафузати; уфузати, уфузнути, уфузти, (про бага
тьох, про всіх) повфузати; (у чомусь тісному,
вузькому) застрявати, застряти, (про багатьох,
про всіх) позастрявати; застрягати, застрягти,
застрягнути, (про багатьох, про всіх) позастря
гати; 2. перен. розм. зафузати, зафузнути, зафузти, пофузати, пофузнуги, пофузти; по
топати, потонути; ~з&ць у нбвуцгве потопати
в неуцтві; -нуць у дауг&х залізти в боргй.
УВЙЗВАЦЦА недок., УВЯЗАЦЦА док. 1. ув’я
зуватися, ув’язатися; рЗчьі дббра увязаліся речі
добре вв’язалися; 2. перен. пов’язуватися, по
в’язатися; узгоджуватися, узгодитися; пл&ньї
дббра увязаліся з мясцбвьімі умбвамі плани
добре узгодилися (пов’язалися) з місцевими
умовами; 3. перен. розм. (невідступно йти за
ким-небудь; стежити за ким-небудь і т. ін.)
ув’язуватися, ув’язатися (за ким), чіплятися,
причіплятися, причіплюватися, причепйтися (за кого, до кого), (док.) учепйтися (за ким);
приставати, пристати, (про багато, про бага
тьох) поприставати (до кого); за н&мі увязауся саб&ка за нами вв’язався соб&ка (пес), до
нас причепйвся (учепйвся, пристав) собака
(пес), 4. перен. розм. уплутуватися, уплутати
ся, утручатися, утрутитися, устрявати, устря
ти; увяз&цца у ббйку уплутатися (утрутитися,
устряти) в бійку; 5. недок. пас. ув’язуватися,
ушнуровуватися; пов’язуватися; погбджуватися; узгоджуватися; уплітатися.
УВЙЗВАЦЬ недок., УВЯЗАЦЬ док. 1. ув’язува
ти, ув’язати; (обв'язувати мотузком і т. ін.
— ще) ушнуровувати, ушнурувати; ~з£ць р5чьі ув’язати речі; 2. перен. розм. пов’йзувати,
пов’язати; погоджувати, погодити; узгоджу
вати, узгодити; ~з&ць дзбянні наземних войск
з дзбяннямі авійцьп пов’язати (погодити, узго
дити) дії наземних військ з діями авіації;
3. (уплітати в'язанням) ув’йзувати, ув’язати,
уплітати, уплести.
УВЙЗКА ж. (дія) 1. ув’йзування с., ушнурування с., (незак. д. — звичайно) ушнуровування
с.; 2. пов’йзання с., (незак. д. — звичайно)
пов’йзування с., пов’язаність; погодженість,
(незак. д. — звичайно) узгодження с.
УВЙЗНУЦЬ див. увяз&ць2.
УВЯНЧАНЬІ і УВбНЧАНЬІ увінчаний; заквіт-
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чаний; 0 увбнчаньї л&урамі увінчаний (покрйтий) лаврами; [вельми] уславлений. — Див.
ще увенчваць.
УВЯНЧАЦЦА див. увенчвацца.
УВЯНЧАЦЬ див. увбнчваць.
УВЯРНУЦЬ док. увал йти, укйнути; у. камяні у
яму укйнути каміння в яму.
УВЯРСТАЦЦА див. уверствацца.
УВЯРСТАЦЬ див. уверстваць.
УВЯРЦЕЦЦА див. увбрчвацца.
УВЯРЦЕЦЬ див. уверчваць.
УВЯРЙДНІК, -ку ч. бот. шолудйвник.
УВЯСНУ див. увесну.
УТА виг. (у знач.: ось як, ось воно як, ось воно
що) ого; уга, во які госць у нас! ого, ось якйй
(он якйй) гість у нас!
УГАВАРЬІЦЦА див. угавбрвацца.
УГАВАРЬІЦЬ див. угавбрваць.
УГАВОР, -ру ч. 1. (дія) умовляння с.; не паддавацца нійкім -рам не піддаватися жодним
(ніяким) умовлянням, не піддаватися жод
ному (ніякому) вмовлянню, не здаватися на
вмовляння; 2. умова ж., угода ж.; домовле
ність ж.; дзейнічаць па угавбру діяти за до
мовленістю; 0 у. даражій за грошьі умова до
рожча від золота; умова — над золото.
УГАВОРАНЬІ 1. умовлений; 2. заспокоєний;
утішений; забавлений. — Див.
угавбрваць.
УГАВОРВАННЕ с . ( д і я ) 1. умовляння; 2. за
спокоєння, (незак. д . — ще) заспокоювання;
утішання; розважання; забавляння.
УГАВОРВАЦЦА недок., УГАВАРЬІЦЦА док.
1. умовлятися, умовитися; домовлятися, до
мовитися; 2. док. розм. (сказати зайве; про
говоритися) обмовитися, промовитися, прохопйтися [словом]; 3. недок. пас. умовляти
ся; уговорюватися; заспокоюватися; тішити
ся, утішатися; забавлятися.
УГАВОРВАЦЬ недок., УГАВАРЬІЦЬ док.
1. умовляти, умовити; (розм.) уговорювати,
уговорйти, уговтувати, уговтати; 2. заспоко
ювати, заспокоїти, (багатьох, усіх) позаспо
коювати; тішити, утішати, утішити; (розм.)
потішати, потішити; розраджувати, розради
ти; (дитину, що плаче — ще) забавляти, за
бавити, (багатьох, усіх) позабавляти; -рьіць
дзіця заспокоїти (утішити, забавити) дитйну
(дитя).
УГАВОРНЬІ 1. умовляльний; у. тон умовляльний тон; 2. договірний; ~ная цана договірна
ціна.
УГАВОРШЧЬІК ч . розм. умовляч.
УГАДАНЬІ 1. угаданий; 2. розпізнаний; пізна
ний. — Див. ще уг&дваць.
УГАДВАЦЦА недок. 1. (відчуватися за якиминебудь прикметами) розпізнаватися; пізнава
тися; у цемрьі ледзь -валіся абрмсьі стадьіена
у темряві ледве (ледь) розпізнавалися (пізна
валися) обриси стадіону; 2. пас. угадуватися;
розпізнаватися; пізнаватися.
УГАДВАЦЬ недок., УГАДАЦЬ док. 1. у різн.
знач, угадувати, угадати; угад&ць настрбй уга
дати настрій; угад&ць надвбр’е угадати пого
ду; 2. розпізнавати, розпізнати; пізнавати,
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пізнати; у ім легка угадаць геблага у ньому
легко розпізнати (пізнати) геолога.
УГАДЗЇЦЬ док. 1. догодйти (кому)', табб не угбдзіш тобі не догодиш; 2. розм. потрапити (ку
ди), опинйтися (де)', у. у турму потрапити у
в’язнйцю (в тюрму), опинитися у в’язнйці
(в тюрмі); 3. розм. (кидаючи або вдаряючи
чим-небудь, улучити в кого-, що-небудь) по
пасти, потрапити; улучйти; у. камнем у плячб
попасти (потрапити) каменем у плече.
УГАЇЦЬ див. угбйваць.
УГАЙДАЦЦА див. угбйдвацца.
УГАЙДАЦЬ док. розм. (зробити хворим від хи
тавиці) захитати, закачати.
УГАЛОП прислівн. галопом, учвал, чвалом.
УГАМАВАНЬІ обл. угамований, утихомйрений.
— Див. ще угамбувацца.
УТАМАВАЦЦА див. угамбувацца.
УГАМАВАЦЬ див. угамбуваць.
УГАМОН, -ну ч.: угамбну ням& немає (нема)
угаву, немає (нема) впину (зупйну, спйну).
УГАМОНЬВАЦЦА недок. звор., УГАМАНІЦЦА док. 1. угамовуватися, угамуватися; (док.
розм.) угомонитися, уговтатися; 2. недок. пас.
угамовуватися.
УГАМОНЬВАЦЬ недок., УГАМАНЇЦЬ док. розм.
угамовувати, угамувати; (розм.) угомонйти
(док.), уговтувати, уговтати, уговкувати,
уговкати.
УГАМОУВАЦЦА недок., УТАМАВАЦЦА док.
обл. угамовуватися, угамуватися, утихомйрюватися, утихомиритися.
УГАМОУВАЦЬ недок., УГАМАВАЦЬ док. обл.
угамовувати, угамувати, утихомйрювати, ути
хомирити.
УГАНЯЦЦА1 недок. пас. уганятися, заганяти
ся; забиватися.
УГАНЙЦЦА2 недок. розм. 1. (за чьім) любйти
(що), бути охочим (до чого); у. за раббтай з
самага маленства любйти роботу з самого малечку; бути охочим до роботи з самого малечку; 2. (залицятися) бігати (за ким), упа
дати (коло кого, за ким), (розм.) припадати
(до кого, за ким).
УГАНЙЦЬ недок., УВАГНАЦЬ док. 1. уганяти,
увігнати, заганяти, загонити, загнати; ~гн&ць
свінню у хлеу увігнати (загнати) свиню в хлів;
2. перен. доводити, довестй (до чого), уганя
ти, увігнати (в що); ~гн&ць у слезьі довестй
до сліз; ~гн&ць у расхбдьі довестй (призвестй)
до вйтрат; 3. (забивати в що-небудь) уганяти,
увігнати, заганяти, загонити, загнати; заби
вати, забити, (багато, усе) позабивати; 0 ~гн&ць
у магілу загнати в могйлу (на той світ, у гріб);
-гнйць у пот примусити пріти (упріти, попрі
ти); ~гн&ць у чмрвань примусити (змусити)
червоніти (почервоніти).
УГАР, -ру ч. спец. 1. мет. вйгар, уг£р; 2. текст.
відпадок.
УТАРАДЗЇЦЬ док. 1. обгородйти, огородйти,
(багато, усе) пообгороджувати; у. двор обго
родйти (огородйти) двір (подвір’я); 2. (на
свою користь) відгородйти, (багато, усе) по
відгороджувати .
УГАРВАЦЦА недок., УГАРЙЦЦА док. розгоря-
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тися, розгоратися, розгорітися, (про багато,
про все) порозгорятися, порозгоратися; дрбвьі угаріліся дрова розгорілися.
УГАРВАЦЬ недок., УГАРФЦЬ док. спец, (змен
шуватися під нас горіння, топлення) вигорати,
вигоряти, вйгоріти; угоряти, угорати, угорі
ти.
УГАРНУЦЬ див. угбртваць.
УГАРНЬІ спец. 1. мет. вйгарний, угарний; ~нае
жалбза вйгарне (угарне) залізо; 2. текст.
відпадковий; ~ная пража відпадкова пряжа.
УГАРУ прислівн. розм. угору, догорй; (рідше)
уверх; шар паднйуся угару куля піднялася
вгору (догорй); 0 ісці угару ітй вгору.
УГАРЬІ прислівн. угорі; нагорі, (рідше) наверху;
мбсяц вісіць у. над лбсам місяць висйть угорі
над лісом; у., пад страхбй, ціукнуу верабей
угорі (нагорі), під стріхою, цвірінькнув горо
бець.
УГАРЇЩЦА див. угарвацца.
УГАРЇЩЬ див. уг&рваць.
УГАЧАНЬІ вйгачений, загачений; угачений;
убуханий. — Див. ще уг&чваць.
УГАЧВАЦЬ недок., УГАЦЇЦЬ док. 1. (викорис
товувати для гатіння; укладати в греблю) ви
гачувати, вй гатити, загачувати, загатйти;
2. розм. (використовувати все або велику
кількість чого-небудь) угачувати, угатйти;
убухати, убухнути; угаціць усе грбшм угатйти
всі гроші; угаціць усе м&сла у кацел убухати
все масло в казан.
УГІНАСТЬІ звйвистий, покручений, круче
ний, (розм.) кривулястий; -тая сцежка звйвиста (покручена, кручена, кривуляста)
стежка.
УГІНАЦЦА недок., УВАГНУЦЦА і УГНУЦЦА
док. 1. угинатися, угнутися, увігнутися, про
гинатися, прогнутися; ступенька увагнулася
східець угнувся (увігнувся, прогнувся), схо
динка вгнулася (ввігнулася, прогнулася);
2. (під вагою чого-небудь) згинатися, зігнути
ся; схилятися, схил йтися, (про багато, про
все; про багатьох, про всіх) посхилятися; хлбпец увагнууся пад цяжарам хлопець зігнувся
під вагою (важкою річчю).
УГІНАЦЬ недок., УВАГНУЦЬ і УГНУЦЬ док.
1. угинати, угнути, увігнути, прогинати, про
гнути; кнігі увагнулі паліцу книжкй вгнули
(ввігнули, прогнули) полйцю; 2. (під вагою
чого-небудь; про плечі, шию і т. ін.) схиляти,
схил йти, (багато, усе) посхиляти, похиляти,
похил йти; єн увагнуу пл&чьі він схилйв (похилйв, опустйв) плечі; карбва увагнула галаву
корова схилйла (похилйла, нахилила) голо
ву; 3. (із зусиллям, з труднощами) згинати,
зігнути; дрот таю тбустьі, ледзь увагнуу дріт
такйй товстйй, ледве (ледь) зігнув.
УГЛЬІБЛЙЦЦА недок., УГЛЙБІЦЦА док. 1. заглйблюватися, заглйбитися; -біцца у лес заглйбитися в ліс; 2. перен. заглйблюватися,
заглйбитися, занурюватися, занурятися, за
нуритися, поринати, поринути, заринати, зарйнути; -біцца у сваб думкі заглйбитися (за
нуритися, порйнути, зарйнути) у свої думкй.
УГНАбННЕ с. 1 . (дія) удобрення, (незак. д. —
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ще) удобрювання; (гноєм) угноєння, (незак.
д. — ще) угноювання; 2. (речовина) добриво;
мінеральньїя угнаенні мінеральні добрива; зяленьїя угнабнні зелені добрива.
УГНАІЦЦА див. угнбйвацца.
УГНбВАНЬІ розгніваний.
УТНЕВАЦЦА док. розгніватися, розгнівйтися,
(рідко) угніватися, угнівйтися.
УГНЇЦЦА док. сйльно прогнйти; (про деревину
— ще) сйльно протрухлявіти; сйльно загно
їтися.
УГНОЕНЬІ 1. удобрений; 2. угноєний. — Див.
ще угнбйваць.
УТНОЙВАННЕ с. (дія) 1. удобрення, (незак. д.
— ще) удобрювання; 2. угноєння, (незак. д.
— ще) угноювання.
УГНОЙВАЦЦА недок., УГНАІЦЦА док. 1. (по
ліпшуватися від добрив) удобрюватися, удоб
ритися; (завдяки гною) угноюватися, угно
їтися; 2. недок. пас. удобрюватися; угноюва
тися.
УГНОЙВАЦЬ недок., УГНАЇЦЬ док. 1. удоб
рювати, удобрити; 2. (гноєм) угноювати, уг
ноїти.
УГНЯВЩЬ док. 1. розгнівати, розгнівйти, (рід
ко) угнівйти; 2. скрйвдити, покрйвдити, об
разити.
УТОДКІ, -дкау тільки мн. річнйця ж., роковйни.
УГОДЛІВА прислівн. догідливо; підлесливо,
облесливо, улесливо, лестйво.
УГОДЛІВАСЦЬ ж. догідливість; підлесли
вість, облесливість, улесливість, лестйвість.
УГОДЛІВЬІ догідливий; (який лестить) під
лесливий, облесливий, улесливий, лестйвий.
УГОДНІК ч. 1. розм. знев. догідник; (той, хто
лестить) підлЄсник, підлабузник, підлабуза
ч. і ж.\ 2. рел. угодник, спасенник.
УГОДНІЦА ж. 1. догідниця; підлесниця, під
лабузниця, підлабуза; 2. рел. угодниця, спасенниця.
УГОДНІЦТВА с. догідництво, догоджання;
підлесливість ж., підлещування, підлабузниц
тво, підлабузнювання.
УТОДНІЧАЦЬ недок. розм. догоджати; (удава
тися до лестощів) підлещуватися, підлабуз
нюватися (до кого-чого).
УГОЕНЬІ загоєний.
УГОЙВАЦЬ недок., УГАЇЦЬ док. вигоювати,
вй гоїти, загоювати, загоїти.
УГОЙДВАЦЦА недок., УГАЙДАЦЦА док. розм.
(ставати хворим або сонливим від хитавиці)
захйтуватися, захитатися, закачуватися, за
качатися.
УГОРНУТЬІ 1. загребений; загорнутий; 2. (у
що) загорнутий, обгорнутий, замотаний, угор
нутий. — Див. ще угбртваць.
УГОРТВАННЕ с. 1. загрібання; загортання;
2. (у що) загортання, обгортання, замотування.
УГОРТВАЦЦА недок. пас. 1. загрібатися, за
гортатися; 2. загортатися, обгортатися, за
мотуватися, угортатися.
УГОРТВАЦЬ недок., УГАРНУЦЬ док. 1. загрі
бати, загребтй, (багато, усе) позагрібати;
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(лопатою) загортати, загорнути, (багато,
усе) позагортати; -нуць пбпел у печ загорнути
(загребтй) попіл у піч; 2. (у що) загортати,
загорнути, обгортати, обгорнути, замотува
ти, замотати, угортати, угорнути; -нудь цвікі
у паперу загорнути (обгорнути, замотати, угор
нути) цвяхи в папір.
УГОЧАНЬІ розм. угачений; убуханий. — Див.
ще угачваць 2.
УГРАБАЦЦА недок. пас. загрібатися; загорта
тися.
УГРАБАЦЬ недок., УГРЙБЦІ і УГРАБЦІ док.
1. загрібати, загребтй; (лопатою і т. ін. —
звичайно) загортати, загорнути; угрЗбці салбму загребтй солому; угрЗбці жар у печ загор
нути жар у піч; 2. перен. розм. (привласнюва
ти чуже) загрібати, загребтй, загарбувати,
загарбати.
УГРАЗАЦЬ недок., УГРАЗНУЦЬ док. 1. прям.
загрузати, загрузнути, (про багато, про все;
про багатьох, про всіх) позагрузати; угрузати,
угрузнути, угрузти, (про багато, про все; про
багатьох, про всіх) повгрузати; застрявати,
застряти, (про багато, про все; про багатьох,
про всіх) позастрявати; застрягати, застрягти,
застрягнути, (про багато, про все; про бага
тьох, про всіх) позастрягати; -нуць у балбце
загрузнути (угрузнути і т. ін.) в болоті; 2. пе
рен. загрузати, загрузнути, загрузти, погруза
ти, погрузнути, погрузти, потопати, потону
ти; -нуць у даугах залізти в боргй.
УГРУЗІЦЬ (дати глибоко ув ’язнути, засісти в
чому-небудь липкому, сипкому) док. розм. загрузйти; у. каня у балбта загрузйти коня в
болото.
УТРУНТАВАНАСЦЬ ж . обгрунтованість; у.
рашЗння обгрунтованість рішення.
УГРУНТАВАННЕ с . обґрунтування, (незак. д.
— ще) обґрунтовування.
УГРУНТАВАНЬЇ і УГРУНТОВАНЬІ 1. дієприкм. зміцнений, усталений; укріплений;
2. у знач, прикм. зміцнений, усталений; укріп
лений; угрунтаваньї падмурак зміцнений (ус
талений, укріплений) підмурок (підмурівок);
3. обґрунтований; угрунтаваньї дбвад обґрун
товане доведення. — Див. ще угрунтбуваць.
УГРУНТОУВАЦЦА недок., УГРУНТАВАЦЦА
док. 1.закріплюватися, закріплятися, закріпйтися; установлюватися, установлятися, установйтися; усталюватися, усталитися; аднбсна гЗтага угрунтаваїася п§уная думка щодо
(відносно, стосовно) цього закріпйлася (установйлася, усталилася) певна думка; 2. не
док. пас. зміцнюватися, усталюватися, укріп
люватися, укріплятися, обґрунтовуватися.
УГРУНТОУВАЦЬ недок., УГРУНТАВАЦЬ док.
1. зміцнювати, зміцняти, зміцнйти; усталю
вати, усталити; укріплювати, укріпляти, укріпйти; 2. обґрунтовувати, обґрунтувати; угрунтаваць причину сваей прбсьбьі обґрунту
вати причйну свого прохання.
УГРУНЬ прислівн. обл. стрімголов, сторчголов;
прожогом, спрожогу; єн у. пабег він прожо
гом (спрожогу) побіг; дні ляцяць у. дні летять
стрімголов (сторчголов).
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УГРЕБЕНЫ загребений; загорнутий. — Див.
ще уграбаць 1.
УГРАБЦІ див. уграбаць.
УДАВА ж. удова, удовйця; 0 саламяная удава
солом’яна удова.
УДАВАЦЬ недок., УДАЦЬ док. розм. 1. (кагошто) видавати, вйдати, виказувати, вйказати; 2. недок. (кого; перев. зі словами «сябе»,
«з сябе») удавати [з себе], удати [з себе]; -ваць
сябё абыякавым удавати з себе байдужого;
3. недок. здаватися; мясціна удавала незнаёмаю місцевість здавалася незнайомою; лаза
зазелянёла пёршым квблым лісцем і удавала
не зялёнаю, а празрыста-жбутаю лоза зазеле
ніла першим кволим лйстям і здавалася не
зеленою, а прозоро жовтою.
УДАВЁЦ, род. удауца ч. удівець; 0 саламяны
удавёц солом’яний удівець.
УДАКЛАДНЁННЕ с. уточнення, (незак. д. —
ще) уточнювання.
УДАКЛАДНЕНЬІ уточнений. — Див. ще удакладняць.
УДАКЛАДНЙЦЦА недок. звор., УДАКЛАДНЇЦЦА док. 1. уточнюватися, уточнятися, уточни
тися; 2. недок. пас. уточнюватися, уточнятися.
УДАКЛАДНЙЦЬ недок., УДАКЛАДНЇЦЬ док.
уточнювати, уточняти, уточнйти; ~нщь спісьі
уточнйти спйски.
УДАЛЁЦ, -льца ч. молодець, завзятець, юнак;
(розм.) зух; (фолькл.) козак.
УДАЛЕЧ / УДАЛЕЧЬІНЮ прислівн. удалину,
удалечінь, удалеч.
УДАЛЕЧЬІ прислівн. обл. удалині, удалечині, у
далечі.
УДАЛЫ 1. удалий, удатний; у. пераклад уда
лий (удатний) переклад; 2. спрйтний, зграб
ний, меткйй, удатний, вправний; ~лыя рукі
спрйтні (зграбні і т. ін.) руки; 3. відважний;
молодецький, молодечий, юнацький, (розм.)
хвацький, голінний; завзятий; у. казак завзя
тий козак; 4. гарний, чудовий; у. хлбпец гар
ний (чудовий) хлопець.
УДАР, -ру 1. удар; (штовхан — ще) стусан;
(потрясіння — ще) ураза ж. ; гітьі гадзіннік не
баіцца удару цей годйнник не боїться удару;
ббмбавы удар бомбовий удар; штрафны удар
штрафнйй удар; у. пульсу уд&р пульсу; апаплексічньї удар апоплексйчний удар; сбнечны
удар сонячний удар; цеплавьі удар тепловйй
удар; 0 адньїм -рам однйм ударом, однйм
(єдйним) махом; пад -рам (быць, знахбдзіцца) під ударом [бути], ставіць пад у. ставити
під удар (під загрозу).
УДАРАТРЬІВАЛЬІ удароміцнйй.
УДАРОЖЬІЦЦА док. розм. унадитися, занади
тися, принадитися; (про багатьох) повнаджуватися.
у д а У ж к ї прислівн. завдовжки, уздовж, удовж;
жьітні палётак цягнууся на цЗлыя кіламетрьі
удаужкі жйтній клин тягнувся (тягся) на цілі
кілометри вздовж (удовж).
УДАЦЬ див. удаваць.
УДАЧАРАЦЦА недок. пас. братися за дочку,
прийматися за дочку, удочерятися.
УДАЧАРАЦЬ недок., УДАЧАРЬІЦЬ док. брати
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за дочку, узяти за дочку, приймати за дочку,
прийняти за дочку, удочеряти, удочерйти.
УДАЧАРОНАЯ узята за дочку, прййнята за дочку.
УДАЧАР&ННЕ с. приймання (прийняття) за
дочку, удочеріння.
УДАЧНА прислівн. удало, удатно; щаслйво,
успішно.
УДАЧНЬІ 1. удалий, удатний; у. партріт уда
лий (удатний) портрет; 2. щаслйвий, успіш
ний; -ная пабздка уд£ла (успішна, щаслйва)
мандрівка.
УДВАЙННЕ с. подвоєння, (незак. д. — ще) по
двоювання.
УДВАЇХ прислівн. (про осіб різної статі або іс
тот с. роду) удвох.
УДВАЙНб прислівн. подвійно; удвоє, удвічі; у
два рази (удвоє, удвічі) більше; прмбмна
удвайнб подвійно приємно, удвоє (удвічі, у
два рази) приємніше.
УДВАЙ прислівн. удвоє, удвічі; у два рази; у.
больш удвоє (удвічі, у два р&зи) більш; скл&сці удвай скласти вдвоє (удвічі).
УДВОЕНЬІ 1. дієприкм. подвоєний; 2. у знач,
прикм. (удвічі більший) подвійний, подвбєний; ~ная пбрцьія подвійна порція.
УДВОЙВАННЕ с. подвоювання.
УДВОЙВАЦЦА недок. звор., УДВОіЦЦА док.
1. подвоюватися, подвоїтися; 2. недок. пас.
подвоюватися.
УДВОЙВАЦЬ недок., УДВОІЦЬ док. подво
ювати, подвоїти.
УДВУХ прислівн. (про чоловіків) удвох.
УДЖГНУЦЬ док. розм. 1. (про комах) ужалйти;
(розм.) жигнути, уджигнути; (обл.) стрікнути;
2. перен. (кого, по чому) ударити; хльоснути;
стьобнути, устьобнути.
УДЗВЮХ прислівн. (про жінок) удвох.
УДЗЕВЯЦЕХ прислівн. (тільки про чоловіків або
тільки про жінок) удев’ятьбх.
УДЗЕВЯЦЯРЬІХ прислівн. (про осіб різної ста
ті або про істот с. роду) удев’ятьох.
УДЗЕЛ1, -лу ч. участь ж.\ прьінйць у. у вйбарах
узяти участь у вйборах; канцірт з -лам вядбмьіх майстрбу концбрт за участю відомих
майстрів; давбсці удзел у злачьшстве довестй
участь у злбчині; 0 браць у. бр£ти участь.
УДЗЕЛ2 ч. істор. уділ; княжацкі удзел князів
ський уділ.
УДЗЙЛЬНАСЦЬ (у чим) ж. причетність (до
чого).
УДЗбЛЬНІК ч. учасник.
УДЗЕЛЬНІЦА ж. учасниця.
УДЗЕЛЬНІЧАЦЬ недок. брати участь; у. у вмбарах брати участь у вйборах; у. у спаббрніцтвах брати участь у змаганнях.
УДЗЕЛЬНЬІ1 (у чьт) причетний (до чого).
УДЗбЛЬНЬІ2 істор. удільний; у. князь уділь
ний князь.
УДЗЙЛЬНЬІ3 фіз., хім. та ін. питбмий; ~ная
ваг& питома вага.
УДЗЕСЯЦЕХ прислівн. (тільки про чоловіків або
тільки про жінок) удесятьох.
УДЗЕСЯЦЯРЙХ прислівн. (про осіб різної ста
ті або про істот с. роду) удесятьох.

УДУБЁЦЬ

УДЗЕУБАНУЦЬ док. однокр. (ударити дзьобом)
клюнути, дзьобнути, дзюбнути.
УДЗЁУБВАННЕ с. утовкмачування.
УДЗЁУБВАЦЦА недок. пас. розм. утовкмачува
тися.
УДЗЁ^БВАЦЬ недок., у д з я У б ц ї док. розм.
утовкмачувати, утовкмачити, утокмачувати,
утокмачити; 0 ~бц( у галаву утовкмачити
(утокмачити, удовбати, утелющити) в голову
(мізкй).
УДЗІМХЛЬНЬІ вдувнйй, вдувальний.
УДЗІМАННЕ с. вдування.
УДЗІМАЦЦА недок. пас. вдуватися, удмухуватися.
УДЗІМАЦЬ недок., УДЗЬМУЦЬ док. вдувати,
вдути, удмухувати, удмухнути.
УД31РВАНЁЛЫ задернілий, зарослий травою.
УД31РВАНЁЦЬ док. заростй травою, задерніти.
УДЗЬМУХНУЦЬ док. однокр. вдунути.
УДЗЬМУЦЬ див. удзім&ць.
у д з я У б ц і1 док. 1. (здолати, довбаючи) удо
вбати; умёрзла так, што не удзяубщ замерзло
так, що не вдовбати; 2. (ударити дзьобом)
клюнути, дзьобнути, дзюбнути.
УДЗЯУВЦЇ2 див. удзёубваць.
УДОВІН удовйний, удовйн, удовичий.
УДОВЫ розм. овдовілий, удовий; (імен.) удівёць ч.\ (імен.) удов& ж., удовйця ж.
УДОД ч. орн. одуд.
УДОДАВЬІ бдудовий.
УДОДАВЫЯ імен. мн. орн. одудові.
УДОСЬІЦЬ прислівн. розм. удосталь; досхочу,
уволю, (розм.) донесхочу, донехочу; доволі.
УДОУЖ 1. прислівн. уздовж, удовж, уподовж,
удовжки; распілав&ць бервянб удо^ж розпи
ляти колоду вздовж, (вдовж, вподовж, вдовж
ки); 2. прийм. уздовж, уподовж, удовж; (уз
довж над) понад (чим), попід (чим)', 0 у. і
упбперак уздовж (удбвж) і впоперек (попе
рек, вшир).
УДРАЖНІЦЬ док. розм. 1. роздражнйти; (розм.)
роздрочити; роздратувати, (багатьох, усіх)
пороздратовувати; у. саб&ку роздражнйти
роздрочйти, роздратувати) пса (собаку);
і. перен. (шкіру) подразнювати, подразнйти;
(рану, запалене місце) роз’ятрювати, роз’ят
рити.
УДРУЖВАЦЬ недок., УДРУЖЬІЦЬ док. при
служуватися, прислужитися, робйти послу
гу, зробйти послугу; (док.) стати в пригоді.
УДРУКАВАНЫ надрукований. — Див. ще удру-
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кб^ваць.

УДРУКО^ВАЦЦА недок., УДРУКАВАЦЦА док.
1. друкуватися, надрукуватися; удрукав&цца
на адным &ркушы надрукуватися на одному
(на однім) аркуші.
УДРУКОУВАЦЬ недок., УДРУКАВАЦЬ док. друкувати, надрукувати.
УДУБАЛЬТ прислівн. обл. подвійно; удвоє, уд
вічі; у два р£зи (удвоє, удвічі) більше; зямля
радзиіа удубальт земля родила у два р&зи
(удвоє, удвічі) більше.
УДУБЁЦЬ док. розм. 1. (замерзнути) задубіти,
заклякнути, оклякнути, (про багато, про все;
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про багатьох, про всіх) подубіти, подубнути,
позаклякати; (розм) закоцюбнути, закоцюб
ти; -бблі нбгі на хбладзе задубіли (заклякли
і т. ін.) ноги на холоді; 2. (промерзнути до
твердості; затверднути, охоловши) задубіти,
заклякнути, оклякнути, (про багато, про все;
про багатьох, про всіх) подубіти, подубнути,
позаклякати; захолонути, застигти, застйгнути; бульба удубела картопля задубла (за
клякнула і т. ін.); зямлй удуб&ла земля задуб
ла (застйгла).
УДУМВАЦЦА недок., УДУМАЦЦА док. вду
муватися, вдуматися.
УДУМАЦЬ док. розм. надумати, придумати.
УДУМЛІВА прислівн. вдумливо.
УДУМЛІВАСЦЬ ж. 1. вдумливість; 2. розм. за
думливість, задуманість, замисленість.
УДУМЛІВЬІ 1. вдумливий; у. пісьменнік вдум
ливий письменник; 2. розм. задумливий, за
думаний, замйслений.
УДУМНАСЦЬ ж. розм. вдумливість.
УДУМНЬІ розм. вдумливий.
УДУШАНЬІ 1. повішений; 2. задушений. —
Див. ще удушваць.
УДУШВАЦЦА недок. пас. вішатися, задушува
тися.
УДУШВАЦЬ недок., УДУШЙЦЬ док. розм.
1. (вішати) душйти, задушувати, задушити,
(багатьох, усіх) позадушувати; вішати, пові
сити; 2. прям., перен. душйти, задушувати,
задушйти, давйти, задавйти.
УДУШЛІВА прислівн. задушливо, задушно;
ядушливо.
УДУШЛІВАСЦЬ ж. 1. задушливість, задуш
ність; 2. задйшка.
УДУШЛІВЬІ 1. задушливий, задушний; (їд
кий) ядучий; ~вая атмасфбра перен. задушли
ва атмосфера; -вьія г&зм хім. задушливі гази;
2. якйй (що) страждає задйшкою.
УДУШІЛА с. мед. ядуха ж.
УДУШЙЦЦА док. розм. 1. повіситися, (про
багатьох) повішатися; задушйтися, удушйтися; 2. (померти від чого-небудь, що застряг
ло в горлі) задушуватися, задушйтися.
УДУШЙЦЬ див. удушваць.
УДУШФННЕ с. задушення, удушення.
УДЬІГАННЕ с. розм. догідництво, догоджання;
підлесливість ж., підлещування, підлабуз
ництво, підлабузнювання.
УДЬІГАЦЬ недок. розм. догоджати; підлещува
тися, підлабузнюватися.
УДЙХ, -ху ч. вдих; зрабіць у. зробйти вдих.
УДЬІХАЦЦА недок. пас. вдихатися.
УДЬІХАЦЬ недок., УДЬІХНУЦЬ док. 1. вдиха
ти, вдихнути; єн пр&гна удьіхнуу паветра він
жадібно вдихнув повітря; 2. перен. вдихати,
вдихнути, (док.) удмухнути.
УЙЖНА: хоць не уежна, дьік улежна прик. хоч
не ситно (не трйвно), зате (проте) спокійно.
УЙЗД ч. 1. род. убзду (дія) в’їзд; 2. род. убзда
(місце, по якому в'їжджають куди-небудь)
в’їзд; прьігбжьі уезд гарний (красивий) в’їзд.
УЕСЦІ див. уад&ць.

УЗАД

УЖАДОБКУ прислівн. розм. охоче, залюбки, з
дорогою душею.
УЖЙВАЛЬНАСЦЬ і УЖЙТНАСЦЬ ж. ужи
ваність; ступёнь ~сці варыянтау слбва ступінь
ужйваності варіантів слова.
УЖЫВАЛЬНЫ і УЖЬІТНЬІ ужйваний; (за
гальноприйнятий) звичайний; у. медычны
србдак звичайний медйчний засіб; ~нае слб
ва ужйване слово.
УЖЬІВАННЕ с. 1. уживання, ужиття; застосу
вання, (незак. д. — ще) застосовування; вйкористання, (незак. д. — ще) використову
вання; перанбснае ужыв&нне слбва переносне
вживання слова; зямлй был& без ~ння земля
була без вйкористання; 2. ужйток ч.; увайсці
ва ужыванне увійтй в ужйток; увбдзіць ва ужыванне уводити (запроваджувати) в ужйток.
УЖЫВАНЫ (який був у вжитку) ужйваний;
(про одяг, взуття — ще) ношений, приноше
ний.
УЖЫВАЦЦА1 недок., УЖЫЦЦА док. 1. ужи
ватися, ужйтися; (з ким-чим — ще) зживати
ся, зжитися; з гётым чалавёкам вельмі цяжка
ужыцца з цією людйною дуже важко вжити
ся (зжитися); 2. (звикати, призвичаюватися)
уживатися, ужйтися; ужыцца у нбвую атмасфёру ужйтися в нову атмосфёру; ужыцца у
вбораз ужйтися в образ.
УЖЫВАЦЦА2 недок. 1 . уживатися; застосову
ватися; використовуватися; гЗта слбва ч&ста
ужываецца це слово часто вживається; бата
рейка ужываецца да кішЗннага ліхтарика ба
тарейка використовується (застосовується) до
(для) кишенькового ліхтарика; 2. пас. ужи
ватися; застосовуватися; використовуватися.
УЖЬІВАЦЬ недок., УЖЬІЦЬ док. уживати, ужи
ти; застосовувати, застосувати; використо
вувати, вйкористати; ужьщь нбвы мётад за
стосувати (вйкористати) новйй метод; я не
вёдау, на што ужьщь грбшы я не знав, на що
вйкористати гроші; ужыць выраз ужити (вй
користати) вйслів.
УЖЙТНАСЦЬ див. ужыв&льнасць.
УЖЬІТНЬІ див. ужывальны.
УЖЙТЫ ужитий, застосований, вйкористаний.
— Див. ще ужываць.
УЖЬІ^ЧЬІВАСЦЬ ж. лагідність, злагідність;
поступливість; товарйськість.
УЖЫУЧЫВЫ лагідний, злагідний; поступли
вий; (компанійський) товарйський.
УЖЫЦЦА див. ужыв&цца1.
УЖЬІЦЬ1док. (змогти жити) ужйтися; (розм.)
ужйти; хіб§ тут ужывёш? хіба тут можна вжйтися?; хіба тут уживеш? там ніхтб не Ужывё
там ніхто не зможе вжйтися; там ніхто не
вживе.
УЖЙЦЬ2 див. ужыв&ць.
УЗАБРАЦЦА див. узбір&цца.
УЗАГНАНЫ розм. 1. піднятий; зляканий, на
ляканий, сполоханий; 2. загнаний; 3. наса
джений; настромлений. — Див. ще узганйць.
УЗАГНАЦЬ див. узганйць.
УЗАД прислівн. назад; 0 у. і упёрад уперед і
назад, тудй й сюдй; ні узад ш упёрад ні сюди
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ні тудй; ні вперед ні назад; ні тпру ні ну;
(діал.) ні стейки ні гейки.
УЗАДЗЬМУТЬІ здійнятий, піднятий. — Див.
ще уздзімаць.
УЗАДЗЬМУЦЬ див. уздзімаць.
УЗАДРАНЬІ і УЗДЗЕРТЬІ зламаний; вйламаний; відбйтий. — Див. ще уздзіраць.
УЗАДРАЦЦА див. уздзірацца.
УЗАДРАЦЬ див. уздзіраць.
УЗАЕМААБУМО&ІЕНАСЦЬ ж. взаємозумов
леність; у. з’яу у прьірбдзе і ірамддстве взаємо
зумовленість явищ у природі й суспільстві.
УЗАЕМААБУМОйЛЕНЬІ взаємозумовлений.
УЗАЕМААДНОСІНЬІ, -сін тільки мн. 1. взає
мозв’язок ч., взаємовідношення с., взаємозв’язкй, взаємовідносини; у. філасбфіі і прьіродазнауства взаємозв’язкй (взаємовідноси
ни) філософії та природознавства; 2. (між
людьми) стосунки, взаємини; у. паміж вьіхаванцамі і настаунікамі стосунки (взаємини)
між вихованцями та вчителями.
УЗАЕМАВЬІКЛЮЧАЛЬНЬІ
взаємозаперечний, взаємно несумісний.
УЗАЕМАДАПАУНЙЛЬНАСЦЬ ж. взаємодоповнюваність.
УЗАЕМАДАПАУНЙЛЬНЬІ взаємно доповняль
ний.
УЗАЕМАДЗЕЙНІЧАЦЬ недок. взаємодіяти.
УЗАЕМАДЗЕЯННЕ с. взаємодія ж.
у з а е м а з а м я н й л ь н а с ц ь ж. взаємозамін
ність.
УЗАЕМАЗАМЯНЙЛЬНЬІ взаємозамінний.
УЗАЕМАЗБЛІЖЗННЕ с. взаємозблйження.
УЗАЕМАЗНІШЧ&ННЕ с. взаємознйщення.
УЗАЕМАПРАВЙРКА ж. взаємоперевірка.
у з а е м а п р а н ік н Е н н е с. взаємопронйкН ЄН НЯ.

УЗАЕМАРАЗЛІКІ мн. взаєморозрахунки.
УЗАЕМАСУВЯЗЬ ж. взаємозв’язок н.
УЗАЕМАУВЙЗАНЬІ взаємопогоджений, взає
мопов’язаний.
УЗАЕМНА прислівн. взаємно, обопільно; у.
прбстьія лікі мат. взаємно прості чйсла.
УЗАЕМНЬІ взаємний; обопільний; ~ная дапамбга взаємна допомога; у. упльїу взаємний
(обопільний) вплив.
УЗАКАНЕННЕ с. заст. розпорядження; поста
нова; зббрнік -нняу збірник розпоряджень
(постанов).
УЗАКОНЕННЕ с. (дія) узаконення, (незак. д.
— ще) узаконювання.
УЗАКОНЬВАЦЬ недок., УЗАКОНІЦЬ док. уза
конювати, узаконити.
УЗАМЕН 1. прислівн. натомість, замість того;
мьі не мбжам нічбга пакінуць у. ми не можемо
нічого лишйти (залишити) натомість (замість
того); 2. прийм. з род. замість (кого-чого).
УЗАПАР прислівн. розм. підряд, поспіль, уряд.
УЗАПХНУТЬІ розм. 1. утягнутий, утягнений,
затягнутий, затягнений; 2. натягнутий. — Див.
ще узапхнуць.
УЗАПХНУЦЬ див. успіхаць.
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УЗАРАНЬІ і УЗОРАНЬІ зораний, вйораний,
побраний. — Див. ще узвбрваць.
УЗАРАЦЬ див. узвбрваць.
УЗАРВАНЬІ 1. вйсаджений; підірваний; зруй
нований; 2. зламаний; зірваний; 3. обурений,
роздратований. — Див. ще узрьів&ць2.
УЗАРВАЦЦА див. узрьів&цца2.
УЗАРВАЦЬ див. узрьіваць2.
УЗАТКНУТЬІ розм. 1. настромлений, наткну
тий; 2. узутий, надітий. — Див. ще узаткнуць.
УЗАТКНУЦЬ див. устьїкаць.
УЗАХАПЬІ і УЗАХАПКІ прислівн. розм. наввйпередки, перебиваючи одйн одного, навпе
рейми, навперебій, наперебій; сябрьі віталі
ягб узахапьі друзі вітали його наввипередки
(перебиваючи одйн одного і т. ін.)
УЗАХЛЕБ прислівн. розм. захлинаючись; гаварьщь у. говорйти захлинаючись.
УЗАЦЙЖКУ прислівн.: курьщь у. прост. курйти
затягуючись (затягаючись).
УЗБАГАЦЕЦЬ док. розм. забагатіти, розбагаті
ти, (розм.) збагатіти, убитися в гроші, (про
багатьох) побагатіти.
УЗБАГАЧАНЬІ збагачений. — Див. ще узбагач&ць.
УЗБАГАЧАЦЦА недок. звор., УЗБАГАЦІЦЦА
док. 1. у різн. знач, збагачуватися, збагатйти ся; бібліятЗка узбагацілася нбвьімі вьіданнямі
бібліотека збагатилася новйми виданнями;
~цщца ведамі збагатйтися знаннями; 2. не
док. пас. збагачуватися.
УЗБАГАЧАЦЬ недок., УЗБАГАЦЇЦЬ док. у
різн. знач, збагачувати, збагатйти; спекуляцьіі
на рьінку нафтапрадуктау -цілі некатбрьіх
прадпрьімальшкау спекуляції на рйнку наф

топродуктів збагатйли деяких підприємців;
~ціць свой вбпьіт збагатйти свій досвід.
УЗБАГАЧФННЕ с. (дія) збагачення, (незак. д.
— ще) збагачування; у. мбвьі збагачення мо
ви; у. вбпьітам збагачення досвідом; у. банкау
збагачення банків.
УЗБАДЗЕРАНЬІ збадьорений.
УЗБАДЗЕРВАЦЦА недок., УЗБАДЗЕРЬІЦЦА
док. 1. збадьорюватися, збадьорйтися; 2. не
док. пас. збадьорюватися.
УЗБАДЗЕРВАЦЬ недок., УЗБАДЗЕРЬІЦЬ док.
збадьорювати, збадьорйти.
УЗБАЛАМУЧАНЬІ розм. 1. дієприкм. схвильо
ваний, розбурханий, стривожений; 2. у знач,
прикм. схвильований, розбурханий, стриво
жений. — Див. ще узбаламучваць.
УЗБАЛАМУЧВАЦЬ недок., УЗБАЛАМУЦІЦЬ
док. розм. 1. хвилювати, схвилювати, розбур
хувати, розбурхати; тривожити, стривожити,
потривожити, турбувати, стурбувати, потур
бувати; -муціць людзбй схвилювати (розбур
хати, стривожити, стурбувати, потурбувати)
людей; (розм.) баламутити, збаламутити; 2. бун
тувати, збунтувати, (розм.) баламутити, зба
ламутити.
УЗБЕГАЦЦА док. розм. розбігатися; (сильніше)
розгасатися; дзеці -галіся па вуліцьі діти роз
бігалися (розгасалися) по вулиці.
УЗБЕГЧЬІ див. узбягаць.
УЗБІВАННЕ с. 1. набивання, набиття; на-
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стромлення, (незак. д. — ще) настромлюван
ня, натикання; наштрйкування; 2. розм. на
тягування, надягання; 3. розм. начіплюван
ня; 4. збивання, збиття; 5. збивання, збиття,
підбивання, підбиття; 6. розм. розбивання,
розбиття; 7. навалювання, накладання; 8. зні
мання. — Пор. узбіваць.
УЗБІВАЦЦА недок., УЗБІЦЦА док. І, (на щонебудь гостре, на якусь перешкоду) натикати
ся, наткнутися, настромлюватися, настромйтися; (розм.) наштрйкуватися, наштрикати
ся, наштрикнутися; 2. (несподівано натрап
ляти на що-небудь неприємне) натикатися,
наткнутися, наштовхуватися, наштовхнутися, на
трапляти, натрапити; узбіцца на засаду на
ткнутися (наштовхнутися, натрапити) на за
сідку; 3. розм. (з труднощами вилазити на
що-небудь) видиратися, вйдертися; дертися,
дратися, вйдратися; здиратися, здертися, зі
дратися; видряпуватися, видряпатися; 4. розм.
(на што) розживатися, розжйтися (ним, на
що), (док.) спромогтйся (на що)’, узбіцца на
хлеб розжйтися на хліб (хлібом), спромогла
ся на хліб; 5. недок. пас. набиватися, на
стромлюватися, натикатися; натягатися, на
тягуватися, надягатися; начіплюватися; зби
ватися, підбиватися; розбиватися; навалю
ватися, накладатися; зніматися; 0 узбіцца на
капёйку розжйтися на гроші.
УЗБІВАЦЬ недок., УЗБІЦЬ док. 1. (ударами)
набивати, набйти, (багато) понабивати; (на
гостряк) настромлювати, настромйти, (бага
то) понастромлювати; натикати, наткнути,
(багато) понатикати; (розм.) наштрйкувати,
наштрикнути; узбіць абруч на ббчку набйти
обруч на бочку; узбіць тапбр на тапарьішча
набйти сокйру на топорйще (на сокирйще);
яна узбиіа на віділец кавалак селядца вона
настромйла (наштрикнула) на виделку шма
ток оселедця; 2. розм. (із зусиллям надівати
що-небудь) натягати, натягувати, натягтй, на
тягнути, (багато, усе) понатягувати, понатя
гати; надягати, надягтй, надягнути, (багато,
усе) понадягати; ледзь узбіу палітб на плёчы
ледь (ледве) натягнув (надягнув) пальто на
плечі; 3. розм. (надівати, насовувати на щонебудь згори) начіплювати, начіпляти, начепйти, (багато) поначіплювати, поначіпляти;
(док., прикріплюючи — ще) почепйти, (бага
то) почіпляти; узбіць акуляры на нос начепйти окуляри на ніс; узоіць шапку на патыліцу зсунути шапку на потйлицю; 4. (збивати
на піну) збивати, збйти; у. смятанку збйти
вершкй; 5. (робити пухким, пухнастим) зби
вати, збйти, підбивати, підбйти; узбіць зямлю
капьггамі збйти землю копйтами; узбіць падушкі підбйти подушкй; 6. розм. (про яйце)
озбивати, розбйти, (багато) порозбивати;
. розм. (ставити, класти вішати що-небудь
на високе, незручне місце) навалювати, навалйти, (багато) понавалювати; накладати, на
класти, (багато) понакладати; 8. (подрібнив
ши) знімати, зняти, (багато, усе) познімати;
узбіць асфальт зняти асфальт.
УЗБІРАЦЦА недок., УЗАБРАЦЦА док. (вихо
дити, вилазити нагору) підніматися, підня
тися, підійматися, підійнятися, здійматися,
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здійнятися, вибиратися, вйбратися; (з труд
нощами) дертися, дратися, вйдратися; види
ратися, вйдертися, здиратися, здертися, зі
дратися; видряпуватися, вйдряпатися.
УЗБЇТЬІ 1. набйтий; настромлений, наштрйкнугий; 2. розм. натягнутий, надягнутий; 3. на
чіплений; 4. (про піну) збйтий; 5. (підпуше
ний) збйтий, підбйтий; 6. розм. розбйтий;
7. розм. навалений, накладений; знятий. —
Див. ще узбіваць.
УЗБОУТАНЬІ збовтаний, сколочений. — Див.
ще узббутваць.
УЗБОУТВАЦЦА недок. звор., УЗБОУТАЦЦА
док. 1. збовтуватися, збовтатися, колотйтися,
сколотйтися, збиватися, збйтися; 2. недок.
пас. збовтуватися, колотйтися, збиватися.
у з б О у т в а ц ь недок., УЗБОУТАЦЬ док. збов
тувати, збовтати, колотйти, сколотйти, зби
вати, збйти; узббутаць мікстуру збовтати (ско
лотйти, збйти) мікстуру.
УЗБОУТНУЦЬ док. однокр. бовтнути.
у зб О ч і. прислівн. збоку, поряд (кого-чого, з
ким-чим); поруч (кого-чого, з ким-чим)\ ён
ішбу у. він ішов збоку (поряд, поруч);
2. прийм. з род. осторонь, поодаль, узбіч, (розм.)
відсторонь; у. насыпу стаяла група людзёй
осторонь (поодаль і т. ін.) від насипу стояла
група людей.
УЗБРАЁННЕ с. 1. (дія) озброєння, (незак. д. —
ще) озброювання; 2. зброя ж., озброєння;
у. арміі озброєння армії; у. вбдамі озброєння
знаннями; гбнка узбраённяу гонйтва озбро
єння; Атамнае узбраённе атомне озброєння.
УЗБРОЕНАСЦЬ ж . у різн. знач, озброєність.
УЗБРОЕНЬІ дієприкм., прикм. озброєний, зброй
ний; у. атрад збройний загін; у. салдат
озброєний солдат; ~нае паустанне збройне
повстання.
УЗБРОЙВАЦЬ недок., УЗБРОІЦЬ док. у різн.
знач, озброювати, озброїти; узбрбіць армію
озброїти армію; узбрбіць прамыслбвасць нбвай тЗхнікай озброїти промисловість новою
технікою; узбрбіць ведамі озброїти знаннями.
УЗБРЬІСЦЇ док. забрестй; (добутися — ще) забйтися; (збившись з дороги — ще) заблукати;
у. на аббчыну дарбгі забрестй на узбіччя до
роги (шляху); 0 у. на язык спливтй (сплистй,
набрестй, наверзтйся) на язйк; ухопитися язи
ка; підскочити під язйк; у. у галаву (на думку)
спасти (спливтй, навернутися) на думку,
упливтй (упасти, зайтй, набрестй, забрестй,
улізти, залізти) в голову; ухопйтися головй;
стукнути в голову.
УЗБУДАРАЖАНЬІ схвильований; розбурханий;
стривожений, стурбований. — Див. ще узбударажваць.
УЗБУДАРАЖВАЦЦА недок. звор., УЗБУДАРАЖЫЦЦА док. розм. 1. хвилюватися, схвилю
ватися; розбурхуватися, розбурхатися; три
вожитися, стривожитися, турбуватися, стур
буватися; -жыуся натбуп схвилювався (роз
бурхався) натовп; -жьіліся пчблы у вуллі
схвилювалися (стривожилися) бджоли у ву
лику; 2. недок. пас. хвилюватися; розбурху
ватися; тривожитися, турбуватися.
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УЗБУДАРАЖВАЦЬ недок., УЗБУДАРАЖЬІЦЬ
док. розм. хвилювати, схвилювати, розбурху
вати, розбурхати; (бентежити) тривожити,
стривожити, потривожити, турбувати, стур
бувати, потурбувати; стральб& узбудар&жьіла
веску стріляййна схвилювала (розбурхала, стри
вожила, стурбувала) село; -жьіць асіньї рой
потривожити (потурбувати) осиний рій.
УЗБУДЖАЛЬНАСЦЬ ж . збуджуваність, збуд
ливість.
УЗБУДЖАЛЬНІК ч. у різн. знач, збудник.
УЗБУДЖАЛЬНЬІ збудливий, збудний, збу
джувальний; -ньія србдкі мед. збудливі (збу
джувальні) засоби.
УЗБУДЖАНА прислівн. схвильовано, зворуше
но, збуджено; розпалено; піднесено.
УЗБУДЖАНАСЦЬ ж . схвильованість, зворуше
ність, збудженість; піднесеність.
УЗБУДЖАНЬІ 1. дієприкм. розбуджений, збу
джений, пробуджений, порозбуджуваний, по
збуджуваний; 2. прикм. схвильований, зво
рушений, збуджений; (сильніше) розпалений;
(з піднесенням) піднесений; -ньія мужчмньї
аб чммсьці гаварйлі схвильовані (збуджені)
чоловікй про щось говорйли (розмовляли);
у. твар схвильоване (зворушене, збуджене)
облйччя.
УЗБУДЖАЦЦА недок. звор., УЗБУДЗЇЦЦА док.
1. збуджуватися, збудйтися, розпалюватися,
розпалитися; напружуватися, напружитися;
нбрвьі узбудзїліся нерви збудйлися (напружи
лися); 2. док. розбудитися, пробудйтися, про
кинутися, збудйтися; дз£ці узбудзіліся ад шу
му діти розбудйлися (пробудилися, прокйнулися, збудйлися) від шуму; 3. недок. пас. по
рушуватися; збуджуватися, розпалюватися;
напружуватися.
УЗБУДЖАЦЬ недок., УЗБУДЗҐЦЬ док. 1. (пропонувати для обговорення рішення тощо) по
рушувати, порушити; -дзіць спр&ву аб скасаванні шліббу порушити справу про розірван
ня шлюбу; 2. (спричинятися до стану нерво
вого піднесення) хвилювати, схвилювати,
зворушувати, зворушйти, збуджувати, збу
дити; розпалювати, розпалити; напружува
ти, напружити; -дзіць нбрвьі збудйти (напру
жити) нбрви; 3. (почуття, думки і т. ін.) збу
джувати, збудйти, викликати, вйкликати;
розпалювати, розпаляти, розпал йти; поро
джувати, породйти; -дзіць апетит збудйти
(викликати, розпалйти) апетйт; -дзіць р$унасць вйкликати (породйти) ревнощі.
УЗБУДЖВАЦЬ недок., УЗБУДЗЇЦЬ док. будйти, збудйти, розбуджувати, розбудйти, про
буджувати, пробудйти, прокинути; узбудзіць
чалавбка збудйти (розбудйти і т. ін.) людйну.
УЗБУДЖФННЕ с. 1. (дія) порушення, (незак.
д. — ще) порушування; хвилювання, звору
шення, (незак. д. — ще) зворушування; збу
дження, (незак. д. — ще) збуджування; роз
палення, (незак. д. — ще) розпалювання; на
пруження, (незак. д. — ще) напружування;
викликання, породження (незак. д. — ще)
породжування; 2. (стан) хвилювання, схви
лювання, збудження, зворушення; піднесен
ня; викликання, розпалення, породження;
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3. спец, (реакція клітини, тканини на подраз
нення із зовнішнього або внутрішнього середо
вища) збудження. — Пор. узоуджаць.
УЗБУДЛІВАСЦЬ ж. збудливість, збуджуваність.
УЗБУДЛІВЬІ збудливий.
УЗБУЙНЙННЕс. збільшення, укрупнення, (не
зак. д. — ще) збільшування, укрупнювання.
УЗБУЙНЕНЬІ збільшений; укрупнений; - ная
гаспад&рка збільшене (укрупнене) господар
ство.
УЗБУЙНЙЦЦА недок. звор., УЗБУЙНІЦЦА док.
1. збільшуватися, збільшитися; укрупнюва
тися, укрупнитися; гаспадарка узбуйнілася
господарство збільшилося (укрупнилося);
2. недок. пас. збільшуватися, укрупнюватися.
УЗБУЙНЙЦЬ недок., УЗБУЙНЇЦЬ док. збільшувати, збільшити; укрупнювати, укрупнйти; -нщь птушкаферму збільшити птахоферму.
УЗБУНТАВАНЬІ 1. збунтований; 2. (стриво
жений) схвильований, розхвильований, збен
тежений; зворушений; збуджений, збуре
ний; 3. (хвилями) схвильований, розбурханий,
збурений. — Див. ще узбунтав&ць.
УЗБУНТАВАЦЦА док. 1. (учинити бунт) збунту
ватися, забунтувбтися, забунтувати; 2. (стриво
житися) схвилюватися, розхвилюватися, збен
тежитися; зворушитися; збудйтися, збурити
ся; 3. (про воду) схвилюватися, розбурхатися,
збуритися.
УЗБУНТАВАЦЬ док. 1. (схилити до бунту) збун
тувати, забунтувати, забунтуватися; 2. (стри
вожити) схвилювати, розхвилювати, збенте
жити; зворушйти; збудйти, збурити; у. душу
схвилювати, (розхвилювати, збентежити, зво
рушити, збурити) душу; 3. (викликати хвилі)
схвилювати, розбурхати, збурити.
УЗБУРАНЬІ1. схвильований, розбурханий, стри
вожений, стурбований; 2. Ьозгніваний, роз
серджений, сердйтий. — Див. ще узб^рваць.
УЗБУРВАЦЦА недок., УЗБУРЙЦЦА док. 1. гні
ватися, розгніватися, сердитися, розсерди
тися, розпалюватися, розпалятися, розпалйтися; 2. повставати, повстати, ополчатися,
ополчйтися, підніматися, піднятися, підійма
тися, підійнятися (проти кого, на кого), ус
тавати, устати, ставати, ст&ти (на кого); 3. (про
явища природи) бушувати, розбушуватися,
розбурхатися.
УЗБУРВАЦЬ недок., УЗБУРЙЦЬ док. 1. (ви
водити зі стану спокою) бунтувати, збунту
вати, забунтувати, забунтуватися; хвилюва
ти, схвилювати, розбурхувати, розбурхати; три
вожити, стривожити, потривожити, турбува
ти, стурбувати, потурбувати; 2. (приводити в
стан обурення) гнівати, розгнівати, розгнівйти, сердити, розсердити.
УЗБУШАВАЦЦА док. 1. розбушуватися, роз
бурхатися; мбра узбушавклася море розбушу
валося (розбурхалося) 2. перен. розм. розбу
шуватися; розлютуватися, розлютйтися.
УЗБЯГАННЕ с. вибігання, збігання.
УЗБЯГАЦЬ недок., УЗБбГЧЬІ док. вибігати,
вибігти, збігйти, збігти; узббгчьі на трЗці павбрх вйбігти (збігти) на третій поверх.
УЗВАДНЬІ техн. звіднйй.
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УЗВАЖАНЫ 1. прям., перен. зважений; вйважений; 2. підважений (важелем). — Див. ще
узв&жваць.
УЗВАЖВАННЕ с. 1. прям., перен. звужування;
вйваження, (незак. д. — ще) виважування;
2. підважування (важелем).
УЗВАЖВАЦЦА недок., УЗВАЖЫЦЦА док.
1. зважуватися, зважитися, виважуватися, вйважитися, (про багато, про все) позважува
тися, поважитися; 2. недок. пас. зважувати
ся, важитися, виважуватися; підважуватися.
УЗВАЖВАЦЬ недок., УЗВАЖЫЦЬ док. 1. прям.,
перен. важити, зважувати, зважити, виважу
вати, вйважити, (багато, усе) позважувати,
поважити; -жыць хлеб зважити хліб; -жыць
усе акалічнасці зважити (вйважити) всі об
ставини; 2. (важелем) підважувати, підважи
ти; -жыць бервянб підважити колоду.
УЗВАЛАКАННЕ і УЗВАЛАКВАННЕ с. розм.
1. утягнення, (незак. д. — ще) утягування,
вйтягнення, (незак. д. — ще) витягання; ви
пихання, випирання; 2. надівання, натягу
вання.
УЗВАЛАКАіЩА / УЗВАЛАКВАЦЦА недок.,
УЗВАЛАЧЬІСЯ док. розм. 1. (з труднощами
виходити нагору) вилазити, вйлізти, (розм.)
випихатися, випхатися; -чыся на пяты павёрх вйлізти (вйпхатися) на п’ятий поверх;
2. насйлу (через сйлу) вставати (підводити
ся, підніматися), насилу (через сйлу) встати
(підвестйся, піднятися); тры дні праляж&у, а
сёння узвалбкся три дні пролежав, а сьогодні
насйлу встав; 3. недок. пас. утягуватися, ви
тягуватися; випихатися, випиратися.
УЗВАЛАКАЦЬ і УЗВАЛАКВАЦЬ недок., УЗВАЛАЧЙ док. розм. 1. (тягнучи, підімати наго
ру) утягувати, утягнути, утягтй; витягувати,
витягнути, вйтягти; (розм.) випихати, вйпхати, випирати, вйперти; -лачы мех на воз утяг
нути (утягтй, вйтягнути, вйтягти, випхати,
вйперти) мішок на віз; конь узвалбк с&ні на
гбрку кінь утягнув (вйтягнув, вйпхав, вйпер)
с£ни на гору; 2. насйлу (через сйлу) надіва
ти, насйлу (через сйлу) надіти, насйлу (через
сйлу) натягати (натягувати), насйлу (чёрез
сйлу) натягтй (натягнути).
УЗВАЛОЧАНЫ розм. 1. утягнений, утягнутий,
вйтягнутий, вйтягнений; вйпханий, вйпертий; 2. насйлу (через сйлу) надітий (натйгнутий, натягнений). — Див. ще узвалак&ць.
УЗВАРОЧВАЦЬ недок., УЗВЯРНУЦЬ (розм.)
док. 1. рйти, порйти; -нуць усю зямлю порйти всю землю; 2. звалювати, звалйти, (бага
то, усе) позвалювати; -нуць паклажу на воз
звалйти поклажу на віз; 3. перен. (провину,
відповідальність) звертати, звернути; скида
ти, скйнути; складати, скласти; звалювати,
звалйти; -нуць віну на каго-нёбудзь звалйти
(звернути) провйну на кого-небудь.
УЗВАРУХНУЦЦА док. розм. розворушйтися,
стрепенутися, стріпнутися, тріпнутися, (підсил.) стріпонутися, тріпонутися.
УЗВАРУХНУЦЬ док. розворушити; зворушйти.
УЗВАРУШАНЫ 1. розворушений, розтриво
жений; 2. перен. розворушений, збадьоре
ний, розруханий; піднятий; 3. перен. звору

шений, розчулений; уражений, приголом
шений. — Див. ще узвар^шваць.
УЗВАРУШВАННЕ с . розворушування, збадьо
рювання.
УЗВАРУШВАЦЦА недок., УЗВАРУШЙІЦЦА
док. 1. розворушуватися, розворушйтися, зба
дьорюватися, збадьорйтися; 2. недок. пас.
розворушуватися, розтривожуватися, розра
хуватися; зворушуватися, розчулюватися; ура
жатися, приголомшуватися.
УЗВАРУШВАЦЬ недок., УЗВАРУШЙЦЬ док.
1. розворушувати, розворушити, розтривожу
вати, розтривожити; -шыць зямлю вбкал др$ва розворушйти зёмлю навколо (довкола)
дёрева; -шыць мур&шнік розворушйти (роз
тривожити) мурашник; 2. перен. розворушу
вати, розворушйти, збадьорювати, збадьори
ти, розрахувати, розрухати; піднімати, під
няти; гёта узварушыла людзёй це розворушйло (збадьорйло, розрухало) людёй; -шыць
нарбд розворушйти (підняти) народ; 3. пе
рен. (викликати глибокі почуття) зворушува
ти, зворушйти, (док. рідко) зрушити; розчу
лювати, розчулити; уражати, уразити, при
голомшувати, приголомшити; вёстка глыббка узварушыла яё звістка глибоко зворушйла
(вразила, приголомшила) її.
УЗВАР’ЯВАНЬІ розлютований, розлючений,
розлютілий, роздратований, оскаженілий.
УЗВАР’ЯВАЦЦА док. розм. розлютуватися,
розлютитися, іюзлютіти, роздратуватися, сказйтися, (про багатьох, про всіх) показйтися.
УЗВАР’ЯВАЦЬ док. розм. розлютувати, розлютйти, роздратувати.
УЗВЁДЗЕНЫ 1. звёдений; пщвёдений; підня
тий; 2. (курок у зброї) звёдений; 3. (будинок
і т. ін.) звёдений, вйведений, пщвёдений,
споруджений; збудований, змурбваний; 4. пе
рен. (піднятий у стані. званні) звёдений, піднёсений; 5. (несправедливо ганьблений) звёде
ний, кйнутий, кйнений, обмовлений; 6. мат.
пщнёсений. — Див. ще узвбдзіць.
УЗВЁЙ: на узвёй вёцер (пусціць) на вітер (з
вітром, за вітром) пустйти; на узвёй вёцер
(гаварыць) ляпати [язиком], патякати, базі
кати, молоти, теревёнити, цвёнькати, паще
кувати.
УЗВЁЙВАЦЦА і УЗВЯВАЦЦА недок. звор.,
УЗВЁЯЦЦА док. 1. (підніматися вгору від
вітру) здійматися, здійнятися, (про багато,
про все) поздійматися; зніматися, знйтися,
(про багато, про все) позніматися; підніма
тися, піднятися, підійматися, підійнйтися,
звіюватися, звіятися; 2. недок. пас. здіймати
ся, зніматися, підійматися, підніматися.
УЗВЁЙВАЦЬ і УЗВЯВАЦЬ недок., УЗВЁЯЦЬ
док. 1. здіймати, здійнйти, знйти, (багато, усе)
поздіймати; підіймати, підійнйти, (багато,
усе) попідіймати; піднімати, піднйти, (бага
то, усе) попіднімати; узвёяць пыл здійнйти
знйти, підійнйти, підняти) пил (порох)
тільки узвяв&ць, узвёяць поет, змахувати,
змахнути, мах&ти, махнути; узвёяць крыллем
змахнути (махнути) крильми (крйлами).
УЗВЕЛІЧ^ННЕ с. звеличення, звеличання,
(незак. д. — ще) звелйчування.
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УЗВЕРНУТЬІ і. поритий; 2. звалений, позвалюваний; 3. звернутий, скинутий, скйнений,
складений, звалений. — Див. ще узварбчваць.
УЗВбСЦІ див. узвбдзіць.
УЗВбСЦІСЯ див. узвбдзіцца.
УЗВЕСЯЛЙЦЦА / УЗВЯСбЛЬВАЦЦА недок.,
УЗВЕСЯЛҐЦЦА док. розм. 1. звеселгітися,
звеселйтися, розвеселятися, розвеселйтися;
2. недок. пас. звеселятися, розвеселятися.
УЗВЕСЯЛЙЦЬ / УЗВЯСеЛЬВАЦЬ недок., УЗВЕСЯЛЇЦЬ док. розм. звеселяти, звеселити,
розвеселяти, розвеселити.
УЗВЕЯЦЦА див. узвбйвацца.
УЗВЕЯЦЬ див. узвбйваць.
УЗВІВАЦЦА недок., УЗВЇЦЦА док. 1. навива
тися, навйтися; накручуватися, накрутйтися;
намотуватися, намотатися; 2. (стрімко підні
матися вгору) здійматися, здійнятися, (про
багато, про все) поздійматися; зніматися,
знятися, (про багато, про все) позніматися;
підніматися, піднятися, підійматися, підій
нятися; (про прапори, завіси і т. ін., які швид
ко підносяться вгору) замаяти, замайоріти;
злітати, злетіти; снег -віуся віхрам сніг здій
нявся (знявся і т. ін.) вйхором; конь -віуся
на дмбкі кінь здійнявся (піднявся) дйбки;
сцягі узвіліся прапорй замаяли (замайоріли);
3. перен. гніватися, розгніватися, сердитися,
розсердитися, обурюватися, обуритися, роз
палюватися, розпалйтися, розпал йтися; 4. не
док. пас. навиватися; накручуватися; намоту
ватися; здійматися, зніматися, підніматися,
підійматися.
УЗВІВАЦЬ недок., УЗВЇЦЬ док. 1. навивати,
навити; накручувати, накрутйти, (багато, усе)
понакручувати; намотувати, намотати, (ба
гато, усе) понамотувати; узвіць пражу на клуббк навйти (намотати) пряжу на клубок;
2. (швидко або вихором піднімати вгору щонебудь) здіймати, здійняти, (багато, усе) по
здіймати; знім&ги, зняти, (багато, усе) позні
мати; піднімати, підняти, підіймати, підійня
ти; звіювати, звіяти; вбцер узвіу паперу вітер
здійняв (зняв, підняв, підійняв, звіяв) папір.
УЗВЇЖАННЕ с. (християнське свято 27 верес
ня) Воздвйження, Здвйження, Здвиг, Чес
ний Хрест.
УЗВІНЧАНАСЦЬ ж. розм. напруженість; збу
дженість; у. нбрвау напруженість нервів. —
Пор. узвінчваць 1.
УЗВЇНЧАНЬІ розм. дієприкм., прикм. напруже
ний; збуджений. — Див. ще узвінчваць 1.
УЗВЇНЧВАННЕ с. 1. розм. напруження, (незак. д. — ще) напружування; збудження, (незак. д. — ще) збуджування; 2. розпалювання,
розгортання.
УЗВЇНЧВАЦЦА недок., УЗВІНЦІЦЦА док.
1. розм. (ставати збудженим, нервовим) збу
джуватися, збудйтися, розпалюватися, роз
палятися, розпалйтися; заводитися, завестйся; (про нерви) напружуватися, напружитися;
збуджуватися, збудйтися; нбрвьі узвінціліся
нерви напружилися; 2. недок. пас. збуджува
тися, розпалюватися, заводитися; напружу
ватися, розгортатися.

УЗВОДЗІЦЬ

УЗВІНЧВАЦЬ недок., УЗВІНЦЇЦЬ док. 1. розм.
(привести в стан нервового піднесення) збу
джувати, збудйти, розпалювати, розпаляти,
розпал йти, заводити, завести; (про нерви) на
пружувати, напружити; накручувати, накру
тйти, збуджувати, збудйти; -ціць нервьі на
пружити нерви; ~щць субяседніка збудйти
(розпалйти, завестй) співрозмовника; 2. (різ
ко збільшувати виробництво зброї) розпалю
вати, розпалйти, розгортати, розгорнути; ~щць
гбнку узбрабння розпал йти (розгорнути) гон
ку озброєнь; 0 -ціць ціньї роздути (здути,
нагнати) ціни.
УЗВЇТЬІ 1. навйтий; накручений; намотаний;
2. здійнятий, піднятий; звіяний. — Див. ще
узвів&ць.
УЗВІХРАНЬІ (про волосся) завйхрений, розвйхрений, скуйовджений. — Див. ще узвіхрьщь.
УЗВІХРЙЦЦА док. (піднятися, закрутитися
вихором) завйхрйтися, завйхрйти, завйхоритися, звйхрйтися, повйхрйтися; (про волосся)
завйхрйтися, розвихритися, завихоритися,
скуйовдитися.
УЗВІХРЙЦЬ док. (підняти вихором) завйхрй
ти, завйхорити, звйхрйти; (про волосся) завйх
рйти, розвйхрити, завйхорити, скуйовдити.
УЗВЇЦЦА див. узвівацца.
УЗВЇЦЬ див. узвіваць.
УЗВОД1 ч. (військовий підрозділ) чота ж., взвод;
стралкбвьі узвод стрілецький взвод; куляметньі узвод кулембтний взвод.
УЗВОД2 ч. 1. род. узвбду (дія) зведення; 2. род.
узвбда (частина замка зброї) звід; паст&віць
курбк на баявй узвод поставити курок на бойовйй звід; 0 на узвбдзе а) (у стані сп ’яніння)
бути в [гарному (доброму)] настрої; бути на
підпитку (підпйлим, трохи вйпивши); бути
під чаркою (під мухою); б) (у стані збуджен
ня) бути заведеним; в) (напоготові) бути го
товим (напоготові, наготові).
УЗВОДЗІЦЦА недок., УЗВЙСЦІСЯ док. 1. (про
зброю) зводитися, звестйся; курбк легка узвеуся к>рок легко звівся; 2. недок. пас. зводитися;
підводитися; виводитися; підніматися; спору
джуватися; будуватися, ставитися; мурувати
ся; підноситися; кидатися, обмовлятися.
УЗВОДЗІЦЬ недок., УЗВЙСЦІ док. 1. зводити,
звестй, (багато, усе) позводити; підводити,
підвестй, (багато, багатьох) попідводити;
виводити, вйвести, (багато, багатьох) пови
водити; піднімати, підняти; узв&сці на гару
звестй (вйвести) на гору; ~сці на г&нак звестй
(вйвести) на ганок; ~сці вбчьі звестй (підвес
тй, підняти) очі; ~сці б&ржьі вйвезти б£ржі;
2. (про зброю) зводйти, звестй; узв&сці курбк
звестй курок; 3. (будинок і т. п.) зводити,
звестй, (багато, усе) позводити; виводити,
вйвести, підводити, підвестй, попідводити;
споруджувати, спорудйти; будувати, збуду
вати, побудувати, ставити, поставити; (з ка
міння — ще) мурувати, змурувати; ~сці пбмнік
звестй (спорудйти, збудувати і т. ін.) пам’
ятник; ~сці пал&ц звестй (вйвести, підвестй,
спорудйти і т. ін.) палац; 4. перен. (підвищу
вати в становищі, званні) зводити, звестй,
підносити, піднестй; ставити, поставити; ~сці
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у ранг звестй (піднести) в ранг; ~сці у закбн

звестй (піднестй) до закону; 5. перен. (при
писувати кому-небудь щось негативне; не
справедливо звинувачувати) зводити, звестй
(на кого), зводити (кидати) наклеп, звестй
(кйнути) наклеп, обмовляти, обмовити (ко
го); 6. мат. підносити, піднестй; ~сці у пятую ступінь піднестй до п’ятого степеня;
~сці у квадрат піднестй до квадрата; 0 узвесці
на след навестй (наштовхнути) на слід.
УЗВОРВАННЕ і УЗОРВАННЕ с. бранка ж.;
(незак. д. — ще) орання.
УЗВОРВАЦЦА / УЗОРВАЦЦА недок. пас. ора
тися, зорюватися, виорюватися.
УЗВОРВАЦЬ і УЗОРВАЦЬ недок., УЗАРАЦЬ
док. орати, зорювати, зорати, виорювати, вйорати, (багато, усе) позорювати, повиорю
вати.
УЗВЬІШАНАСЦЬ ж. піднесеність, високість,
велйчність; у. ід§й піднесеність (високість,
велйчність) ідей; у. пачуццяу піднесеність
(високість, велйчність) почуттів.
УЗВЬІШАНЬІ 1. зведений, вйведений, підве
дений, споруджений; збудований, побудова
ний, поставлений; змурований; 2. підвйщений; піднесений; піднятий; 3. (у суспільстві)
піднятий, підійнятий, піднесений; підвйщений; 4. прикм. перен. високий; ~ная м§та ви
сока мета. — Див. ще узвьішаць.
УЗВЬІШХЦЦА недок., УЗВЬІСІЦЦА док. 1. (про
будівлю, яку будують) зводитися, звестйся,
виводитися, вйвестися, підводитися, підвестйся, споруджуватися, спорудйтися, підні
матися, піднятися, підійматися, підійнятися,
здійматися, здійнятися, підноситися, піднестйся; 2. (збільшуватися) підвйщуватися, підвйщитися; підноситися, піднестйся, підні
матися, піднятися; зростати, зростй; 3. (здо
бувати вище суспільне становище або значен
ня) підніматися, піднятися, здійматися,
здійнятися, підноситися, піднестйся; зроста
ти, зростй; жаданне узвьісіцца бажання під
нятися (здійнятися, піднестйся); аутарьггЗт
-сіуся авторитет зріс (піднісся); 4. (про голос)
підійматися, підійнятися, підніматися, під
нятися, підноситися, піднестйся, підвйщуватися, підвйщитися; гблас перакладчьїка узвйсіуся голос перекладача підійнявся (підняв
ся, піднісся, підвйщився); 5. (виокремлюва
тися висотою) підніматися, піднятися,
підійматися, піднятися, здійматися, здійня
тися, зніматися, знятися, височіти, височйтися; уздбуж набярЗжнай -шаліся будьшкі уздовж
надбережжя (набережної) піднімалися (піді
ймалися, здіймалися, знімалися, височіли,
височйлися) будівлі; 6. недок. пас. зводити
ся, виводитися, споруджуватися, підвйщува
тися, підніматися, підноситися, здійматися.
УЗВЬІШАЦЬ недок., УЗВЬІСІЦЬ док. 1. (бу
дувати) зводити, звестй, виводити, вйвести,
підводити, підвестй, споруджувати, спорудйти; будувати, збудувати, побудувати, ста
вити, поставити; (з каміння — ще) мурувати,
змурувати; 2. (збільшувати) підвйіцувати,
підвйщити; підносити, піднестй, піднімати,
підняти; -сіць цЗньї на праммслбвьія таварьі

УЗГДДНЕННЕ
підвйщити (підняти) ціни на промислові то
вари; -сіць фундамент підвйщити (піднестй,
підняти) підмурок (підмурівок, фундамент);

3. (надавати вищого суспільного становища
або значення) піднімати, підняти, підіймати,
підійняти, підносити, піднестй; підвйщувати, підвйщити; -сіць каго-небудзь у вачах ін
ших підняти ( підійняти, піднестй, підвйщи
ти) кого-небудь в очах інших; 4. (про голос)
піднімати, підняти, підіймати, підійняти, під
носити, піднестй, підвйіцувати, підвйщити;
5. перен. недок. (ушляхетнювати) піднімати,
підіймати, підносити, підвйіцувати; мастацтва узвьшіае чалавека мистецтво піднімає (пі
діймає, підносить, підвйщує) людйну; 0 узвишаць да нябес підносити до неба (до небес).
УЗВЬІШ&ННЕ с. 1. зведення, вйведення, під
ведення, спорудження, (незак. д. — ще) спо
руджування, будування, побудова ж., став
лення; мурування; 2. (збільшення) підвйщення, (незак. д. — ще) підвйщування; піднесен
ня; підняття, (незак. д. — ще) піднімання,
підіймання; 3. (надавання вищого суспільного
становища або значення) піднімання, піднят
тя, (незак. д. — ще) підіймання; піднесення,
підвйщення, (незак. д. — ще) підвйщування;
4. (високе місце) підвйщення, узвйшшя; узьісці на узвишЗнне вййти на підвйщення (уз
вйшшя). — Пор. узвьішаць 1 — 3.

УЗВЯВАЦЦА див. узвейвацца.
УЗВЯВАЦЬ див. узвейваць.
УЗВЯДЗІЇННЕ с. 1. зведення; підведення; вй
ведення; підняття, (незак. д. — ще) підніман
ня; 2. (будівництво) вйведення, підведення,
спорудження, (незак. д. — ще) споруджуван
ня; будова ж., (незак. д. — ще) будування;
побудова ж., ставлення; мурування; 3. (у зван
ня, чин) зведення, піднесення; ставлення; 4. мат.
піднесення. — Пор. узвбдзіць 1, 3, 4, 6.
УЗВЯЛЇЧАНЬІ уроч. звелйчений. — Див. ще
узвялічваць.
УЗВЯЛІЧВАЦЦА недок. звор., УЗВЯЛЇЧЬІЦЦА док. уроч. 1. звелйчуватися, звелйчитися,
звеличатися; 2. недок. пас. звелйчуватися.
УЗВЯЛІЧВАЦЬ недок., УЗВЯЛМЬІЦЬ док. уроч.
звелйчувати, звелйчити, звеличати; -чиць
Радзіму у песнях звелйчити (звеличати) Батьківщйну в піснях.
УЗВЯРНУЦЬ див. узварбчваць.
УЗВЯСЕЛЬВАЦЦА див. узвесяляцца.
УЗВЯСЕЛЬВАЦЬ див. узвесяляць.
УЗГАВАРЙЦЦА док. розговорйтися; (розм.)
розбалакатися, розгомонітися, (заст.) розмовитися.
УЗГАДАВАНЬІ 1. вйхований; вйрощений, зро
щений; вйкоханий; 2. вйрощений, зрощений;
вйкоханий. — Див. ще узгадбуваць.
УЗГАДАВАЦЦА док. розм. 1. вйховатися; вйрости, зростй; вйкохатися; єн -віїуся у весци він
вйховався (вйріс, зріс) на селі (у селі); 2. вйрости, зростй; вйкохатися; пшаніца узгадавалася даунб пшенйця вйросла (зросла) давно.
УЗГАДАВАЦЬ див. узгадбуваць.
у з г а д н Е н н е с. погодження, узгодження,
(незак. д. — ще) погоджування.
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УЗГАДНЙЦЦА недок. 1. погоджуватися, узго
джуватися; (з чим — звичайно із запереченням
— ще розм.) в’язатися (з чим)', 2. пас. пого
джуватися, узгоджуватися.
УЗГАДНЙЦЬ недок., УЗГАДНІЦЬ і УЗГОДНІЦЬ док. погоджувати, погодити, узгоджу
вати, узгодити; узгадніць дзбянні погодити
(узгодити) дії; узгадніць план з дьірЗктарам
погодити (узгодити) план з директором.
УЗГАДО^ВАЦЬ недок., УЗГДДАВАЦЬ док.
1. виховувати, вйховати; вирощувати, виро
стити, зрбщувати, зростати; (з особливою лю
бов'ю — ще) викохувати, викохати; ~в&ць дзяцбй вйховати (вйростити, зростйти, вйкохати)
дітбй; 2. вирощувати, вйростити, зрощувати,
зростйти; (з особливою любов'ю, дбайливістю
— ще) викохувати, вйкохати; ~в&ць сад вйро
стити (зростйти, вйкохати) сад.
УЗГАНЙННЕ с. зганяння; полохання, споло
хування, розполохування.
УЗГАНЙЦЬ недок., УЗАГНХЦЬ док. розм. 1. (при
мушувати піднятися) зганяти, згонити, зі
гнати, (багатьох, усіх) позганйти, позгонити;
(звіра, птаха — ще) полохати, сполохувати,
сполохати, пополохати, (однокр.) сполохну
ти; розполохувати, розполохати, розполошйти; єн узагн&у сина з лбжка він зігн&в сйна
з ліжка; хлбпцьі узагн&лі мбкрьіх шпакбу
хлопці зігнали (сполохали, розполохали, розполошйли) мокрих шпаків; 2. (на що-небудь)
заганяти, загонити, загнати; узагнаць ката на
дрЗва загнати кота на дерево; узагн&ць маши
ну на платфбрму загнати машйну на плат
форму; 3. (щільно надівати на що-небудь) на
саджувати, насад йти; (на гостряк — звичай
но) настромлювати, настромити; натикати,
наткнути, (багато) понастромлювати, пона
тикати; (розм.) наштрйкувати, наштрикнути;
набивати, набйти; узагн&ць абручй на ббчку
набйти обручі на бочку .
УЗГАРАЛЬНАСЦЬ ж . спец, займйстість.
УЗГАРАЛЬНЬІ спец, займйстий.
УЗГАРАННЕ с. займання, згоряння, загоран
ня. — Пор. узгар&цца.
УЗГАРАЦЦА / УЗГАРВАЦЦА недок., УЗГАРЇЩЦА док. 1. загорятися, загоратися, заго
рітися; займатися, зайнятися; спалахувати,
спалахнути; дрбвьі узгарЗліся дрова загоріли
ся (зайнялйся, спалахнули); вбчьі узгаріліся
рашучасцю очі загорілися (спалахнули) рішу
чістю; 2. перен. (про суперечку, бійку і т. ін.)
спалахувати, спалахнути, вибухати, вйбухнути; -рЗлася сварка спалахнула (вйбухнула)
сварка; -рЗлася вайнк спалахнула (вйбухнула)
війна; 3. перен. (сильно хотітися) загорятися,
загоратися, загорітися, запінюватися, запалйтися; -рЗцца жад&ннем загорітися (запалйти
ся) бажанням; 4. перен. розм. (розлючуватися,
обурюватися) спалахувати, спалахнути.
УЗГОДНЕНА прислівн. погоджено, узгоджено.
УЗГОДНЕНАСЦЬ ж. погодженість, узгодже
ність.
УЗГОДНЕНЬІ 1. дієприкм. погбджений, узго
джений; 2. у знач, прикм. погбджений, узго
джений; у. план погбджений (узгоджений)
план. — Див. ще узгаднйць.
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УЗГОДНІЦЬ див. узгаднйць.
УЗГОРАК, -рка ч. (невелика гора) горб, пагорок,
прйгір, згірок, узгір’я с., пагорб, пагорбок.
УЗГОРАЧАК ч . зменш, пестл. горбок, горбо
чок, прйгірок, прйгорок, згірочок.
УЗГОРКАВАТЬІ і у з г О р ь іс т ь і, УЗГОРКАВЬІ горбкуватий, горбйстий, горбастий, па
горбкуватий.
УЗГОРЬІСТАСЦЬ ж . горбкуватість, пагорбкуватість.
у з г О р ь іс т ь і див. узгбркаватьі.
УЗГРАБАЦЦА недок., УЗГРЙБЦІСЯ і УЗГРАБЦЇСЯ док. розм. 1. улазити, улізати, улізти,
(про багатьох, про всіх) повлазити, повлізати;
залазити, залізати, (про багатьох, про всіх)
позалазити, позалізати; вилазити, вилізати,
вйлізти, (про багатьох, про всіх) повилазити,
повилізати; (розм.) видиратися, видертися;
хлбпец узгрбося на г&нак хлопець уліз (заліз,
вйліз; вйдерся) на ганок; 2. (насилу підніма
тися, вставати) підводитися, підвестйся,
зводитися, звестйся, підніматися, піднятися,
підійматися, підійнятися, спинатися, зіп’ястйся.
УЗГРУВАШЧАНЬІ накладений, навалений,
нагромаджений, накопйчений. — Див. ще
узгрув&шчваць.
УЗГРУВАШЧВАЦЦА недок. пас. накладатися,
навалюватися, нагромаджуватися, накопйчуватися.
УЗГРУВАШЧВАЦЬ недок., УЗГРУВАСЦІЦЬ
док. накладати, накласти, (багато) понакла
дати; навалювати, навал йти, (багато) понавалювати; нагромаджувати, нагромадити, на
копичувати, накопйчити.
УЗГРУЖАНЬІ розм. повантажений, наванта
жений. — Див. ще узгруж&ць.
УЗГРУЖАЦЬ і УЗГРУЖВАЦЬ недок., УЗГРУЗІЦЬ док. розм. вантажити, повантажити,
навантажувати, навантажити; мяшкі узгрузілі
на машини мішкй повантажили (навантажи
ли) на машйни.
УЗГР&БЦІСЯ див. узграб&цца.
УЗГР^ТЬІ вйлаяний; побйтий. — Див. ще
узгріць.
УЗГРФЦЬ док. розм. (вилаяти за якусь провину;
сильно побити кого-небудь) д&ти, задавати,
задйти.
УЗГУЛЙЦЦА док. розм. розгулятися, (про ба
гатьох) порозгулюватися; (про вітер, завірю
ху і т. ін. — ще) розходйтися, розійтйся, ро
зігратися; дзіцй узгулялася дитйна (дитя) роз
гулялася (розгулялося); -ляуся вецер розгу
лявся (розходйвся, розійшовся, розіфався)
вітер.
УЗДЗЕЙНІЧАЦЬ недок. і док. діяти, подіяти;
впливати, вплйнути; у. на рост раслін впли
вати на ріст рослйн; у. асаоістьім прикладам
впливати особйстим прйкладом; у. на уяулбнне діяти (впливати) на уяву.
УЗДЗЙРЦІ див. уздзір&ць.
УЗДЗЙТЬІ 1. надітий, удйгнутий, удйгнений;
узутий; 2. начеплений; почеплений; 3. наса
джений; настромлений, наткнутий; наштрйкнутий. — Див. ще уздзяв&ць.
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УЗДЗЕЦЬ див. уздзяв&ць.
УЗДЗЕЯННЕ с. діяння, дія ж.\ вплив ч.; у.
тзмперат^рьі діяння (дія) температури; маральнае уздзеянне моральний вплив.
УЗДЗЙРТЬІ див. узадр&ньї.
УЗДЗІМАЦЬ недок., УЗАДЗЬМУЦЬ док. здій
мати, здійняти, зняти, (багато, усе) поздій
мати; підіймати, підійняти, (багато, усе) по
підіймати; піднімати, підняти, (багато, усе)
попіднімати; вбцер уздзім&е лісце вітер здій
має (знімає, підіймає, піднімає) лйстя.
УЗДЗІРАЦЦА недок., УЗАДРАЦЦА /УЗДЗЕРЦІСЯ док. 1. (відриваючись, підніматися) за
диратися, задертися, (про багато, про все) по
задиратися; салбма узадр&лася на страсб со
лома задерлася на стрісі; 2. розм. (вилазити,
залазити на що-небудь) видиратися, вйдертися, (про багатьох, про всіх) повидиратися;
узадрацца на хвбю вйдертися на сосну; 3. пе
рен. груб, (через силу, рано прокинувшись) ус
тавати, устати, підводитися, підвестйся, під
німатися, піднятися, підійматися, підійняти
ся; 4. недок. пас. віддиратися; здиратися; від
биватися; оратися, зорюватися; підніматися.
УЗДЗІРАЦЬ недок., УЗАДРАЦЬ і у з д з Е р ц і
док. 1. (відривати, відокремлювати ривком уго
ру що-небудь — добре прикріплене тощо) ла
мати, зламати, (багато, усе) позламувати;
лом йти, зламувати, зломити, (багато, усе)
позломлювати; (двері, вікно, дошки й т. ін. —
ще) виламувати, виламати, (багато, усе) по
виламувати; виломлювати, вйломити, (бага
то, усе) повиломлювати; здирати, здерти,
(багато, усе) поздирати; (замок та ін. — ще)
відбивати, відбйти, (багато, усе) повідбива
ти; узадраць маснічьіну вйламати мостйну;
-драць асфальт на дарозе здерти асфальт на
дорозі; -драць падлогу зламати (зломйти)
підлогу; 2. розм. (про цілину, пар і т. ін.) ор&ти, зорювати, зорати, (багато, усе) позорю
вати; виорювати, (багато, усе) повиорювати;
3. (через силу будити) піднімати, підняти,
(багатьох, усіх) попіднімати.
УЗДЗЯВАЦЦА недок., УЗДЗЙЦЦА док. 1. надіватися, надітися; начіплюватися, начепйтися; насаджуватися, насадитися, настром
люватися, настромитися, наткатися, на
ткнутися; 2. недок. пас. надягатися, удягати
ся, надіватися; узуватися; начіплюватися;
насаджуватися; настромлюватися, натика
тися; наштрйкуватися.
УЗДЗЯВАЦЬ недок., УЗДЗЕЦЬ док. 1. (одяг)
надягати, надягнути, надягтй, удягати, удяг
нути, удягтй, надівати, надіти; (взуття) узу
вати, узути, (багатьох, усіх) повзувати; (рід
ше) назувати, назути, озувати, озути, (бага
тьох, усіх) поозувати; 2. начіплювати, начепйти, начіпляти, (багато) поначіплювати,
поначіпляти; уздзбць рукз&к на плечьі начепйти рюкзак (наплечник) на плечі; уздзбць
пятлю на крук начепйти (почепйти) петлю на
гак; уздзбць на нос акулйрьі почепйти (наче
пйти) на ніс окуляри; 3. насаджувати, насадйти, (багато) понасаджувати; (на гостряк —
звичайно) настромлювати, настромйти, (ба
гато) понастромлювати; натикати, наткну

УЗЛАВАЦЦА

ти, (багато) понатикати; (розм.) наштрйкувати, наштрикнути; уздзбць кбла на вось на
садити колесо на вісь; уздзбць на відЗлец
скрьілек кілбасьі настромйти на виделку
шматочок ковбасй.
УЗДРЬІГ, -гу ч. здригання с.
УЗДРЙГВАННЕ с. здригання, тремтіння, дри
жання
УЗДРЙГВАЦЬ недок., УЗДРЬІГАНУЦЬ і УЗДРЙГНУЦЬ док. 1 . здригатися, здригнути
ся; 2. тремтіти, затремтіти, дрижати, задри
жати; тіпатися, тіпнутися, стріпуватися, стріп
нутися.
УЗДУЖАЦЬ недок., УЗДУЖАЦЬ док. розм.
1. (виростати) зміцнюватися, зміцніти, ста
вати сильнішим, ст&ти сильнішим, дужчати,
подужчати, ставати дужчим, стати дужчим;
2. (після хвороби) одужувати, одужати, виду
жувати, вйдужати, дужчати, подужчати, ста
вати дужчим, стати дужчим, здоровшати,
поздоровшати, здоровіти, поздоровіти, здо
ровішати, поздоровішати.
УЗДЙМ, -му ч. 1. (дія) піднімання с., піді
ймання с., підняття с.; 2. (сходження на гору
і т. ін.) підіймання с., схід, сходження с.;
3. (дорога, що підіймається вгору) узвіз;
4. (розвиток) піднесення с.; прамьіслбвьі
уздьім промислове піднесення; гаспадарчьі
уздьім господарче піднесення; 5. (натхнення,
приплив енергії) піднбсення с.; твбрчьі уздьім
творче піднесення.
УЗДЬІМАННЕ див. узнім&нне
УЗДЬІМАЦЦА див. узнім&цца.
УЗДЬІМАЦЬ див. узнім&ць.
УЗДЙМНЬІ піднесений; у. настрбй піднесе
ний настрій; ~ная р&дасць піднесена радість.
УЗДЙХ, -ху ч. 1. (глибокий вдих і видих як вияв
смутку, роздумів та ін. почуттів) зітхання с.;
2. (вдихання й видихання повітря) віддих, по
дих; 0 да апбшняга уздйху до останнього по
диху, до [самої] смерті, до скону, до сконан
ня, до загйну.
УЗДЬІХАННЕ с. зітхання.
УЗДЬІХАЦЬ недок., УЗДЬІХНУЦЬ док. зітха
ти, зітхнути; цяжка уздьіхаць важко (тяжко)
зітхати; -хаць па кім-н&будзь зітхати за кимнебудь; жалкувати (сумувати) за ким-небудь;
гльїббка уздьіхнуць глйбоко зітхнути; -хнуць
з палегкай зітхнути з полегшенням (з полег
кістю).
УЗ’ЕЗД ч. 1 . род. уз’бзду (дія) в’їзд; 2. род. уз’бзда (місце підйому, в їзду) в’їзд.
УЗ’ЕСЦІСЯ див. уз’ад&цца.
УЗ’ЕХАЦЬ див. уз’язджаць.
УЗІРАЦЦА недок. (ретельно, уважно) удивля
тися, углядатися (в кого-що); придивлйтися
(до кого-чого); у. у рукаїїіс удивлятися (угля
датися) в рукопис.
УЗЛАВАНАСЦЬ ж . розлюченість, сердйтість.
УЗЛАВАНЬІ розм. І. дієприкм. розсерджений;
злючений, розлютований; роз’юшений;
прикм. злий, сердитий. —Див. ще узлав&ць.
УЗЛАВАЦЦА док. (на каго-што) розізлйтися;
розсердитися; розлютуватися, розлютйтися;
роз’юшйтися.
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УЗЛАВАЦЬ док. 1. розм. розізлйти; розсердити;
злютувати, розлютйти; (розм.) роз’юшйти;
обл. розізлйтися; розсердитися; розлютува
тися, розлютйтися; роз’юшйтися.
УЗЛАЖЬІЦЬ док. 1. (на кого-що) покласти; у.
мяшок на воз покласти мішка (мішок) на віз;
у. вянбк покласти вінок; 2. перен. покласти,
скласти; доручйти; у. адказнасць на каго-небудзь покласти (скласти) відповідальність на
кого-небудь; 3. обл. (що) надіти, удягнути;
0 у. на алт&р Бацькаушчьшьі (навукі, мастацтва, перамбгі і т. ін.) покласти на вівтар (ол

тар) Батьківщйни (науки, мистецтва, пере
моги і т. ін.).
УЗЛАЗІЦЬ недок., УЗЛбЗЦІ док. 1. (нагору) ви
лазити, вилізати, вйлізти, (про багатьох, про
всіх) повилазити, повилізати; залазити, залі
зати, залізти, (про багатьох, про всіх) позала
зити, позалізати; узлезці на дах вйлізти (за
лізти) на дах; 2. розм. (про одяг, взуття) на
лазити, налізти, (про багато) поналазити; бот
ледзь улез на нагу чобіт ледве (ледь) наліз на
ногу; 3. розм. (наступати на що-небудь) ви
лазити, вилізати, вйлізти; єн узлбз на нагу
сусбда він вйліз на ногу сусіда; 4. розм. (сту
пати, в'їжджати куди-небудь) улазити, улі
зати, улізти, (про багатьох) повлазити; на пбле не узлезеш — дажджьі на поле не влізеш
— дощі.
УЗЛАМАНЬІ /УЗЛОМАНЬІ вйламаний. -Д и в .
ще узлбмліваць.
УЗЛАМАЦЬ див. узлбмліваць.
УЗЛАХМАЧАНЬІ скуйовджений, покуйовдже
ний, закуйовджений, покошланий, скошла
ний; розкуйовджений, розпатланий, розко
шланий, розкудланий. — Див. ще узлахм&чваць.
УЗЛАХМАЧВАЦЦА недок. звор., УЗЛАХМАЦІЦЦА док. скуйовджуватися, скуйовдити
ся, куйовдитися, покуйовдитися, кошлати
ся, покошлатися, скошлатися; розкуйовджу
ватися, розкуйовдитися, розпатлуватися,
розпатлатися, (док.) розкошлатися, розкуд
латися.
УЗЛАХМАЧВАЦЬ недок., УЗЛАХМАЦІЦЬ док.
скуйовджувати, скуйовдити, куйовдити, по
куйовдити, закуйовдити; кошлати, покош
лати, скошлати; кошлатити, покошлатити,
скошлатити; кудлати, покудлати, скудлати,
закудлати; розкуйовджувати, розкуйовдити,
розпатлувати, розпатлати, (док.) розкошла
ти, розкошлатити, розкудлати.
УЗЛЕГЧЬІ див. узлягаць.
УЗЛЕТ, -ту ч. зліт, злітання с.; у. самалета зліт
(злітання) літака; у. твбрчай думкі зліт (злі
тання) творчої думки.
УЗЛЕТНА-ПАСАДаЧНЬІ злітно-посадковий.
УЗЛЕТНЬІ злітнйй; ~ная паласа злітна смуга.
УЗЛІВАЦЬ недок., УЗЛЇЦЬ док. лйти, линути;
плескати, плеснути, хлюпати, хлюпнути,
плюскати, плюснути; наливати, налйти, (ба
гато) поналивати; узлщь алею на скавараду
линути (плеснути, хлюпнути, плюснути, на
лйти) олії на сковороду; узлщь вади на галаву
линути (плеснути і т. ін.) водй на голову.
УЗЛЇТЬІ плеснутий, хлюпнутий, плюснутий;
налйтий.— Див. ще узліваць.

УЗЛОЖАНЬІ 1. покладений; 2. перен. покла
дений, складений; доручений; 3. обл. наді
тий, удягнутий, удягнений. — Див. ще узлажйць.

УЗЛОМ, -му ч. злом, (незак. д. — ще) зламу
вання с.
УЗЛОМАНЬІ див. узламани.
УЗЛОМВАЦЬ див. узлбмліваць.
УЗЛОМЛІВАННЕ с. зламування.
УЗЛОМЛІВАЦЦА і УЗЛОМВАЦЦА недок. звор.,
УЗЛАМАЦЦА док. ламатися, зламуватися,
зламатися, ломйтися, зломйтися; виламува
тися, виломлюватися, вйламатися; відбива
тися, відбйтися, розбиватися, розбитися; 2. не
док. пас. ламатися, зламуватися, виламувати
ся, виломлюватися; відбиватися, розбиватися.
УЗЛОМЛІВАЦЬ і УЗЛОМВАЦЬ недок., УЗ
ЛАМАЦЬ док. 1. (ламаючи, відчинити і т. ін.)
ламати, зламувати, зламати, (багато, усе) по
зламувати; лом йти, зломити, (багато, усе)
позломлювати; (двері, вікно і т. ін. — ще)
виламувати, виламати, (багато, усе) повила
мувати; виломлювати, вйломити, (багато,
усе) повиломлювати; (замок — ще) відбива
ти, відбйти, (багато, усі) повідбивати; роз
бивати, розбйти, (багато, усе) порозбивати;
2. військ, зламувати, зламати, злом йти; узламаць абарбну пращуніка зламати оборону
протйвника (ворога).
УЗЛОМШЧЬІК ч. зломник, зломлювач.
УЗЛЯГАЦЬ недок., УЗЛЕГЧЬІ док. налягати,
налягтй; узлегчн грудзьмі на стол налягтй
грудьмй на стіл.
УЗЛЯТАННЕ с. злітання.
УЗЛЯТАЦЬ недок., УЗЛЯЦЕЦЬ док. 1. злітати, злетіти, (про багатьох, про всіх) позлітати;
(поез.) злинати, злйнути, полйнути; (підніма
тися вгору) здійматися, (про багатьох, про
всіх) поздійматися; зніматися, знятися, (про
багатьох, про всіх) позніматися; (про птахів
— ще розм.) підбиватися, підбйтися; 2. розм.
(вибігати) вилітати, вйлетіти; -цець на другі
павбрх вйлетіти на другий пбверх; 0 -цбць у
паветра (вибухнути) злетіти в повітря.
УЗМАКРФЛЬІ розм. (від поту) спітнілий, упрі
лий, зіпрілий.
УЗМАКРЗЦЬ док. розм. (від поту) спітніти;
(укритися потом — ще) употіти, упріти,
(розм.) зіпріти.
УЗМАСЦЇЦЦА див. узмбшчвацца.
УЗМАХ, -ху ч. змах; (розм.) мах, помах, (рідше)
вймах, замах.
УЗМАХВАЦЬ недок., УЗМАХНУЦЬ док. однокр. змахувати, змахнути, махати, махнути,
(док. рідше) замахнути, замахнутися.
УЗМАЦНЙННЕ с. 1. зміцнення; 2. посилення.
у з м а ц н Е ц ь док. 1. (стати міцнішим, силь
нішим) зміцніти; лед ~неу лід зміцнів; гаспадарка узмацн&ла господарство зміцніло;
2. посилитися; зміцніти; вецер ~неу вітер по
силився.
УЗМАЦНЙЛЬНІК ч. техн. підсилювач.
УЗМАЦНЙЛЬНЬІ техн. підсйлювальний.
УЗМАЦНЙЦЦА недок. звор., УЗМАЦНЇЦЦА
док. 1. посйлюватися, посйлитися; марбз
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-ніуся мороз посилився; боль -ніуся біль посйлився; 2. недок. пас. посйлюватися.
УЗМАЦНЯЦЬ недок., УЗМАЦНЇЦЬ док. по
силювати, посилити, підсйлювати, підсили
ти; ~нщь гук посйлити (підсйлити) звук; артьілерьія узмацніла агбнь артилерія посйлила
вогонь.
УЗМЕЖАК, -жка ч. обніжок.
УЗМОР’Е с . надмор’я; [морське] надбережжя,
узбережжя [моря].
УЗМОЦНЕНА прислівн. 1. підсйлено, посйлено; зміцнено; збільшено; 2. наполегливо, на
стійно, настійливо, пйльно.
УЗМОЦНЕНЬІ 1. підсйлений, посилений; зміц
нений; збільшений; 2. наполегливий, на
стійний, настійливий, пйльний, (розм.) на
посідливий; -ньія прбсьбьі наполегливі (пйльні) прохання.
УЗМОШЧВАЦЦА недок., УЗМАСЦЇЦЦА док.
розм. умощуватися, умостйтися, (про бага
тьох, про всіх) повмощуватися.
УЗНАВЇЦЬ див. узнауляць.
УЗНАГАРОДА ж . 1. (дія) вйнагородження с.,
віддячення с., (незак. д. — ще) винагороджу
вання с., віддячування с.; 2. (про орден, ме
даль) нагорода; 3. (плата і т. ін. за що-небудь) винагорода, винагородження с., наго
рода; (заст.) заплата; грашбвая узнагарбда гро
шова винагорода, грошове вй нагородження.
УЗНАГАРОДЖАННЕ с . 1. (дія) вй нагороджен
ня; 2. (плата) винагорода ж., вйнагородження, віддячення.
УЗНАГАРОДЖАНЬІ 1. нагороджений; 2. вйнагороджений, віддячений. — Див. ще узнагарбджваць

УЗНАГАРОДЖВАННЕ с . (дія) 1. винагороджу
вання; 2. винагороджування, віддячування.
УЗНАГАРОДЖВАЦЦА недок., УЗНАГАРОДЗІЦЦА док. 1. винагороджуватися, вина
городитися; 2. недок. пас. нагороджуватися;
винагороджуватися, віддйчуватися.
УЗНАГАРОДЖВАЦЬ недок., УЗНАГАРОДЗІЦЬ док. 1. нагороджувати, нагородйти;
-дзіць брдзнам нагородйти орденом; 2. вина
городжувати, вйнагородити (кого), віддячува
ти, віддячити, відлякувати (кому)', ~дзіць за
паслугу вйнагородити (віддячити) за послугу.
УЗНАГАРОДНЬІ нагороднйй; у. ліст нагороднйй листок.
УЗНАГАРОДНЬІЯ імен, нагородні.
УЗНАСЇЦЦА док. розм. (почати швидко й ба
гато бігати) розбігатися, (розм.) розгасати
ся; (почати швидко й багато літати — про
птахів і т. ін.) розлітатися.
УЗНАУЛЕННЕ с . 1. відтворення, (незак. д. —
ще) відтворювання, репродукування; 2. від
новлення, (незак. д. — ще) відновлювання;
поновлення, (незак. д. — ще) поновлювання;
відбудова ж., (незак. д. — ще) відбудовуван
ня; 3. відновлення, (незак. д. — ще) віднов
лювання; 4. відтворення, (незак. д. — ще)
відтворювання; відновлення, (незак. д. — ще)
відновлювання.
УЗНАУЛЕНЧЬІ відтворний; репродукційний;
відновний, відбудовчий, відбудовний.

УЗНАУЛЙЦЦА недок. пас. відтворюватися, ре
продукуватися; відновлюватися, поновлюва
тися, відбудовуватися.
УЗНАУЛЯЦЬ недок., УЗНАВЇЦЬ док. 1. (ство
рювати знову) відтворювати, відтворйти, (не
док. і док.) репродукувати; -віць капітал від
творйти капітал; 2. відновлювати, відновля
ти, відновйти, поновлювати, поновляти, по
новити; відбудовувати, відбудувати; ~вщь гбрад
відновйти (відбудувати) місто; 3. (починати
знову) відновлювати, відновйти; -віць знаемства відновйти знайомство; 4. відтворювати,
відтворйти, відновлювати, відновляти, від
новйти; -віць партрЗт відтворйти (відновйти)
портрет; -віць у п&мяці вббраз гербя відтво
рйти (відновйти) в пам’яті образ героя.
УЗНАЧАЛЕНЬІ очолений. — Див. и<еузначальваць.

УЗНАЧАЛЬВАЦЦА недок. пас. очолюватися.
УЗНАЧАЛЬВАЦЬ недок., УЗНАЧАЛІЦЬ док.
очолювати, очолити (що), стояти (бути) на
чолі, стати на чолі (чого).
УЗНЕСЕНЬІ 1. вйнесений; піднятий, підійня
тий; 2. перен. піднесений, піднятий, звелйчений; високий, велйчний. — Див. ще узнбсіць.
УЗНЕСЦІ див. узнбсіць.
УЗНЕСЦІСЯ див. узнбсіцца.
УЗНЕСЛА прислівн. піднесено; вйсоко, велйчно.
УЗНЕСЛАСЦЬ ж. піднесеність, високість, велйчність.
УЗНЕСЛЬІ піднесений, високий, велйчний; у.
стьіль піднесений (високий) стиль.
УЗНІКАЦЬ недок., УЗНЇКНУЦЬ док. виника
ти, вйникнути, поставати, постати; (у пам'
яті, свідомості тощо — ще) уявлятися, уявйтися, зринати, зрйнути, (розм.) вироюватися,
вйроїтися; ~кла жаданне вй никло бажання;
узнік нбвьі гбрад вйникло ^постало) нове міс
то; ад неасцярбжнасці узнік пажар через не
обережність вйникла (сталася) пожежа; -кла
дббрая думка вйникла (з’явйлася, зрйнула)
добра думка.
УЗНІКНЕННЕ с. вйникнення, постання, (не
зак. д. — ще) виникання, поставання; уяв
лення, (незак. д. — ще) уявляння, зринання;
поява ж.
УЗНІМАННЕ / УЗДЬІМАННЕ с. 1. підняття,
(незак. д. — ще) піднімання, підіймання; знят
тя, (незак. д. — ще) знімання, здіймання;
збиття, (незак. д. — ще) збивання; 2. підне
сення; 3. порушення, (незак. д. — ще) пору
шування.
УЗНІМАЦЦА і УЗДЬІМАЦЦА недок., УЗНЙЦЦА док. 1. (виходити, займати вище місце)
підніматися, піднятися, (про багатьох, про
всіх) попідніматися; підійматися, підійняти
ся, (про багатьох, про всіх) попідійматися;
(угору — про дим, сонце, пташок і т. ін.) під
німатися, піднятися, підійматися, підійняти
ся, здійматися, здійнятися, зніматися, зня
тися, підноситися, піднестйся; (про сонце, мі
сяць — ще) підбиватися, підбйтися; сходити,
зійтй; - няцца на гару піднйтися (підійняти
ся) на гору; сбнца узнялбся сонце піднялося
(підійнялося, зійшло); -нйцца па служббвай
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лбсвіци піднятися (підійнятися) службовою
драбйною (по службовій драбйні); бусел ~няуся пад вбблакі лелека (бусел, бусол, чорно
гуз) піднявся (підійнявся, здійнйвся, знявся,
піднісся) попід (під) хмари; 2. (ставати ви
щим за рівнем) підноситися, піднестйся, під
німатися, піднятися, підійматися, підійняти
ся, підвйщуватися, підвйщитися; (надмірно
збільшуватися — ще) надуватися, надутися,
(недок.) надиматися; вад& узнял&ся вода під
нялася (підвйщилася); шчак& узнялася щока
надулася; настрбй -нй^ся настрій піднявся
(підійнявся); гаспад&рка узнялася господар
ство піднеслося (піднялося, підійнялося);
техніка вьісбка узнялася техніка вйсоко під
неслася (піднялася, підійнялася); цЗньї узняліся ціни піднялйся (підійнялйся, підвйщилися); 3. (недок.: бути вищим над ким-, нимнебудь) підніматися, підійматися, здійматися,
зніматися, височйтися, височіти, виситися;
(виникати, піднімаючись — ще) зноситися,
виноситися, підноситися, поставати, підво
дитися; громадитися; гар& узнял&ся над лбсам
горй піднялася (підійнялася, здійнялася,
знял&ся) над лісом; будйнак -нйуся над гбрадам будівля піднялася (підійнялася, здій
нялася, знялася, височйлася, височіла, гро
мадилася) над містом; єн зноу -нйуся над іншьімі він знову піднявся (підійнявся, підніс
ся) над іншими; 4. уставати, устати; (з місця
— звичайно) підводитися, підвестйся, звестйся; (рвучко) схоплюватися, схопйтися, (про
багатьох, про всіх) посхоплюватися; -няцца
на нбгі устати (підвестйся) на ноги; -нйцца
на дьібкі стати дйбки (на дйбки); 5. (почина
тися) підніматися, піднятися, підійматися,
підійнятися, здійматися, здійнятися, знімати
ся, знятися; (про шум, суперечку — ще) зчиня
тися, зчинйтися, учинятися, учинйтися; по
чинатися, початися; -нялася завірюха підня
лася (здійнялася, знялася) завірюха; -нял&ся
тзмперат^ра піднялася температура; -нял&ся
трьівбга піднялася (здійнялася, знялася) три
вога; -нйцца на барацьбу піднятися на бо
ротьбу, стати на боротьбу (до боротьбй);
-нйлася сварка зчинйлася (учинйлася) свар
ка; 6. недок. пас. підніматися, підійматися;
зніматися, здійматися; збиватися; підноси
тися; порушуватися, підноситися.
УЗНІМАЦЬ і УЗДЬІМАЦЬ недок., УЗНЙЦЬ
док. 1. у різн. знач, піднімати, підняти, (ба
гато, усе) попіднімати; підіймати, підійняти,
(багато, усе) попідіймати; (руку на кого-небудь — ще) знімати, зняти; (хвилі, пил, руки)
здіймати, здійняти, (багато, усе) поздіймати;
(пил —про людей, худобу, вітер) збивати, збйти, (багато) позбивати; ~нйць бульку на блбках підняти (підійняти) бйлку на блбках;
-нйць флаг на караблі підняти (підійняти)
прапор на кораблі; -нйць гаспад&рку підняти
(підійняти, піднестй) господарство; -нйць
цЗньї підняти (підійнйти) ціни; -нйць крьік
піднйти (зчинити) крик (лемент, ґвалт); -нйць
узрбвень вади підняти (підвйщити) рівень
водй; -нйць прадукцййнасць пр&ци піднйти
(підвйщити) продуктйвність праці; -нйць
пауст&нне піднйти (підійнйти) повстання;
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-няць настрой піднйти (підійнйти) настрій;
2. (вихваляти) підносити, піднестй, (бага
тьох) попідносити; 3. (пропонувати для обго
ворення) порушувати, порушити; підносити,
піднестй; 0 -нйць гблас піднйти (піднестй,
підвйщити) голос; -нйць галаву піднйти го
лову; -нйць руку знйти (піднйти) руку.
УЗНОС, -су ч. внесок; члбнскія узнбсм член
ські внески.
у з н О с іц ц а недок., ^^ЗНЕСЦІС/^І док. 1« здій
матися, здійнйтися, зніматися, знйтися, зно
ситися, знестйся, підноситися, піднестйся;
-нбсціся вьшіЗй гор здійнйтися, (знятися, знес
тйся, піднестйся) вйще від гір (за гори);
2. перен. розм. (ставати зарозумілим) заноси
тися, занестися, (недок.) нестися вйсоко (вго
ру, гордо); 3. недок. пас. виноситися, зноси
тися; підніматися, підійматися; підноситися.
УЗНОСІЦЬ недок., УЗНЕСЦІ док. 1. виноси
ти, винести, зносити, знестй; (угору — ще)
піднімати, піднйти, (багато, усе) попідніма
ти; підіймати, підійнйти, (багато, усе) попі
діймати; -нбсці на другі павбрх вйнести на
другий поверх; слуп пбльїмя узнес Іскри да
нбба стовп полум’я піднйв (підійнйв) іскри
до неба; 2. перен. (звеличувати) підносити,
піднестй; 0 узнбсці да нябес піднестй до небес
(до неба).
УЗНОУЛЕНЬІ 1. відтвбрений, репродукований;
2. відновлений, поновлений, відбудований;
3. (початий знову) відновлений; 4. відтворе
ний, відновлений. — Див. ще узнаулйць.
УЗНЯСЕННЕ с. 1. (дія) піднесення, знесення,
вйнесення; підняттй, піднімання, підійман
ня; 2. рел. (свято) Вознесіння, Ушестя; (по
дія) ушестя, вознесіння.
УЗНЙТА прислівн. 1. (радісно-схвильовано) під
несено; пожвавлено; збуджено; 2. (захопле
но, натхненно) піднесено.
УЗНЙТАСЦЬ ж. 1. (святковий настрій) підне
сеність; пожвавленість; збудженість; 2. (ви
соке значення) піднесеність, велйчність.
УЗНЙТЬІ1. дієприкм. піднйтий, підійнятий; знйтий; здійнятий, збйтий; підвищений; 2. діє
прикм. піднесений; 3. дієприкм. порушений,
піднесений; 4. прикм. піднесений; пожвав
лений; збуджений; у. настрбй піднесений на
стрій; 5. прикм. піднесений; -т и я пачуцці
піднесені почуттй. — Див. ще узшм&ць.
УЗНЙЦЦА див. узнімацца.
УЗНЙЦЬ див. узнімаць.
УЗОР, -ру ч. 1. (малюнок) узор; (візерунковий,
розводи — ще) візерунок, мережка ж.; марбз
намалявау -р и на акнб мороз намалював ві
зерунки (узори) на вікні; 1. у різн. знач, зра
зок; (приклад — ще) взірець; -р и тканін зраз
ки тканйн; -р и нбвьіх вйрабау зразкй новйх
вйробів; у. працавітасці зразок (взірець) працьовйтості.
УЗОРАНЬІ док. узарини.
УЗОРВАННЕ с. див. узвбрванне.
УЗОРВАЦЦА див. узвбрвацца.
УЗОРВАЦЬ див. узвбрваць.
УЗОРНА прислівн. зразково; взірцево; показово.
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УЗОРНАСЦЬ ж. 1. зразковість; взірцевість; показбвість; 2. візерунчастість.
УЗОРНЫ 1. зразковий; взірцевий; показовий;
~ная шкбла зразкова (взірцева, показова)
школа; 2. узористий, узорчастий, узорчатий,
візерунчастий, візерунковий, мережчатий, ме
режаний; ~ная тканіна узориста (узорчаста,
узорчата, візерунчаста, візерункова) тканйна; ~нае лісце мережчате (мережане, візерун
кове, візерунчасте) лйстя.
УЗРАДАВАНЫ прикм. радісний, зраділий.
УЗРАДАВАЦЦА док. зрадіти (кому, чому, з чо
го), порадіти (з кого, з чого, кому, чому), по
тішитися (чим), утішитися (ким, чим); звеселйтися.
УЗРАДАВАЦЬ док. порадувати, потішити, уті
шити; звеселйти, повеселйти.
УЗРАЗАЦЬ недок., УЗРФЗАЦЬ док. розрізува
ти, розрізати, (багато, усе) порозрізувати;
(анатомувати) розтинати, розтяти, розітнути.
УЗРАСТАННЕ с . 1. виростання, зростання;
2. (збільшення) зростання, виростання.
УЗРАСТАЦЬ недок., УЗРАСЦЇ док. 1. виростати, вйрости, (про багато, про багатьох) по
виростати; зростати, зростй, (про багато, про
багатьох) позростати; -елі тры сыны вйросли
(зрослй) три ейни, вйросло (зросло) троє си
нів; той край, дзе я узрос, в&оіць да сябё той
край, де я вйріс (зріс), вабить до себе; у глёбе
не хапає вільгаці, таму дрЗвы не узраслі у
ґрунті не вистачає (бракує) вологи, тому де
рева не вйросли; 2. (збільшуватися в розмі
рах, кількості, обсязі, силі) зростати, зростй,
виростати, вйрости; -елі дахбды насельніцтва зрослй (вйросли) доходи населення; ~сла
кблькасць фабрык зросла кількість фабрик.
УЗРАСТАЮЧЫ 1. дієприкм. якйй (що) зростає
(виростає); 2. мат., фіз. зростаючий; ~чая хуткасць зростаюча швйдкість; ~чая прагрісія
зростаюча прогресія; 2. дієприслівн. зроста
ючи, виростаючи.
УЗРОВЕНЬ, -рбуню ч. прям., перен. рівень; на
узрбуні мбра на рівні моря; вьісбкі навукбвы
узрбвень високий науковий рівень; 0 на уз
рбуні (быць, знахбдзіцца) на рівні бути (пе
ребувати).
УЗРОСТ, -ту ч. вік, літа мн.; сталы узрост дійшлий (дорослий) вік, мужні (дозрілі) літа; аднагб узрбсту одного віку, в однйх літах.
УЗРОСТАВЫ віковйй, щодо віку, за віком; у.
цэнз віковйй ценз, ценз щодо віку (за віком).
УЗРУШАНА прислівн. збуджено, схвильовано,
зворушено, збентежено, стурбовано.
УЗРУШАНАСЦЬ ж . збудженість, схвильова
ність, зворушеність, збентеженість, стурбо
ваність.
УЗРУШАНЫ 1. дієприкм. збуджений; розпа
лений; схвильований, зворушений; 2. прикм.
схвильований, зворушений, збуджений; роз
палений; піднесений; у. чалавёк схвильована
(зворушена) людйна; у. стан збуджений стан;
у. настрбй піднесений настрій; у. твар схви
льоване (збуджене) облйччя. — Див. ще узруш&ць.

УЗРУШАЦЦА і УЗРУШВАЦЦА недок. звор.,
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УЗРУШЬІЦЦА док. 1. збуджуватися, збудйтися; розпалюватися, розпалятися, розпалйтися; хвилюватися, схвилюватися, зворушу
ватися, зворушйтися; 2. недок. пас. збуджу
ватися; розпалюватися, розпалятися; хвилю
ватися, зворушуватися.
УЗРУШАЦЬ / УЗРУШВАЦЬ недок., УЗРУШЬІЦЬ док. 1. збуджувати, збудйти; хвилю
вати, схвилювати, зворушувати, зворушйти;
(з великою силою) уражати, уразйти, приго
ломшувати, приголомшити; п&сня узрушьіла
мяне пісня схвилювала (зворушйла) мене; п§та падзея узрушьіла мяне ця подія схвилювала
(вразйла) мене; 2. розм. розпушувати, розпушйти, (багато, усе) порозпушувати; спушува
ти, спушити, підпушувати, підпушити, (ба
гато, усе) попідпушувати; -шьіць зямлю на
градах розпушйти (спушити, підпушйти)
землю на грядках; 3. розм., прям., перен. сколйхувати, сколихнути; (док.) зворухнути,
(рідше) зворушйти; вбцер -шьіу гладзь вбзера
вітер сколихнув (зворухнув, зворушйв) гла
дінь (гладь) озера; падзбя, якая узрушьіла свет
подія, яка (що) сколихнула (зворухнула, зво
рушйла) світ.
УЗРУШВАЦЦА див. узрушацца.
УЗРУШ&ННЕ с. (стан) хвилювання, схвилю
вання, зворушення, збудження; піднесення.
УЗРЬІВАЛЬНІК ч. техн. зривнйк, (заст.) висадник.
УЗРЬІВАНЕБЯСПЕЧНЬІ спец, вибухонебезпе
чний.
УЗРЬІВАННЕ с. 1. (руйнування вибухом) виса
джування [в повітря], висадження [в повіт
ря]; 2. зламування. — Пор. узрьіваць2.
УЗРЬІВАЦЦА1 недок. пас. зриватися, рйтися.
— Пор. узрьіваць1.
УЗРЬІВАЦЦА2 недок. звор., УЗАРВАЦЦА док.
1. вибухати, вйбухнути; (руйнуватися від ви
буху) висаджуватися [в повітря]; вйсадитися
[в повітря]; 2. обурюватися, обуритися, роз
дратовуватися, роздратуватися; 3. розм. схоп
люватися, схопитися, (про багатьох, про всіх)
посхоплюватися; зриватися, зірватися, (про
багатьох, про всіх) позриватися; хлбпец ~в£уся з мбеца хлопець схопйвся (зірвався) з міс
ця; 4. недок. пас. вибухати, висаджуватися [в
повітря], ламатися, зламуватися; виламува
тися; відбиватися, розбиватися. — Пор.
узрьіваць2.

УЗРЬІВАЦЬ1 недок., УЗРЬІЦЬ док. (рилом про тварин) зривати, зрйти, рйти, порйти.
УЗРЬІВАЦЬ2 недок., УЗАРВАЦЬ док. 1. (руй
нувати вибухом) висаджувати [в повітря], вйсадити [в повітря], (багато, усе) повисаджу
вати [в повітря]; узарв&ць мост висадити [в
повітря] міст; 2. ламати, зламувати, зламати,
(багато, усе) позламувати; зломйти, (багато,
усе) позломлювати; (двері, вікно і т. ін. — ще)
виламувати, вйламати, (багато, усе) повила
мувати; виломлювати, виломити, (багато, усе)
повиломлювати; (замок — ще) відбивати,
відбйти, (багато, усі) повідбивати; розбива
ти, розбйти, (багато, усе) порозбивати; узарваць падлбгу зламати підлогу; 3. розм. перен.
обурювати, обурити, роздратовувати, роздра
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тувати; ягб узарвала він обурився, він спа
лахнув від (з) обурення; несправядлівасць
узарвала ягб несправедлйвість обурила (роз
гнівала, розгнівйла) його.
УЗРЙТЬІ (рилом) зрйтий, порйтий. — Див. ще
узрьів&ць*.
УЗРЙУ, род. узрйву ч. 1. вйбух; у. катла вйбух
казана (котла); 2. вйсадження (висаджуван
ня) [в повітря]; 3. перен. вйбух; у. весялбсці
вйбух веселощів.
УЗРЬГУШК ч. підривнйк.
УЗРЬіУНЙ вибуховий; підривнйй; ~ная хваля
вибухова хвйля; -ньія работьі підривні роботи.
УЗРЬіУЧАТКА ж. розм. вибухівка.
УЗРЙУШЧЬІК ч. гірн. підривнйк.
УЗРЬІХЛбННЕ с . розпушування, розпушен
ня, спушування, підпушування, підпушення.
УЗРЙХЛЕНЬІ розпушений, спушений, підпу
шений. — Див ще. узрьіхляць.
УЗРЬІХЛЙЦЦА недок. пас. розпушуватися,
спушуватися, підпушуватися.
УЗРЬІХЛЯЦЬ недок., УЗРЬІХЛЇЦЬ док. роз
пушувати, розпушйти, (багато, усе) пороз
пушувати; спушувати, спушити, підпушува
ти, підпушйти, (багато, усе) попідпушувати.
УЗРФЗАНЬІ розрізаний, розтятий. — Див. ще
узраз&ць.
УЗР^ЗАЦЬ див. узразаць.
УЗУРПАЦЬІЯ ж. узурпація.
УЗУРПЇРАВАНЬІ узурпований.
УЗУРПЇРАВАЦЦА недок. пас. узурпуватися.
УЗУРПЇРАВАЦЬ недок. і док. узурпувати.
УЗЬІХОД, -ду ч. 1. (дія) схід, сходження с., ви
ходження с., підняття с., (незак. д. — ще)
підіймання с., піднімання с.; 2. (про небесні
світила) схід; у. сбнца схід сонця.
УЗЬІХОДЖАІІНЕ с. 1. (підняття на висоту)
схід ч., сходження, підняття, (незак. д. — ще)
підіймання, піднімання; у. на Зльбрус схід
(сходження, підняття і т. ін.) на Ельбрус;
2. (про рослини) сходження, проростання,
(про насіння — ще) кільчення.
УЗЬІХОДЗІЦЬ / УСХОДЗІЦЬ недок., УЗЬІСЦЇ
док. І. (на щось високе) сходити, зіходити,
зійтй, виходити, вййти; підійматися, підій
нятися, підніматися, піднятися; ~сці на ганак зійтй (вййти, підійнятися, піднятися) на
ганок; 2. ступати, ступйти, ступнути, сходи
ти, зіходити, зійтй, (про багатьох, про всіх)
посходити; ~сці на кладку ступйти (ступну
ти, зійтй) на кладку; 3. (про небесні світила)
сходити, зіходити, підійматися, підніматися;
4. (про рослини) сходити, зійтй, проростати,
проростй, (про багато, про все) попророста
ти; (про насіння — ще) кільчитися, покільчитися, (обл.) ключйтися, поключйтися; 5. за
ходити, зайтй, (про багато, про все) позахо
дити; входити, увіходити, увійтй, (про бага
тьох, про всіх) повходити, поввіходити.
УЗЬІХОДЗЯЧЬІ прикм. висхідний; 0 ~чая збрка перен. нова зірка, нове світйло.
УЗЬІХОДНЬІ висхіднйй; у. націск лінгв. висхіднйй наголос; ~ная інтанацьія лінгв. висхід
на інтонація.

УКАЗАНИЕ

УЗЙЧВАЦЬ недок., УЗЙЧЬІЦЬ док. розм. при
служуватися, прислужйтися; робйти послу
гу, зробйти послугу; (док.) стати в пригоді.
УЗ’ЮРЬІЦЦА док розм. (стати збудженим,
грайливим) заграти; розбурхатися; (стати ра
дісним, веселим) звеселйтися.
УЗ’їОШАНЬІ розлютований, розлючений, роз
лютілий, роздратований, оскаженілий; (розм.)
розмордований, осатанілий, посатанілий, зна
віснілий. — Див. ще уз’юшьіцца.
УЗ’ЮШЬІЦЦА док. (роздратуватися до краю)
розлютуватися, розлютйтися, розлютіти, роззлостйтися, роздратуватися, сказйтися, (про
багатьох, про всіх) показйтися; оскаженіти;
(розм.) розмордуватися, осатаніти, посатані
ти, знавісніти.
УЗ’ЯДАЦЦА недок., УЗ’ЕСЦІСЯ док. розм. (сер
дитися, накидатися на кого-небудь з докорами
тощо; мстити кому-небудь) уїдатися, уїстися;
(розм.) напосідатися, напосістися, (док.) завзя
тися, заповзятися.
УЗ’ЯДНАННЕ с. возз’єднання; об’єднання,
з’єднання, (незак. д. — ще) об’єднування,
з’єднування.
УЗ’ЯДНАНЬІ возз’єднаний; об’єднаний, з’єд
наний. — Див. ще уз’яднбуваць.
УЗ’ЯДНОУВАЦЦА недок., УЗ’ЯДНАЦЦА док.
1. возз’єднуватися, возз’єднатися; об’єдну
ватися, об’єднатися, з’єднуватися, з’єднати
ся; 2. недок. пас. возз’єднуватися, об’єднува
тися, з’єднуватися.
УЗ ЯДНОУВАЦЬ недок., УЗ’ЯДНАЦЬ док.
возз’єднувати, возз’єднати; об’єднувати, об’єд
нати, з’єднувати, з’єднати.
УЗ’ЯЗДЖАЦЬ недок., УЗ’ЕХАЦЬ док. 1. (на
високе місце) виїжджати, виїздйти, виїхати,
(про багатьох, про всіх) повиїжджати, повиїздйти; з’їжджати, з’їздйти, з’їхати, (про ба
гатьох, про всіх) поз’їжджати; 2. (колесами
і т. ін.) наїжджати, наїздйти, наїхати, (бага
то) понаїжджати, понаїздйти; кбла уз’ехала
на к&мень колесо наїхало на камінь.
УКАВАНЬІ і УКОВАНЬІ 1. розм. обкований,
обкутий, окований, окутий; 2. перен. скутий,
(рідше) скований; 3. укований. — Див. ще
укбуваць.
УКАВАЦЬ див. укбуваць.
УКАЗАЛЬНІК ч . заст. 1. (напис, стрілка, при
лад або інше пристосування, яке показує щонебудь) покажчик; у. скбрасці покажчик швйдкості; (для вказування шляху і перен.) дорого
вказ; 2. (довідкові книжки або довідковий спи
сок у книжці) покажчик; бібліяграфічнм
указальнік бібліографічний покажчик; чьігуначньї указальнік залізнйчний покажчик.
УКАЗАЛЬНЬІ вказівнйй; у. палец вказівнйй па
лець; у. займбннік грам, вказівнйй займенник.
УКАЗАННЕ с. 1. (дія) показання, указання; за
значення; указівка ж.; загадування, наказ ч.,
свідчення; 2. (повідомлення про що-небудь)
показ ч., показання, указання; у. на недахбпьі показ (показання, указання) вад (недолі
ків); 3. (зауваження, службове розпоряджен
ня, наказ) указівка; метадмчньїя указанні методйчні вказівкй; па указанню за вказівкою.
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УКАЗАНЬІ дієприкм., прикм. 1. показаний, ука
заний; 2. (доведений до відома) указаний; за
значений; 3. указаний; загаданий, сказаний.
— Див. ще указваць.
УКАЗВАЦЦА недок. пас. показуватися, указу
ватися; зазначатися; загадуватися; казатися.
УКАЗВАЦЬ недок., УКАЗАЦЬ док. 1. показу
вати, показати, указувати, указати; -заць шлях
показати шлях; (перен. — звичайно) указати
шлях; 2. (доводити до чийогось відома) указу
вати, указати; (зауважувати — ще) зазнача
ти, зазначйти; -заць лепшьі метад указати (за
значйти) ліпший метод; -заць, як весці раббту указати, як вестй роботу; -заць на
памьілкі указати на помилки; -заць на недахбпьі указати на вади (недоліки), зазначйти
вади (недоліки); 3. давати вказівкй, дати
вказівкй, указувати, указати; (розм.) загаду
вати, загадати, казати, сказати.
УКАКОШАНЬІ прост. пристукнутий, уколошканий, ухеканий. — Див. ще укакбшьїць.
УКАКОШЬІЦЬ док. прост. (убити) пристук
нути, уколошкати, ухекати; (обл.) укландати.
УКАЛУПЇЦЬ док. розм. уколупнути, відколуп
нути.
УКАЛУПНУЦЬ док. розм. однокр. 1. уколупну
ти, відколупнути; і . перен. ущипнути, щип
нути; єн любіу у. суразмбуніка він любйв
ущипнути (щипнути) співрозмовника.
УКАЛЬІХАНЬІ 1. заколйсаний, заколйханий,
уколйсаний; 2. захйтаний, закачаний.
УКАЛЙХВАННЕ с. 1. заколйсування, заколйхування, уколйсування; 2. захйтування, за
качування. — Пор. укальїхваць.
УКАЛЬІХВАЦЦА недок., УКАЛЬІХАЦЦА док.
1. заколйсуватися, заколисатися, заколйхуватися, заколихатися, уколйсуватися, уколи
сатися; 2. недок. пас. заколйсуватися, заколйхуватися, уколйсуватися; захйтуватися, за
качуватися.
УКАЛЬЇХВАЦЬ недок., УКАЛЬІХАЦЬ док. 1. (ди
тину) заколйсувати, заколисати, (багатьох,
усіх) позаколйсувати; заколйхувати, заколиха
ти, (багатьох, усіх) позаколйхувати; уколйсувати, уколисати; 2. (стомлювати хитавицею)
захйтувати, захитати, закачувати, закачати.
УКАПАНЬІ 1. закапаний; обкапаний, покрапаний; 2. закапаний, укапаний, украпаний.
— Див. ще укапваць.
УКАПАНЬІ / УКОПАНЬІ укопаний, закопа
ний; як (ні'бьі, бьіццам) укапаньї (укбпаньї) як
(наче, неначе, мов, немов) укопаний, як (на
че і т. ін.) прикипів (прикипілий) [до місця].
УКАПАЦЬ див. укбпваць.
УКАПВАЦЦА недок., УКАПАЦЦА док. розм.
1. (закрапувати себе цілком) закапуватися, за
капатися, обкапуватися, обкапатися; 2. не
док. пас. закапуватися; обкапуватися; укапуватися, украпуватися.
УКАПВАЦЬ недок., УКАПАЦЬ док. 1. (забриз
кувати краплями) закапувати, закапати; (док.
розм.) покрапати; (цілком — ще) закапувати,
закапати, обкапувати, обкапати, (док.) по
крапати; 2. (крапаючи, вливати) укапувати,
укапати, (однокр.) укапнути; украплювати,

украпати; -паць каплі у нос укапати (украпати) краплі в ніс.
УКАРАНЕЛЬІ прям., перен. 1 . дієприкм. якйй
(що) укоренйвся; 2. у знач, прикм. укоріне
ний, закорінений. — Див. ще укараняць.
УКАРАНЙННЕ с . 1 . укорінення, (незак. д. —
ще) укорінювання; у. перадавбй тзхнікі уко
рінення передової техніки; 2. перен. запро
вадження, впровадження, укорінення.
у к а р а н Ен ь і прям., перен. укорінений, зако
рінений. — Див. ще укараняць.
УКАРАНЙЦЦА недок., УКАРАНІЦЦА док.
1. с.-г. і перен. укорінюватися, укорінятися,
укоренйтися; (док. розм.) окоренйтися, закоренйтися; 2. недок. пас. укорінюватися, уко
ренятися.
УКАРАНЯЦЬ недок., УКАРАНЇЦЬ док. 1 . с.-г.
укорінювати, укоріняти, укоренйти; -ніць
расаду укоренйти розсаду; 2. перен. укоріню
вати, укоріняти, укоренйти; запроваджува
ти, запровадити; -ніць нбвьія ідЗі укоренйти
нові ідеї; -ніць нбвьі метад у вьітвбрчасць за
провадити новйй метод у виробництві.
УКАРАЧ^ННЕ с. 1 . укорочування, скорочуван
ня; підкорочування; 2. (зменшування) скоро
чування.
УКАРМЇЦЦА див. укбрмлівацца.
УКАРМІЦЬ див. укбрмліваць.
УКАРОЧВАЦЦА недок. звор., УКАРАЦІЦЦА
док. 1 . (ставати коротшим) коротшати, по
коротшати, укорочуватися, укоротйтися, ско
рочуватися, скоротйтися; дні укараціліся дні
покоротшали (скоротйлися, укоротйлися);
2. недок. пас. укорочуватися, скорочуватися;
підкорочуватися; скорочуватися.
УКАРОЧВАЦЬ недок., УКАРАЦІЦЬ док. 1 . уко
рочувати, укоротйти, (багато, усе) повкоро
чувати; скорочувати, скоротати, покоротйти; (розм.) прикорочати, прикоротйти; (розм.)
підкорочувати, підкоротити; (зменшувати, над
ривати — ще розм.) уривати, увірвати, урва
ти; -щць сукенку укоротйти (підкоротйти)
сукню (плаття); -ціць шлях скоротати (уко
ротйти) шлях; 2. (про термін, період, час чо
го-небудь) скорочувати, скоротати; -щць жьщце
перен. розм. укоротйти (скоротати, прикоро
тйти, увірвати, урвати, збавити) віку (життя);
0 укаращць язьік (кому) укоротйти (прикоро
тйти, урізати) язика (язйк) (кому).
УКАРЧАНЙЛЬІ 1 . задубілий, закляклий, окляклий, подубілий; закоцюблий; замерзлий; 2. за
тверділий, задубілий, забучавілий, збучаві
лий; затужавілий, стужавілий. — Див. к<екарчанець.

див. карчанбць.
УКАРФЦЬ док. розм. зашкарубнути, пошкару
біти, пошкарубнути, пошкарубитися; засох
нути.
УКАЦІЦЬ див. укбчваць.
УКАЧАНЬІ 1 . (у што) обкачаний (у чому), ука
чаний (у чому, у що), обваляний (у чому)',
2. прим’ятий; утоптаний, притоптаний, притолочений. — Див. ще укачваць.
УКАЧВАННЕ с. (у што) обкачування (в чому),
у к а р ч а н Ец ь
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укачування (в чому, в що); обвалювання (в
чому).
УКАЧВАЦЦА недок., УКАЧАЦЦА док. 1. (у
што) обкачуватися, обкачатися (в чому);
укачуватися, укачатися (в чому, в що); обва
люватися, обвалятися (в чому); ~ч&цца у мук$
обкачатися в борошні; укачатися в борошні
(в борошно), обвалятися в борошні; ~ч&цца
у гразь обкачатися в болоті (в грязі); укача
тися в болоті (в болото, в грязі, в грязь),
обвалятися в болоті; 2. недок. пас. обкачува
тися, укачуватися; обвалюватися; примина
тися; утоптуватися.
УКАЧВАЦЬ недок., УКАЧАЦЬ док. 1. (у што)
обкачувати, обкачати (в чому), укачувати,
укач&ти (в чому, в що); (розм.) обвалювати,
обваляти, (багато, усе) пообвалювати (в чо
му); ~ч&ць у мук^ обкачати в борошні, ука
чати в борошні (в борошно); обваляти в бо
рошні; ~ч&ць у гразь обкачати в болоті (в
грязі), укачати в болоті (в болото, в грязі, в
грязь); 2. (траву і т. ін.) приминати при
м’яти, утоптувати, утоптати, притоптувати,
притоптати, (док.: траву, посіви — ще) притолочйти.
УКВдЦАНЬІ розм. забруднений, побруднений,
замазаний, замащений; закаляний, покаля
ний, зароблений; замурзаний, обмурзаний,
замазурений; забрьоханий; запаскуджений,
спаскуджений. — Див. ще уквЗцаць.
УКВФЦАЦЦА док. розм. забруднитися, зама
затися, (про багато, про багатьох) позамазу
ватися; замастйтися; закалятися, покаляти
ся, заробитися; замурзатися, обмурзатися, замазуритися; забрьохатися; запаскудитися.
УКВЗЦАЦЬ док. розм. забруднйти, (багато,
усе) позабруднювати, побруднйти, вйбруднити; замазати, (багато, усе) позамазувати;
замастйти; (розм.) закаляти, покаляти, скаляти, заробити; (перев. обличчя — ще розм.)
замурзати, обмурзати, замазурити; (забриз
кати одяг — ще розм.) забрьохати; (загидити
— розм.) запаскудити, спаскудити, (багато,
усе) попаскудити.
УКВЯЛІЦЬ док. засмутити, (багатьох, усіх) по
засмучувати, посмутити; засмутйти до сліз;
у. дзіця засмутйти (засмутйти до сліз) дитйну
(дитя).
УК£М1ЦЬ док. розм. зрозуміти, збагнути, (розм.)
уторопати, розторопати, розчовпати, розшо
лопати; нійк не мог у., што тут да чагб ніяк
не міг зрозуміти (збагнути, уторопати, роз
торопати, розчовпати, розшолопати), що тут
[і] до чого.
УКЙУЗАНЬІ розм. забруднений, побруднений,
замазаний, замащений; закйляний, покаля
ний, зароблений; замурзаний, обмурзаний,
замазурений; забрьоханий; запаскуджений,
спаскуджений. — Див. ще укбузваць.
УКШ ВАЦЬ недок., УКЙУЗАЦЬ док. розм. забруднйти, (багато, усе) позабруднювати; по
бруднйти, вибруднити, замазати, (багато, усе)
позамазувати; замастити; (розм.) закаляти,
покалйти, скаляти, заробити; (перев. обличчя
— ще розм.) замурзати, обмурзати, замазури
ти; (забризкати одяг — ще розм.) забрьохати;
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(загидити — розм.) запаскудити, спаскудити,
(багато, усе) попаскудити.
УКІДАЦЬ недок., УКЇНУЦЬ док. укидати, укйнути, укидати, (багато, усе) повкидати; (у
їжу — ще) класти, покласти; -нуць камень у
йму укйнути камінь у яму; -нуць у чай кавалачак цукру укйнути (покласти) в чай шма
точок цукру.
УКЇДВАЦЬ недок., УКІДАЦЬ док. 1. (усереди
ну чого-небудь за кілька заходів) укидати, укй
нути, укидати, (багато, усе) повкидати; 2. за
кидати, закидати, (багато, усе) позакидати;
усіб падлбгу ундалі акуркамі усю підлогу за
кидали недокурками; з. (у бердо) укидати,
укинути, (багато, усе) повкидати.
УКІСАЦЬ недок., УКЇСНУЦЬ док. 1. укисати,
укйснути, докисати, докиснути; 2. (псувати
ся) скисати, скиснути, прокисати, прокйснути, (про багато, про все) попрокисати.
УКЛАД1, -ду ч. 1. (в організації побуту) побут,
(рідше) укл£д; звйчай; (спосіб життя — ще)
життя с.; бьггавм уклад побут; 2. істор., екон.
уклад; (система державної, громадської орга
нізації життя) устрій; дробнатав&рнн уклад
екон. дрібнотоварний уклад; кашталістмчньї
уклад екон. капіталістйчний уклад (устрій).
УКЛАД2, -ду ч. 1. (грошова сума) вклад; тзрмінбвьі уклад терміновий вклад; 2. перен. вне
сок; каштбуньї уклад у навуку цінний внесок
у науку.
УКЛАДАЛЬНІК ч. укладач; (збірника, хресто
матії) упорядник; у. слбуніка укладач слов
ника; у. зббрніка вбршау упорядник збірника
віршів.
УКЛАДАЛЬНІЦА ж. укладальниця; упорядниця.
УКЛАДАЛЬНІЦКІ укладацький; упорядниць
кий.
УКЛАДАННЕ1 с. 1. прям., перен. укладення;
2. (те, що вкладене) укладення; пакбт з -ннем
пакет з укладенням; каштальньїя укладенні
капітальні вкладення.
УКЛАДАННЕ2 с. укладання; упорядкування.
УКЛАДАЦЬ1 недок. 1. (спати) класти, уклада
ти; 2. (розміщувати всередині чого-небудь) укла
дати; 3. перен. укладати; у. грбшьі у буда^тцтва укладати фоші в будівнйцтво; у. у слбвьі
шшьі сзнс укладати в слова інший зміст. —
Пор. укл&сці1 4, улажьщь 1, 5, 6.
УКЛАДАЦЬ2 недок., УКЛАСЦІ док. (словник)
укладати, укласти; (збірник, хрестоматію)
упорядковувати, упорядкувати; ~сці зббрнік
практьїкаванняу укласти збірник вправ.
УКЛАДАЧНЬІ спец, укладальний.
УКЛАДВАЦЬ недок. 1. (спати) класти, уклада
ти; 2. (укривати предметами поверхню чогонебудь) викладати; 3. (розміщувати в певному
порядку або будувати, складаючи) викладати;
укладати; складати; 4. (класти всередину чого-небудь) укладати; 5. перен. укладати. —
Пор. у лажьщь 1-3, 5, 6, укласці1 1 — 4.
УКЛАДКА ж. 1. (дія) укладання с., укладення
с.; складання с., складення с.; у. р£ек на чмгунцьі укладення (укладення) рейок на залізнйці; 2. (що-небуоь укладене) укладка; калярбвая укладка кольорова вкладка.
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УКЛАДЧЫК1 ч. вкладник.
УЮЦЦЧЫК2 ч. спец. укладальник.
УКЛАДЧЫЦА1 ж . вкладниця.
УКЛАДЧЫЦА2 ж. спец. уклад&льниця.
УКЛАСЦІ1 док. 1. (спати) покласти, укласти,
(багатьох, усіх) повкладати; 2. (укрити пред
метами поверхню чого-небудь) вйкласти, (ба
гато, усе) повикладати; обкласти, (багато,
усе) пообкладати; роу укл&лі дзёрнам рів вйклали (обкліли) дерном; у. стол кнігамі об
класти стіл книжками; 3. (розмістити пев
ним чином або побудувати, складаючи) уклас
ти, (багато, усе) повкладати; скласти, (бага
то, усе) поскладати; у. снапы на таку у адзі'н
рад скласти (укласти) снопй на току в одйн
ряд; у. тр^бы укласти труби; 4. у різн. знач.
укласти; у. папёры у канвёрт укласти папери
в конверт; у. сапр&удную шчырасць у песню
укласти справжню щйрість у пісню; у. душу
(у што) укласти душу (в що)\ у. катт&л
укласти капітал; 5. розм. убйти; (розм.) рішйти, порішйти, укласти, (обл.) укладати;
6. розм. груб, (з їсти) ум’яти, умолотйти,
змолотйти, убрати, утерти.
УКЛАСЦІ2 див. укладаць2.
УКЛЁЙВАЦЬ недок., УКЛЁЩЬ док. 1. (уставляти, приробляти) уклеювати, уклеїти; 2. (ціл
ком заклеювати) заклеювати, заклеїти, (бага
то, усе) позаклеювати; -леіць сцяну плакатамі заклеїти стіну плакатами; 3. розм. ударяти,
ударити, (док. розм.) навернути, улупйти,
ушкварити, ужарити, огріти.
УКЛЁЙКА ж. 1. (дія) уклеювання с.; закле
ювання с.; 2. (те, що вклеєне) уклейка.
УКЛЁНЧАНЫ (який стоїть на колінах) рит.
заст. уклінний, укляклий. — Див. ще уклён.чыць.
УКЛЁНЧЫЦЬ док. стати на коліна, стати нав
колішки.
УКЛЁПАНЫ див. укляп&ны.
УКЛЁПВАЦЬ недок., УКЛЯПАЦЬ док. техн.
уклепувати, уклепати.
УКЛІНАВАНЬІ (закріплений за допомогою кли
нів) заплішений, заклйнений.
УКЛ1НЁННЕ с. прям., перен. уклйнення.
УКЛІНОУВАЦЬ недок., УКЛІНАВАЦЬ док.
(закріплювати за допомогою клинів) заплішу
вати, заплішйти, заклйнювати, заклинйти.
УКЛШЬВАЦЦА недок., УКЛІНЇЦЦА док. прям.,
перен. 1. уклйнюватися, уклинйтися; сад уклін$ся у пбле сад (садок) уклинйвся в поле;
разведка уклінілася у варбжы тыл розвідка
вклинйлася у ворожий тил; -Ніцца у размбву
уклинйтися в розмову; 2. недок. пас. уклй
нюватися.
УКЛЇНЬВАЦЬ недок., УКЛІНЇЦЬ док. прям.,
перен. (уставляти клином) уклйнювати, укли
нити; -нщь сваё слбва у г^тарку перен. розм.
укйнути (докйнути, увернути) своє слово в
розмову.
УКЛЮЧАЛЬНІК ч. ел. вмикач.
УКЛЮЧАНЫ 1. включений; 2. увімкнений,
увімкнутий. — Див. ще уключаць.
УКЛЮЧАЦЦА недок., у к л ю ч ь і ц ц а док.
1. включатися, включитися; -чыцца у спа-
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ббрніцтва включ йтися в змагання; -чьіцца у
размбву включйтися в розмову, приєднатися
(прилучитися, долучитися) до розмови; 2. вми
катися, увімкнутися, умкнутися; станбк -чнуся аутаматйчна верстат увімкнувся автоматйчно.
УКЛЮЧАЦЬ недок., УКЛЮЧЬІЦЬ док. 1. вклю
чати, включйти; -чмць у спіс включйти (занестй) до спйску (в список), записати, (ба
гатьох, усіх) позапйсувати; 2. (приєднувати
до системи чого-небудь; пускати в хід) вми
кати, увімкнути, умкнути; -чйць тзлевізар
увімкнути телевізор.
УКЛЯПАНЬІ і у к л Е п а н ь і техн. уклепаний.
УКЛЯПАЦЬ див. уклепваць.
УКОВАНЬІ див. укав&ньї.
УКОПВАЦЬ недок., УКАПАЦЬ док. укопува
ти, укопати; -піщь слуп укопати стовпа (стовп).
УКОРМЛЕНАСЦЬ ж. угодованість.
УКОРМЛЕНЬІ 1. дієприкм. відгодований, уго
дований; відкбханий; 2. у знач, прикм. годо
ваний, відгодований, угодований; (товстий)
гладкий, опасистий, відкбханий. — Див. ще
укбрмліваць
УКОРМЛІВАЦЦА недок., УКАРМҐЦЦА док.
1. відгодовуватися, відгодуватися, (про бага
тьох, про всіх) повідгодовуватися; угодовува
тися, угодуватися; від’їдатися, від’їстися; 2. не
док. пас. відгодовуватися, угодовуватися.
УКОРМЛІВАЦЬ недок., УКАРМЇЦЬ док. 1. від
годовувати, відгодувати, (багатьох, усіх) по
відгодовувати; угодовувати, угодувати; (з
особливою дбайливістю) відкохувати, відко
хати, викохувати, вйкохати; -міць парсюка
відгодувати (вйгодувати, угодувати) кабана;
2. розм. прогодовувати, прогодувати; -міць
сям’ю прогодувати сім’ю (родйну).
у к О У в а ц ь недок., УКАВАЦЬ док. 1. розм.
(оббивати металом) обковувати, обкувати,
(багато, усе) пообкбвувати; оковувати, оку
вати, окути; 2. перен. (про мороз і т. ін.) ско
вувати, скувати, заковувати, закувати, заку
ти, (багато, усе) позаковувати; 3. уковувати,
укувати, укуги; укав&ць звянб у ланцуг укува
ти (укути) ланку в ланцюг.
УКОЧВАЦЦА недок. звор., УКАЦЇЦЦА док.
1. укочуватися, укотйтися; мяч -ціуся у варбтьі м’яч укотйвся (закотйвся) у ворота; у
пакбй клубкбм -ціуся хлбпчьш у кімнату клубкбм укотйвся хлопчик; 2. недок. пас. укочу
ватися, уліплюватися.
УКОЧВАЦЬ недок., УКАЦЇЦЬ док. 1. (котячи,
просовувати вперед) укочувати, укотйти; -ціць
у двор калесьі укотйти у двір воза (віз); -ціць
мяч у варбтьі укотйти м’яч (м’яча) у ворота;
2. док. розм. перен. (зробити що-небудь непри
ємне) уліпйти; -ціць двбйку уліпйти двійку;
-ціць вьімбву уліпйти догану; 3. розм. (заїжд
жати) укочувати, укотйти, укочуватися, уко
тйтися, в’їжджати, в’їхати.
УКРАПАНЬІ1. украплений; 2. закапаний, (розм.)
покрапаний. — Див. ще укр&пваць.
УКРАПВАЦЦА недок. звор., пас. украплювати
ся, украплятися; закопуватися.
УКРАПВАЦЬ недок., УКРАПАЦЬ док. 1 . (ро-
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бити в чому-небудь украплення) украплювати,
украпляти, украпити; 2. (укривати краплями)
закапувати, закапати, (док. розм.) покрапати.
УКРАПІНА ж . розм. украплення с.
УКРАСА ж. 1. (предмет) прикраса, окрйса,
оздоблення с., оздоба; скульптурний укр&сьі
скульптурні прикраси (окраси, оздоблення,
оздоби); 2. перен. (гордість кого-небудь, чогонебудь) окраса, прикраса; дуб — лясбу у. дуб
— лісів окраса.
УКРОЕНЬІ 1. крав, укроєний; 2. відкраяний,
відрізаний. — Див. ще укрбйваць.
УКРОЙВАЦЦА недок. пас. крав, укроюватися.
УКРОЙВАЦЬ недок., УКРОІЦЬ док. 1. крав.
укроювати, укроїти; 2. док. (про хліб) відкра
яти, украяти, відрізати, (багато, усе) повід
різувати, повідрізати.
УКРУГ обл. 1. прислівн. навколо, довкола, навкругй, навкруг; (розм.) округ, навкіл, до
вкіл, наоколо, доокола; (обл.) довкруги;
2. прийм. з род. в. навкруг, навкругй, навко
ло, довкола, довкіл; (розм.) округ; у. вбзера
расцб чарбт навколо (довкола) озера росте
очерет.
УКРУЖКА прислівн. розм. колом, кружком,
кружка, кружкома, кружалом.
УКРУТУЮ прислівн. (про спосіб варіння яєць)
круто, густо.
УКРУЧАНЬІ 1. угвйнчений, укручений; 2. за
кутаний; угорнутий; загорнутий; замотаний;
обмотаний; умотаний; 3. (зменшений) при
кручений, укручений; 4. замотаний, укруче
ний; 5. розм. (присвоєний) замотаний, замахорений. — Див. ще укручваць.
УКРУЧВАННЕ с . 1. угвйнчування, укручуван
ня; 2. закутування; угортання; загортання; за
мотування; обмотування, умотування; 3. при
кручування, укручування; 4. замотування,
укручування; 5. розм. замотування, замахорювання. — Пор. укручваць.
УКРУЧВАЦЦА недок., УКРУЦЇЦЦА док.
1. угвйнчуватися, угвинтйтися, укручувати
ся, укрутйтися; шруба легка укрущлася гвинт
легко вгвинтйвся (вкрутйвся); 2. (у що-небудь) закутуватися, закутатися, (про бага
тьох, про всіх) позакутуватися; угортатися,
угорнутися; загортатися, загорнутися; замо
туватися, замотатися, обмотуватися, обмота
тися, (про багатьох, про всіх) пообмотувати
ся; умотуватися, умотатися; -щ'цца у кбудру
закутатися (замотатися, загорнутися, умота
тися) в ковдру; -ціцца ручнікбм обмотатися
рушником; 3. (уплутуватися у що-небудь)
умотуватися, умотатися, укручуватися, укру
тйтися, замотуватися, замотатися; 4. недок.
пас. угвйнчуватися, укручуватися; закутува
тися; угортатися; загортатися; замотуватися;
обмотуватися, умотуватися.
УКРУЧВАЦЬ недок., УКРУЦЇЦЬ док. 1. угвйнчувати, угвинтйти, укручувати, укрутйти;
2. закутувати, закутати, (багатьох, усіх) по
закутувати; угортати, угорнути; загоргйти, за
горнути, (багато, усе) позагортати; замоту
вати, замотати, (багато, усе) позамотувати;
обмотувати, обмотати, (багато, усе) пообмо
тувати; умотувати, умотати, (багато, усе) по-
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вмотувати; ~цщь дзіцй у кбудру закутати (за
горнути, замотати, умотати) дитйну (дитя) в
ковдру; ~щць каубасу у паперу загорнути (умо
тати, замотати) ковбасу в папір; ~ціць галаву
ручнікбм обмотати (обкрутйти) голову рушникбм; -ціць цюк вярбукай обмотати паку
(тюк) мотузком (мотузкою); 3. прикручува
ти, прикрутйти, укручувати, укрутйти; ~щць
кнот прикрутйти (укрутйти) ґніт (ґнота);
4. замотувати, замотати, (багато, усе) поза
мотувати; укручувати, укрутйти; не заув&жыу,
як ~ціу лёйцы у кбла не зауважив (не помі
тив), як замотав (укрутйв) віжки в колесо;
5. розм. (привласнювати, не повертати щонебудь) шахрувати, зашахрувати, шахраюва
ти, зашахраювати, (док.) замотати; махлюва
ти, замахлювати, замахорювати, замахорити.
УКРЫВАЛЬНІК ч. юр. приховувач, перехову
вач.
УКРЬІВАЛЬНІЦА ж . юр. приховувачка, пере
ховувачка.
УКРЬІВАЛЬНІЦКІ юр. приховувача (род. в.),
переховувача (род. в.), приховувачки (род. в.),
переховувачки (род. в.).
УКРЬІВАЛЬНІЦТВА с . юр. приховування, пе
реховування.
УКРЫВАНИЕ с. 1. укривання; покривання; на
кривання; 2. укривання, ховання, заховуван
ня; захищення; 3. приховування; перехову
вання.
УКРЫВАЦЦА недок., УКРЫЦЦА док. 1. укрива
тися, укрйтися, (про багато, про все; про бага
тьох, про всіх) повкриватися; покриватися,
покрйтися; накриватися, накрйтися, (про ба
гатьох, про всіх) понакриватися; укрыцца
кбудрай укрйтися (накрйтися) ковдрою;
2. (суцільно) покриватися, покрйтися, укри
ватися, укрйтися; лясы укрьіліся зелянінай лісй покрйлися (вкрйлися) зеленню; 3. (хова
ючись, захищати себе від кого-, чого-небудь)
укриватися, укрйтися, ховатися, сховатися,
заховуватися, заховатися, (про багатьох, про
всіх) позаховуватися; захищатися, захистйтися; укрыцца ад дажджу сховатися (захова
тися) від дощу.
УКРЫВАЦЬ недок., УКРЬІЦЬ док. 1. укрива
ти, укрйти, (багатьох, усіх) повкривати; по
кривати, покрити; накривати, накрйти, (ба
гато, усе; багатьох, усіх) понакривати; -рыць
дзіця кбудрай укрйти (накрйти) дитйну (ди
тя) ковдрою; -рыць грады ад марбзу накрйти
грядкй від морозу; І. (суцільно) покривати,
покрйти, укривати, укрйти; гракі -рьілі усё
пбле гракй вкрили все поле; 3. (ховати, при
криваючи чим-небудь) укривати, укрйти, хо
вати, сховати, заховувати, заховати, (багато,
усе) позаховувати; захищати, захистйти; бярбза -рыла хлбпца цёнем береза вкрила хлоп
ця тінню; 4. (допомагати ховатися) прихо
вувати, приховати, (багато, усе; багатьох, усіх)
поприховувати; (злочинця, крадене тощо) пе
реховувати, переховати; 5 перен. утаювати,
утаїти, притаювати, притаїти, приховувати,
приховати* -рыць маёмасць ад аблажЗння па
латкам утаїти (притаїти) майно від обкладен
ня податком.
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УКРЙУДЖАНЬІ скрйвджений, покрйвджений,
ображений, уражений. — Див. ще укрьіудзіць.
УКРЙУДЗІЦЦА док. розм. образитися.
УКРЙУДЗІЦЬ док. розм. скрйвдити, покрйвдити; (зневажаючи — ще) образити, уразйти.
УКРЙЦЦЕ с. військ, укриття.
УКРЬІЦЦЕ с. (дія) укриття; покриття; накрит
тя. — Пор. укрьіваць 1.
УЛАВЇЦЬ див. улбуліваць.
УЛАГОДЖАНАСЦЬ ж. умиротворення с., упо
корення с., утихомйрення с., утихомйреність; спокій ч.
УЛАГОДЖАНЬІ 1. дієприкм. умиротворений;
утихомйрений; заспокоєний; 2. у знач, прикм.
умиротворений, упокорений; (угамований)
утихомйрений; спокійний; тйхий. — Див. ще
улагбджваць.
УЛАГОДЖВАННЕ с. 1. (дія) умиротворення,
(незак. д. — ще) умиротворяння; утихомй
рення, (незак. д. — ще) утихомйрювання; за
спокоєння, (незак. д. — ще) заспокоювання.
— Пор. улагбджваць.
УЛАГОДЖВАЦЦА недок., УЛАГОДЗІЦЦА док.
1. умиротворятися, умиротворйтися; утихомйрюватися, утихомйритися; заспокоювати
ся, заспокоїтися; упокоюватися, упокоїтися;
2. недок. пас. умиротворятися; утихомйрюватися; заспокоюватися; упокоюватися; ублажатися; догоджатися; улещуватися, уле
щатися.
УЛАГОДЖВАЦЬ недок., УЛАГОДЗІЦЬ док.
1. умиротворяти, умиротворйти; (угамовува
ти) утихомйрювати, утихомйрити; заспоко
ювати, заспокоїти; (заст.) упокоювати, упо
коїти; 2. ублажати, ублажйти (кого-що); до
годжати, догодйти; (лестощами) улещувати,
улещати, улестйти.
УЛАДА ж. у різн. знач, влада; ваенньїя уладьі
військова влада, (рідше) військові власті;
мясцбвая улада місцева влада; у. слбва влада
слова; перавьішЗнне уладьі юр. перевйщення
влади; пад -дай Рьіма під владою (пануван
ням) Рйму; 0 страціць -ду над саббй утратити
владу над собою; стьірнб уладьі вис. кермо
(стерно) влади; узяць ~ду узяти владу.
УЛАДАЛЬНІК ч . власник, (заст.) володілець,
володільник, державець, посідач.
УЛАДАЛЬНІЦА ж. власниця, (заст.) воло
дільниця, посідачка.
УЛАДАЛЬНІЦКІ власницький, (заст.) воло
дільницький.
УЛАДАННЕ с. 1. (дія) володіння, (заст.) посі
дання; 2. (територія, якою хтось володіє) во
лодіння, (заст.) володарство; 3. (влада) во
лодарювання, владарювання.
УЛАДАР, -ра ч. 1. володар, владар, державець,
господар; 2. власник; 0 у. дум володар (вла
дар) думок (дум).
УЛАДАРАННЕ с . володіння, володарство, во
лодарювання, владарювання, панування.

УЛАДАРКА / УЛАДАРНІЦА ж. 1. володарка,
владарка, державиця, господйня; 2. власниця.
УЛАДДРНА прислівн. владно.
УЛАДАРНАСЦЬ ж. владність.
УЛАДАРНІЦА див. уладарка.
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УЛАДАРНЫ 1. можновладний, володарний,
володарський; у. князь істор. можновладний
князь; 2. владний; у. жэст владний жест.
УЛАДАРСТВА с . 1. (панування) володарюван
ня, владарювання; 2. (власність) володіння,
(заст.) володарство.
УЛАДАРЬІЦЬ недок. прям., перен. володарюва
ти, владарювати, володіти, владувати, (обл.)
володати; панувати.
УЛАДАЦЬ недок. у різн. знач, володіти, (рідко)
владати, (розм.) володати; у. крьінщамі сыравіньї володіти джерелами сировинй; у. багаццем володіти багатством.
УЛАДЖВАЦЦА недок., УЛАДЗІЦЦА док. 1. ула
годжуватися, улагодитися, уладнуватися, улад
натися, залагоджуватися, залагодитися; спра
ва уладзілася справа влагодилася (владнала
ся, залагодилася); 2. розм. улаштовуватися,
улаштуватися, (про багатьох, про всіх) по
влаштовуватися; -дзіцца на службу улашту
ватися на службу; -дзіцца на кватэры улаш
туватися на квартйрі; -дзіцца з харчаваннем
улаштуватися з харчуванням.
УЛАДЖВАЦЬ недок., УЛАДЗІЦЬ док. 1. ула
годжувати, улагодити, уладнувати, уладнати,
ладнати, поладнати, залагоджувати, залаго
дити, (багато, усе) позал£годжувати; (док.)
поладити, полагодити, заладнати; -дзіць спра
ву улагодити (уладнати, залагодити, заладна
ти) справу; 2. годйти, догоджати, догодйти;
яму цяжка уладзіць йому важко (тяжко) до
годйти; 3. розм. улаштовувати, улаштувати,
(багато, усе) повлаштовувати; -дзіць на працу улаштувати на роботу; 4. (робити що-небудь вчасно) потрапляти, потрапити, (рідше)
попадати, попасти, (вчасно) нагодйтися; -дзіу
пад самы абёд потрапив на сбмий (на самі
сінький) обід, нагодйвся на самий (на самі
сінький) обід.
УЛАДКАВАН НЕ див. уладкбуванне.
УЛАДКАВАНЬІ розм. 1. упорядкований; 2. улаш
тований. — Див. ще уладкбуваць.
УЛАДКбУВАННЕ / УЛАДКАВАННЕ с . розм.
1. упорядковування, упорядкування; 2. улаш
товування, улаштування.
УЛАДКОУВАЦЦА недок., УЛАДКАВАЦЦА док.
розм. 1. упорядковуватися, упорядкуватися;
усё паступбва уладкавалася усе поступово
впорядкувалося; 2. (на роботу) улаштовува
тися, улаштуватися, (про багатьох, про всіх)
повлаштовуватися; 3. недок. пас. упорядко
вуватися; улаштовуватися.
УЛАДКОУВАЦЬ недок., УЛАДКАВАЦЬ док.
1. упорядковувати, упорядкувати; 2. (на ро
боту) улаштовувати, улаштувати.
УЛАЖЫЦЦА док. 1. (уміститися в певних ме
жах) укластися, умістйтися; усё р5чы улажыліся у адзін чамадан усі речі вклалися (вмістйлися) в одну валізу; 2. перен. укластися;
дакладчык -жыуся у гадзіну доповідач уклав
ся в годйну.
УЛАЖЫЦЬ док. 1. (спати) покласти, укласти;
2. (укрити предметами поверхню чого-небудь)
вйкласти, (багато, усе) повикладати; обклас
ти, (багато, усе) пообкладати; у. падлбгу пліткай вйкласти підлогу плйткою; 3. (розмісти
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ти певним чином або побудувати, складаючи)
укласти; у. тр^бьі укласти труби; у. валасм
укласти волосся; 4. (усередину чого-небудь)
укласти; у. кнігу у партфель укласти книжку
в портфель; у. шаблю у нбжньї укласти (схо
вати) шаблю в піхви; 5. перен. укласти; у.
грбшьі у будауніцтва дарбгі укласти гроші в
будівництво дороги; у. у слбвьі іншьі сзнс
укласти в слова інше значення; 6. розм. уби
ти; (розм.) рішити, покласти, порішити, уклас
ти; 0 V. дуіиУ (у што) укласти душу (в що).
УЛАЖЗННЕ с. 1. (те, що вкладене всередину)
укладення; пак&т з -жЗннем пакет з укладен
ням; 2. істор. уложення.
УЛАЗІНЬІ, -зін тільки мн. розм. новосілля с.,
вхідчини, входини.
УЛАЗІЦЬ недок., УЛбЗЦІ док. улазити, уліза
ти, улізти, (про багатьох, про всіх) повлазити,
повлізати; залазити, залізати, залізти, (про ба
гатьох, про всіх) позалазити, позалізати; (нагору — ще) вилазити, вилізати, вйлізти, (про
багатьох, про всіх) повилазити, повилізати;
злазити, злізати, злізти, (про багатьох, про
всіх) позлазити, позлізати; (док.: зайти, до
бутися кудись — ще розм.) утелющитися, уте
сатися; улбзці у акно улізти (залізти) у вікно;
улбзці у вкину улізти (залізти) у ванну; улезці
У дрУжбу улізти в дружбу; улбзці у кшіЗнь
улізти (залізти) в кишеню; наг& не улбзла у
бот ног£ не влізла в чобіт; усб маб рЗчм ул&злі
у адзін чамад&н усі мої речі влізли в одну
валізу; стрімка гльїббка улезла у п&лец скіпка
(скупка, скабка, скіпа) глйбоко залізла (вліз
ла) в палець; улбзці у гавбрку улізти (утрути
тися) в розмову; 0 улбзці у даугі залізти в
борги, зафузнути в боргах; улбзці у душу уліз
ти в душу; кблькі улбзе скільки влізе, досхочу.
УЛАМАНЬІ і УЛОМЛЕНЬІ розм. 1. пролама
ний; 2. відламаний, відломлений; 3. (тільки
улам&ньї,) умовлений. — Див. ще улбмліваць.
УЛАМАЦЦА див. улбмлівацца.
УЛАМАЦЬ див. улбмліваць.
УЛАСНА 1. вст. сл. власне, властйво; 2. част.
власне, у власному розумінні цього слова;
павбдле сцзн&рмя пачалася ул&сна рзжьісерская раббта відповідно до сценарію (згідно

зі сценарієм) почалася власне режисерська
роббта; 0 у. к&жучьі власне, власне (властй
во) к&жучи.
УЛАСНА-ЗВАРОТНЬІ лінгв. власне-зворотний.
УЛАСНЬІ у різн. знач, власний; у. дом власний
будйнок; ва ул&сньїм сЗнсе слова у власному
розумінні [цього] слова; -нае імй власне ім’я;
у. карзспаццЗнт власний кореспондент; 0 -най
персонай (асббай) власною персоною (осо
бою); вучьіцца на ул&сньїх памнлках учйтися
на власних (своїх) помилках.
УЛАШЧАНЬІ розм. улещений. —Див. ще улйшчваць.

УЛАШЧВАЦЬ недок., УЛАШЧЬІЦЬ док. розм.
улещувати, улещати, улестйти.
УЛЕГЦЬІ прислівн. розм. порожнем, упорожні,
порожняком.
УЛЙГЧЬІ див. улягаць.
УЛЕГЧЬІСЯ див. улягацца.

УЛОМЛІВАЦЬ

УЛЁЖНА: хоць не уёжна, дык у. прик. хоч не
сйтно (не трйвно), зате (проте) спокійно.
УЛЁЗЦ1 див. ул&зіць.
УЛІВАЦЬ недок., УЛЇЦЬ док. прям., перен.
уливати, улйти, (рідше) улляти, увілляти;
уліць ваду у ббчку улйти (увіллйти) воду в
бочку; уліць нбвыя к&дры улйти нові кадри.
УЛЇК, -ку ч. 1. (дія) облік; обчислення с., об
рахування с., (незак. д. — ще) облічування с.,
обчисляння с., обчйслювання с., обрахову
вання с.; 2. (реєстрація) облік; браць на улік
брати на облік; ваённы улік військовий облік;
3. (узяття до уваги чого-небудь) урахування
с.; пры уліку усіх абст&він на підставі враху
вання всіх обставин, урахбвуючи всі обста
вини; 4. (векселя) фін. дисконт.
УЛ1К0ВА-ВЫДАВЁЦК1 обл іково-видавнйчий.
УЛІКОВА-РЗГІСТРАЦЙЙНЬІ обліково-реє
страційний.
УЛІКОВЬІ фін. дисконтний.
УЛІТАВАННЕ с. заст. упаювання.
УЛГГАВАНЫ заст. упаяний. — Див. щеужтЬуваць.

УЛІТАВАЦЬ див. улітбуваць.
УЛҐГКА ж. анат. завитка.
УЛГГКАПАДОБНЫ анат. завиткоподібний.
УЛГГОУВАННЕ с. заст. упаювання.
УЛІТОУВАЦЦА недок. пас. заст. упаюватися.
УЛГГОУВАЦЬ недок., УЛІТАВАЦЬ док. заст.
упаювати, упаяти.
УЛГУНЙ розм.: у. дождж заливнйй (ливнйй)
дощ.
УЛҐГЬІ прям., перен. улйтий; 0 як ул(ты [сядзщь] (про одяг) мов (немов, н£че, неначе)
улйтий [сидйть], як (наче, ніби) улйп, так і
влип.
УЛІЦЬ див. уліваць.
УЛЇЧАНЬІ урахований. — Див. ще улічваць.
УЛЇЧВАЦЦА недок., УЛІЧЙЦЦА док. 1. ура
ховуватися, урахуватися; 2. недок. пас. урахбвуватися, зважитися.
УЛЇЧВАЦЬ недок., УЛІЧЙЦЬ док. 1. (брати
до уваги) зважати, зважити (на кого-що), ура
ховувати, урахувати (кого-що), -чыць заувагу
зважити на зауваження (заувагу), урахувати
зауваження (заувагу); 2. (підраховувати) ура
ховувати, урахувати; -чыць расхбды урахува
ти видатки.
УЛОЖАНЫ 1. (спати) покладений, укладений;
2. вйкладений; обкладений; 3. (розміщений
певним чином) укладений; 4. (у середину чо
го-небудь) укладений; 5. перен. укладений;
6. убйтий. — Див. ще улажыць.
УЛОМАК, -мка ч. розм. (найчастіше вживане
із запереченням) слабак; ты сам не улбмак зрабіць гэта ти сам не слабак зробйти це.
УЛОМВАЦЦА див. улбмлівацца.
УЛОМВАЦЬ див. улбмліваць.
УЛОМЛЕНЫ див. улам&ны 1, 2.
УЛОМЛІВАЦЦА / УЛОМВАЦЦА недок., УЛАМАЦЦА док. розм. проломлюватися, прола
муватися, проломйтися; дах улам&уся дах
пролом йвся.
УЛОМЛІВАЦЬ / УЛОМВАЦЬ недок., УЛА-
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МАЦЬ док. розм. 1. проломлювати, прола
мувати, проломйти; -маць столь проломйти
стелю; 2. відламувати, відламати, (багато, усе)
повідламувати; відломлювати, відломйти, (док.)
уломйти; -маць кусбк хлеба відламати (від
ломйти, уломйти) шматок хліба; 3. перен.
(схиляти до чого-небудь) умовляти, умовити,
(розм.) уламувати, уламати.
УЛОННЕ с. у різн. знач, лоно; ва улбнні м&церы
у лоні м&тері; 0 на улбнні прырбды на лоні
пріфоди.
УЛОУЛІВАЦЬ недок., УЛАВЇЦЬ док. 1. (сприй
мати органами чуттів) ловйти, зловйти,
уловлювати, уловити, (док.) піймати, спій
мати; схоплювати, схопйти, (док.) ухопйти;
відчувати, відчути; помічати, помітити; роз
бирати, розібрати; ~в(ць пах квётак відчути
(уловйти) запах квітів; -віць гук уловйти звук;
~віць сэнс слоу уловйти (схопйти, ухопйти,
розібрати) зміст слів; 2. схоплювати, схопй
ти, вибирати, вйбрати; знаходити, знайтй;
-віць мбмант схопити (вйбрати, знайтй) момёнт; 3. ловйти, зловйти, (багато) половйти; (док.) піймати, спіймати; (рідко) уловлю
вати, уловйти; ~віць каня зловйти (спіймати)
коня; 4. спец, уловлювати, уловляти, уловй
ти; -віць гукав^ю хв&лю радіо піймати хвйлю.
УЛОУНІК ч. техн. уловлювач.
УЛУКАТКІ прислівн. обл. зиґзаґом, зигзагом.
УЛЬТРАГУК, -ку ч. фіз. ультразвук.
УЛЬТРАГУКАВЙ фіз. ультразвуковйй.
УЛЬТРАКАРОТКАХВАЛЕВЫ радіо ультракороткохвильовйй.
УЛБТРАФ1ЯЛЁТАВЫ фіз. ультрафіолетовий;
-выя прамяні ультрафіолетове проміння,
ультрафіолетові промені.
УЛЮБЁНЕЦ, -нца ч. розм. улюбленець, улюб
леник, укоханець, любленець, любймець;
пестун, пестій, мазун.
УЛЮБЁНКА ж. розм. улюблениця, улюблен
ка, люблениця; пестуха, пестунка, пестійка,
мазуха, мазунка.
УЛЮБЁНЫ улюблений; ~нае мёсца адпачынку
улюблене місце відпочйнку; ~ная спр&ва
улюблена справа.
УЛЮБЛЙЦЬ недок., УЛЮБІЦЬ док. 1. зако
хувати, закохати; (розм.) залюблювати, залюбляти, залюбйти; (обл.) прилюбляти, прилюбйти; -біла у сябё маладбга хлбпца зако
хала в себе молодого хлопця; 2. тільки док.
розм. захопйтися (ким-чим), полюбйти (когощо)\ я улюбіу кнігі з дзящнства я захопйвся
книжками з дитйнства, я полюбйв книжкй
з дитйнства.
УЛЯГАННЕ с. 1. (у што) налягання (на що),
наполягання (на що), натискання (на що),
насідання (на що)', 2. злежування; 3. осідан
ня, улягання. — Пор. улягаць, улягацца.
УЛЯГАЦЦА недок., УЛЁГЧЫСЯ док. 1. лягати, лягтй, (про багатьох, про всіх) полягати;
улягатися, улягтйся, (про багатьох, про всіх)
повдягатися; укладатися, укластися, (про ба
гатьох, про всіх) повкладатися; улёгчыся спаць
лягтй (улягтйся, укластися) спати; улягтйся;
тут цёсна, усе не уляжамся тут тісно, всі не
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вляжемося; 2. (ущільнюватися під дією влас
ної ваги) злежуватися, злежатися, (про багато
що) позлежуватися; улягатися, улягтйся, (про
багато що, про все) повдягатися; сбна уляглбся сіно злежалося (вляглося); 3. (про пил)
осідати, осісти, (багато) поосідати; сідати,
сісти, (рідше) осідатися, осістися, (багато)
поосідатися; улягатися, улягтйся, (про бага
то) повдягатися; 4. перен. (заспокоюватися)
улягатися, улягтйся, утишуватися, утишати
ся, утихати, утйхнути, (про багато, про все)
повтихати; стихати, стйхнути, (про багато,
про все) постихати; (про вітер, хвилі — зви
чайно) ущухати, ущухнути; вбцер улегся вітер
ущух; хваляванне уляглбся хвилювання вляг
лося (стйхнуло); 5. (док.) установйтися; зім&
ужб улбглася зима вже встановйлася.
УЛЯГАЦЬ недок., УЛЇХЧЬІ док. розм. 1. (у што)
налягати, налягтй (на що), наполягати, наполягтй (на що), натискати, натйскувати, натйснути (на що), насідати, насісти (на що)',
улбгчьі у раббту наляггй (наполягти, натйснути, насісти) на роботу; 2. (у што) захоп
люватися, захопйтися (чим), удаватися, уда
тися (в що), замиловуватися, замилуватися,
(рідше) закохуватися, закохатися (в чому)',
улег у гарЗлку захопйвся горілкою, удався в
горілку; 3. тільки док. (кинутися бігти) мет
нутися, кйнутися, побігти; (розм.) чкурнути,
дременути; (про скерування в якомусь напря
мі) спрямуватися, скеруватися; самалетьі уляглі на пбудзень літакй спрямув&лися (скерува
лися) на південь; 4. залицятися, позалиця
тися (до кого), (недок.) упадати (коло кого).
УЛЯЛЯШЧЬІЦЬ док. обл. (марно витратити)
угатйти, утелющити, усадйти.
УЛЙПАЦЦА док. розм. 1. (у што, чим) обля
патися; у. у гліну (глінай) обляпатися глйною; 2. (потрапити в біду, неприємність) ус
кочити, ушелепатися, уклепатися; у. у гістбрьио ускочити (ушелепатися, уклепатися) в
історію (в клопіт, у халепу).
УМАЗАНЬІ1. умазаний; умурований; 2. (у што)
вймазаний, вймащений, замащений; умаза
ний, уроблений; забруднений; заяложений.
— Див. ще умазваць.
УМАЗВАЦЦА недок., УМАЗАЦЦА док. 1. (у
што) (забруднюватися цілком) вимазуватися,
вимазатися, вимащуватися, вймаститися, за
мащуватися, замастйтися; (розм.) умазувати
ся, умазатися, уроблятися, уробйтися; забруд
нюватися, забруднйтися, (док.) вйбруднитися; заяложуватися, заялбзитися (чим, у щось)',
2. недок. пас. умазуватися; умуровуватися;
вимазуватися, вимащуватися, замащуватися;
уроблятися; забруднюватися; заяложуватися.
УМАЗВАЦЬ недок., УМАЗАЦЬ док. 1. (закріп
лювати що-небудь будівельним розчином) ума
зувати, умазати; умуровувати, умурувати; -заїр»
цагліну у сцяну умурувати цеглйну в стіну;
2. (бруднити) вимазувати, вимазати, (багато,
усе) повимазувати; вимащувати, вймастити, за
мащувати, замасгйти; (розм.) умазувати, умаза
ти, уробляти, уробйти; забруднювати, забруднйти, (багато, усе) позабруднювати; (док.)
вйбруднити, побруднйти; (жирним — ще) за

УМАЗКА

650

яложувати, заялозити, (багато, усе) позаяло
жувати; (перев. про обличчя — ще розм.) за
мурзувати, замурзати; -заць вбпратку у гліну
вимазати (замастити, умазати, уробйти, забруднйти, вйбруднити, побруднйти) одяг глйною; -заць твар у гразь замурзати обличчя
брудом.
УМАЗКА ж. (дія) умазання с., (незак. д. — ще)
умазування с.; умурування с., (незак. д. — ще)
умурбвування. — Пор. ум&зваць 1.
УМАЙСТРАВАНЬІ і УМАЙСТРОВАНЬІ примайстрований. — Див. ще умайстрбуваць.
УМАЙСГРОУВАЦЦА недок., УМАИСТРАВАЦЦА док. 1. примайстрбвуватися, примайстру
ватися; 2. недок. пас. примайстрбвуватися.
УМАЙСТРОУВАЦЬ недок., УМАИСТРАВАЦЬ
док. розм. (приладнувати що-небудь де-небудь,
куди-небудь) при майстрову вати, примайст
рувати.
УМАКР&ЛЬІ розм. (мокрий від поту) спітні
лий, спотілий, упрілий, зіпрілий.
УМАКРЇЩЬ док. розм. 1. (стати мокрим від
поту) змокріти, спітніти, спотіти, употіти,
упріти, (розм.) зіпріти; 2. (сильно намокнути)
змокріти.
УМАЛЕГАЦЬ док. розм. умовити; (розм.) уговорйти, уговтати.
УМАНЦІРАВАНЬІ умонтований. — Див. ще
уманціраваць.

УМАНЦЇРАВАЦЦА док. умонтуватися.
УМАНЦІРАВАЦЬ док. умонтувати.
УМАТАНЬІ 1. умотаний; 2. розм. обмотаний;
2. умотаний. — Див. ще умбтваць.
УМАТАЦЬ див. умбтваць.
УМАУЧАННЕ с . мовчання, умовчання; замов
чання; замовчування.
УМАУЧАЦЬ док. (не сказати, не згадати про
що-небудь навмисно) [нічого] не сказати; за
мовчати.
УМАХАЦЬ док. розм. (багато пройти) відмаха
ти, промахати, учйстити.
УМАЦАВАЛЬНЬІ техн. 1. укріпнйй, укріплювальний; -н и я збудав&нні укріпні споруди;
2. зміцнювальний; -ньія раббтьі зміцнювальні
роботи.
УМАЦАВАННЕ с . 1. (дія) укріплення, (незак.
д. — ще) укріплювання; закріплення, (незак.
д. — ще) закріплювання; прикріплення, (не
зак. д. — ще) прикріплювання; зміцнення,
зміцніння, (незак. д. — ще) зміцнювання;
2. (споруда) укріплення; лінія умацаванняу лі
нія укріплень; падзбмньїя умацаванні підзем
ні укріплення.
УМАЦАВАНЬІ 1. укріплений; закріплений;
прикріплений; у. раен укріплений район;
-ная папаса укріплена смуга; 2. зміцнений,
укріплений. — Див. ще умацбуваць.
УМАЦОУВАННЕ с. (дія) укріплення, (незак.
д. — ще) укріплювання; закріплення, (незак.
д. — ще) закріплювання; прикріплення, (не
зак. д. — ще) прикріплювання; зміцнення,
зміцніння, (незак. д. — ще) зміцнювання.
УМАЦО^ВАЦЦА недок., УМАЦАВАЦЦА док.
1. укріплюватися, укріплятися, укріпйтися;
закріплюватися, закріплятися, закріпйтися;
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прикріплюватися, прикріплятися, прикріпйтися; бераг -вауся берег укріпйвся; праці'унік
-вауся у лесе ворог (протйвник) укріпйвся в
лісі; перасаджанае дрЗва -валася у нбвьім
грунце пересаджене дерево укріпйлося (закріпйлося) в новому грунті; 2. (посилювати
ся) зміцнюватися, зміцнятися, зміцнйтися,
(док.) зміцніти, поміцнішати, (рідше) укріп
люватися, укріплятися, укріпитися; (міцно
встановлюватися — ще) усталюватися, уста
литися; здарбуе -валася здоров’я зміцніло
(зміцнйлося, поміцнішало); гаспад&рка -в а
лася господарство зміцніло (зміцнйлося, по
міцнішало); дружба -в&лася дружба зміцнйлася (зміцніла, усталилася); 3. недок. пас.
укріплюватися, укріплятися; закріплювати
ся, закріплятися; прикріплюватися; зміцню 
ватися, зміцнятися; усталюватися.

УМАЦОУВАЦЬ недок., УМАЦАВАЦЬ док.

1 . укріплювати, укріпляти, укріпйти; закріп
лювати, закріпляти, закріпйти; прикріплю 
вати, прикріпляти, прикріпйти; -ваць дина
мік укріпйти (закріпйти) динамік; -ваць пбдступьі да гбрада укріпйти підступи до міста;
-в&ць д&мбу укріпйти (зміцнйти) дамбу; 2. (ро
бити сильнішим, здоровішим) зміцнювати,
зміцняти, зміцнйти; (рідше) укріплювати, укріп
ляти, кріпйти, укріпйти; (робити потужні
шим — ще) употужнювати, употужнити; -ваць
здарбуе зміцнйти здоров’я; -в&ць нервьі зміц
нйти нерви; -в&ць свае станбвішча зміцнйти
своє становище; -ваць дисципліну зміцнйти
дисципліну.
УМбРАНА прислівн. 1 . помірно; 2. помірковано.
УМЕРАНАСЦЬ ж . 1 . помірність; 2. помірко
ваність.
УМЕРАНЬІ 1 . помірний; у. клімат помірний
клімат, помірне підсонння; -ная скбрасць
помірна швйдкість; -ная вільгбтнасць помір
на вологість; 2. (скромний) невибагливий,
невимогливий; -ньія патрібнасці невибагли
ві (невимогливі) потреби; 3. (який знає міру)
поміркований; -ная палітика поміркована
політика.

УМЕСЦІ див. умятаць.
УМЕТАЦЬ див. умятаць.
УМЕШВАЦЦА1недок. пас. вимішуватися, умі
шуватися. — Пор. умешваць1.
УМЕШВАЦЦА2 недок., УМЯ ШАЦЦА док.
1. (потрапляти куди-небудь, змішуватися з
чим-небдь) умішуватися, умішатися, замішу
ватися, замішатися; -шацца у натбуп уміша
тися

(замішатися)

в

натовп

(в

юрбу);

2. (включатися в якусь дію, чиї-небудь стосун
ки, справи) утручатися, утрутитися; (розм.) умі
шуватися,

умішатися;

устрявати,

устряти;

-шацца у размбву утрутитися в розмову; у
канфлікт прьшілбся -шацца диріктару у кон
флікт довелося втрутитися директорові (ди
ректору); 3. недок. пас. умішуватися, уплуту
ватися. — Пор. умешваць2.

УМЕШВАЦЬ1недок., УМЯСЇЦЬ док. 1 . (добре
замішувати) вимішувати, вймісити, умішу
вати, умісйти; -сіць цеста вймісити (умісйти)
тісто; 2. ( місячи, додавати) умішувати, умі
сйти; -сіць разйнкі умісйти родзйнки.
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УМЕШВАЦЬ2 недок., УМЯШАЦЬ док. 1. умі
шувати, умішати; -шаць пшанічнай мукі у
житнюю умішати пшенйчного борошна в
жйтнє; 2. перен. (утягувати в що-небудь про
ти бажання тощо) умішувати, умішати; (розм.)
уплутувати, уплутати; мяне -шалі у г§ту бруд
ную справу мене вмішали (вплутали) в цю
брудну справу.
УМІГ прислівн. мйттю, умйть, за хвилйну; мо
ментально; раптово, раптом, ураз, зненаць
ка; усе уміг замбуклі усі вмить (раптово, враз,
зненацька) замовкли.
УМІЛАСЦЇВІЦЦА док. (стати милосердним)
уласкавитися; (заст.) умилостйвитися.
УМІЛАСЦЇВІЦЬ док. (зробити милосердним)
уласкавити, (заст.) умилостйвити.
УМІЛАСЦЇУЛЕНЬІ уласкавлений; (заст.) умилостйвлений.
УМЇЛЬНА 1. прислівн. ніжно, ласкаво; 2. безос. у знач. прис. приємно, радісно; на сЗрци
стала умільна на серці стало приємно (радісно).
УМІЛЬНАСЦЬ ж. ніжність, ласкавість; у. пбзірку ніжність (ласкавість) погляду; пачуцце
умільнасці почуття ніжності (ласкавості).
УМІЛЬНЬІ ніжний, ласкавий; -ная усмешка
ніжна (ласкава) усмішка.
УМЛЕЦЬ і у в а м л Е ц ь док. розм. (зі страху
тощо) обімліти, зомліти, замліти, умліти.
УМОТВАЦЬ недок., УМАТАЦЬ док. 1. (намотуючи, уміщати в чому-небудь, на чому-небудь) намотувати, намотати; вялікага матка у
адзін клуббк не уматаць велйкого мотка на
одйн клуббк не намотати; 2. розм. обмотува
ти, обмотати, (багато, усе) пообмотувати; умо
тувати, умотати; -таць пакунак шпагатам об
мотати (умотати) пакунок шпагатом; 3. умо
тувати, умотати; -таць напарстак у клуббк
умотати наперсток у клуббк.
УМОУЧВАЦЬ недок., УМОУЧАЦЬ док. 1. (нав
мисно не сказати про що-небудь) [нічого] не
говорйти, [нічого] не сказати; замовчувати,
замовчати; -чаць пра самае галбунае [нічого]
не сказати про найголовніше; 2. док. (стер
піти, не відповісти) змовчати; єн не умбучиць
в ін н е ЗМОВЧИТЬ.

УМУДРАЦЦА недок., УМУДРЬІЦЦА док. при
мудрятися, примудрйтися; (розм.)[умудряти
ся, умудрйтися; ухитрятися, ухитрйтися, ухит
руватися; (розм.) прихитрятися, прихитрйтися.
УМУДРОНАСЦЬ ж . мудрість.
УМУДРОНЬІ умудрений, навчений.
УМУРАВАНЬІ 1. умурований; 2. перен. скутий,
(рідко) скований. — Див. ще умурбуваць.
УМУРЗАНЬІ замурзаний.
УМУРЗВАЦЦА док. розм. замурзуватися.
УМУРЗАЦЬ док. розм. замурзати; у. твар за
мурзати облйччя.
УМУРОУВАЦЦА недок. пас. умуровуватися.
УМУРОУВАЦЬ недок., УМУРАВАЦЬ док.
1. умуровувати, умурувати; умураваць кацел
умурувати казан (котел); 2. найчастіше безос.
перен. (морозом) сковувати, скувати; (льодом
річку, озеро і т. ін. — ще) стинати, стяти,
зітнути; рЗчку мбцна умуравала річку сйльно
скувало (зітнуло льодом).

УНАСЛ ЄДАВАЦ Ь

УМУРОУКА ж . (дія) умурування, (незак. д. —
ще) умуровування.
УМЯНЦЇЦЬ док. прост. ум’яти, строщйти,
укласти, убгати, учйстити; у. місу бульби ум’яти
(строщйти, укласти і т. ін.) мйску картоплі.
УМЯСЇЦЬ див. умешваць1.
УМЯСЦЇЦЦА див. умяшчацца.
УМЯСЦЇЦЬ див. умяшчаць.
УМЯТАЦЬ і УМЕТАЦЬ недок., УМССЦІ док.
1. умітати, уместй; замітати, замести, (усе,
скрізь) позамітати; 2. розм. (їсти швидко або
жадібно) уминати, ум’яти, трощйти, стро
щйти, (багато, усе) потрощйти, (док.) уклас
ти, убгати, учйстити.
УМЯШАННЕ с. утручання; хірургічнае умяш&нне хірургічне втручання; узорбенае умяш&нне збройне втручання.
УМЯШАНЬІ 1. умішаний; 2. перен. умішаний;
уплутаний. — Див. ще умбшваць2.
УМЯШАЦЦА див. умешвацца2.
УМЯШАЦЬ див. умешваць2.
УМЯШЧАЛЬНАСЦЬ ж . м і с т к і с т ь ; у. клуба
місткість клубу; у. цьістірньї місткість цис
терни.
УМЯШЧАЛЬНЬІ місткйй; просторий.
УМЯШЧАЛЬНЯ ж. умістище с., умістйлище
с.; у. вади умістище (умістйлище) водй.
УМЯШЧАЦЦА недок., УМЯСЦЇЦЦА док. у
різн. знач, уміщатися, уміщуватися, умістйтися; иш і умясціліся у партфбль книжкй вмістйлися в портфель; думкі не маглі Умясщцца
у галаве думкй не моглй вмістйтися в голові;
умясцщца за аднйм сталбм умістйтися за однйм столом.
УМЯШЧАЦЬ недок., УМЯСЦЇЦЬ док. у різн.
знач, уміщати, уміщувати, умістйти; зала умясціла усіх дзлегатау зала вмістйла (зал умістйв) всіх (усіх) делегатів; умясціць усб кнігі у
шафу умістйти всі книжкй в шафу; умясціць
у кутку пакбя стблік для тзлевізара умістйти
в кутку кімнати столик для телевізора.
УМЯШЧФННЕ с. уміщення, (незак. д. — ще)
уміщання, уміщування. — Пор. умяшчаць.
УНАЙМЬІ прислівн. у найми; здаць пакбй у.
здати кімнату в найми; найняти кімнату;
0 ісці ун&йми ітй в найми, найматися.
УНАРМАВАНАСЦЬ і УНАРМІРАВАНАСЦЬ ж .
унормбваність.
УНАРМАВАННЕ / УНАРМІРАВАННЕ с. унор
мування, нормування.
УНАРМАВАНЬІ і УНАРМІРАВАНЬІ унормо
ваний, нормований. — Див. ще унармірбуваць

УНАРМІРОУВАЦЬ і у н а р м О У в а ц ь недок.,
УНАРМІРАВАЦЬ і УНАРМАВАЦЬ док. унор
мовувати, унормувати; унарміраваць (унармав&ць) раобту унормувати роботу.
у н а с л Е д а в а н н е с. успадкування, одержан
ня в спадщину (у спадок).
УНАСЛЙДАВАНЬІ успадкований, одержаний
(дістаний) у спадщину (у спадок). —Див. ще
унаследаваць.

УНАСЛЕДАВАЦЬ док. успадкувати, одержати
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в спадщину (у спадок), дістати в спадщину
(у спадок).
УНАЧЬІ див. унбчьі.
УНІЖАЛЬНЬІ грам, зневажливий.
УНІЖАНЬІ 1. дієприкм., прикм. принйжений;
зневажений; 2. прикм. забйтий, (розм.) за
турканий. — Див. ще уніж&ць.
УНІЖАЦЦА недок. звор., УНЇЗІЦЦА док.
1. принйжуватися, принйзитися, принижу
вати себе, принйзити себе; 2. недок. пас.
принйжуватися.
УНІЖАЦЬ недок., УНІЗІЦЬ док. принижува
ти, принйзити; (ставитися без поваги) зне
важати, зневажити.
УНІЖФННЕ с. 1. (дія) принйження, (незак. д.
— ще) принйжування, приниження; знева
жання, зневаження; 2. (те, що принижує)
принйження; образа ж.; зневага ж.
УНЇЗЕ прислівн. унизу, насподі, нанизу; (перев.
на землі — ще) долі.
УНІКАННЕ с. 1. ухилення, ухиляння, унйкнення, уникання; 2. вникання.
УНІКАЦЬ недок., УНІКНУЦЬ док. 1. (чаго)
ухилйтися, ухилитися (від чого), уникати, унйкнути (чого)', -нуць сустрЗчьі уникнути зустрі
чі; -нуць прамога адк&зу ухилйтися від пря
мої відповіді, унйкнуги прямої відповіді; 2. не
док. (каго-чаго) уникати; ~ к&ць людзбй уни
кати людей; 3. вник&ти, внйкнути (в що)', -каць
у сутнасць справи вникати в сутність справи.
УНЇКЛІВА прислівн. 1. ухйльно, (рідко) унйкливо; 2. допйтливо, з допйтливістю; цікаво,
з цікавістю; уважно.
УНЇКЛІВЬІ 1. ухильний, (рідко) унйкливий; у.
адк&з ухйльна відповідь; 2. допитливий; ці
кавий; ув&жний; ~вая думка чалавбка допйтлива думка людйни; у. пбзірк допйтливий
(цікавий, уважний) погляд.
УНІКНЕННЕ с . (чаго) ухйлення, ухиляння (від
чого); уникнення, уникання (чого).
УНОСІЦЬ недок., УНЕСЦІ док. у різн. знач.
уносити, унести, (багато, усе) повносити; (у
список і т. ін. — ще) заносити, занестй, (ба
гато, усе; багатьох, усіх) позаносити; заво
дити, завестй, (багато, усе) позаводити (в що,
до чого); унбсці рЗчьі у вагбн унестй речі до
вагона (у вагон); унбсці у спіс унестй (занес
тй, завестй) до спйску (в спйсок); унесці аргатчньїя угнабнні унестй органічні добрива;
унбсці йснасць [у справу і г. д.) з’ясувати [спра
ву і т. ін.], (рідше) унестй ясність [у справу
і т. ін.]; 0 унбсці уклад зробйти внесок.
УНОЧЬІ і УНАЧЙ прислівн. уночі.
УНУРВАЦЦА недок., УНУРЬІЦЦА док. по
хнюплюватися, похнюпитися, понурювати
ся, понуритися, (док.) посупитися; єн унурьіуся і мауч^У він похнюпився (понурився,
посупився) й мовчав; 2. (очима, поглядом)
упинатися, уп’ястйся, утуплюватися, утупи
тися; устромляти, устромлювати очі (по
гляд), устромйти очі (погляд); -рнцца у кн&у
уп’ястйся [утупитися, устромити очі (по
гляд)] у кнйжку; (головою) упихатися, упха
тися, увіпхнутися, упхнутися; -рьщца галавбй у падушку упхнутися головою в подушку.
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УНУРВАЦЬ недок., УНУРЫЦЬ док. 1. (про го
лову) похнюплювати, похнюпити, понурю
вати, понурити; засовувати, засувати, засу
нути, (багато, усе) позасовувати; запихати,
запхати, запхнути, (багато, усе) позапихати;
упихати, упхати, увіпхнути, упхнути; -рыць
галав^ похнюпити (понурити) голову; ~рыць
галаву у плёчы (у каунёр) засунути (запхнути,
упхнути, утйснути, увібгати, убгати) голову
в плечі (в комір); 2. (про очі) устромлювати,
устромйти, утоплювати, утопйти, утуплюва
ти, утупити; (док. розм.) уп’ястй, уп’ялити.
УНУТР 1. прислівн. усередину, до середини;
увайсці унутр зайтй всередину (до середини)
2. прийм. з род. усередину (кого-чого).
УНУТРАНА прислівн. внутрішньо; у душі.
УНУТРАНАСЦЬ ж. (простір усередині чого-не
будь) внутрішність, середина; (розм.) нутро
с., нутрощі.
УНУТРАНЬІ у різн. знач, внутрішній; ~ныя
дзвёры внутрішні двері; ~нае чуццё внутріш
нє відчуття; ~ная паліть*ка внутрішня полі
тика; залбзы унутранай сакрЗцьіі залози внут
рішньої секреції; рухавік -нага згар&ння дви
гун внутрішнього згорання (згоряння); ~ная
фбрма слбва лінгв. внутрішня форма слова.
УНУТРЙ 1. прислівн. усередині; 2. прийм. з род.
в. усередині (кого-чого); лібдзі стаялі унутры
агарбджы люди стояли всередині огорожі.
УНУТРЫВЁДАМАСНЫ внутрішньовідомчий.
УНУТРЫВЫТВОРЧЫ екон. внутрішньовироб
ничий.
УНУТРЬІГАЛІНОВЬІ екон. внутрішньогалузе
вий.
УНУТРЬІЗАВОДСКІ екон. внутрішньозавод
ський.
УНУТРЫКЛЁТАЧНЫ біол. внутрішньоклітйнний.
УНУТРЫМЙШАЧНЫ мед. внутрішньом’язовий.
УНУТРЫЦЭХАВЫ екон. внутрішньоцеховйй.
УНУШАЦЬ недок., УНУШЙЦЬ док. виклика
ти, вйкликати; уселяти, уселйти; навіювати,
навівати, навіяти; прищеплювати, прищепйти; наганяти, нагнати.
УНУШФННЕ с. навіювання, умовляння; лячЗнне унушЗннем лікування навіюванням (гіпно
зом).
УНЬ част. розм. он; от, ось; у. расцё хваїна он
росте сосна; у. на тым тьідні он (от, ось) на
тому (на тім) тйжні.
УПАДАБАНЬІ уподобаний, сподобаний.
УПАДАБАЦЦА док. розм. 1. сподобатися, бути
(припасти) до вподоби (до сподоби, до сма
ку кому); (рідко) уподобати; яму вбльмі упа
давшася праф ж а па лёсе йому дуже сподо
балася [була (припала) до вподоби (до спо
доби, до смаку)] прогулянка лісом; 2. (поко
хати) сподббатися, уподобатися, упйсти в
око; (розм.) запасти в око (очі); хлбпцу упадабалася аднакурсніца хлопцеві (хлопцю)
сподобалася (вподобалася, впала в око) од
нокурсниця.
УПАДАВАЦЬ док. розм. (каго-што) уподобати
(кого, рідко — що), сподобати (кого, рідко —
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що); сподобатися, уподобатися, припасти до
вподоби (до сподоби, до смаку), до вподоби
стати; ён -бау дзяучыну він уподобав (спо
добав) дівчину, йому сподобалася (вподббалася, припала до вподоби, до сподоби) дів
чина; ён -б&у нбвую раббту йому сподобала
ся [припала до вподоби (до сподоби, до сма
ку) до вподоби стала] нова робота.
УПАДАК, -дку ч. 1. занепад; (незак. д. — ще)
занепадання с.; (менш різко виражений) під
упад; (про фізичні й духовні сили — ще) спад;
у. культуры занепад культури; у. зканбмікі за
непад економіки; у. д^ха занепад (спад) духу,
зневіра ж., зневір’я с.; у. сіл занепад (спад)
сил, знесйлення, підупадання [на сйлі];
2. обл. утрата ж.; збйток, збйтки; шкода ж.;

0 няма ст&тку без ~ку; маєш статак, м^сіш
мець і упадак присл. де борошно, там і по

рошно; коло борошна порошно; чоловік не
посіє, не розсйпавши, а собака не з’їсть, не
покачавши; каб на вас у. (прокльон) щоб ви
здохли, щоб ви сказйлися.
УПАДАЧНАСЦЬ ж . занепадництво с.
УПАДАЧНІК ч. занепадник.
УПАДАЧНЫ занепадницький; у. настрбй за
непадницький настрій.
УПАДЗІНА ж. западина.
УПАДНІЦКІ занепадницький; -кая літаратура
занепадницька література.
УПХДНІЦТВА с. занепадництво.
УПАЙВАННЕ с. упаювання.
УПАЙВАЦЦА недок. пас. упаюватися.
УПАЙВАЦЬ недок., УПАЙЦЬ док. упаювати,
упаяти.
УПАЙКА ж. упаювання с.
УПАКАВАНЫ упакований, спакований.
УПАКОВАЧНЫ пакувальний.
УПАКОУВАННЕ с . (дія) упакування, спаку
вання, (незак. д. — ще) упаковування, паку
вання, спакування.
УПАКОУВАЦЦА недок., УПАКАВАЦЦА док.
1. упаковуватися, упакуватися, (про багато,
про все) попакуватися; спаковуватися, спа
куватися; -вацца пёрад ад’ёздам упакуватися
(спакуватися) перед від’їздом; усё р$чы упакаваліся у чамадан усі речі впакувалися (спа
кувалися) у валізу; 2. недок. пас. упаковува
тися, спаковуватися.
УПАКОУВАЦЬ недок., УПАКАВАЦЬ док. упаковувати, пакувати, упакувати, (багато, усе)
попакувати; спаковувати, спакувати; упакав&ць тав&р упакувати (спакувати) товар; упакав&ць усё кнігі у адну скрынку упакувати
(спакувати) всі книжки в одйн ящик.
УПАКОВКА ж. 1. (дія) упакування с., спаку
вання с., (незак. д. — ще) упаковування с.,
пакування с., спакування с.; пачалася упакбука тав&рау почалося впакування (спаку
вання і т. ін.) товарів; 2. (матеріал для упа
кування) пакування с.; кардбнная упакбука
картонне пакування.
УПАКОУШЧЬІК ч. пакувальник.
УПАКОУШЧЫЦА ж. пакувальниця.
УПАЛЕНЬІ розпалений. — Див. ще упальваць.
УПАЛЁУВАЦЬ недок., УПАЛЯВАЦЬ док. мисл.
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упольовувати, уполювати, уловлювати, уловйти.
УПАЛЬВАННЕ с. розпалювання, розпалення,
рбзпал ч.
УПАЛЬВіЩЬ недок., УПАЛЇЦЬ док. розпалю
вати, (рідко) розпаляти, розпал йти, (багато,
усе) порозпалювати; ледзь -ліу сьірмя дрбвьі
ледь (ледве) розпалйв сирі дрова; 0 упаліць
штуку утнути (утяти, устругнути) штуку.
УПАЛЯВАНЬІ упольований, уловлений. —Див.
ще упалеуваць.
УПАМЇНАК, -нку ч. розм. 1. (дія) згадування
с.; 2. (коротке повідомлення, заувага тощо)
згадка ж.
УПАМІНАННЕ с . 1. (дія) згадування с.; 2. (ко
ротке повідомлення, заувага тощо) згадка ж.
УПАМІНАЦЦА недок. пас. згадуватися; пра п§та і не упаміналася про це й не згадувалося,
про це й зг&дки (й спомину) не було.
УПАМІНАЦЬ недок., УПАМЯНУЦЬ док. (каго-што, пра каго-што, аб кім-чьім) згадува
ти, згадати (кого-що, про кого-що)\ -нуць
чьіе-нббудзь імй згадати чиє-небудь ім’я;
-нуць пра д&уняе здарЗнне згадати [про] дав
ню пригоду.
УПАМПАВАНЬІ укачаний, закачаний. —Див.
ще упампбуваць.
УПАМПОУВАННЕ с. укачування, закачування.
УПАМПО^ВАЦЦА недок. пас. укачуватися,
закачуватися.
УПАМПО^ВАЦЬ недок., УПАМПАВАЦЬ док.
укачувати, укачати, закачувати, закачати.
УПАМЯНЕНЬІ і УПАМЙНУТЬІ згаданий.
УПАПАД прислівн. улйд; до рбчі, до ладу; влуч
но; вчасно; сказдць што-н&будзь у. сказати
що-небудь улад (до речі; влучно).
УПАПЯРОК див. упбперак.
УПАРАДКАВАНАСЦЬ ж . упорядкованість.
УПАРАДКАВАННЕ с. упорядкування.
УПАРАДКАВАНЬІ упорядкований. — Див. ще
упарадкбувацца.

УПАРАДКОУВАЦЦА недок., УПАРАДКАВАЦЦА док. 1. упорядковуватися, упорядкувати
ся; жьщце гбрада пасіупбва упарадкавйлася
життя міста поступово впорядкувалося;
2. справлятися, справитися, (док.: з роботою
— ще) упоратися, попоратися (з чим), (розм.)
упорати, попорати, запорати (що)\ ян& ужо
упар&дкавалася вона вже впоралася (попора
лася); 3. недок. пас. упорядковуватися.
УПАРАДКОУВАЦЬ недок., УПАРАДКАВАЦЬ
док. упорядковувати, упорядкувати; -каваць
даст&уку карзспандЗнцьіі упорядкувати до
ставляння кореспонденції; -каваць бібліятЗку упорядкувати бібліотеку; -каваць гбрад
упорядкувати місто.
УПАРВАЦЦА недок., УПАРЬІЦЦА док. 1. (па
рячись, доходити до готовності) упрівати,
упріти, (розм.) упарюватися, упаритися; агарбдніна дббра уп&рьигася городина (овочі)
добре впріла (впріли); 2. (пітніти від праці,
стомлювання) угріватися, угрітися, упрівати,
упріти; (про коня — ще) змилюватися, змйлитися, умилюватися, умилитися.
УПАРВАЦЬ недок., УПАРЬІЦЬ док. 1 . (паря-
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чи, доводити до готовності) розпарювати, роз
парити, (розм.) упарювати, упарити; -рьіць
ріпу розпарити ріпу; 2. (уганяти в піт важ
кою працею) угрівати, угріти, упарювати,
упарити; (про коня — ще) змйлювати, змйлити, заганяти, загнати.
УПАРЦІЦЦА недок. розм. упиратися; (наполег
ливо відстоювати своє) затинатися.
УПХСВІЦЬ док. 1. (змогти пасти) упасти; єн
адзін карбу не упасб він сам корів не впасе;
2. розм. відгодувати, угодувати, вигодувати
(на паші); 3. перен. розм. уберегтй, оберегтй,
устерегтй, угледіти; у. куранят уберегтй (обе
регтй, устерегтй, угледіти) курчат.
УПАТХКАВАЦЬ док. обл. упорядкувати, упорядйти; у. р$чм упорядкувати речі.
УПАЙНЬІ упаяний.
УПАЙЦЬ див. упайваць.
УПЕКАЦЬ недок. обл. випікати, упікати; усма
жувати, ужйрювати. — Пор. упяк&ць 1.
УПЕРАВАЛКУ прислівн. розм. перевалюючись,
перевальцем, перехильцем.
УПЕРАГЇБ прислівн. розм. уперегйн, у три погйбелі.
УПЕРАГОНКІ прислівн. розм. наввйпередки,
наперегони.
УПЕРАД прислівн. 1. уперед, (рідше) наперед;
зрабіць два крбкі уперад зробйти два кроки
вперед (наперед); 2. (раніше, перш) уперед,
наперед, поперед, попереду; спочатку, спер
шу; (розм.) сперш, перше, перш; у. падумай,
а пбтьім гаварй спочатку (спершу, перш, пер
ше, уперед, поперед) подумай, а потім кажй;
прьійсці уп&рад за усіх прийтй раніше від усіх
(за всіх); 0 узйд і упбрад назад і вперед, тудй
й сюдй; ні узад ні уперад ні назад ні вперед,
ні тудй ні сюдй; папауся (трапіу) у нерат —
ні узад ні Упбрад прик. ні тудй ні сюдй.
у п Е р а д зе 1. прислівн. (перед ким-, чим-небудь)
спереду, поперед, попереду; у. бліснуу агеньчьік спереду (поперед, попереду) блйснув
(блймнув) вогник; єн сядзе упбрадзе він сяде
спереду (поперед, попереду); 2. прислівн. (у
майбутньому) попереду, наділі, далі, у май
бутньому; у. бьілб мнбга цікавага, нязвбданага
попереду було багато цікавого, невідомого;
у дзяцбй усе упбрадзе у дітей усе попереду (в
майбутньому); 3. прийм. з род. в. поперед,
попереду (кого-чого), перед (ким-чим); (перед
займ. «мною») переді, передо.
УПЕРАМЕЖКУ прислівн. розм. упереміж, упе
реміжку.
УПЕРАМЕШКУ / УПЯРЙМЕШКУ прислівн.
розм. упербміш, уперемішку, усуміш, (розм.)
мішма.
УПЕРШЬІНЮ прислівн. уперше, (розм.) уперш;
у. такбе б&чу уперше таке бачу.
УПЕК, -ку ч. (зменшення при випіканні) упікан
ня с.; працЗнт -ку хлеба відсоток упікання
хліба.
у п Е р ь іц ц а док. обл. (про погляд, очі тощо)
уп’ястйся, утупитися, устромйти очі (погляд).
УПЕРЬІЦЬ док. обл. (погляд, очі) устромйти,
утопйти, утупити, уп’ястй, уп’ялити.
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УПЕЧАНЬІ вйпечений, упечений; усмажений,
ужарений. — Див. ще упяк&ць.
УПІКАННЕ с. (дія) дорікання, картання, до
кори мн., закиди мн.
УПІКАЦЬ недок., УПІКНУЦЬ док. (каго-што,
каму-чаму) докоряти, докорйти, дорікати,
доректй, дорікнути, робйти докір, зробйти
докір (кому-чому за що), закидати, закйнути
(кому-чому що), (розм.) попрікати, попрікнути (кого-що за що і чим); картати; -нуць за
няуважлівасць докорйти (доректй, дорікнути
і т. ін.) за неуважність.
УШКІ тільки мн. докори, дорікання с., заки
ди, попрік&ння с.; картання с.
УПІЛЬНАВАНЬІ упильнований.
УПШЬНОУВАЦЬ недок., УПІЛЬНАВАЦЬ док.
(кого, што) пильнувати, упильнувати (кого,
що); не упільнавау рЗчау не впильнував ре
чей; ягб не упільнуеш його не впильнуєш.
УПІНАЦЦА недок., УПЙЦЦА док. 1. (спира
тися об що-небудь для опертя, відштовхуван
ня або міцно схопитися за що-небудь) упира
тися, упертися; обпиратися, обпертися, обі
пертися, (про багатьох, про всіх) пообпиратися;
опиратися, опертися, спиратися, спертися, (про
багатьох, про всіх) поспиратися; упяцца у
дзвбрьі і не пускаць кагб-н&оудзь упертися у
двері й не пускати кого-небудь; упАцца рукамі упертися (обпертися, обіпертися, опер
тися, спертися) руками; 2. (напружувати си
ли) упиратися, упертися; конь упяуся і крануу
воз з месца кінь уперся й зрушив воза (віз) з
місця ; 3. перен. розм. упиратися, упертися,
опиратися, опертися; (недок.) опинатися, (розм.)
огинатися; (непохитно наполягати на своєму)
затинатися, затнутися, затятися; упяуся і не
пусціу мянб у паездку уперся (оперся, затнувся, затявся) й не пустйв мене в мандрівку.
УПЇРЬІСТАСЦЬ ж. розм. упертість; затятість;
запеклість.
УПЇРЬІСТЬІ упертий; (наполегливий — ще) за
тятий; (про характер — ще розм.) запеклий,
клятий; (норовливий — ще розм.) огурний.
УПІСВАЦЬ недок., УПІСАЦЬ док. 1. у різн.
знач, упйсувати, уписати, запйсувати, запи
сати, (багато, усе) позапйсувати; упісаць у
спіс уписати (записати) до спйску (в спйсок);
упісаць прапушчаньїя слбвьі уписати пропуще
ні слова; упісаць акружнасць уписати коло;
упісаць пісьмб на аднбй старбнцьі написати
(умістйти) листа (лист) на одній сторінці;
3. розм. (жадібно їсти) уминати, ум’яти, тро
щити, строщйти, (багато, усе) потрощйти;
(док.) укласти, убгати, учйстити.
УПІСКА ж. 1. (дія) уписування; 2. (те, що впи
сане) впйска; у тЗксце шмат -сак у тексті
багато впйсок.
УПЇТЬІ вйпитий.
УПІХАННЕ і УІІЇХВАННЕ с. упихання, утов
кмачування; втискання, втаскування; уш
товхування.
УПІХАЦЦА і УПЇХВАЦЦА недок., УПІХНУЦЦА / УПХНУЦЦА, УВАПХНУЦЦА док. розм.
1. упихатися, упхатися, увіпхнутися, упхну
тися; утовкмачуватися, утовкмачитися, уток
мачуватися, утокмачитися; втискатися, втйс-
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куватися, втиснутися; бгатися, убгатися, уві
бгатися; упхнуцца у перапбуненьї аутббус
упхатися (увіпхнутися, упхнутися, втйснутися) в переповнений автобус; 2. недок. пас.
упихатися, утовкмачуватися, утокмачувати
ся, втискатися, бгатися. — Пор. упіхаць2.
УПІХАЦЬ1 і УПЇХВАЦЬ недок., УПХАЦЬ і
УВАПХАЦЬ док. розм. 1. (пхаючи, засовува
ти куди-небудь багато, усе) упихати, упхати,
упхнути, увіпхнути, запихати, запхати, за
пхнути, (багато, усе) позапихати; (док. зі знач
ними зусиллями) убгати; упхаць (увапх&ць) салбму у мяшбк упхати (упхнути, увіпхнути, за
пхати, запхнути) солому в мішок; 2. груб. (їс
ти багато чого-небудь) уминати, ум’яти,
убирати, убрати, укутувати, укутати; (док.)
укласти, убгати, учйстити; упх£у місу бульби
ум’яв (убрав, укутав і т. ін.) мйску картоплі.
УПІХАЦЬ2 і УПЇХВАЦЬ, недок., УПХНУЦЬ і
УПІХНУЦЬ, УВАПХНУЦЬ док. розм. 1. упи
хати, упхати, увіпхнути, упхнути, утовкмачу
вати, утовкмачити, утокмачувати, утокмачи
ти; (зі значними зусиллями) втискати, втаску
вати, втйснути; бгати, убгати, увібгати; уш
товхувати, уштовхнути; упхнуць пальчаткі у
кішЗню упхати (увіпхнути, упхнути) рукавйчки в кишеню; ягб сіпай упхнулі у кабінбт його
сйлою впхали (увіпхали, вштовхнули) в ка
бінет; 2. перен. (примушувати брати, прийма
ти що-небудь) упихати, упхати, увіпхнути,
упхнути; упхнуць неякасньї тавар упхати (уві
пхнути, упхнути) неякісний товар; 3. перен.
(ставити на посаду, роботу проти волі або
влаштовувати куди-небудь за протекцією) упи
хати, упхати, увіпхнути, упхнути; упхнуць на
завбд упхати (увіпхнути, упхнути) на завод;
упхнуць сина ва універсітЗт упхати (увіпхну
ти, упхнути) сйна в університет.
УПІХВАННЕ див. упіх&нне.
УПІХНУТЬІ див. упхнути.
УПІЦЬ док. (змогти випити що-небудь) в й п и ти; (недок.) пйти; малакб такбе халбднае, што
не уігіць молоко таке холодне, що [й] не вйпити (не можна пйти, не пйтимеш).
УПЛЕСКВАЦЦА недок. звор., УПЛЯСКАЦЦА
док. розм. 1. (дощем, градом) прибиватися,
прибйтися, (про багато, про все) поприбива
тися; утискуватися, уплескатися; ралля
упляскалася дджджбм рілля прибйлася (вплескалася) дощем; бацвінне упляскалася у гр&дьі
гйчка вплескалася в фядкй; 2. (у бруд і т. ін.)
утоптуватися, утоптатися; 3. недок. пас. при
биватися, упліскуватися; утоптуватися.
УПЛЕСКВАЦЬ недок., УПЛЯСКАЦЬ док. розм.
1. прибивати, прибйти, (багато, усе) попри
бивати; (дощем; чимось пласким — ще) при
пліскувати, приплескати, упліскувати, уплескати; раллю упляскау дождж ріллю прибйв
(приплескав, заплескав, уплескав) дощ; 2. (у
бруд, болото і т. ін.) утоптувати, утоптати,
(багато, усе) повтоптувати.
УПЛЕСЦІ див. уплятаць.
УПЛЕСЦІСЯ див. уплятацца.
УПЛЇШЧЬІЦЦА док. розм. утиснутися, убгати
ся, увібгатися; (розм.) увіпхнутися, упхнутися.
УПЛЬІВАЦЬ1 недок., УПЛЙСЦІ і УПЛЙЦЬ
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док. 1. (запливати всередину) упливати, упливтй, уплистй; 2. розм. (за якийсь час) пропли
вати, проплисти, пропливтй, (поез.) проплйнути; за дзень парахбд упльїу сто кіламбтрау
за день пароплав проплйв сто кілометрів.
УПЛЬІВАЦЬ2 недок. (робити вплив) впливати;
у. на дзяцей впливати на дітей; у. на твбрчасць впливати на творчість.
УПЛЬІВОВАСЦЬ с. впливовість.
УПЛЬІВОВЬІ ВПЛИВОВИЙ.
УПЛЙУ, -ливу ч. в п л и в ; знахбдзіцца пад уплйвам перебувати (бути) під вплйвом; мець у.
на каго-нббудзь впливати на кого-небудь,
справляти вплив на кого-небудь.
УПЛіОХАНЬІ розм. забрйзканий; заляпаний;
обляпаний; заболочений, забовтаний, задри
паний, забрьоханий. — Див. ще уплюхваць.
УПЛЮХВАЦЦА недок. звор., УПЛЮХАЦЦАйж.
розм. 1. забрйзкуватися, забрйзкатися, (про
багатьох, про всіх) позабрйзкуватися; (док.:
забруднитися — ще) заляпатися, (про бага
тьох, про всіх) позаляпуватися; уляпатися;
обляпуватися, обляпатися, (про багатьох, про
всіх) пообляпуватися; (док.: облитися) за
хлюпатися, (про багатьох, про всіх) позахлю
пуватися; (брудом розм. — ще) заболочувати
ся, заболотитися, (про багатьох, про всіх) по
заболочуватися; забовтуватися, забовтатися,
(про багатьох, про всіх) позабовтуватися; (док.)
убовтатися, задрйпуватися, задрйпатися, (про
багатьох, про всіх) позадрйпуватися; забрьо
хуватися, забрьохатися, (про багатьох, про всіх)
позабрьохуватися; (док.) убрьохатися; 2. не
док. пас. забрйзкуватися; обляпуватися; забо
лочуватися, забовтуватися, задрйпуватися, за
брьохуватися.
УПЛЮХВАЦЬ недок., УПЛЮХАЦЬ док. розм.
забрйзкувати, забрйзкати, (багато, усе; бага
тьох, усіх) позабрйзкувати; (бруднити — ще)
заляпувати, заляпати, (багатьох, усіх) поза
ляпувати; уляпувати, уляпати; обляпувати,
обляпати, (багатьох, усіх) пообляпувати; (об
ливати — ще) захлюпувати, захлюпати, (ба
гато, усе) позахлюпувати; (брудом розм. —
ще) заболочувати, заболотйти, (багатьох, усіх)
позаболочувати; (док.) вйляпата; забовтува
ти, забовтати, (багато, усе) позаббвтувати;
задрйпувати, задрйпати, (багато, усе) позадрйпувати; забрьохувати, забрьохати; ~хаць
фартух у раствбр гліни забрйзкати (заляпати,
уляпати, обляпати) фартух розчином глйни.
УПЛіОХНУТЬІ уплеснутий, ухлюпнутий. —
Див. ще уплюхнуць.
УПЛЮХНУЦЬ док. (улити) уплеснути, ухлюп
нути; у. вади у місу уплеснути (ухлюпнути)
водй в мйску.
УПЛЯСКАНЬІ розм. прибйтий, приплесканий,
заплесканий. — Див. ще упл&скваць.
УПЛЯСКАЦЦА див. уплбсквацца.
УПЛЯСКАЦЬ див. уплескваць.
УПЛЯТАЦЦА недок., УПЛЕСЦІСЯ док. 1. уплі
татися, уплестйся; 2. (за што, у што) чіпля
тися, учіплюватися, учепйтися, (про багато)
повчіплюватися; -сціся за крисб учепйтися
за полу, учепйтися в полу; 3. розм. (невід
ступно йти за ким, з ким) чіплятися, причіп-
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лятися, причіплюватися, причепитися (за ко
го, до кого), (док.) учепйтися (за ким); за намі
упляліся два саб&кі за нас причепилися два
собаки, до нас причепилися два собаки, за
н&ми вчепйлися два собаки; 4. недок. пас.
уплітатися; уплутуватися; умішуватися, замі
шуватися.
УПЛЯТАЦЬ недок., УПЛЁСЦ1 док. 1. упліта
ти, уплестй, (багато, усе) повплітати; ~сці
стужку у касу уплестй стрічку в косу; ~сці у
шнурбк залатую нітку уплестй в шнурок зо
лоту нйтку; 2. розм. (утягувати, залучати)
уплутувати, уплутати; умішувати, умішати,
замішувати, замішати; 3. док. (витратити все)
вйплести, (багато, усе) повиплітати; 4. розм.
(зЧдати) уминати, ум’яти, трощйти, стро
щити, (багато, усе) потрощйти; убирати, уб
рати, (док.) уклісти; 0 ~т£ць за абёдзве шчакі
уминати за обйдві щоки (на всі заставки).
УПОКАТ прислівн. розм. покотом.
УПОЛ прислівн. розм. посередині; клунак перавйзаны упол клунок перев’язаний посереди
ні; дрЗва злам&на упол дерево зламане посе
редині; 0 узяць (схапщь) упбл узяти (схопйти)
за талію.
УПОМНІЦЬ док. розм. (утримати в пам 'яті)
запам’ятати, пригадати, згадати, здумати,
спам’ятати; дзе ты усё упбмніш? хіба ти все
запам’ятаєш (пригадаєш, згадаєш, здумаєш)?
УПОПЕРАК і УПАПЯРОК 1. прислівн. упопе
рек, поперек; пілав&ць бервянб упбперак пи
ляти колоду впоперек (поперек); 2. розм.
прислівн. перен. наперекір; усупереч; 3. прийм.
з род. в. поперёк (кого-чого); у. пакбя поперек
кімнати; 0 удбуж і упбперак уздовж (удовж) і
впоперек (поперек, вшир).
УПОРАВЕНЬ прислівн.розм. 1. нарівні, урівні,
урівень (з ким-чим); 1. (рідко) поряд (з кимчим, кого-чого)', садзёць у. сидіти поряд.
УПОТАЙ /УПОТАЙКІ прислівн. потай, потай
ки, (рідше) тайком, потайці, тайкома, потай
но, потайком.
УПОЦЕМКУ поислівн. розм. поночі, потемки,
у потемках; (розм.) потемну, прйтемком.
УПРАВА1 прислівн. управо.
УПРАВА2 імен. ж. у різн. знач, управа.
УПРАВАЦЬ недок., УПРЇЩЬ і УВАПР&ЦЬ
док. 1. (про страву) упрівати, упріти, (про ба
гато) повпрівати, попріти; умлівати, умліти,
мліти, помліти; к&ша упріла к&ша впріла
(умліла); 2. розм. (укриватися потом) упріва
ти, упріти, (про багатьох, про всіх) повпріва
ти, попріти; спітніти, спотіти; 3. док. (стати
вологим, сирим від тепла) упрівати, упріти,
(про багато, про все) попріти.
УПРАВІЦЬ див. упраулйць.
УПРАГАЦЦА недок. звор., УПР^ГЧЬІСЯ док.
1. прям., перен. упрягатися, упрягтйся; ён
упрогся у раббту він упрігся в роботу; 2. не
док. пас. упрягатися.
УПРАГАЦЬ недок., УПРФГЧЫ док. прям., пе
рен. упрягати, упрягтй; упрЗгчы каня у сані
упрягти коня в сани; упрЗгчы у раббту упряг
тй в роботу.
УПРАЖАНЫ і УПРЙЖАНЫ (про боби, насіння
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тощо) просмажений, прожарений; усмаже
ний, ужарений. — Див. ще упр&жваць.
УПРАЖВАЦЦА недок. звор., УПРАЖЬІЦЦА /
УПРФГЧЬІСЯ док. (про боби, насіння тощо)
просмажуватися, просмажитися, прожарю
ватися, прожаритися; усмажуватися, усма
житися, ужарюватися, ужаритися.
УПРАЖВАЦЬ недок., УПРАЖЬІЦЬ і УПР$ГЧЬІ док. (боби, насіння тощо) просмажувати,
просмажити, прожарювати, прожарити; ус
мажувати, усмажити, ужарювати, ужарити.
УПРАСАВАНЬІ 1. спресбваний; 2. упресова
ний. — Див. ще упрасбуваць.
УПРАСОУВАЦЦА недок. звор., УПРАСАВАЦЦА док. 1. (добре втрамбовуватися пресом)
пресуватися, спресовуватися, спресуватися;
2. недок. пас. спресовуватися, пресуватися;
упресовуватися.
УПРАСОУВАЦЬ недок., УПРАСАВАЦЬ док.
1. (утрамбовувати під пресом) пресувати, спре
совувати, спресувати; 2. (уставляти пресу
ванням) упресовувати, упресувати; упрасав&ць утулку упресувати втулку.
УПРАУКА ж. вправлення с., вправляння с.
УПРАйПбНЧЬІ прикм. управлінський.
у п р а У л й ц ь недок., УПРАВІЦЬ док. 1. вправлйти, вправити; упр&віць вмвіхнутую руку
вправити вйвихнуту руку; 2. перен. розм. губйти, загубйти, занапащати, занапастйти;
управіць канй загубйти (занапастйти) коня;
3. розм. (давати міцно застрягнути) в’язну
ти, зав’язати, зав’йзнути, зав’язти, загрузати,
загрузнути, загрузти, (про багато, про все; про
багатьох, про всіх) позагрузати; застрягати,
застрягти, застрягнути, (про багато, про все;
про багатьох, про всіх) позастрягати; застря
вати, застрйти; устрбмлювати, устромлйти,
устромйти; так упр&віу воз у гразь, што ледзь
вмцягнулі так загрузйв воза (віз) у багні (бо
лоті, грязі), що ледь (ледве) вйтягнули; упра
віць сякбру у бервянб устромйти сокйру в ко
лоду; 4. розм. віддавати, віддати; продавати,
продати, (багато, усе) попродати; 5. розм. (до
глядати, дбати про все в господарстві) пора
ти, упорати, попорати, запорати (що); упра
віць гаспад&рку упорати (попорати) госпо
дарство.
УПРОЧКІ: ісці упрбчкі іти з родйни (із сім’ї).
УПРЬІГАЖФННЕ і УПРЬІГОЖАННЕ с. 1. (дія)
прикрашання, прикрашування, прикрашен
ня; оздоблювання, оздоблення; уквітчуван
ня, уквітчання, заквітчування, заквітчання,
закосйчування, закосйчення.
УПРЬІГАЖФНСТВА с. (зловживання прикра
сами, прагнення до зовнішніх ефектів) при
крашення, прикрашання.
УПРЬІГОЖАНЬІ прикрашений, оздоблений;
уквітчаний, заквітчаний, закосйчений, закле
чаний. — Див. ще упрьігбжваць
УПРЬІГОЖВАННЕ с. (дія) прикрашання, при
крашування, прикрашення; оздоблювання,
оздоблення; уквітчування, уквітчання, заквіт
чування, заквітчання, закосйчування, зако
сйчення.
УПРЬІГОЖВАЦЦА недок. звор., УПРЬІГО-
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ЖЬІЦЦА док. 1. прикрашатися, прикрашу
ватися, прикраситися, (про багатьох, про всіх)
поприкрашатися, поприкрашуватися; оздоб
люватися, оздоблятися, оздобитися; уквітчу
ватися, уквітчатися, заквітчуватися, заквіт
чатися, (про багатьох, про всіх ) позаквітчу
ватися; закосйчуватися, закосйчитися; 2. недок. пас. прикрашатися, прикрашуватися,
оздоблюватися; уквітчуватися, заквітчувати
ся, закосйчуватися.
УПРЬІГОЖВАЦЬ недок., УПРЬІГОЖЬІЦЬ док.
прикрашати, прикрашувати, прикрасйти, (ба
гато, усе) поприкрашати, поприкрашувати;
оздоблювати, оздобляти, оздобити, (багато,
усе) пооздоблювати; (візерунками — ще) ме
режати, помережати, мережити, помережи
ти; (квітами, зеленню — ще) уквітчувати, уквіт
чати, заквітчувати, заквітчати, (багато, усе)
позаквітчувати;,закосичувати, закосичити, за
маювати, замаїти, замаяти; клечати, закле
чати.
УПРЬІТЙК прислівн. розм. упритул; щільно;
іфія стаіць у. да хлява клуня стоїть упритул до
хліва.
УПРЬІХВАТКІ прислівн. урйвками, колй-неколй; (кваплячись — ще) прйхапцем, прйхапці, прйхапком.
УПР&ГЧЬІ1 див. упраг&ць.
УПРФГЧЬІ2 див. упражваць.
УПР^ГЧЬІСЯ1 див. упрагацца.
УПРФГЧЬІСЯ2 див. упражвацца.
УПРФЖАНЬІ1прям., перен. упряжений; запря
жений. — Див. ще упраг&ць.
УПРдЖАНЬІ2 див. упражаньї.
УПРФЛЬІ і УВАПРФЛЬІ 1. упрілий, умлілий;
2. (укритий потом) упрілий; спітнілий; 3. (во
логий від тепла) упрілий. —Див. ще управаць.
УПРФЦЬ див. управаць.
УПУДЗІЦЦА док. розм. (про коней) сполохати
ся, сполошйтися, сполохнутися, (про бага
тьох, про всіх) пополохатися; схарапудитися.
УПХАНЬІ і УВАПХАНЬІ розм. запханий,
упхнутий, увіпхнутий. — Див. ще упіхаць1.
УПХАЦЬ див. упіхаць1.
УПХНУТЬІ і УВАПХНУТЬІ, УПІХНУТЬІ
1. упхнутий, увіпхнутий, утовкмачений, уток
мачений; втйснутий, втйснений; уштовхну
тий, уштовхнений* 2. упхнутий, увіпхнутий.
— Див. ще упіхаць* 1, 3.
УПХНУЦЦА див. упіхацца.
УПХНУЦЬ див. утііхаць2.
УПЬІЛЕНЬІ запйлений, запорошений, заку
рений. — Див. ще упьіліць.
УПЬІЛІЦЦА док. розм. (укритися пилом) запил йти ся, запорошйтися, закурйтися.
УПЬІЛІЦЬ док. розм. (укрити пилом) запилйти, запорошйти, закурити, (багато, усе) по
закурювати; у. плашч запилити (запороши
ти, закурйти) плащ.
УПЬІН і УПЬІНАКрозм. спокій; 0 без ~нку без
упйну, без зупйну, без спйну; не мець ~нку
не знати впйну (зупйну, угаву).
УПЬІНЇЦЦА док. розм. угамуватися; заспоко
їтися.
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УПЬІНЙЦЬ недок., УПЬіШЦЬ док. розм. 1. уга
мовувати, угамувати; заспокоювати, заспо
коїти; 2. упорядковувати, упорядкувати, за
кінчувати, закінчйти; роб йти, зробйти, поробйти; -ніць усю раббту поробйти все діло
(всю роботу).
УПЬІРХВАЦЬ недок., УПЬІРХНУЦЬ док. прям.,
перен. упурхувати, упурхнути; на балкбн упмрхнула птушка на балкбн упурхнула пташка;
хлбпец упмрхнуу у хату хлопець упурхнув у
хату.
УПФЦКАНЬІ забруднений, побруднений, за
мазаний, замащений; закаляний, покаляний,
зароблений; замурзаний, обмурзаний, замазурений; забрьоханий. — Див. ще упЗцкаць.
УПЗЦКАЦЦА док. (у што) забруднйтися, за
мазатися, (про багато, про все) позамазува
тися; замастйтися; закалятися, покалятися,
заробйтися; замурзатися, обмурзатися, замазуритися; забрьохатися.
УПЗЦКАЦЬ док. (у што) забрудн йти, (багато,
усе) позабруднювати, побруднйти; вйбруднити; замазати, (багато, усе) позамазувати;
замастити; (розм.) закаляти, покаляти, скаляти, заробити; (перев. обличчя — ще розм.)
замурзати, обмурзати, замазурити; (забриз
кати одяг — ще розм.) забрьохати.
УПЯКАЦЦА недок., УПЯЧЬІСЯ док. 1. (спіка
тися до цілковитої готовності) випікатися,
вйпектися, упікатися, упектйся; усмажува
тися, усмажитися, ужарюватися, ужаритися;
хлеб упекся хліб вйпікся (упікся); с£ла дббра
упяклбся сало добре всмажилося (ужарило
ся); 2. недок. пас. випікатися, упікатися; ус
мажуватися, ужарюватися.
УПЯКХЦЬ недок., УПЯЧЬІ док. 1. (пекти,
смажити; добре пропекти, просмажити) ви
пікати, вйпекти, (багато, усе) повипікати; упі
кати, упектй; усмажувати, усмажити, ужа
рювати, ужарити; упячьі хлеб вйпекти (упек
тй) хліб; упячй сала усмажити (ужарити) са
ло; 2. розм. (каго: відсилати куди-небудь проти
волі) запроторювати, запроторити, (рідко) упі
кати, упектй; 3. розм. (каго: докоряти; в'їд
ливо казати що-небудь кому-небудь) уколюва
ти, уколоти, шпигати, шпигнути, ушпигну
ти, (підсил.) шпигонути; штрикати, штрик
нути, уштрикнути, (підсил.) штриконути;
4. розм. (што: марно витрачати) угачувати,
угатйти, утелющувати, утелющити; янм упяклі
грбшьі у нбвую кватЗру вонй вгатйли (утелю
щили) гроші в нову квартйру; 6. розм. (па
чьім) періщити, оперіщити, уперіщити; жа
рити, ужарити, шкварити, ушкварити, (док.)
оперезати; упячй па спіне оперіщити (упері
щити, ужарити і т. ін.) по спйні.
УПЯР&МЕШКУ див. уперамбшку.
УПЯТР^ЦЬ док. обл. усихати, усохнути, усох
ти, (про багато) повсихати; висихати, вйсохти, висохнути, (про багато) повсихати.
УПЯЦЕХ прислівн. (тільки про чоловіків або
тільки про жінок) уп’ятьох.
УПЙЦЦА див. упін&цца.
УПЯЦЯРЙХ прислівн. (про осіб різної статі
або про істот с. роду) уп’ятьох.
УРАБШДА док. розм. 1. (у што) забруднити-
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ся, замазатися, (про багатьох, про всіх) поза
мазуватися; замаститися; (розм.) закалятися,
покалятися, заробйтися; (про обличчя — ще
розм.) замурзатися, обмурзатися, замазуритися; (забризкатися) забрьохатися; 2. наробйтися, напрацюватися.
УРАБЛЙННЕ с. розм. обробіток ч.; у. глебьі
обробіток грунту.
УРАБЛЙЦЦА недок. пас. розм. оброблятися;
управлятися, уставлятися, уроблятися; ув’язу
ватися, уплітатися. — Пор. урабляць 1, 3, 4.
УРАБЛЙЦЬ недок., УРАБЇЦЬ док. розм. 1. (зем
лю) обробляти, оброблювати, обробйти, (ба
гато, усе) пообробляти; 2. док. забруднйти,
(багато, усе) позабруднювати, побруднйти,
вйбруднити; замазати, (багато, усе) позама
зувати; замастйти; (розм.) закаляти, покаля
ти, скалйти, заробйти; (перев. обличчя — ще
розм.) замурзати, обмурзати, замазурити; (за
бризкати одяг — ще розм.) забрьохати; 3. (ус
тавляти всередину) управляти, управити, ус
тавляти, уставити, уробляти, уробйти; ~біць
замбк у дзверьі управити (уставити, уробйти)
замок у двері; 4. ув’язувати, ув’язати, уплі
тати, уплестй; -біць пяту у панчбху уплестй
п’яту в панчбху.
УРАД ч . уряд; беларускі урад білоруський уряд.
УРАДАВЬІ урядовий; у. крьізіс урядова крйза;
~вая узнагарбда урядова нагорода.
УРАДЖ&НЕЦ, -нца ч. уродженець.
УРАДЖФНКА ж. уродженка.
УРАДЗЇЦЦА док. 1. (про врожай) уродйтися,
уродйти; 2. розм. народйтися, родйтися, уродйтися, удатися, зродйтися, породйтися; та
кім єн ужб урадзі^ся такйй він уже вдався
(вродйвся, народився, родйвся).
УРАДЗІЦЬ док. (про врожай) уродйти; жьгга
дббра урадзіла жито добре вродйло.
УРАДЛЇВАСЦЬ ж. 1. родючість; 2. урожайність.
УРАДЛЇВЬІ 1. родючий; ~вая глеба родючий
ґрунт; 2. урожайний; (який вирізняється ве
ликим урожаєм — ще) дорідний; у. год уро
жайний рік.
УРАЖАЛЬНАСЦЬ ж . уразлйвість.
УРАЖАЛЬНЬІ прикм. вражаючий.
УРАЖВАЦЬ і УРАЖАЦЬ недок., УРАЗІЦЬ
док. 1. уражати, (рідко) уражувати, уразйти;
ягб ур&зіла надзвичайная цішиня його вразйла надзвичайна тйша; падзеі апбшніх дзен
ур&зілі мянб події останніх днів ур&зйли ме
не; 2. (ображати) уражати, уразйти, зачіпа
ти, зачепйти, торкати, торкнути; уразіць самалюбства уразйти (зачепйти) самолюбство
(самолюбність).
УРАЖЛІВАСЦЬ ж . уразлйвість.
УРАЖЛІВЬІ уразлйвий.
УРАЗАЦЬ / УР^ЗВАЦЬ недок., УРАЗАЦЬ док.
1. урізувати, урізати; відрізувати, відрізати,
(багато, усе) повідрізати; урЗзаць крисб урі
зати полу; урЗзаць расхбди урізати видатки;
2. (уставляти) урізувати, урізати, урізати;
урЗзаць замбк у дзвери урізати замок у двері;
3. док. розм. (трохи нарізати) урізати; ур5заць хлеба урізати хліба; (змогти нарізати)
урізати; мяса такбе цвердае, што не урЗзаць
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м’ясо таке тверде, що не врізати; 4. розм.
(про музику) грймнути; 5. розм. (зробити або
сказати що-небудь несподіване) вйтнути, ут
нути, утяти, устругнути; 6. розм. груб, (сильно
вдарити) урізати, урвати, уперіщити, урепіжити; (побити) усйпати; 7. розм. (швидко по
бігти) урізати, улупйти, гайнути, хуркнути,
дременути, чкурнути; (про дощ) уперіщити;
0 урЗзаць штуку утнути (утяти, устругнути,
стругнути, удрати) штуку.
УРАЗБРОД прислівн. урозбрід, урозтіч; наріз
но, різно.
УРАЗ ВАЛКУ прислівн. перевальцем, перевагиваги, перевалюючись, перехильцем.
УРАЗДРОБ прислівн. уроздріб, нароздріб.
УРАЗЛІВА прислівн. уразлйво.
УРАЗЛІВАСЦЬ ж. уразлйвість.
УРАЗЛІВЬІ уразлйвий; у. чалавек уразлйва
людйна.
УРАЗНАБОЙ прислівн. розм. урозбрід, урозд
ріб; нарізно, різно.
УРАЗНОС прислівн. розм. розносячи; гандляв&ць у. торгувати, розносячи товари.
УРАЗРФЗ прислівн. урозріз; ісці уразрЗз (з чьш)
ітй врозріз (з чим), ітй наперекір (кому-чому).
УРАЗУМЕЛЬІ 1. зрозумілий; збагнутий; 2. (яс
ний) зрозумілий; -лає питанне зрозуміле пи
тання. — Див. ще уразумяваць.
УРАЗУМбННЕ с. 1. осягання [розумом], осяг
нення [розумом], збагнення; 2. з’ясування,
(незак. д. — ще) з’ясовування; 3. усвідомлен
ня, (незак. д. — ще) усвідомлювання.
УРАЗУМЇТЬІ 1. зрозумілий; збагнутий; 2. з’ясо
ваний; 3. усвідомлений. — Див. и<еуразумяв&ць.
УРАЗУМЯВАЦЦА недок. пас. розумітися;
з’ясовуватися; усвідомлюватися.
УРАЗУМЯВАЦЬ недок., УРАЗУМЕЦЬ док.
1. розуміти, зрозуміти, (док.) збагнути; -мбць
ісціну зрозуміти (збагнути) істину; 2. з’ясо
вувати, з’ясувати; -мець сзнс чаго-небудзь
з’ясувати значення чого-небудь; 3. усвідом
лювати, усвідомити; -мбць свае памйлкі ус
відомити свої помилкй.
УРАКАЦЬ недок., УРАКНУЦЬ і УРАЧЬІ док.
етногр. наврочувати, наврочити, зурочувати,
зурочити, (багатьох, усіх) позурочувати.
УРАНКУ і УРАННІ прислівн. обл. уранці, ран
ком, рано.
УРАССЬІПНУЮ прислівн. урозтіч, урозсип.
УРАСЦЙЖКУ прислівн. урозтяж, упростяж,
простягшись, простягнувшись.
УРАТАВАНЬІ урятований, порятований, вйрятуватий. — Див. ще уратбуваць.
УРАТОУВАЦЬ недок., УРАТАВАЦЬ док. розм.
рятувати, урятовувати, урятувати, (док.) по
рятувати; вирятовувати, вйрятувати; (розм.)
відрятовувати, відрятувати.
УРАУНАВАННЕ с. (дія) зрівняння, порівняння.
УРАУНАВАНЬІ зрівняний, порівняний. —
Див. ще ураунбуваць.
УРАУНАВАЦЦА див. ураунбувацца.
УРАУНАВАЦЬ див. ураунбуваць.
УРАУНЕННЕ с. мат. рівняння; алгебраічнае
урауненне алгебрйчне (алгебраїчне) рівняння.
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УРА^НЇЛАУКА ж . розм. зрівнялівка.
УРАУНІЛАУСКІ розм. зрівнялівський.
УРАУНОУВАННЕ с. рівняння, вирівнювання,
зрівнювання, порівнювання.
УРАУНОУВАЦЦА недок. звор., УРАУНАВАЦЦА док. 1. (ставати рівним щодо кого-, чогонебудь) рівнйтися, зрівнюватися, зрівнятися,
порівнюватися, порівнятися; 2. недок. пас.
рівнятися, зрівнюватися, порівнюватися.
УРАУНОУВАЦЬ недок., УРА^НАВАЦЬ док.
(робитирівним) рівняти, зрівнювати, зрівня
ти, порівнювати, порівняти; ураунав&ць у
правах зрівняти в правах.
УРАУНЙЛЬНАСЦЬ ж. 1. зрівняльність, зрівнюваність; 2. рівність.
УРАУНЙЛЬНЬІ 1. спец, зрівняльний, зрівнювальний; у. прьіббр зрівняльний (зрівнювальний) прйлад; 2. (однаковий для всіх) рівний;
у. тарьіф рівний тарйф.
УРАЧ, - ч і ч. лікар; галбртіьі у. головнйй лікар;
учасшбвьі у. дільнйчний лікар.
УРАЧЙ див. уракаць.
УРАЧЬІХА ж. розм. лікарка.
УРАЧФБНА-КАНСУЛЬТАЦЙЙНЬІ лікарськоконсультаційний.
УРАЧ^БНА-КАНТРОЛЬНЬІ лікарсько-конт
рольний.
УРАЧФБНА-САНГі АРНЬІ лікарсько-санітарний.
УРАЧФБНЬІ мед. лікарський.
УРВІС ч. розм. шйбеник, (обл.) урвйтель.
УРВЇЦЕЛЬ ч. розм. 1. хапуга, хабарник; 2. ши
байголова, шйбеник.
УРОБЛЕНЬІ розм. 1. оброблений; 2. забруд
нений, побруднений, замазаний, замащений;
закаляний, покаляний, зароблений; замурзаний, обмурзаний, замазурений; забрьоха
ний; 3. управлений, уставлений, уроблений;
4. ув’язаний, уплетений. — Див. ще урабляць.
УРОБЛІВАЦЬ недок. розм. 1. бруднйти, забруд
нювати, мазати, мастйти; (розм.) каляти, уроб
ляти, уболочувати; (обличчя — ще розм.) за
мурзувати; 2. управляти, уставляти, уробля
ти; 3. ув’язувати, уплітати. — Пор. урабляць
2, 3, 4.

УРОДА 1. ч. і ж. (людина з фізичною вадою, з
бридким обличчям) потвора; 2. натура ж.,
вдача ж., характер ч.; такая у ж о ягб урбда
така вже його вдача (натура); 3. обл. урожай.
УРОН, -ну ч. утрата ж.; шкода ж.; збйток;
нанесці Урон завдати шкоди (збитків, втрати),
учинйти шкоду; зрабіць у. учинйти шкоду.
УРУЧАЛЬНІК ч. подавець; вручйтель.
УРУЧАЛЬНІЦА ж. подавець ч.\ вручйтелька.
УРУЧАЦЬ недок., УРУЧЙЦЬ док. вручати,
вручйти.
УРУЧФННЕ с. вручення, (незак. д. — ще) вру
чання
УРЬІВАЦЦА1 недок., УРЙЦЦА док. 1. (рилом
— про тварин) уриватися, урйтися; 2. (хова
тися у виритому заглибленні або в чомусь сип
кому) зариватися, зарйтися, (про багатьох,
про всіх) позариватися; (розм.) уриватися,
урйтися; єн урмуся у сена і заснуу він зарйвся
(урйвся) в сіно й заснув; 3. (з розгону, на ходу
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вганятися в що-небудь) зариватися, зарйтися,
(про багато, про все) позариватися; (розм.)
уриватися, урйтися; машьіна йшлася у гразь
машйна зарйлася в болото (грязь).
УРЬІВАЦЦА2 недок., УВАРВАЦЦА док. 1. ури
ватися, увірватися, удиратися, удертися; уварвацца у чужм дом удертися (увірватися) в чужйй дім (у чужу оселю); ,вбраг уварвауся у
країну ворог удерся в країну; 2. перен. (рап
тово, швидко потрапляти) уриватися, уві
рватися; у акнб уварвауся вецер у вікно уві
рвався вітер; 3. перен. утручатися, утрутити
ся; уварв&цца у чужбе жьіцце утрутитися в
чуже життя.
УРЬІВАЦЬ недок., УВАРВАЦЬ док. 1. уривати,
увірвати, урвати; уварваць жменю сбна увірва
ти (урвати) жменю сіна; єн імкн&цца паббльш
уварваць він прагне якнайбільше увірвати
(урвати); уварваць вбльную хвіліну увірвати
(урвати) вільну хвилйну; 2. (кусати) хапати,
хапнути; сабака уварвау за нагу собака хап
нув за ногу; 3. розм. забирати, забрати; кблькі тьі мне здарбуя уварвау! скільки ти в мене
здоров’я забрав!, скільки ти мені здоров’я
вмолов!; 0 уварваць кусбк урвати шматок.
УРЙВАЧНЬІ розм. у^йвчастий.
УРЬІМСЦІЦЦА док. розм. угамуватися, заспо
коїтися, утйшитися, утихомйритися; дзеці
дбуга не маглі урьімсіцца діти довго не моглй
вгамуватися (заспокоїтися, втйшитися, втихомйритися).
УРЙМСЦІЦЬ док. розм. утерпіти, стерпіти.
УРАЗАЦЬ. див. уразаць.
УРФЗВАЦЬ див. уразаць.
УРІЗКА ж. 1. >різання с., (незак. д. — ще) урі
зування с.; відрізання с., (незак. д. — ще)
відрізування с.; 2. урізання с., урізування с.
— Пор. уразаць 1, 2.
УРФПІЦЦА док. обл. учепйтися.
УРЙЧНІК, -ку ч. бот. рдесник.
УРЙЧНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. рдесникові.
УСАДЖАНЬІ 1. устромлений, уткнутий, уві
ткнутий; 2. упхнутий; 3. посаджений, поса
довлений; 4. засаджений; обсаджений; 5. уга
чений, усаджений. — Див. ще усаджваць.
УСАДЖВАЦЬ недок., УСАДЗЇЦЬ док. 1. устром
ляти, устромлювати, устромйти, стромлйти,
стромйти, утикати, уткнути, увіткнути; -дзщь
сякеру у дрЗва устромйти (уткнути) сокйру в
дерево; -дзщь нож у спіну устромйти (увігна
ти, уткнути) ножа в спйну; 2. упихати,
упхнути; -дзіць руку у ваду упхнути руку у
воду; 3. саджати, садовйти, посадйти, посадовйти; -дзіць гасцей посадйти (посадовйти)
гостей; -дзіць хлеб посадйти (посадовйти)
хліб; 4. (займати якимись рослинами) заса
джувати, засадйти, (багато, усе) позасаджу
вати; (навкруг) обсаджувати, обсадйти, (ба
гато, усе) пообсаджувати; усадзіць двор др$вамі засадйти двір (подвір’я) деревами; 5. розм.
(витрачати) угачувати, угатйти, усаджувати,
усадйти, (док.) утелющити; -дзіць шмат грбшай угатйти (усадйти) багато грошей; 0 усад
зіць нос не у сваю справу устромйти (упхнути)
носа не у свою справу.
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УСАДКА ж. 1. (дія) засаджування с.; обсаджу
вання с.; у. дарбгі дрЗвамі обсаджування до
роги деревами; 2. спец, усадка; у. чыгуну пры
адліуцьі усадка чавуну при литві (литті).
УСАЧЙЦЬ док. 1. устежити; цяжка усачыць за
думкай гЗтага лёктара важко встежити за
думкою цього лектора; 2. допильнувати, до
глянути, доглядіти; (док. розм.) углядіти, уг
ледіти; у. за дзщём допильнувати (доглянути,
доглядіти) дитйну.
УСВАТАЦЬ док. 1. посватати, вйсватати, за
сватати; ёй усв&талі удауц£ їй посватали (вйсватали) вдівця; 2. перен. (влаштувати когонебудь куди-небудь, умовити на якусь посаду
і т. ін.) посватати, вйсватати; мянё усв&талі
у старшині кааператыву мене посватали на
голову кооператйву.
УСВЕДАМЛЁННЕ с. усвідомлення.
УСВВДАМЛЙЦЦА недок. пас. усвідомлюватися.
УСВЕДАМЛЙЦЬ /УСВЯДОМЛІВАЦЬ недок.,
УСВЯДОМІЦЬ док. усвідомлювати, усвідо
мити, (недок.) бути свідомим (чого); усвядбміць неабхбднасць чаго-нёбудзь усвідомити
потребу в чому-нёбудь.
УСЕ, род. в. усіх, 1. займ. означ, мн. усі; 2. у
знач. імен, усі; у. у зббры усі зібралися; 0 з
усіх сіл з усієї сйли; не усе дбма не всі дома,
не сповн£ розуму, клепки (глузду, тямки)
немає (у кого), (бракує (кому)) [в голові]; на
Усе чатыры бакі на всі чотйри боки; під чотйри вітри; майстар на усе р^кі майстер (ми
тець) на все (на всячину); до всього (на все)
здатний (здатен); до всього зугарний (кебет
ний, удатний); званіць (біць) ва усе званы в
усі дзвони дзвонйти (бйти, фати); на бёднага
Мак&ра усе шйшкі валяцца прик. на похйле
дерево всі кози скачуть; бідному Сбвці нема
долі ні на печі, ні на лавці; пішого сокола і
ворони б’ють; на убогого всюди к£пає; через
низький тин усі собаки скачуть.
УСЕАГУЛЬНАСЦЬ ж. загальність.
УСЕАГУЛЬНЫ загальний; ~нае выбарчае пр&ва загальне вйборче право; ~ная увага загаль
на увага.
УСЕАДЗЇНСТВА с. філос. усеєдність. ж.
УСЕБАКОВА прислівн. усебічно, різнобічно.
УСЕБАКОВАСЦЬ ж. усебічність.
УСЕБАКОВЬІ усебічний, різнобічний.
УСЁДЗЕЦЬ і УСЯДЗЁЦЬ док. у різн. знач, усйдіти; конь ірван^у, хлбпец не усёдзеу і упау на
воз кінь рвонув, хлбпець не всйдів і впав на
віз; ян& не мбжа усёдзець у хаце вона не може
всйдіти в х£ті.
УСЁЛЕНЫ 1. уселений; 2. перен. уселений;
(про почуття, думки) посіяний; вйкликаний;
напбвнений, сповнений; навіяний. — Див.
ще усялйць.
УСЕМЯРЙХ прислівн. (про осіб різної статі
або про істот с. роду) усімох.
УСЕНАВУЧ ч. істор. загільне навчання.
УСЕПАДДАНЕЙШЬІ книжн. заст. всепідданіший, найпідданчий.
УСЕСАСЛОУНЬІ істор. всестановйй.
УСЁСЦ1СЯ див. усяд&цца.
УСЕУЛАДЦЗЕ і УСЕУЛАДСТВА с . всевладдя.

УСбЧ див. усяк&ць.
УСЕ, род. в. усягб; 1. займ. означ, у різн. знач.
усе; ад усягб сЗрца від усьогб сбрця; 2. у знач,
імен, тільки одн. усе; я на усе гатбу я на все
готовий (лйден, ладний); єн усягб баіцца він
усьогб боїться; усягб патрбху (патрбшку) усьогб
потроху (потрошку); 3. прислівн. у різн. знач.
усб; єн у. злуецца він усе сердиться; у. больш
і больш змярк&лася усе більше й більше смер
кало; мьі спазніліся і усе з-за вас ми запізнйлися, і все через вас; 0 скарЗй за усе найпевніше, найімовірніше; мабуть; больш за усе на
свбце найбільше на світі; і усе і квит; у.рбуна
як однаково як; па усіх правілах за всіма пра
вилами; як вбука (ваук&) не кармі, а єн у. у
лес глядзіць присл. вовка хоч як годуй (скіль
ки не годуй), а він усе в ліс дйвиться; вовка
щось усе до лісу тягне; вовча натура в ліс
тйгне; вовка в плуг, а він у луг; не сподівайся
дяки від приблудної собаки.
УСЕАБДЙМНАСЦЬ ж. усеосяжність.
УСЕАБДЙМНЬІ прикм. усеосяжний, усеохопний.
УСЕВЕД ч. розм. усезнайко, усезнавець.
у с Е в й д н а с ц ь ж. усевщання с., усезнання с.
УСЕВІДУШЧЬІ книжн. усевидющий, усевиДЮЧИЙ.

у с Е д а р а в а л ь н а с ц ь ж. усепрощенство с.
УСЕДАРАВАЛЬНЬІ прикм. (здатний простити
все) всепрощенний; всепрощенський.
УСЕДАРАВАННЕ с . всепрощення.
УСЕЗНІШЧАЛЬНЬІ прикм. нищівнйй; усепе
реможний.
усЕ перам О ж ньі і усЕ п ерам агаю чьі
усепереможний.
у с Е п р а н ік а л ь н ь і прикм. усепроникнйй.
УСКАЛМАЧАНЬІ дієприкм., прикм. скуйовдже
ний, покуйовджений, закуйбвджений, покош
ланий, скошланий, перекошланий, покош
лачений, скошлачений, покудланий, скудланий, закудланий. — Див. ще ускалм&чваць.
УСКАЛМАЧВАЦЦА недок. звор., УСКАЛМАЦІЦЦА док. 1. скуйовджуватися, скуйовди
тися, покуйовдитися, (док.) закуйовдитися;
кошлатися, покошлатися, скошлатися, пе
рекошлатися, кошлатитися, покошлатитися,
скошлатитися, кудлатися, покудлатися, (док.)
скудлатися, закудлатися; 2. недок. пас. ску
йовджуватися, куйовдитися, кошлатися, кош
латитися, кудлатися.
УСКАЛМАЧВАЦЬ недок., УСКАЛМАЦІЦЬ док.
скуйовджувати, скуйовдити, покуйовдити,
(док.) закуйовдити; кошлати, покошлати, скош
лати, перекошлати, кошлатити, покошлати
ти, скошлатити, кудлати, покудлати, (док.)
скудлачити, скудлати, скудлити, закудлати.
УСКАЛУПЛІВАЦЬ і УСКАЛУПВАЦЬ недок.,
УСКАЛУПЇЦЬ і УСКАЛУПНУЦЬ док. під
колупувати, підколупати, підколупнути.
УСКАЛЙХВАЦЬ1 недок., УСКАЛЬІХАЦЬ док.
1. (примушувати гойдатися) сколйхувати,
сколихнути, (док.) зворухнути, (рідше) зворушйти, (док.) розколихати, розколивати, роз
гойдати; 2. перен. розм. (вигодовувати, вихо
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вувати) виколйсувати, вйколисати, виколйхувати^ вйколихати.
УСКАЛЬІХВАЦЬ2недок., УСКАЛЬІХНУЦЬ док.
1. (гойдати) сколйхувати, сколихнути, (док.)
зворухнути, (рідше) зворушйти; 2. (виклика
ти хвилювання, рух) хвилювати, схвилювати,
розхвилювати, бентежити, збентежити, ско
лйхувати, сколихнути, (док.) зворухнути, (рід
ше) зворушйти; гЗтьія чуткі ускальїхнулі сялб
ці чуткй схвилювали (збентежили, сколих
нули, зворухнули) село.
УСКАПАНЬІ і УСКОПАНЬІ скопаний; зргітий, порйтий.
УСКАПАЦЬ див. ускбпваць.
УСКАРАБКВАЦЦА недок., УСКАРАБКАЦЦА
док. (вилазити нагору) видиратися, вйдертися, вйдратися; здиратися, зідратися, здерти
ся, видряпуватися, вйдряпатися.
УСКАРАСКВАЦЦА недок., УСКАРАСКАЦЦА
док. розм. (вилазити нагору) видиратися, вйдергися, вйдратися, здиратися, зідратися, здер
тися; видряпуватися, вйдряпатися; (док. розм.)
вйтеребитися, стеребйтися, стеребкатися.
УСКАРПАНЬІ розм. розколупаний; (розм.) розкопйрсаний, роздлубаний. — Див. ще ускарпаць.

УСКАРПАЦЬ док. розм. розколупати; (розм.)
розкопирсати, роздлубати.
УСКАТУРХАНЬІ розм. розторсаний, розтермосений; розбурканий, розшарпаний.
УСКАТУРХАЦЬ док. розм. розторсати, розтер
мосити; розшарпати; (штовхаючи — ще розм.)
розбуркати.
УСКАЦІЦЦА див. ускбчвацца.
УСКАЦЇЦЬ див. ускбчваць.
УСКІДАНЬІ підкинутий, підкйнений; кйнутий (кйнений, скйнутий, скинений) [угору];
закйнутий, закйнений. — Див. ще ускідаць.
УСКІДАЦЦА / УСКЦВАЦЦА недок. пас., УСКШУЦЦА док. 1. (з лайкою, докорами) на
кидатися, накйнутися; (розм.) нападатися,
напастися, наскіпуватися, наскіпатися, на
пускатися, напустйтися; 2. тільки ускщвацца
недок. (швидко підніматися вгору) кидатися,
кйнутися; шугати, шугнути; пблммя усуну
лася угару полум’я кйнулося (шугнуло) вго
ру; 3. недок. пас. підкидатися, кидатися [вго
ру], скидатися [вгору]; закидатися; кидати
ся, накидатися, напинатися.
УСКІДАЦЬ док. (кидаючи, скласти нагору чо
го-небудь усе, багато чого) вйкидати, (багато,
усе) повикидати; у. сбна на гару вйкидати
сіно на горйще.
УСКІДАЦЬ і УСКЇДВАЦЬ недок., УСКЇНУЦЬ
док. 1. (різко піднімати вгору) підкидати, підкйнути, кидати [вгору], кинути [вгору], ски
дати [вгору], скйнути [вгору], закидати, закйнути; піднімати, підняти; -нуць сцяг над
калбнай піднестй (підняти) прапор над ко
лоною; -нуць шапку підкйнути (кйнути [вго
ру], скйнути [вгору]; закйнути) шапку; -нуць
вбчн на каго-нббудзь скйнути очі (очйма,
оком, погляд, поглядом) на кого-небудь;
[швйдко, хутко] підвестй очі; 2. (піднявши
вгору, кидати) закидати, закйнути; кйдати,
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кйнути; -нуць мяч на страху закйнути (кй
нути) м’яча (м’яч) на дах; -нуць рукз&к на
плячб закйнути рюкзак на плече; -нуць мяшбк на сані кйнути мішок на сани; 3. (про
одяг) накидати, накйнути, (багато) понаки
дати; (про хустку і т. ін. — ще) напинати,
напнути, нап’ястй, (багато) понапинати;
-нуць хустку на плечьі накйнути (напнути,
нап’ястй) хустку на плечі.
УСКЛАДАЦЦА і УСКЛАДВАЦЦА недок. пас.
кластися; покладатися, складатися; доруча
тися.
УСКЛДДАЦЬ і УСКЛАДВАЦЬ недок., УСКЛАСЦІ док. 1. (на що-небудь) класти, по
класти; -сці мяшбк на воз покласти мішок на
віз; 2. (про врочисте покладання) класти, по
класти; -сці вянбк на магілу покласти вінок
на могйлу; 3. перен. покладати, покласти,
складати, скласти; доручати, доручйти; -сці
адказнасць покласти (скласти) відповідаль
ність; -сці місію доручйти місію; 0 ускладаць
надзеі покладати (складати) надії.
УСКЛІКАЦЬ недок., УСКЛЇКНУЦЬ док. вигу
кувати, вйгукнути, виклйкувати, вйкликати,
вйкликнути.
УСКЛЙЧАНЬІ обл. скуйовджений, покуйов
джений, закуйовджений, скудовчений, покудовчений, покошланий, перекошланий, по
кошлачений, скошлачений, покудланий, скудланий, закудланий. — Див. ще усклйчваць.
УСКЛЙЧВАЦЬ недок., УСКЛЙЧЬІЦЬ док. обл.
скуйовджувати, скуйовдити, куйовдити, по
куйовдити, закуйовдити, кудовчити,скудов
чити, покудовчити, кошлати, покошлати,
скошлати, (багато, усе) перекошлати; кош
латити, покошлатити, скошлатити, кудлати,
покудлати, скудлати, закудлати.
УСКОПАНЬІ див. ускапаньї.
УСКОПВАЦЬ недок., УСКАПАЦЬ док. скопу
вати, скопати, (багато, усе) поскопувати; ускапаць зямлю скопати землю.
УСКОРАСЦІ прислівн. незабаром, невдовзі;
скоро, швйдко.
УСКОСНА прислівн. посередньо; побічно; скісно.
УСКОСНЬІ 1. посередній, непрямйй; побіч
ний; -ньія падаткі фін. непрямі податки; 2. грам.
непрямйй; -нае пьгганне непряме питання;
-ная мбва непряма мова; у. склон непрямйй
відмінок; -нае дапауненне непрямйй дода
ток; 3. юр. непрямйй, побічний; -нмя дбказьі побічні докази.
УСКОЧАНЬІ вйкочений. —Див. ще ускбчваць.
УСКОЧВАННЕ с. викочування.
УСКОЧВАЦЦА недок. звор., УСКАЦІЦЦА док.
викочуватися, вйкотитися; мяч -ціуся на ас
фальт м’яч вй коти вся на асфальт.
УСКОЧВАЦЬ недок., УСКАЦІЦЬ док. (нагору)
викочувати, вйкотити, (багато, усе) повико
чувати; -ціць камень на узгбрак вйкотити ка
мінь на пагорб.
УСКРАЕК, -райку ч. край; у. лбсу край лісу.
УСКРАІНА ж. 1. край ч., кінець ч.; (міста,
села) околиця, (рідко) окраїна; у. лбсу край
(кінець) лісу, узлісся с.; 2. (країни, області)
край ч., околиця, (рідко) окраїна.
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УСКРАІННЬІ у різн. знач. кінцевий, околич
ний; окраїнний. — Пор. ускраіна.
УСКРАЙ прийм. з род. в. розм. коло, біля, по
біля; поряд, поруч (з ким-чим, кого-чого),
обіч, обік; у. пбля коло (біля) поля.
УСКРУЧВАЦЦА недок., УСКРУЦЇЦЦА док.
розм. 1. (прокинувшись, уставати дуже рано)
уставати, устати, підніматися, піднятися; чагб ты так р&на ускруціуся? чого (чому) ти так
рано встав? 2. (про явища природи) здіймати
ся, здійнятися; -цілася так&я завея, што з
хаты не выйдзеш здійнялася така хуртовйна,
що з хати не вййдеш; 3. (вгору) звиватися,
звйтися; підійматися, піднятися; мяч свёчкай
-ціуся угбру м’яч свічкою звйвся вгору.
УСКРЫВАЦЦА недок. пас. мед. розрізуватися,
розтинатися.
УСКРЫВАЦЬ недок., УСКРЬІЦЬ док. (анато
мувати) розрізувати, розрізати, роб йти роз
тин, зробйти розтин; розтинати, розтяти, ро
зітнути.
УСКРЫТЫ мед. розрізаний, розтятий, розі
тнутий. — Див. ще ускрываць.
УСКРЫЦЦЁ с. мед. розтин ч.
УСКУДЛАЧАНЫ скуйовджений, покуйовдже
ний, закуйовджений, покошланий, скошла
ний, перекошланий, покошлачений, скош
лачений, покудланий, скудланий, закудла
ний. — Див. ще ускудл&чваць.
УСКУДЛАЧВАІЩА недок. звор., УСКУДЛАЦІЦЦА і УСКУДЛАЧЫЦЦА док. 1. скуйовджу
ватися, скуйовдитися, куйовдитися, поку
йовдитися, (док.) закуйовдитися; кошлатися,
покошлатися, скошлатися, перекошлатися;
кошлатитися, покошлатитися, скошлатити
ся; кудлатися, покудлатися, (док.) скудлатися, закудлатися; 2. недок. пас. скуйовджува
тися, куйовдитися, кошлатися, кошлатитися,
кудлатися.
УСКУДЛАЧВАЦЬ недок., УСКУДЛАЦІЦЬ і
УСКУДЛАЧЬІЦЬ док. скуйовджувати, ску
йовдити, куйовдити, покуйовдити, (док.) за
куйовдити; кошлати, покошлати, скошлати,
перекошлати; кошлатити, покошлатити, скош
латити, кудлати, покудлати, (док.) скудлачи
ти, скудлати, скудлити, закудлати.
УСЛАУЛЁННЕ с. прославляння, прославлен
ня, уславляння, уславлення, виславлян
ня, славлення.
УСЛАУЛЙЦЬ недок., УСЛАВІЦЬ док. прослав
ляти, прославити, уславляти, уславити, (не
док.) славити, виславляти.
УСЛУЖВАЦЬ недок., УСЛУЖЬІЦЬ док. 1. робйти послугу, зробйти послуїу, услуговува
ти, услужйти, (док.) прислужитися; 2. дого
джати, догодйти; прислуговувати, прислугувати.
УСЛУЖЛІВАСЦЬ і УСЛУЖНАСЦЬ ж. по
служливість; прислужливість.
УСЛУЖЛІВЬІ і УСЛУЖНЬІ послужливий;
(розм.) прислужливий.
УСЛЫХ прислівн. уголос; чыт&ць у. читати вго
лос (голосно).
УСЛЯПУЮ прислівн. наосліп, сліпма; дзейнічаць у. діяти наосліп.
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УСМАГЛЫ і УСМЙГЛЫ 1. знеможений від
спраги; 2. пересохлий; (перев. про губи — ще)
зашерхлий, пошерхлий, посмаглий, засмаглий.
УСМАГНУЦЬ /УСМЙГНУЦЬ док. 1. знемог
тися від спраги; усмаг араты за дзень на пблі
знемігся від спраги плугатар (орач) за день
на полі; 2. пересохнути; зямля усмагла земля
пересохла; 3. розм. ірон. (дуже захотіти ви
пити) знемогти, змучитися, перемліти.
УСМАКАВАЦЬ док. уподобати; у. дранікі упо
добати деруни; у. абаранкі уподобати бублики.
УСМАКТАНЫ і УСМОКТАНЫ усмоктаний
— Див. ще усмбктваць.
УСМАЛ ч. смільна (смолйста) колодка, оцу
пок, цурпалок, цурупалок.
УСМОКТВАЦЬ недок., УСМАКТАЦЬ док. ус
моктувати, усмоктати, усисати, увіссати; пбмпа з вадбй -тала пясбк насос із водою всмок
тав пісок; зямля усмакт&ла вільгаць земля
всмоктала вологу.
УСМЙГЛЫ див. усмаглы.
УСМЯГНУЦЬ док. див. усм&гнуць.
УСОУВАЦЬ недок., УСУНУЦЬ док. 1. засову
вати, засувати, засунути, (багато, усе) поза
совувати; -нуць шуфлйду у стол засунути шух
ляду в стіл; 2. затягати, затягувати, затягти,
затягнути; утягувати, утягати, утягтй, утяг
нути; усиляти, усйлювати, усилйти, засйлювати, засиляти, засйлйти; -нуць штку у ігблку
затягтй (утягтй, усилйти, засйлйти) нйтку в
голку; 3. засовувати, засувати, засунути, (ба
гато, усе) позасовувати; запихати, запхнути,
(багато, усе) позапихати; -нуць руку у кішЗнь
засунути (запхнути) руку в кишеню; 4. ус
тавляти, уставити; -нуць пярб у ручку уста
вити перо в ручку; 5. заправлйти, заправити
(край чого-небудь)\ 6. розм. (давати в руки)
упихати, упхнути, пхати, пхнути; 0 усунуць
свой нос упхнути (усунути) свого носа.
УСОУНЬІ всувнйй.
УСОЧАНЬІ устёжений; допильнований, до
глянутий.
УСПАДАЦЬ недок., УСПАСЦІ док. (на слід)
нападати, напасти.
УСПАМЇН, -ну і УСПАМІНАК, -нку ч. розм.
спогад, спомин, згадка ж., споминок; 0 л ё т
на успамін (памін) про вовка помовка, а вовк
у хату (а вовк тут).
УСПАМІНАННЕ с. згадування; пригадування.
УСПАМІНАЦЦА недок., УСПОМНІЦЦА док.
1. (відновлюватися в пам'яті) згадуватися,
згадатися; пригадуватися, пригадатися, (ба
гато, усе) попригадуватися; успбмнілася пеажьггае згадалося (пригадалося) пережите;
. недок. пас. згадуватися; пригадуватися.
УСПАМІНАЦЬ недок., УСПОМНІЦЬ док. І
УСПАМЯНУЦЬ док. згадувати, згадати, при
гадувати, пригадати, (багато, усе) поприга
дувати; -мніць мінулае згадати (пригадати)
минуле; -мніць пра важнае даручЗнне згадати
про важлйве доручення; -нуць маладбсць зга
дати молодість (молоді літа); не успамінаць
ліхам не згадувати лйхом (лихим, злим сло
вом) (кого)', -наць дббрым слбвам згадувати
(поминати) добрим словом (з удячністю,
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вдячно); ~най як звалі прик. шукай вітра в
полі; тільки й бачили; згадуй лиш як звали.
УСПАРОЦЦА див. успбрвацца.
УСПАРОЦЬ див. успбрваць.
УСПАУЗАЦЬ недок., УСПАУЗЦЇ док. випов
зати, вйповзти; вилазити, вилізати, вилізти,
злазити, злізати, злізти; змяя успаузла на камень змія вйповзла на камінь.
УСПАЦЦА док. міцно заснути; ну тьі і услала
ся! ну ти й сонько (соня)!
УСПЕРТЬІ покладений, скйнутий, скйнений;
звалений; узятий на плечі; завданий [на пле
чі]; натягнутий, нацуплений; спертий, об
пертий, опертий; утягнутий, утягнений; вйпертий. — Див. ще успір&ць.
УСПІРЩ ИА недок., УСПЄРЦІСЯ док. 1. спи
ратися, спертися, (про багатьох) поспирати
ся; обпиратися, обпертися, обіпертися, (про
багатьох) пообпиратися; опиратися, оперти
ся, (про багатьох) поопиратися; -ціся на стол
спертися (обпертися) [ліктями] на стіл;
2. вилазити, вилізати, вйлізти; (через силу,
важко) дертися, дратися, видиратися, видер
тися, вйдратися, здиратися, здертися, зідра
тися, видряпуватися, вйдряпатися; -ціся на
гару вйлізти (видертися і т. ін.) на гору;
3. рано вставати, рано встати; усперся у та
кую рань устав так рано (у таку рань); 4. (на
що-небудь) напорюватися, напоротися; -ціся
на драуляную агарбджу напоротися на де
рев’яну огорожу.
УСПІРХЦЬ недок., УСПбРЦІ док. розм. 1. (по
вантажити що-небудь важке) класти, поклйсти, скидати, скйнути; звалювати, звалйти; (на спину — ще) брати на плечі, узяти на
плечі, (кому-небудь) завдавати [на плечі], зав
дати [на плечі]; -ці мех на воз покласти (скй
нути, звал йти) мішок на віз; -ці мяшбк на
спіну узяти мішок на плечі; 2. (надягати, на
дівати що-небудь тісне, невідповідне) натяга
ти, натягувати, натягтй, натягнути, (багато)
понатягати, понатягувати; (через силу, важко
— розм.) нацуплювати, нацупити; ббтьі цбсньія, ледзь успер на нбгі чоботи тісні, ледве
(ледь) натягнув (нацупив) на ноги; 3. спира
ти, сперти, (багато) поспирати; обпирати,
обперти; обіперти, (багато) пообпирати; опи
рати, оперти; 4. утягувати, утягати, утягну
ти, утягтй, (багато, усе) повтягати, повтягу
вати; (розм.) випирати, вйперти, (багато, усе)
повипирати; -ці чамаддн на пятьі паверх витяг
ти (утягтй, вйперти) валізу на п’ятий поверх.
УСПІХАЦЬ / УСПЇХВАЦЬ недок., УЗАПХНУЦЬ
док. 1. (пхаючи, піднімати нагору) витягува
ти, витягати, вйтягти, вйтягнути, (багато,
усе) повитягувати, повитягати; (розм.) випи
хати, вйпхнути, вйпхати; -нуць воз на узгбрак вйтягти (вйтягнути, вйпхнути) воза (віз)
на пагорб; 2. (надягати, надівати через силу,
поспіхом) натягати, натягувати, натягтй, на
тягнути, (багато) понатягати, понатягувати;
(розм.) нацуплювати, нацупити; -нуць бот на
тягтй (натягнути, нацупити) чобіт.
УСПОМНЕНЬІ згаданий; пригаданий. — Див.
ще успамінаць.
УСПОМНІЦЬ див. успамінаць.

УСП ЬІХВАЦЬ

УСПОРАТЬІ 1. розпорений; 2. розм. розбур
каний, розштовханий.
УСПОРВАЦЦА недок., УСПАРОЦЦА док.
1. (несподівано натикатися на кого-, що-не
будь) напорюватися, напоротися; -рбцца на
патарчаку напоротися на сторчак; 2. розм.
дуже рано вставати, дуже рано встати; -рбуся ні свет ні зара устав ще й на світ не зазо
ріло (не займалося, не благословйлося, ні
світ ні зоря).
УСПОРВАЦЬ недок., УСПАРОЦЬ док. 1. (роз
різати) розпорювати, розпороти, (багато,
усе) порозпорювати; -рбць мяшбк розпороти
мішок; 2. розм. (будити, торсаючи) розбур
кувати, розбуркати, розштовхувати, розштов
хати; 3. згонити (зігнати) зі свого місця.
УСПРЬІЇМЛІВАСЦЬ і УСПРЬІШЛЬНАСЦЬ
ж. сприйнятливість; схильність.
УСПРЬІЇМЛІВЬІ / УСПРЬІМХЛЬНЬІ (да наго) сприйнятливий (до чого); піддатливий
(чому), схйльний (до чого); у. рбзум сприй
нятливий розум; у. да хварбб сприйнятливий
(схйльний) до захворювань.
УСПРЬІМАННЕ с. сприйняття, (незак. д. —
ще) сприймання; схоплюванння; прийняття,
(незак. д. — ще) приймання.
УСПРЬІМАЦЦА недок. звор., УСПРЬІНЙЦЦА
док. 1. сприйматися, сприйнятися; прийма
тися, прийнятися; 2. недок. пас. сприймати
ся; прийматися.
УСПРЬІМАЦЬ недок., УСПРЬІНЙЦЬ док. сприй
мати, сприйняти; (розуміти — ще) схоплювати,
схопйти; (визнавати — ще) приймати, прийня
ти; вучбньїя успрьшялі пйу класіфік&цьпо на
уковці (учені) прийнялй цю класифікацію.
УСПРЬІНЙТЬІ спрййнятий, схоплений. — Див.
ще успрьімаць.
УСПУДЖАНЬІ сполоханий, сполошений, спо
лохнутий, розполоханий. — Див. ще усп^джваць.
УСПУДЖВАЦЦА недок., УСПУДЗІЦЦА док.
1. полохатися, сполохуватися, сполохатися;
2. недок. пас. полохатися, сполохуватися.
УСПУДЖВАЦЬ недок., УСПУДЗІЦЬ док. по
лохати, пополохати, сполохувати, сполоха
ти, сполошйти, (однокр.) сполохнути; розпо
лохувати, розполохати, розполошйти; сабака
успудзіу дзікіх качак собака сполохав дйких
качок.
УСПУШАНЬІ розм. здутий, роздутий; обдутий.
— Див. ще успушваць.
УСПУШВАННЕ с. розм. обдимання.
УСПУШВАЦЦА недок., УСПУШЬІЦЦА док.
розм. 1. обдиматися, обдутися; 2. недок. пас.
обдутися.
УСПУШВАЦЬ недок., УСПУШЬІЦЬ док. безос. розм. (живіт) здувати, здимати, здути,
(про багатьох, про всіх) поздувати; роздувати,
роздимати, роздути, (про багатьох, про всіх)
пороздувати; (розм.) обдимати, обдути.
УСПЬІРХВАЦЬ недок., УСПЙРХНУЦЬ док.
спурхувати, спурхнути; (розм.) фуркати, фурк
нути.
УСПЬІХВАННЕ с. спалахування; займання.
УСПЬІХВАЦЬ недок., УСПЬІХНУЦЬ док. спа
лахувати, спалахнути, (рідше) спалахкотіти;
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займатися, зайнятися; (червоніти — ще) па
леніти, спаленіти, (док.) запаленіти, запаленітися; (раптово виникати — про почуття —
ще) вибухати, вйбухнути; -нула запалка спа
лахнув сірнйк; -нуу бензін спалахнув (за
йнявся) бензйн; твар жанчыны -нуу обличчя
жінки спалахнуло (спаленіло, запаленілося);
-нула сварка спалахнула сварка.
УСПЙШКА ж. спалах ч.\ зблиск ч.; (займання
— ще) сполох ч., спалахнення с.; (перен. —
ще) вйбух ч.; у. пбраху спалах пороху; у. зпід§міі спалах епідемії (пошесті); у. гнёву вйбух
гніву.
УССАДЖАНЬІ 1. посаджений, посадовлений;
2. насаджений; настромлений, наткнутий.
— Див. ще усс&джваць.
УССАДЖВАЦЬ недок., УССАДЗЇЦЬ док. 1. (під
нявши) саджати, сад йти, посадйти; садовйти,
посадовйти; -дзіць дзяцёй на воз посадйти
(посадовйти) дітей на віз; 2. насаджувати,
насадйти, (багато) понасаджувати; (на гос
тряк — звичайно) настромлювати, настромйти, (багато) понастромлювати, понастром
ляти; натйкати, наткнути, понатикати, (розм.)
наштрйкувати, наштрикнути; -дзіць вілкі на
віпачнік насадйти (настромйти, надіти) вйла
на держак (держално); 3. (док. одягнути або
взути щось тісне, вузьке) натягтй, натягнути,
нацупити; -дзіць бот на нагу натягтй чобіт
на ногу.
УССОУВАННЕ с. розм. надівання, надягання,
напинання; нацуплювання. — Пор. уссбуваць 2.

УССОУВАЦЦА недок., УССУНУЦЦА док.
1. розм. (несподівано наштовхуватися на щонебудь) наскакувати, наскочити, (про бага
тьох) понаскакувати; -нуцца на пень наско
чити на пень (на пеньок); 2. недок. пас. ви
тягуватися, витягатися, надіватися, напина
тися; нацуплюватися.
УССОУВАЦЬ недок., УССУНУЦЬ док. 1. (су
нучи, покласти нагору) витягувати, витягну
ти, витягати, вйтягти, (багато, усе) повитя
гувати, повитягати; -нуць бервянб на зруб вйтягнути (вйтягти) колоду на зруб; 2. розм.
надівати, надіти, напинати, напнути, нап’ястй; (через силу) нацуплювати, нацупити;
-нуць боты набасанбж узути (надіти, нацупи
ти) чоботи на босу ногу ([на] босоніж).
УССУНУТЫ 1. вйтягнутий, вйтягнений; 2. на
дітий, напнутий; нацуплений. — Див. ще уссбуваць.
УССЙПАНЫ насйпаний. — Див. адеуссып&ць.

УССЬІПАЦЬ недок., УССЙПАЦЬ док. (на ко
го-, що-небудь) насипати, насйпати, (багато)
понасипати.
УССЯДАЦЬ недок., УССЁСЦ1 док. розм. 1. на
сідати, насісти; навалюватися, навал йтися;
налягати, налягтй; двбе уссблі на аднагб двоє
навалйлися (навалйлося) на одного; 2. (сіда
ти у великій кількості) сідати, сісти, (про ба
гато, про багатьох) посідати; мур&шкі уссблі
на нбгі мурашки (мурахи) посідали (понала
зили) на ноги; 3. перен. (з люттю) нападати,
напасти, обсідати, обсісти, (про багатьох)
пообсідати; (з усіх боків — ще) обпадати, об

УСТАНАУЛІВАЦЬ
пасти, опадати, опасти; глядзі, уссядуць саб&кі — не абарбнішся дивйся (глядй), напа

дуть (обсядуть) собаки (пси) — не відборо
нишся; 4. розм. (докоряти, чіплятися) насі
дати, насісти; (розм.) напосідати, напосісти;
напосідатися, напосістися; уссблі на чалавбка і не даібць яму жьіцця насіли (напосіли,
напосілися) на людйну й не дають їй жйти.
УСТАВАЧНЬІ вставнйй.
УСТАВІЦЬ див. устауляць.
УСТАЛЕВАНЬІ див. усталяваньї.
УСТАЛЕУВАЦЦА недок., УСТАЛЯВАЦЦА док.
1. (надійно укріплятися) установлюватися,
установлятися, установйтися; (зміцнюватися
— ще) усталюватися, усталитися; укріплюва
тися, укріплятися, укріпитися, закріплюва
тися, закріплятися, закріпйтися; зміцнюва
тися, зміцнитися, (док.) зміцніти; улада усталявалася влада встановйлася (усталилася,
укріп йлася); паміж імі Усталяв&ліся дббрьія
аднбсіньї між (поміж) нйми встановилися
добрі стосунки; 2. улаштовуватися, улашту
ватися, (про багатьох, про всіх) повлаштову
ватися; єн -вауся на нбвьім мбсцьі він улаш
тувався на новому місці; 3. (формуватися,
складатися) установлюватися, установляти
ся, установйтися; усталюватися, усталитися;
хар&ктар яшч5 не усталяв&уся характер ще не
встановйвся (не усталився); 4. недок. пас. ус
тановлюватися; улаштовуватися; упорядко
вуватися; налагоджуватися; укріплюватися,
утверджуватися.
у с т а л Е ^ в а ц ь недок., УСТАЛЯВАЦЬ док.
1. установлювати, установйти; улаштовува
ти, улаштувати, (багатьох, усіх) повлаштову
вати; (давати лад — ще) упорядковувати,
упорядкувати, налагоджувати, налагодити;
усталювати, устіл ити; -в&ць пар&дак устано
вйти порядок ; -ваць жьіцце улаштувати (на
лагодити) життя; 2. укріплювати, укріпляти,
укріпйти, утверджувати, утвердйти; установ
лювати, установляти, установйти; -ваць улкду укріпйти (утвердйти) владу.
УСТАЛЯВАНАСЦЬ ж. усталеність.
УСТАЛЯВАННЕ с. (дія) 1. улаштування, (незак. д. — ще) улаштовування; упорядкуван
ня, (незак. д. — ще) упорядковування; нала
годження, (незак. д. — ще) налагоджування;
2. укріплення, (незак. д. — ще) укріпляння,
утвердження, (незак. д. — ще) утверджуван
ня; установлення, (незак. д. — ще) установ
лювання.
УСТАЛЯВАНЬЇ і УСТАЛЕВАНЬІ 1. дієприкм.
улаштований, упорядкований; налагоджений;
усталений; 2. дієприкм. укріплений, утвер
джений; установлений; 3. прикм. сталий, ус
талений; у. пар&дак сталий (усталений) по
рядок; 4. прикм. незмінний, сталий; устале
ний, постійний. — Див. ще усталеуваць.
УСТАНА&ЛЕННЕ с. 1. (дія) установлення,
(незак. д. — ще) установлювання; 2. (те, що
встановлене) установлення; закон ч.
УСТАНАУЛІВАЦЬ і УСТАНАУЛЯЦЬ недок.,
УСТАНАВЇЦЬ док. у різн. знач, установлю
вати, установляти, установйти; -віць генератар установйти генератор; -віць дьтлама-
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тычныя аднбсіньї установити дипломатичні
відносини; -віць сувязь установити зв’язок;
-віць хварббу установити (вйзначити) хворо
бу; -віць ц5ны установйти ціни; -віць факт

установйти факт.
УСТАНОУШЧЫК ч. спец, установник.
УСТАНОУіПЧЬІЦА ж. спец, установниця.
УСТАПЫРАНЫ настовбурчений, наїжачений.
УСТАПЫРВАЦЬ недок., УСТАПЙРЬІДЬ док.
настовбурчувати, настовбурчити; наїжувати,
наїжити.
УСТАРАНЁННЕ с. 1. (ліквідація) усунення,
(незак. д. — ще) усування; 2. (звільнення) усу
нення, (незак. д. — ще) усування; звільнення,
(незак. д. — ще) звільняння.
УСТАРАНЁНЫ 1. усунутий, усунений; звіль
нений. — Див. ще устаранйць.
УСТАРАНЙЦЦА недок., УСТАРАНІЦЦА док.
1. усуватися, усунутися; -ніцца ад спрау усу
нутися від справ; 2. недок. пас. усуватися;
звільнятися.
УСТАРАНЙЦЬ недок., УСТАРАНЩЬ док. 1. (лік
відовувати) усувати, усунути; -ніць недахбпы
у раобце усунути вади (недоліки) в роботі;
2. (від справи) усувати, усунути; (з посади —
ще) звільняти, звільнити; -нйць ад выкан&ння
абавязкау усунути (звільнйти) від виконання
обов’язків.
УСТАР&ЛАСЦЬ ж. застарілість.
УСТАР&ЛЫ застарілий; ~лыя пбгляды застарі
лі погляди; -лає слбва застаріле слово; -лыя
тзбрьіі застарілі теорії.
УСТАРФЦЬ док. застаріти; техніка устаріла
техніка застаріла.
УСТАУЛЙЦЬ недок., УСТАВІЦЬ док. 1. (усе
редину чого-небудь) уставляти, уставити; -віць
шыбу уставити шйбку, засклйти; 2. (займати
чим-небудь усю поверхню) заставляти, заста
вити, (багато, усе) позаставляти; (розм.) за
становляти, застановйти; -віць стол адбй за
ставити (застановити) стіл їжею; 0 уст&віць
слбва укинути (докйнути, додати, уст&вити)
слово; уст&віць мазгі (кому) уставити (упра
вити) клепку (кому).
УСТОЙВАЦЬ недок., УСТАЙЦЬ і УСТОЯЦЬ
док. устоювати, устояти; вистоювати, вйстояти; устайць на нагах устояти на ногах; уста
йць у спрЗчцы устояти (вйстояти) в супе
речці; устайць пёрад спакусай устояти перед
СПОКУСОЮ.

УСТОЙЛІВА прислівн. стійко; стало; тривало;
трйвко.
УСТОЙЛІВАСЦЬ ж. стійкість; сталість; уста
леність; тривалість; трйвкість.
УСТ0ЙЛ1ВЫ стійкйй; (постійний) сталий;
(установлений) усталений; (міцний) трива
лий; (який не зазнає змін) тривкйй; -вая апбра стійка опора; у. абц&с стійкйй каблук;
-вая валюта стійка валюта; -выя пбгляды
сталі (усталені) погляди; -вая пагбда стійка
(стала) погода; у. газ стійкйй газ.
УСТРОЕНЫ 1. (налагоджений) улаштований;
зроблений; 2. улаштований; зроблений; учйнений, зчйнений; 3. (на працю і т. ін.) улаш
тований. — Див. ще устройваць.
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УСТРОЙВАЦЦА недок., УСТРОіЦЦА док. у
різн. знач, улаштовуватися, улаштуватися,
(про багатьох, про всіх) повлаштовуватися;
устрбіцца на кватЗру улаштуватися на квар
тиру; устрбіцца спаць на каніпе улаштуватися
спати на канапі.
УСТРОЙВАЦЬ недок., УСТРОіЦЬ док. 1. (на
лагодити що-небудь) улаштовувати, улашту
вати, (багатьох, усіх) повлаштовувати; робйти, зробйти, поробйти; устрбіць ілюмінацьио
улаштувати (зробйти) ілюмінацію; 2. улаш
товувати, улаштувати, (багато) повлаштову
вати; робйти, зробйти, поробйти; учиняти,
учинйти, зчиняти, зчинйти; устрбіць сканд&л
улаштувати (зробйти, учинйти) скандал; 3. (на
роботу) улаштовувати, улаштувати, (бага
тьох, усіх) повлаштовувати; устрбіць хлбпца
на раббту улаштувати хлопця на роботу;
0 устрбіць шт^ку утнути (утяти, устругнути,
стругнути) штуку; устрбіць сцЗну зробйти
(влаштувати) сцену (кому).
УСТРОЙСТВА с. 1. (конструкція) будова ж.;
у. машмньї будова машйни; 2. (механізм)
прйстрій ч.\ рзгулюючае устрбйства регулю
вальний прйстрій.
УСТРЬІМАНАСЦЬ ж. стрйманість.
УСТРЬІМАННЕ с. стрймання, стрймування (від
чого).
УСТРЬІМАНЬІ стрйманий.
УСТРЬІМЛІВАЦЦА і УСТРЬІМОУВАЦЦА
недок., УСТРЬІМАЦЦА док. утрймуватися,
утрйматися; стрймуватися, стрйматися; ~м£цца ад спіртнмх напіткау утрйматися від
спиртнйх напоїв; не вживати спиртнйх на
поїв, не пйти; -м&цца ад галасав&ння утрй
матися під час голосування; єн хацбу вмключьіць тзлевізар, але устрьім&уся він хотів
вймкнути телевізор, але стрймався.
УСТУП1 ч. уступ; вйступ; (гори і т. ін. — ще)
залом, прйскалок, прйскалка ж.
УСТУП2, -пу ч. (вступна частина) вступ.
УСТУПАЛЬНЬІ грам, допустовий; у. злучнік
допустовий сполучник; дад&ньї уступальньї
сказ підрядне допустове речення.
УСТУПАЦЦА1 недок., УСТУПЇЦЦА док. (на
давати підтримку) заступатися, заступйтися,
уступатися, уступйтися (за кого-що) оступа
тися, оступйтися (за кого-що).
УСТУПАЦЦА2 недок. пас. поступитися. — Пор.
уступащА
УСТУПАЦЬ1 недок., УСТУПІЦЬ1 док. у різн.
знач, уступати, уступ йти; -піць у прафсаюз
уступйти до профспілки; -піць у спрЗчку уступйти (устряти, зайтй) в суперечку; -піць у
шлюб одружйтися, побратися, узяти шлюб;
вбйскі уступілі у гбрад військ^ вступйли (зайшлй) до міста (в місто); -піць у л^жьіну ус
тупйти (ступнути) в калюжу; -піць на дмв&н
наступйти (ступнути, уступйти) на кйлим;
0 -піць у строй стати до ладу.
УСТУПАЦЬ2 недок., УСТУПІЦЬ2 док. посту
питися, поступ йтися; -піць мбсца поступйтися місцем; -піць сіле поступйтися сйлі;
-піць малбдшаму поступйтися молбдшому;
ягб ведьі не Уст^пляць вашьім він пбред вами
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не поступиться в знаннях; ~пщь тавар за пауцаны віддати товар за півціни.
УСТУТИСТЫ / УСТУПЧАТЫ уступчастий.
УСТУПКА ж. 1. (дія) поступлення с., відступ лення с.; у. тэрытбрьи відступлення терито
рії; 2. (відмова від чого-небудь, компроміс) по
ступка; ісці на уступкі іти на поступки; 3. (у
ціні) знйжка; прадаць што-нёбудзь з ~кай
продати що-небудь зі знйжкою.
УСТУПЛЁННЕ с. 1. вступ ч., вступання* 2. всту
пання, входження. — Пор. уступаць* 1, 2.
УСТУПНЫ вступний; у. артикул вступна стат
тя; ~ныя экзамены вступні іспити (екзаме
ни); у. узнбс вступний внесок.
УСТУПЧАТЫ див. уступістьі.
УСТУПЧЬІВАСЦЬ ж. поступливість.
УСТУПЧЫВЫ поступливий.
УСТУРБАВАНАСЦЬ ж . стурбованість, схви
льованість, схвилювання с., збентеженість.
УСТУРБАВАНЫ дієприкм., прикм. стурбова
ний, схвильований, збентежений. — Див. ще
устурбав&ць.
УСТУРБАВАЦЦА док. стурбуватися, схвилю
ватися, збентежитися.
УСТУРБАВАЦЬ док. стурбувати, схвилювати,
збентежити
УСТЬІВАЦЬ недок., УСТЬІЦЬ док. 1. (загуса
ти, тверднути від холоду) холонути, захоло
нути, застигати, застйгти, застйгнути; халадзёц устыу холодець захолов (застиг, застйгнув); зямля устыла — не укапаць земля захо
лола (застйгла) — не вкопати; 2. замерзати,
замерзнути, замерзти, (про багато, про все;
про багатьох, про всіх) позамерзати; (завмер
ти, бути нерухомим через холод — ще) кляк
нути, заклякати, заклякнути, заклякти, (про
багатьох, про всіх) позаклякати, поклякнути;
дубіти, задубіти, (про багатьох, про всіх) подубіти; (розм.) коліти, заколіти.
УСТЬІКАЦЬ недок., УЗАТКНУЦЬ док. розм.
1. (на гостряк) насаджувати, насадйти, (ба
гато, усе) понасаджувати; настромлювати,
настромйти, (багато, усе) понастромлювати,
понастромляти; натикати, наткнути, (бага
то) понатикати; (розм.) наштрйкувати, на
штрикнути; 2. (швидко взувати) уступати в
чоботи, уступ йти в чоботи.
УСУКАНЬІ усуканий. — Див. ще усукваць.
УСУКВАЦЦА недок. пас. усукуватися.
УСУКВАЦЬ недок., УСУКАЦЬ док. усукувати,
усукати; усукаць шчаціну у дратву усукати
щетйну в дратву.
УСУМНЇЦЦА док. засумніватися (в кому-чому); узяти під сумнів (що).
УСУНУЦЬ див. усбуваць.
УСУР’ЁЗ прислівн. розм. серйозно, усерйоз.
УСУТЙЧ прислівн. упритул, дуже блйзько.
УСУШАНЫ вйсушений.
УСУШВАННЕ с. висушування, сушіння.
УСУШВАЦЦА недок., УСУШЬІЦЦА док. 1. ви
сушуватися, вйсушитися, сушйтися, посушйтися; 2. (утратити у вазі) усихати, усох
нути, усохти, (про багато, про все) повсихати.
УСУШВАЦЬ недок., УСУШЬІЦЬ док. 1 . (ро-
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бити сухим) висушувати, вйсушити; 2. розм.
(доводити до виснаження) сушйти, зсушувати, зсушйти; висушувати, вйсушити, (бага
то, усе) повисушувати; в’ялйти, зв’ялйти.
УСУШКА ж. спец, усихання с., (рідко) усушка;
нбрма усушкі норма всихання.
УСХАДЗІЦЦА див. усхбджвацца.
у с х в а л Е н н е с. вихваляння, звелйчення,
звеличання, (незак. д. — ще) звелйчування,
величання.
УСХВАЛЕНЬІ звелйчений, уславлений. — Див.
ще усхваляць.
УСХВАЛЇЦЬ див. усхвалйць.
УСХВАЛЯВАНА / УСХВАЛЕВАНА прислівн.
схвильовано, розхвильовано, збентежено.
УСХВАЛЯВАНАСЦЬ ж . схвильованість, схви
лювання с., розхвильованість, збентеженість.
УСХВАЛЯВАНЬІ / УСХВАЛЕВАНЬІ схвильо
ваний, розхвильований, збентежений; збу
джений. — Див. ще усхваляв&ць.
УСХВАЛЯВАЦЦА док. 1. (зазнати коливного
руху) схвилюватися, розбурхатися, збурити
ся; мбра усхваляв&лася море схвилювалося
(розбурхалося,
збурилося);
2. (утратити
спокій) схвилюватися,
розхвилюватися,
збентежитися, збунтуватися.
УСХВАЛЯВАЦЬ док. 1. (надати коливного ру
ху) схвилювати, розбурхати, збурити; в&цер
~вау жьіта вітер схвилював (розбурхав) жйто;
шторм ~вау вбзера шторм схвилював (роз
бурхав, збурив) озеро; 2. (спричинити неспо
кій) схвилювати, розхвилювати, збентежити,
(рідше) збунтувати; збудйти, збурити; у. натбуп схвилювати (розхвилювати, збудйти, збу
рити) натовп; апбшняя чутка усхвалявала
хлбпчьїка остання чутка схвилювала (розхви
лювала, збентежила) хлопчика.
УСХВАЛЙЦЦА недок. пас. вихвалятися, звелйчуватися, величатися, уславлятися, уславлю
ватися.
УСХВАЛЙЦЬ недок., УСХВАЛЇЦЬ док. вихва
ляти, вихвалювати, вйхвалити; звелйчувати,
величати, звеличити, звеличати; уславляти,
уславлювати, уславити.
УСХОД1, -ду ч. (поява небесного світила, зірки)
схід; да усхбду сбнца до схід (до сходу) сонця;
на усхбдзе на сході.
УСХОД2, -ду ч. (сторона світу; напрям, проти
лежний до заходу; частина країни, розміщена
в цьому напрямку тощо) схід; з -ду насунуліся
хмарьі зі сходу насунулися хмари; на усход
ад гбрада на схід від міста.
УСХОД3 ч. (про групу країн) Схід; Блі'зкі Усхбд
Близькйй Схід; СярЗдні Усхбд Середній
Схід; Далекі Усхбд Далекий Схід.
УСХОДАЗНАВЕЦ, -науца ч. сходознавець.
УСХОДАЗНАУСТВА С. сходознавство.
УСХОДЖАСЦЬ ж. с.-г. схожість.
УСХОДЖВАЦЦА недок., УСХДЦЗҐЦЦА док.
1. (про явища природи) зніматися, знятися,
(про багато) позніматися; починатися, поча
тися; зриватися, зірватися; схоплюватися,
схопйтися; (док.) розходйтися; -дзілася мяцбліца знялася (почалася, піднялася, зірвала
ся, схопйлася, розходилася) завірюха; І. (до-
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ходити до краю у вияві чого-небудь) розходи
тися, розійтйся; єн так -дзіуся, што не суняць
він так розходйвся, що не вгамувати (не за
спокоїти, не спинйти); 3. док. (про дітей)
розпустуватися; (почати багато пустувати
— ще розм.) розжируватися.
УСХОДЖЬІ с.-г. схожий.
УСХОДЗІЦЬ див. узьіхбдзіць.
УСХОДКІ, -кау тільки мн. східці.
УСХОДНІ у різн. знач, східний; у. вецер схід
ний вітер; ~нія раенм східні райони.
УСХОДНІК ч. розм. сходознавець.
УСХОДНІЦА ж. розм. (жінка-фахівець зі схо
дознавства) сходознавець ч.
УСХОДЬІ' тільки мн. сходи, (розм.) прорість ж.
УСХОДЬІ2 тільки мн. сходи.
УСЦЕРАГАЦЦА недок., УСЦЕРАГЧЬІСЯ док.
1. уберігатися, уберегтйся; -чьіся ад небяспекі уберегтйся від небезпеки; 2. недок. пас.
уберігатися; підстерігатися.
УСЦЕРАГАЦЬ недок,., УСЦЕРАГЧЬІ док. 1. убе
рігати, уберегтй, (док.) устерегтй, (розм.) уг
ледіти; -ч и дом ад зладзеяу уберегтй (усте
регтй) дім (оселю) від злодіїв; ~чм дзіця ад
праст£цьі уберегтй (устерегтй) дитйну (дитя)
від застуди; 2. підстерігати, підстерегтй; ~чьі
звера підстерегтй звіра.
УСЦЕРАЖОНЬІ і УСЦЯРЗЖАНЬІ 1. убере
жений, устережений; 2. підстережений. —
Див. ще усцераг&ць.
УСЦЙШАНЬІ (порадуваний) утішений, поті
шений.
УСЦбШВАЦЦА недок. звор., УСЦЕШЬІЦЦА
док. 1. тішитися, утішатися, утішитися; ~шьщца ад сустрЗчьі са старьім знаемьім
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від зустрічі з давнім знайомим; 2. недок. пас.
тішитися, утішатися.
у с ц Е ш в а ц ь недок., у с ц Є ш ь іц ь док. ТІ
Ш ИТИ, утішати, утішити, (розм.) потішати,
потішити, розраджувати, розрадити; (дити
ну, яка плаче — ще) забавляти, забавити, (ба
гатьох, усіх) позабавляти; навіна усцбшьіла
чалавека новина втішила людйну; -шьіць
бр&та дббрьім слбвам утішити (потішити, роз
радити) брата добрим словом.
УСЦІЛАЦЬ недок., УСЛАЦЬ док. вистилати,
вйслати, вистеляти, вйстелити, устеляти, (рід
ко) устелювати, устелйти, устилати, услати;
укривати, укрйти, (багато, усе) повкривати;
усл&ць падлбгу дьіван&мі вйслати (вйстелити,
устелйти, услати) підлогу килимами; лщсе
услала зямлю лйстя вкрйло землю.
УСЦЙГВАННЕ с. 1. витягання, витягування;
2. розм. натягання, натягування; нацуплю
вання; назування. — Пор. усцягваць.
УСЦЙГВАЦЦА недок., УСЦЯГНУЦЦА док.
розм. 1. (підніматися нагору) видиратися, вйдертися, здиратися, здертися, зідратися; ледзь
~н^уся на гару ледве (ледь) вйдерся (здерся,
зідрався) на гору; 2. (з ліжка) уставати, ус
тати, (про багатьох, про всіх) повставати; чагб
тьі усцягнууся з тзмпературай? чого (чому) ти
встав з температурою?
УСЦЙГВАЦЬ недок., УСЦЯГНУЦЬ док. 1. (на
гору) витягати, витягувати, вйтягти, вйтягну-

ти, (багато, усе) повитягувати, повитягати;
-нуць мех на вьшікі вйтягнути (вйтягти) міш
ка (мішок) на горйще; 2. розм. (насилу наді
вати) натягати, натягувати, натягтй, натяг
нути, (багато) понатягати, понатягувати; (розм.)
нацуплювати, нацупити; (взуття — ще) на
зувати, назути; -нуць бот натягтй (натягну
ти, нацупити) чобіт; -нуць халат натягтй
(натягнути, нацупити) халат.
УСЦЙГНУТЫ 1. вйтягнутий, вйтягнений;
2. розм. натягнутий, натягнений; нацупле
ний; назутий. — Див. ще усцягваць.
УСЦЙЖ обл. прийм. з род. уздовж, уподовж,
повздовж (чого)\ у. дарбгі раслі кветкі уздовж
(уподовж, повздовж) дороги рослй квіткй.
УСЦЯРФЖАНЫ див. усцеражбны.
УСЧАПЇЦЦА див. усчЗплівацца.
УСЧАПЇЦЬ див. усчіпліваць.
УСЧАТЫ розм. початий, розпочатий; підня
тий; знятий; збйтий, зчйнений; учйнений. —
Див. ще усчынаць.
УСЧЫНАЦЦА недок. звор., УСЧАЦЦА док.
розм. 1. починатися, початися; (розм.) зачи
натися, зачатися; (виникати — про дощ, ві
тер, бурю тощо — ще) зриватися, зірватися,
схоплюватися, схопйтися; підніматися, піді
йматися, піднятися, підійнятися, (про бага
то) попідійматися; здійматися, знятися; (про
шум, скандал і т. ін. — ще) зчинятися, зчинйтися, учинятися, учинйтися; -лася сварка
почалася (знялася, зчинйлася) сварка; 2. не
док. пас. починатися, зачинатися; зриватися,
схоплюватися; підніматися, підійматися, здій
матися; зчинятися, учинятися.
УСЧЫНАЦЬ недок., УСЧАЦЬ док. розм. почи
нати, почати, розпочинати, розпочати; під
німати, підіймати, підняти, здіймати, зняти;
(бучу — ще розм.) збивати, збйти; (шум, свар
ку і т. ін. — ще) зчиняти, зчинити; (бунт,
скандал і т. ін. — ще) учиняти, учинйти;
~чйць сварку здійняти (зчинйти) сварку;
-чаць шум зняти (зчинйти) галас (шум).
УСЧФПЛЕНЫ 1. начеплений; почеплений;
2. розм. (надягнений) начеплений. — Див. ще
усчЗпліваць.

УСЧ&ПЛІВАЦЦА недок., УСЧАПЇЦЦА док.
1. (на каго-што) чіплятися, учіплюватися,
учепйтися, (про багато, про багатьох) повчіплюватися (за кого-що); -чапіцца на шыю
учепйтися за шйю; 2. розм. (на што-небудзь)
видиратися, вйдертися; -чапіцца на дрЗва
вйдертися на дерево; 3. недок. пас. начіплю
ватися, начіплятися.
УСЧФПЛІВАЦЬ недок., УСЧАПЇЦЬ док. 1. на
чіплювати, начепйти, начіпляти, (багато, усе)
поначіплювати, поначіпляти; (док.: прикріп
люючи — ще) почепйти, (багато, усе) почіп
ляти; -чапіць на крук начепйти (почепйти)
на гак; 2. розм. (надівати) начіплювати, на
чепйти, начіпляти, (багато, усе) поначіплю
вати, поначіпляти.
УСЫПАНИЕ с. 1. (про сипкі речовини) усипан
ня; 2. засипання; укривання; усівання, засі
вання, засіювання.
УСЫПАЦЦА недок., УСЙПАЦЦА док. 1. уси
патися, усйпатися; 2. (суцільно чим-небудь)
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укриватися, укрйтися, (про багато, про все)
повкриватися; усіватися, усіятися, засівати
ся, засіюватися, засіятися, (про багато, про
все) позасіватися, позасіюватися; 3. недок. пас.
усипатися; укриватися; усіватися, засіюва
тися.
УСЬІПАЦЬ недок., УСЬІПАЦЬ док. 1. усипа
ти, усйпати; усьшаць ц^кар у шклйнку усйпати цукор у склйнку; 2. (суцільно все встели
ти) укривати, укрйти, (багато, усе) повкри
вати; усівати, усіяти, засівати, засіювати, за
сіяти, (багато, усе) позасівати, позасіювати;
снег ~пау усіб зямлю сніг укрйв (усіяв, засіяв,
устелйв) усю землю; -паць дарбгу квбткамі
устелйти шлях (дорогу) квітками; 3. розм.
(бити або лаяти) (док.) усйпати; 0 як апбшняе
у печ усипавши неначе (немов, наче, як)
останнє відцйв (відірвав [від серця]).
УСЬІПЛЙННЕ с. у різн. знач, присипання, (незак. д. — ще) присиплйння.
УСЬІПЛЕНЬІ у різн. знач, прйспаний. — Див.
ще усьшляць.
УСЬІШІЙЛЬНЬІ 1. заст. снодійний; -ньія парашкі снодійні порошки; 2. (у знач, прикм.:
який навіює сон) заколйсливий.
УСЬІПЛЙЦЦА недок. пас. присиплйтися.
УСЬІПЛЯЦЬ недок., УСЬІПЇЦЬ док. у різн.
знач, присиплйти, (рідше) присипати, при
спати, (багатьох, усіх) поприсиплйти, (рід
ше) поприсипати; -піць хвбрага пбрад аперацьіяй приспйти хворого пбред операцією; -ігіць
дзіцй приспйти дитйну (дитй); нудная кнЬкка
~п£ла ягб нудна кнйжка приспала його; ~пщь
пільнасць перен. приспати пйльність.
УСЯДАЦЦА недок., УСЕСЦІСЯ док. у різн.
знач, сід&ти, садовйтися, сісти, (про бага
тьох, про всіх) посідати; усбуся на кан&пе сів
на канапі; усбсціся за кнігі сісти за книжкй.
УСЯДЗбЦЬ див. усбдзець.
УСЯКАЦЦА недок. пас. обрубуватися; підрубу
ватися; усікатися.
УСЯКАЦЬ недок., УСЯЧЙ і УСЕЧ док. 1. об
рубувати, обрубати, (багато, усе) пообрубу
вати; підрубувати, підрубати, (багато, усе)
попідрубувати; ~чм ж§рдку обрубати (підру
бати) тйчку; 2. перен. книжн. усікати, усіктй;
-чи склад у вершав&ньїм радку усіктй склад
у віршованому рядку.
УСЯЛСННЕ с. вселення, (незак. д. — ще) вселйння. — Пор. усялйць 1.
УСЯЛЙЦЬ недок., УСЯЛЇЦЬ док. 1. уселйти,
уселйти; -ліць жьіхар& у кватЗру уселйти
мешканця у квартйру; 2. перен. уселйти, усе
лйти, (док.) посіяти; викликати, вйкликати;
наповнювати, наповнйти, наповнити; спов
нювати, сповнйти, сповнити (чим); навівати,
навіювати, навіяти (що); ~л£ць надзбю уселй
ти (посіяти, вйкликати) надію, наповнити
(сповнити) надією.
УСЯМЕХ прислівн. (тільки про чоловіків або
тільки про жінок) усімбх.
УСЯХВАЛЕВЬІ радіо усехвильовйй.
УСЯЧЙ див. усяк&ць.
УСЯЧЙННЕ с. 1 . обрубування, підрубування;

2. грам., літ. усічення, скорочення; дактыль
з -ннем дактиль з усіченням.
УТАІЦЬ див. утбйваць.
УТАЙМАВАЛЬНІК ч . приборкувач.
УТАЙМАВАЛЬНІЦА ж . приборкувачка.
УТАЙМАВАННЕ с . приборкування, прибор
кання.
УТАЙМАВАНЫ і УТАЙМОВАНЫ 1. прибор
каний; 2. угамований, утамований. — Див.
ще’угаймбуваць.
УТАИМОУВАННЕ с. 1. приборкування, при
боркання; 2. угамовування, угамування; ута
мовування, утамув£ння.
УТАЙМО^ВАЦЦА недок., УТАЙМАВАЦЦА док.
1. приборкуватися, приборкатися; 2. угамо
вуватися, угамуватися; утамовуватися, ута
муватися; 3. недок. пас. приборкуватися; уга
мовуватися; утамовуватися.
УТАЙМОУВАЦЬ недок., УТАЙМАВАЦЬ док.
1. приборкувати, приборкати; ~в&ць вбрага
приборкати ворога; ~в&ць тыгра приборкати
тйгра; 2. (про біль, бажання і т. ін.) угамову
вати, угамувати; угамовувати, угамувати; ~в&ць
боль угамувати (утамувати) біль; ~в&ць см&гу
утамувати (угамувати) спрагу; ~в&ць пажар
угамувати (приборкати) пожежу.
УТАПІЦЬ док. у різн. знач, утопйти, потопйти;
(розм.) притопйти; у. лбдку утопйти (пото
пйти) човен (човна); у. гбра у слязах утопйти
(потопйти) горе в сльоз&х; 0 гатбу у лыжцы
вады утапіць ладен (ладний, готовий) у ложці
водй втопйти.
УТАПЛЁННЕ с. утоплення, потоплення.
УТАПТАНЫ і УТОПТАНЫ 1. утоптаний; 2. розм.
упхнутий, увіпхнутий; утовкмачений, уток
мачений. — Див. ще утоптваць.
УТАПТАЦЬ див. утбптваць.
УТАРГАВАНЬІ розм. уторгований. — Див. ще
утаргбуваць.

УТАРГОУВАЦЬ недок., УТАРГАВАЦЬ док. розм.
уторговувати, уторгувати.
УТАРОПЛЕНЬІ утуплений, затоплений; упер
тий, утоплений, уп’йлений. — Див. ще утарбпліваць.

УТАРОПЛІВАЦЦА недок., звор., УТАРОШЦЦА док. 1. утуплюватися очйма (поглядом),
утупитися очйма (поглядом); (розм) упира
тися очйма (зором), упертися очйма (зором),
упинатися очйма (поглядом, зором), уп’ястйся очйма (поглядом, зором), (док.) уп’яли
тися очйма (зором); 2. недок. пас. утуплюва
тися очйма (поглядом); упиратися очйма (зо
ром), упинатися очйма (поглядом, зором).
УТАРОПЛІВАЦЬ недок., УТАРОПІЦЬ док.
(очі, погляд, зір) утуплювати очі (погляд, зір),
утупити очі (погляд, зір), затоплйти (затоп
лювати) очі (пбгляд, зір), затопйти очі (по
гляд, зір)* видивлйтися, видивитися; (розм.)
упирати очі (зір), уперти очі (зір), упинати
очі (пбгляд, зір), уп’ястй очі (пбгляд, зір),
(док.) уп’йлити очі (зір).
УТАУЧЬІ див. утбукаць.
УТАЧЙЦЦА1 див. утбчвацца1.
УТАЧЙЦЦА2 див. утбчвацца2.
УТАЧЙЦЬ1 див. утбчваць1.
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УТАЧЙЦЬ2 див. утбчваць2.
УТВАРАЛЬНАЯ імен, твірна.
УТВАРАЛЬНІК хім. та ін. утворювач.
УТВАРАЛЬНЫ 1. дієприкм. який (що) утво
рює; який (що) створює; 2. у знач, прикм.
твірна; -ная лінія мат. твірна лінія.
УТВАРАЦЦА недок. звор., УТВАРЬІЦЦА док.
1. утворюватися, утворйтися, (недок.) твори
тися; створюватися, створйтися; -ршгіся
снёжныя завалы утворйлися снігові завали;
-рылася нбвае таварыства утворилося (створйлося) нове товарйство; 2. недок. пас. утво
рюватися, створюватися.
УТВАРАЦЬ недок., УТВАРЙЦЬ док. утворю
вати, утворйти, (недок.) творйти; створюва
ти, створйти; -рыць прамы вугал утворйти
прямйй кут; рака -рыла дуг^ річка утворйла
дугу; -рыць камісію утворйти (створйти) ко
місію.
УТКНУТЫ 1. уткнутий, увіткнутий; устромле
ний, застромлений; усаджений, загнаний;
2. (схований у що-небудь) уткнутий, устром
лений. — Див. ще утык&ць1.
УТКНУЦЬ див. утыкАць1.
УТВАРФЙНЕ с . 1. (дія) утворення, (незак. д. —
ще) утворювання, творення; створення, (не
зак. д. — ще) створювання; у. дзярж&вы ут
ворення (створення) держави; V. гбрных парбд утворення гірськйх порід; 2. (результат
дії) утворення, утвір ч.\ тлушчавыя -рінні пад
скарай жирові утвори під шкірою.
УТКАНЫ 1. увітканий; 2. натканий; 3. затка
ний, вйтканий; 4. (витрачений) вйтканий. —
Пор. утык&ць3.
УТКАЦЦА див. утык&цца2.
УТКАЦЬ див. утык&ць3.
УТОЕНЫ у різн. знач, прихований, утаєний. —
Див. ще утбйваць.
УТОЙВАННЕ с. приховування, утаювання.
УТОЙВАЦЦА недок., УТАЇЦЦА док. 1. хова
тися, сховатися; (залишатися невідомим) при
ховуватися, приховатися; 2. недок. пас. при
ховуватися, утаюватися.
УТОЙВАЦЬ недок., УТАЇЦЬ док. 1. (зберігати
таємницю) приховувати, приховати, / бага
то, усе) поприховувати; утаювати, утаїти; не
утаю ад вас не приховаю від вас; не буду
крйтися від вас; 2. (привласнювати) прихо
вувати, приховати, (багато, усе) поприхову
вати; ~щь грошы приховати гроші.
УТОПТАНЫ див. утапт&ны.
УТОПТВАЦЦА недок., УТАПТАЦЦА док.
1. утоптуватися, утоптатися; снег -тауся
сніг утоптався; сёна -т&лася сіно втопталося;
2. недок. пас. утоптуватися; запихатися.
УТОПТВАЦЬ недок., УТАПТАЦЬ док. 1. утоп
тувати, утоптати, (багато, усе) повтоптувати;
-т&ць шалік у снег утоптати шарф у сніг;
-таць зямлю утоптати землю; -тіщь сёна утоп
тати сіно; 2. розм. док. (багато з їсти) ум’
яти, убрати, укласти, убгати, учйстити; 3. розм.
запихати, запхати, запхнути, (багато, усе)
позапихати; утоптувати, утоптати, (багато, усе)
повтоптувати; усё рЗчы -т&у у адзін чамад&н
усі речі запхнув (утоптав) в одну валізу.

УТРАЁННЕ

УТОРА1 ж. спец, утор ч.
УТОРА2 ж. муз. втора.
УТОРКВАЦЦА недок. звор., УТОРКНУЦЦА док.
1. утикатися, уткнутися, увіткнутися; ус
тромлятися, устромлюватися, устромйтися,
(про багато) повстромлюватися; застромлю
ватися, застромлятися, застромйтися; 2. не
док. пас. утикатися; устромлятися, устром
люватися, застромлюватися, застромлятися.
УТОРКВАЦЬ недок., УТОРКНУЦЬ док. ути
кати, уткнути, увіткнути, (багато, усе) по
втикати; (док.) уштрикнути; стромляти, стромйти, (багато, усе) постромляти; устромля
ти, устромлювати, устромйти, (багато, усе)
повстромляти, повстромлювати; застромлю
вати, застромляти, застромйти, (багато, усе)
позастромлювати; -нуць касільна у зямлю ут
кнути (застромйти, устромйти) кісся в зем
лю; -нуць букбт у вазу уткнути (упхнути, ус
тромйти) букет у вазу.
УТОРІШУТЬІ уткнутий, увіткнутий; устром
лений, застромлений. — Див. ще утбркваць.
УТОРНІК ч . спец, (прилад) утірник.
УТОРЬІЦЬ недок. (співати або грати другу
партію) вторувати, вторити.
УТОУКАЦЬ і УТОУКВАЦЬ недок., УТА^ЧЬІ
док. 1. (подрібнюючи, вбивати) товктй, утовктй; 2. (до кінця, достатньою мірою) товктй,
потовктй, розтовктй; ~чн авес потовктй (розтовктй) овес; 3. розм. (утрамбовувати) утоп
тувати, утоптати, (багато, усе) повтоптувати;
(дорогу — ще) уторовувати, уторувати; (док.)
вйтовкти; -чм дарбгу уторувати дорогу; карбвьі утаушгі вйган корови вйтовкли вйгін.
УТОУПІЦЦА док. обл. умістйтися.
у т О У п іц ь док. обл. умістити.
УТОУПЛЕНЬІ обл. уміщений. —Див. ще утбупіць.
УТОУЧАНЬІ 1. утовчений; 2. потовчений, роз
товчений; 3. утоптаний; уторований; вйтовчений. — Див. ще утбукаць.
УТОЧАНЬІ1 сточений. — Див. ще утбчваць1.
УТОЧАНЬІ2 ушйтий, (про багато) повшйваний. — Див. ще утбчваць2.
УТОЧВАННЕ1 с. сточування.
УТОЧВАННЕ2 с. ушивання.
УТОЧВАЦЦА1 недок., УТАЧЬІЦЦА док. 1. (про
лезо) сточуватися, сточйтися; 2. недок. пас.
сточуватися.
УТОЧВАЦЦА2 недок., УТАЧЬІЦЦА док. 1. (про
кротів і т. ін.) уриватися, урйтися; 2. перен.
розм. улазити, улізти; -чьщца у технікум уліз
ти в технікум.
УТОЧВАЦЦА3 недок. пас. ушиватися.
УТОЧВАЦЬ1 недок., УТАЧЙЦЬ1 док. (на верстаті, точилі тощо) сточувати, сточйти.
УТОЧВАЦЬ2недок., УТАЧЙЦЬ2док. ушивати,
ушйти, (багато, усе) повшивати; -чьщь клін
у рук&у ушйти клин у рук&в.
УТОЧКА1ж. 1. (дія) сточування с.; 2. (сточена
частина) сточене с.
УТОЧКА2 ж. (ушите в що-небудь) ушйвка.
УТРАЕННЕ с . потроєння, (незак. д. — ще) по
троювання.
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УТРАЇХ прислівн. (про осіб різної статі або про
істот с. роду) утрьох.
УТРАЙНЕ прислівн. утроє, утрйчі; у три рази,
потрійно; заплаціць у. заплатйти втроє (втрйчі, в три рази) більше.
УТРАМБОУВАЦЬ недок., УТРАМБАВАЦЬ док.
у різн. знач, трамбувати, утрамбовувати, ут
рамбувати; -баваць брук утрамбувати брук;
-баваць дарбгу утрамбувати (уторувати) до
рогу (шлях); -бав&ць шчЗбень у брук утрам
бувати щебінь у брук.
УТРАМБОУКА ж . трамбування с., утрамбову
вання с., утрамбування с.
УТРАПЕННЕ с. безумство, безумність ж., бо
жевілля, (поез.) безум ч.\ шаленість ж.\ шал
ч.; да утрапбння до нестями, до божевілля;
божевільно.
у т р а п Е н а прислівн. безумно, божевільно;
шалено; до нестями, до божевілля.
УТРАПЕНАСЦЬ ж . безумство с., безумність,
божевілля с., (поез.) безум ч.; шаленість, шал ч.
УТРАПЕНЬІ безумний, божевільний; шале
ний; бегае, як у. бігає, як божевільний (ша
лений).
УТРАСАННЕ і УТРЙСВАННЕ с. 1. утрушуван
ня; 2. перен. розм. утрясання.
УТРАСАЦЦА і у т р й с в а ц ц а недок., УТРЙСЦІСЯ док. 1. утрушуватися, уірусйтися; 2. пе
рен. розм. утрясатися, утрястйся.
УТРАСАЦЬ і УТРЙСВАЦЬ недок., УТРУСЦІ
док. 1. утрушувати, утрусйти; утрусці муку у
мяшку утрусйти борошно в мішку; 2. перен.
розм. утрясати, утрястй, (рідко) утрушувати,
утрусйти; мьі гЗтае пьіт&нне утрасем ми це
питання втрясемо (залагодимо, владнаємо).
УТРАЙ прислівн. утроє, утрйчі; у три рази; у.
больш утроє (утрйчі, у три рази) більше.
УТРОЕНЬІ потроєний; (у знач, прикм. — ще)
потрійний.
УТРОЙВАННЕ с. потроєння, (незак. д. — ще)
потроювання.
УТРОЙВАЦЦА недок., УТРАЇЦЦА док. 1. по
троюватися, потроїтися; 2. недок. пас. по
троюватися.
УТРОЙВАЦЬ недок., УТРОіЦЬ док. потрою
вати, потроїти.
УТРОХ прислівн. (тільки про чоловіків або тіль
ки про жінок) утрьох.
УТРУБЇЦЬ док. розм. (з їсти) ум’яти, убрати,
укласти, убг&ти, учйстити.
УТРУПЯНЕЦЬ док. розм. (зі страху) завмерти,
змертвіти; (знепритомнівши — ще) зімліти,
зомліти.
УТРЬІВАЦЬ док. утерпіти, стерпіти; такі боль,
што не утрьівау такйй біль, що не втерпів (не
стерпів); не Угрьів&у, каб не запярЗчьіць не
втерпів (не стерпів), щоб не заперечити.
УТРЬІМАНЕЦ, -нца ч. утрйманець.
УТРЬІМАНКА ж. утрйманка.
УТРЬІМАННЕ1с. 1. утрймання, удержання; спйнення; притрймання, придержання; стрймання, здержання; угамування, стйшення;
збереження; відрахування; 2. (сума) відраху
вання. — Пор. утрьімліваць1.

УТРЬІМАННЕ2 с. 1. (дія) утрймування, утрй
мання; у. сям’і утрймування (утрймання) родйни (сім’ї); 2. (забезпечення коштами, їжею
тощо) утрймання, (заст.) кошти, кошт ч.\
быць на утриманні бути на утрйманні; 3. спец,
(наявність якоїсь речовини) уміст ч., наявність
ж.; кількість ж.; у. зблата у парбдзе уміст
(кількість, наявність) золота в породі; у. вільгаці у атмасфёры уміст (кількість, наявність)
вологи в атмосфері. — Пор. утрьімліваць2.
УТРЫМАНСК1 утрйманський.
УТРЫМАНСТВА с. утрйманство.
УТРЫМАНЫ 1. утрйманий, удержаний; 2. утрйманий, удержаний, спйнений; притрйманий, придержаний; стрйманий, здёржаний;
угамований, стйшений; 3. збережений, захо
ваний; 4. відрахований. — Див. ще утрьімлі
ваць1.

УТРЬІМЛІВАЦЦА' і УТРЫМОУВАЦЦА не
док., УТРЫМАЦЦА док. 1. утрймуватися,
утрйматися, (розм.) удержуватися, удержати
ся; (док.: вистояти — звичайно) устояти; (док.:
якийсь час) протрйм&тися, (розм.) продержа
тися; утрымацца на нагах утрйматися (удер
жатися) на ногах, (док.) устояти; утрым&цца
на пазщыях утрйматися (удержатися, протрйматися, продержатися) на позйціях; 2. стрймуватися, стрйматися; (розм.) здержуватися,
здержатися; утрймуватися, утрйматися, удер
жуватися, удержатися; утрымацца ад смёху
стрйматися (здержатися, утрйматися, удер
жатися) від сміху; 3. недок. пас. утрймувати
ся, удержуватися; спинятися; стрймуватися,
здержуватися; угамовуватися, стйшуватися;
зберігатися; заховуватися; відраховуватися.
— Пор. утрьімліваць1.
УТРЙМЛІВАЦЦА2 недок. пас. утрймуватися.
— Пор. утрьімліваць2.
УТРЬІМЛІВАЦЬ1 і УТРЫМОУВАЦЬ недок.,
УТРЫМАЦЬ док. І. (не давати впасти) утрймувати, угрймати, (рідше) удержувати, удер
жати; -маць у рук&х цяжкі груз утрймати в
руках важкйй вантаж; 2. (затримувати, зу
пиняти, не давати рухатися) утрймувати, ут
рймати, (розм.) удержувати, удержати, спи
няти, спинйти; притрймувати, притрймати,
(розм.) придержувати, придержати; ягб нёльга утрымаць дбма його не можна втрймати
вдома; фурман не змог -м&ць кбней машталір
(кучер) не зміг утрймати (стрймати, притрй
мати) коней; 3. (оберігати від небажаних дій,
заспокоювати) стрймувати, стрймати, (розм.)
здержувати, здержати, гамувати, угамовува
ти, угамувати, утамовувати, утамувати, утйшувати, утйшити, стйшувати, стйшити; ~м£ць
слязу стрймати сльозу; -м&ць ад неабдуманага учинку стрймати від нерозважного (нероз
важливого) вчйнку; 4. (тримати в голові, у
пам \яті тощо) зберігати, зберегтй, заховува
ти, заховати; 5. (не віддавати) зберігати, зберегтй, утрймувати, утрймати;,-маць свае пазіцьіі зберегтй (утрймати) свої позйції; -маць
першынствб зберегтй (утрймати) першість;
6. (вираховувати, не доплачувати) відрахо
вувати, відрахувати, утрймувати, утрймати;
-маць дзве тысячы рублёу з зарплаты відра
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хувати дві тйсячі рублів із зарплатні (із зар
плати); 0 на ланцугу не утрьімаць [і] на прйв’язі не втрймати (не вдержати).
УТРЙМЛІВАЦЬ2 недок. утрймувати; у. сям’ю
утрймувати родйну (сім’ю).
УТРФСВАННЕ див. утрас&нне.
УТР§СВАЦЦА див. утрас&цца.
УТР&СВАЦЬ див. утрас&ць.
УТРФСЕНЬІ утрушений; у. мяшбк утрушений
мішок. — Див. ще утрЗсваць.
УТРФСКАЦЦА док. прост. улопатися, утьопатися, уклепатися.
УТРУСЦІ див. утрасаць.
УТРФСЦІСЯ див. утрасацца.
УТУЛАЧНЬІ див. утулкавьі.
УТУЛЕНЬІ упхнутий, уткнутий, устромлений.
— Див. ще утульваць.
УТУЛЇЦЦА див. утульвацца.
УТУЛЇЦЬ див. утульваць.
УТУЛКА ж. техн. втулка.
УТУЛКАВЬІ / УТУЛАЧНЬІ втулковий.
УТУЛЬВАЦЦА недок., УТУЛІЦЦА док. 1. (у
што) утикатися, уткнутися, увіткнутися, ус
тромлятися, устромлюватися, устромйтися;
притискатися, притйснутися (до чого); 2. за
кутуватися, закутатися; (про багатьох, про
всіх) позакутуватися; угортатися, угорнути
ся; -ліцца у каунер закутатися в комір.
УТУЛЬВАЦЬ недок., УТУЛЇЦЬ док. 1. утика
ти, уткнути, увіткнути, устромляти, устром
лювати, устромйти; упихати, упхнути, уві
пхнути; -лі'ць нос у каун&р уткнути (увіткну
ти, устромйти, упхнути, увіпхнути) ніс (но
са) в комір; -ліць твар у пад^шку уткнути
(устромйти, упхнути) облйччя в подушку;
2. утягувати, утягати, утягнути, утяггй, (ба
гато, усе) повтягати, повтягувати; упихати,
упхнути, увіпхнути; -ліць галаву у плбчьі
утягнути (утягтй) голову в плечі.
УТУЛЬНА і ПРЬІТУЛЬНА прислівн. затйшно.
УТУЛЬНАСЦЬ і ПРЬГГУЛЬНАСЦЬ ж. затйшність.
УТУЛЬНЕЙ прислівн. вищ. ст. затишніше.
УТУЛЬНЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. затишніший.
УТУЛЬНЬІ і ПРЬІТУЛЬНЬІ затйшний; у. пакбй затйшна кімната; утульнае месца затйшне місце.
УТУїПАНЬІ1 погашений, загашений, згашений,
(розм.) потушений. — Див. ще утушьіць1.
УТУШАНЬІ2 кул. потушкбваний, стушкова
ний. — Див. ще утушмць2.
УТУШЙЦЦА док. кул. стушкуватися.
УТУШЙЦЬ1 док. (вогонь) погасйти, загасйти,
згасйти, угасйти, вйгасити, (розм.) потушйти; -шмць пажар погасйти (загасйти) поже
жу.
УТУШЙЦЬ2 док. кул. потушкувати, стушкува
ти; -шьіць мяса стушкувати м’ясо.
УТЬІКАЦЦА1недок., УВАТКНУЦЦА /УТКНУЦЦА док. 1. у різн. знач, утикатися, уткнутися,
увіткнутися, устромлйтися, устромлюватися,
устромйтися; кап’е уткнулася у зямлю спис
уткнувся (увіткнувся, устромйвся) в землю;
-нуцца галавбю у падушку уткнутися (уві
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ткнутися, устромйтися, упхнутися) головою
в подушку; лбдка уткнулася у бераг човен
уткнувся (увіткнувся) в берег; 2. перен. утуп
люватися; утупитися; (розм.) упиратися, упер
тися, упинатися, уп’ястйся; -нуцца у кнігу
утупитися в кнйжку.
УТЬІКАЦЦА2 недок., УТКАЦЦА док. 1. (змен
шуватися внаслідок ткання) утикатися, утка
тися; 2. недок. пас. (уставлятися під час
ткання) утикатися. — Пор. утмкаць3.
УТЬІКАЦЬ1недок., УВАТКНУЦЬ і УТКНУЦЬ
док. утикати, уткнути, увіткнути; устромля
ти, устромлювати, устромйти; (ховати в щонебудь — ще) упихати, упхнути, (багато, усе)
повпихати; -нуць ігблку у клуббк уткнути
(устромйти, запхнути) голку в клуббк; -нуць
газету у кішЗню запхнути газету в кишеню;
-нуць галаву у падушку уткнути (увіткнути,
устромйти, упхнути) голову в подушку; 0 уткнуць нос (у што) упхнути (устромйти) ніс
(носа) (в що).
УТЬІКАЦЬ2 недок., УТЬІКАЦЬ док. розм. (натикувати велику кількість чого-небудь у щонебудь) витикати, вйтикати, затикати, затйкати, (багато, усе) позатикати; (розм.) обти
кати, обтйкати, (багато, усе) пообтикати; утьі-

каць падушачку ігблкамі вйтикати (затйкати,
обтйкати) подушечку голками.
УТЬІКАЦЬ3 недок., УВАТКАЦЬ і УТКАЦЬ док.
1. (уставляти за допомогою ткання) утикати,
уткати; 2. (виготовляти за допомогою ткан
ня) (док.) наткати, уткати; 3. (док.: укрити
тканим візерунком підряд) вйткати, уткати,
заткати; 3. (док.: прикрасити за допомогою
ткання) вйткати.
УХАБА ж . вйбій ч., вибоїна.
УХАБІНА ж . розм. вйбій ч., вибоїна; (обл.) за
бій ч., забоїна.
УХАБІСТАСЦЬ ж . вибоїстість.
УХАБІСТЬІ вибоїстий, ямкуватий; (обл.) забойний, забоїстий.
УХАВАНЬІ і УХОВАНЬІ 1. збережений; 2. схо
ваний, прихований, захований. — Див. ще
ухав&ць.
УХАВАЦЦА док. сховатися, приховатися; за
ховатися.
УХАВАЦЬ док. 1. зберегтй; у. чужмя рЗчьі збе
ре гтй чужі речі; 2. (не виявити, не виказати)
сховати, приховати; заховати.
УХАДЗЇЦЦА див. ухбджвацца.
УХАПЇЦЬ док. 1. схопйти, ухопйти; у. за рукау
схопйти (ухопйти) за рукав (за рукава);
2. розм. (захопити у своє користування) ухо
пйти; увірвати, урвати; 3. перен. схопйти,
ухопйти, (рідко) уловйти; у. думку схопйти
(ухопйти) думку; 4. розм. (поспіхом з їсти
що-небудь) ухопйти, схопйти, перехопйти;
5. розм. (устигнути) упоратися, попоратися;
раобтьі шмат, за дзень не ухбпіш роботи ба
гато, за день не впораєшся (не попораєшся).
УХВАЛА ж. 1. схвалення с.; 2. ухвалення с.,
затвердження с.
УХВАЛЕННЕ с. схвалення; 2. ухвалення, за
твердження.

УХВАЛЕНЬІ
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УХВАЛЕНЬІ 1. схвалений; 2. ухвалений, затвер
джений. — Див. ще ухвалйць.
УХВАЛЬНЬІ розм. схвальний; -ньія слбвьі
схвальні словд.
УХВАЛЙЦЦА недок. пас. схвалюватися; ухва
люватися, затверджуватися.
УХВАЛЙЦЬ недок., УХВАЛЇЦЬ док. 1. схва
лювати, схвалйти; -ліць пачьш схвалити по
чинання; 2. (санкціонувати) ухвалювати, ухвалйти, затверджувати, затвердити; -ліць план
ухвал йти (затвердити) план.
УХІЛ, -лу ч. І. у різн. знач, ухил; шкбла з маст&цкім -лам школа з мистецьким ухилом; адміністрацмйньї ухіл адміністратйвний ухил;
правьі ухіл політ, правий ухил; лбвьі ухіл по
літ. лівий ухил; 2. схил; вагбньї, пакінугмя на
ухіле незатармбжаньїмі, скраіфтіся з месца ва
гони, покйнуті на схйлі незагальмованими,
зрушили з місця; 3. техн. похил; у. сцянм
похил стінй.
УХІЛЕННЕ с . 1 . відхйлення, відхиляння, ухйлення, ухиляння; відвернення, відвертання;
2. (від прямого напряму) відхйлення, відхи
ляння; збочення, збочування; відбіг&ння;
відходження; 3. ухйлення, ухиляння, унйкнення, уникання.
УХІЛІСТА прислівн. ухйльно, (рідко) унйкливо.
УХЇЛІСТАСЦЬ ж. ухйльність, (рідко) унйкливість.
УХІЛІСТЬІ ухйльний, (рідко) унйкливий.
УХІЛЙЦЦА недок., УХІЛЇЦЦА док. 1. (відхо
дити, відсовуватися) відхилятися, відхилйти
ся, ухилятися, ухил йтися; відвертатися, від
вернутися; -ліцца ад уд&ру відхил йтися (ухилйтися, відвернутися) вщ уд£ру; 2. (відійти
від прямого напряму) відхилятися, відхил йти
ся; (убік — ще) збочувати, збочити; (від теми
— ще розм.) відбігати, відбігти; (перен. — ще)
відходити, відійтй; дарбга ухілілася упр&ва
дорога (шлях) відхилйлася (відхилйвся, збо
чила, збочив) управо; -ліцца ад к^рсу відхилйтися (відійтй) від курсу, збочити; -ліцца
ад тЗмьі відхилйтися (відійтй) від теми; 3. (пе
рен. (уникати) утлятися, ухилйтися (від чо
го), уникати, унйкнути (чого); -ліцца ад абавязкау ухилйтися від обов’язків; -ліцца ад раббтьі ухилйтися від роботи; унйкнути роботи.
УХОВАНЬІ див. ухав&нм.
УХОДАНЬІ розм. 1. вйснажений; знесйлений;
2. убйтий; 3. прогайнований, згайнований,
погайнований, розтрйньканий, протрйньканий, процйндрений, промайнований. — Див.
ще ухбдаць.

УХОДАЦЬ док. розм. вйснажити; знесйлити;
так -дала ягб хварбба так вйснажила (знесйлила) його хвороба; 2. убйти, (розм.) рішйти,
порішйти; 3. (промарнотратити, розм.) про
гайнувати, згайнувати, погайнувати, розтрйнькати, протрйнькати, процйндрити, промайнувати; у. усб грбшьі прогайнувати (згайну
вати і т. ін.) всі фоші; 4. (швидко з їсти)
ум’яти, умолотйти, злопати, строщйти; 0 ~цалі сі^ку крутйя гбркі прик. був кінь, та з’їздився; був голосок, та позички з’їли; булй ко
ралі, та пішлй далі, булй перли, та ся стерли.
УХОДЖВАННЕ с. упорування.

УЦІСКАЦЦА

УХОДЖВАЦЦА недок., УХАДЗІЦЦА док. (про
роботу) справлятися, справитися, управля
тися, управитися; (док.) упоратися, попора
тися; дзядзька ухадзіуся з раббтай дядько
вправився (впорався) з роботою.
УХОДЗІНЬІ, -дзін тільки мн. (новосілля) вхо
дини, вхідчини; запрасіць на Ухбдзіньї запро
сити на входини (вхідчини).
УХУТАНЬІ укутаний, угорнутий, угорнений.
— Див. ще уіф'ваць.

УХУТВАННЕ с. укутування, угортання.
УХУТВАЦЦА недок. звор., пас., УХУТАЦЦА док.
укутуватися, укутатися, угортатися, угорну
тися.
УХУТВАЦЬ недок., УХУТАЦЬ док. укутувати,
укутати, угортати, угорнути.
УЦАНІЦЬ див. уцЗньваць.
УЦВЯЛІЦЬ див. цвяліць.
УЦЕРПЕЦЬ див. уцярпбць.
УЦбЧКА ж. 1. (рідини, газу тощо) вйтік ч.; у.
інфармацьіі вйтік інформації; 2. (робочої си
ли. капіталів і т. ін.) відплйв ч.
УЦЕКІ тільки мн. утеча ж.; (незак. д. — зви
чайно) тікання с., утікання с.; у. недабітьіх
варбжьіх часцбй утеча недобйтих ворожих
частйн; у. з палбну утеча з полону.
УЦЕКЛЬІ обл. збіглий, утеклий; якйй (що) утік
(втік); -лая карбва корова, якй (що) втекла.
УЦЕС ч. (стрімка скеля) стрімчак, бескйд, бескбд, бескет.
УЦЙСІСТАСЦЬ ж. стрімчастість.
УЦЙСІСТЬІ стрімчастий.
УЦІНАЦЬ недок., УЦЙЦЬ1 док. (обрубавши,
робити коротшим) усікати, усіктй, утинати,
утнути, утяти, (багато, усе) повтинати; об
рубувати, обрубати, (багато, усе) пообрубу
вати.
УЦІРАЛЬНІК ч. обл. рушнйк.
УЦІРАЦЬ недок., УЦЕРЦІ док. 1. утирати, утер
ти; уцбрці мазь утерти мазь; 2. утир&ти, утер
ти, (багато, усе) повтирати; обтирати, обтер
ти, (багато, усе) пообтирати; уц&рці твар утер
ти (обтерти) облйччя; 0 уц&рці нос (кому) утер
ти носа (кому)', (іноді) узяти гору (над ким).
УЦЇСК, -ку ч. гніт, гноблення с.; утиски; у.
сл&бьіх утиски слабкйх; сацьійльньї ^гціск со
ціальний гніт, соціальне гнбблення.
УЦІСКАННЕ с і. (заглиблювання всередину)
утискання, утаскування; 2. (уміщування в
тісне) утискання, утйскування; упихання;
3. стйскування, стискання; ув’язування.
УЦІСКАЦЦА1недок., УЦІСНУЦЦА док. 1. (за
глиблюватися) утискатися, утйскуватися,
утйснутися; 2. (пробиратися) утискатися,
утйскуватися, утйснутися; бгатися, убгатися,
увібгатися; уціснуцца у натб^п утйснутися
(убгатися, увібгатися) в натовп; 3. за тягатися,
затягуватися, затяггйся, затягнутися, (про ба
гато, про все) позатягатися, позатягуватися;
уціснуцца папругай затяггйся (затягнутися)
поясом (паском); 4. недок. пас. утискатися,
утйскуватися, бгатися; упихатися; стйскуватися; ув’язуватися; утягуватися.
УЦІСКАЦЦА2 недок. пас. гнобйтися, пригноб
люватися, утйскуватися.

УЦІСКАЦЬ
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УЦІСКАЦЬ1 недок., УЦІСНУЦЬ док. 1. утис
кати, утискувати, утйснути, бгати, убгати,
увібгати; уціснуць кбрак у бутыльку утйснути
(убгати, увібгати) корок у пляшку; 2. (уміщу
вати) утискати, утаскувати, утйснути; бгати,
убгати, увібгати; (розм.) упихати, упхати, уві
пхнути, упхнути; уціснуць падушку у чамад&н
утйснути (убгати, увібгати, упхати, увіпхну
ти, упхнути) подушку у валізу; 3. (зменшува
ти в обсязі) стйскувати, стискати, стйснути,
(багато, усе) постйскувати, постискати; (зв ’язувати — ще) ув’язувати, ув’язати; уціснуць се
на на вбзе стйснути (притйснути) сіно на во
зі; уціснуць воз ув’язати віз (воза); 4. (утягу
вати) утискати, утаскувати, утйснути; утя
гувати, утягати, утягнути, утягти, (багато,
усе) повтягати, повтягувати; уціснуць галаву
у плёчы утйснути (утягтй) голову в плечі.
УЦІСКАЦЬ2 (обмежувати права і свободу ко-

го-небудь) гнобйти, пригноблювати; утаску

вати.
УЦЕНЕНЫ торг, знйжений [у ціні]. — Див.
ще уцЗньваць.

у ц д н ь в л ц ь недок., УЦАНІЦЬ док. торг, знй-

жувати ціну, знйзити ціну.
УЦЯЖАРАНЬІ техн. обважнений.
УЦЯЖАРВАЛЬНІК ч . спец, обважнювач.
УЦЯЖАРВАННЕ с. (дія) обважнення, (незак.
д. — ще) обважнювання.
УЦЯЖАРВАЦЦА недок. звор., пас., УЦЯЖАРЫЦЦА док. техн. обважнюватися, обваж
нитися.
УЦЯЖАРВАЦЬ недок., УЦЯЖАРЬІЦЬ док.
техн. обважнювати, обважнйта; -рыць канструкцьно обважнйта конструкцію.
УЦЯКАЦЬ1недок., УЦЯЧЬІ док. утікати, утектй, уливатися, улйтися, увіллятися, (рідше)
упливати, упливтй, уплистй; руч&й ~к£е у
річку струмок утікає (уливається) в річку.
УЦЯКАЦЬ2 недок., УЦЯЧЙ док. у різн. знач.
тікати, утікати, утекти, (про багатьох, про
всіх) повтікати; уцячы з дбму утектй з дому;
уцячы з палбну утектй з полону; заяц уцёк у
лес заєць утік у ліс.
УЦЯПЛЁННЕ с утеплення, (незак. д. — ще)
утеплювання.
УЦЯПЛИЛЬНІК ч. техн. утеплювач.
УЦЯПЛЙЛЬНЬІ утеплювальний.
УЦЯПЛЙЦЦА недок. утеплюватися, утеплятися.
УЦЯШіЯЦЬ недок., УЦЯПЛІЦЬ док. утеплю
вати, утепляти, утеплйти.
УЦЯРПЁЦЬ і УЦЁРПЕЦЬ док. утерпіти, стер
піти.
УЦЙТЬV розм. усічений, утятий, обрубаний. —

УЧАШЧАЦЦА
прик. як вйметено, мов хто вймів, анічогі

сінько немає; порожнісінько, хоч покотйсь.
УЦЯШАЦЬ недок., УЦЕШЬІЦЬ док. тішити,
утішати, утішити; (розм.) потішати, потіши
ти, розраджувати, розрадити; (дитину — ще)
забавляти, забавити, (багатьох, усіх) позабав
ляти; уцбшьіць дзіця утішити (розрадити, за
бавити) дитйну (дитя); я& пісьмб нас уцбшмла
й лист нас утішив (потішив, розрадив).
УЦЯШФННЕ с. 1. (дія) утішання; розважан
ня; забавляння; 2. (стан) утіха ж., потіха ж.;
розрада ж.
УЧАПЇЦЦА див. учіплівацца.
УЧАРНбЛЬІ 1. (про людину) вйснажений, змар

нілий; 2. розм. почорнілий, зчорнілий. —
Див. ще учарнець.
УЧАРНЙЦЬ док. 1. (про людину) вйснажитися;
змарніти, спасти з лиця (на виду, з тіла);
(розм.) учорніти; 2. розм. почорніти, почорнішати, зчорніти; (трохи) причорніти.
УЧАРСЦВЕЛЬІ зачерствілий; у. хлеб зачер
ствілий хліб. — Див. ще учарсцв&ць.

УЧАРСЦВЕЦЬ див. чарствець.
УЧАРЦІЦЬ див. учЗрчваць.
УЧАСАНЬІ і УЧЗСАНЬІ тесл. стесаний, під
тесаний. — Див. ще учЗсваць.
УЧАСАЦЬ док. див. учЗсваць.
УЧАСТАВАНЬІ почастований, пригощений.
— Див. ще участав4ць.
УЧАСТАВАЦЬ док. 1. почастувати, пригостйти; 2. перен. розм. почастувати; у. пугай по

частувати (пригостйти) батогом (пугою).

УЧАСТАК, -тка ч. 1. (частина землі, поверхні
чого-небудь) ділянка ж.; зямбльньї участак зе
мельна ділянка; у. ск^рьі ділйнка шкіри;
2. (адміністративна) дільнйця ж.; вмбарчьі
участак вйборча дільнйця; урачЗбньї уч&стак
лікарська дільнйця; 3. (частина виробництва,
цеху) дільнйця ж.; 4. ділянка ж., галузь ж.',
в&жньї уч&стак раббтьі важлива галузь робо
ти; адказньї участак раббтьі відповідальна ді

лянка роботи; 5. військ, дільнйця ж., ділйн
ка; у. зараження ділянка (дільнйця) заражен
ня; 6. істор. відділок; паліційскі уч&стак поліційний (поліцейський) відділок.
УЧАСТКОВЬІ 1. прикм. дільнйчний; ~вая вьібарчая камісія дільнйчна вйборча комісія; у.
урач дільнйчний лікар; 2. прикм. ділйнковий;
у. агранбм ділйнковий агроном; 3. у знач,
імен. розм. (міліціонер) дільнйчний.
УЧАСЦІЦЦА див. учашчацца.
УЧАСЦІЦЬ див. учашч&ць.
УЧАТЬІРОХ прислівн. (тільки про чоловіків або
тільки про жінок) учотирьох.

Див. ще уцінаць.
УЦЙТЬІ2 обл. 1. ударений; 2. укушений, ужа
лений. — Див. ще уцяць.
УЦЙЦЬ1 див. уцінаць.
УЦЙЦЬ2 док. обл. 1. ударити; хльоснути; у.

УЧАЦВЯРЬІХ прислівн. (про осіб різної статі

2. (про комах) укусйти, ужал йти; (розм.)
жигнути, уджиґнути; (обл.) стрікнути; мянё
уцяу авадзёнь мене вкусйв гедзь; 3. (почати
грати на чому-небудь) ушкварити, ушпарити,
і^шстити, учесати, урізати; 0 ні уцяць ні узяць

УЧАШЧАЦЦА недок. звор. пас., УЧАСЦІЦЦА

папружкай ударити (хльоснути) ремінцем;

або про істот с. роду) учотирьох.

УЧАШЧАНЬІ 1. дієприкм. якйй (що) стає час

тішим; прискорений, пришвидшений; 2. у
знач, прикм. прискорений, пришвидшений.
— Див. ще учашч&ць.

док. 1. (ставати частішим) частішати, по
частішати, робитися частішим, зробйтися
частішим; 2. прискорюватися, прискорити
ся, пришвидшуватися, пришвидшитися.

УЧАШЧАЦЬ
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УЧАШЧАЦЬ недок., УЧАСЦЇЦЬ док. 1. робйти частішим, зробйти частішим; 2. приско
рювати, прискорити, пришвидшувати, приш
видшити.
УЧОТ, -ту ч. (реєстрація) облік; браць на учот
брати на облік; зняць з -ту зняти з обліку;
стаць на учот стати на облік.
УЧОТНЬІ (який стосується реєстрації) обліко
вий; -ная к&ртка облікова картка.
УЧОТЧЫК ч. обліковець.
УЧОТЧЬІЦА ж. обліковець ч.
УЧУБКЇ: узяцца учубкі а) учепйтися одне в од
ного (одйн в одного, одна в одну); б) перен.
(у суперечці тощо) зчепйтися, стятися, зітну
тися.
УЧУТЫ розм. 1. розчутий, дочутий, розслуха
ний; 2. почутий, відчутий. — Див. ще учуць.
УЧУЦЬ док. розм. 1. розчути, дочути, розслу
хати; (розм.) дочутися; у. далёкую гамбнку
розчути (дочути, розслухати) далекий гомін;
праб&ч, я не усё учуу, што ты сказку пробач
(вйбач), я не все розчув (дочув, розслухав),
що ти сказав; 2. почути, відчути; звер учуу
небяспёку звір відчув небезпеку; у. добразычлівасць у гбласе почути (відчути) доброзйчл ивість у голосі.
УЧФПІСТА прислівн. 1. чіпко, цупко; 2. перен.
цупко; уперто; наполегливо.
УЧЗПІСТАСЦЬ ж. 1. чіпкість; 2. перен. цуп
кість; упертість; наполегливість.
УЧЭШСТАХВОСТЫЯ імен. мн. зоол. чіпко
хвості.
УЧФПІСТЬІ 1. чікйй, цупкйй; -тыя пальцы
чіпкі (цупкі) пальці; 2. перен. цупкйй; упер
тий; наполегливий; у. чалавёк цупка (уперта,
наполеглива) людйна; -тыя вбчы цупкі очі.
УЧЙПЛІВАЦЦА недок., УЧАПІЦЦА док.
1. чіплятися, учепйтися, (про багато, про ба
гатьох) повчіплюватися; -піцца рукамі за
куст учепйтися руками за кущ; -піцца адзін
аднаму у валасы учепйтися одйн одному у
волосся; 2. зачіплюватися, зачіплятися, зачепйтися; лёска учапілася волосінь зачепйлася; -піцца вбссю калёс за варбты зачепйтися віссю коліс за ворота; ён за мной -піуся
він за мною вчепйвся; -піцца за думку уче
пйтися за думку.
УЧФРЧАНЬІ укреслений. — Див.
учЗрчваць.
УЧФРЧВАЦЦА недок. пас. укреслюватися.
УЧФРЧВАЦЬ недок., УЧАРЦЇЦЬ док. укрес
лювати, укреслити.
УЧЁСАНЫ див. учас&ны.
УЧЭСВАЦЬ недок., УЧАСАЦЬ док. тесл. сті
сувати, стесати, підтісувати, підтесати.
УШАЛОПАЦЬ док. 1. розм. уторопати, розто
ропати, розчовпати, розшолопати, розчолопати; (рідко) розкумекати; 2. обл. убйти в го
лову (що), утовкмачити в голову (що), уки
нути в голову (що).
УШАСЦЁХ прислівн. (тільки про чоловіків або
тільки про жінок) ушістьох.
УШАСЦЯРЬІХ прислівн. (про осіб різної статі
або про істот с. роду) ушістьох.
УШМАЛЬЦАВАНЬІ засмальцбваний. — Див.
ще ушмальцбуваць.

УШМАЛЬЦОУВАЦЦА недок., УШМАЛЬЦАВАЦЦА док. засмальцьовуватися, засмаль

цюватися.

УШМАЛЬЦОУВАЦЬ недок., УШМАЛЬЦАВАЦЬ
док. засмальцьовувати, засмальцювати.
УШГШіЕНЬІ застебнутий, застебнений, защебнутий. — Див. ще ушпільваць.
УШПІЛЬВАЦЦА недок., УШ ПІЛЇЦЦА док.
1. застібатися, застебнутися, (про багатьох)
позастібатися; защібатися, защібуватися, защебнутися; 2. перен. розм. чіплятися, учіп
люватися, учепйтися, (про багатьох) повчіп
люватися; 3. недок. пас. засіватися, засіюва
тися, усіватися; усипатися; укриватися.
УШПІЛЬВАЦЬ недок., УШ ПШ ІЦЬ док. 1. за
стібати, застебнути, (багато, усе) позастіба
ти; защібати, защібувати, защебнути; 2. розм.
стьобати, стьобнути; -ліцьразбк пугай стьоб
нути раз пугою (батогом); з. док. перен. розм.
(покритикувати, зробити догану) вйчитати,
пробрати, пошпетити; 4. недок. розм. (густо
вкривати) засівати, засіювати, усівати; уси
пати; укривати.
УШПІЛЙНЬІ розм. засіяний, усіяний; усйпаний; укрйтий, (про багато) повкрйваний. —
Див. ще ушпіляць.

УШ ПШ ІЦЬ док. розм. (густо вкрити) засіяти,
усіяти; усйпати; укрйти, (багато) повкрива
ти; у. альббм маркамі укрйти альбом марка
ми; вераб’і ушпілялі усю страху горобці засі
яли (всіяли, вкрйли) весь дах (усю стріху).
УШРУБАВАНЬІ 1. угвйнчений, укручений;
2. скріплений гвинтами. — Див. ще ушруббуваць.

УШРУБОВАННЕ с. 1. угвйнчування, укручу
вання; 2. скріплення гвинтами.
УШРУБОУВАЦЦА недок., УШРУБАВАЦЦА
док. 1. угвйнчуватися, угвинтйтися, укручу
ватися, укрутйтися; 2. недок. пас. угвйнчува

тися, скріплюватися гвинтами.
УШРУБОУВАЦЬ недок., УШРУБАВАЦЬ док.

1. угвйнчувати, угвинтйти, укручувати, укрутйти; 2. скріплювати гвинтами, скріпйти
гвинтами.
УШТУКАВАНЬІ розм. прироблений, уставле
ний, уроблений. — Див. ще уштукаваць.
УШТУКАВАЦЬ док. розм. приробйти, устави
ти, (рідше) уробйти.
УШТУРХНУТЬІ уштовхнутий; упхнутий, уві
пхнутий. — Див. ще у ш т у р х б у в а ц ь .
УШТУРХОУВАЦЬ недок., УПГГУРХНУЦЬ док.

уштовхувати, уштовхнути; упихати, упхати,
увіпхнути, упхнути, (багато, усе) повпихати.
УШЧАМЛЙЦЦА і УШЧФМЛІВАЦЦА недок.,
УШЧАМЇЦЦА док. 1. прищйкуватися, при
щи кнутися, прищйпуватися, при щипнутися;
затискатися, защемлятися, защемитися, ущем
лятися, ущемйтися; палец -міуся палець прищикнувся (прищипнувся, защемйвся, ущемйвся); 2. (у што) застрявати, застряти, (про
багато) позастрявати; застрягати, застрягну
ти, застрягти, (про багато) позастрягати; парася ушчамілася у плот порося застряло (за
стрягло) в тину (в паркані, в плоту, в плоті);
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3. недок. пас. прищйкуватися, прищйпуватися; затискатися, защемлятися, ущемлятися.
УШЧАМЛЙЦЬ недок,., УШЧАМЇЦЬ док. 1. прищйкувати, прищикнути, прищйпувати, при
щипнути, защемляти, защемйти, ущемляти,
ущемйти; придушувати, придушйти, придав
лювати, придавйти; -міць палец у дзвёры
прищикнути (прищипнута, придушйти, при
давйти / т. ін.) палець дверйма; 2. перен.
(права, можливості тощо) обмежувати, об
межити; —міць у правах обмежити в правах;
зачіпати, зачепйти; уражати, уразйти; -міць
самалюбства зачепйти (уразйти) самолюб
ство; 3. перен. (ставити в незручне станови
ще) уражати уразйти; зачіпати, зачепйти;
4. розм. запрягати, запрягтй, ( багатьох, усіх)
позапрягати; -міць у аглбблі запрягтй в го
лоблі; 0 -міць хвост (кому) прищемйти хвос
та (хвіст кому).
УШЧАПЁРВАЦЦА недок., УШЧАПЁРЫЦЦА
і УШЧАРФПІЦЦА док. (за што) чіплятися,
учіплюватися, учепйтися, (про багатьох) повчіплюватися (за що); схоплюватися, схопйтися; хлбпцы ушчапёрьшся за мяшбк хлопці
вчепйлися за мішок (за мішка).
УШЧУВАННЕ с. докір ч.; закид ч.
УШЧУВАЦЬ недок., УШЧУЦЬ і УШЧУНУЦЬ
док. докоряти, докорйти, дорікати, дорікну
ти, робйти докір, зробйти докір.
УШЧУНАК, -нку ч. 1. кара ж., покарання с.;
догана ж.; србдкі ушчунку засоби кари (по
карання); 2. докір; закид; асыпаць каго-нёбудзь ушчункамі осйпати докорами.
УШ ЧЫКНУЦЬ див. шчыкаць.

УШЧЬІЛЬНЙЛЬНІК ч. техн. ущільнювач.
УШЧЬІЛЬНЙЦЬ недок., УШЧЬІЛЬНЇЦЬ док.
ущільнювати, ущільнйти, (док.) пощільнйти;
~нщь раббчы дзень ущільнйти робочий день;
~нщь глёбу ущільнйти фунт; -ніць жыхарбу
ущільнйти мешканців.
УШЧФРБНЬІ (про місяць) щербатий, ущерб
лений.

ФАПЬГАВАНЫ

УШЬІВАЦЦА1недок., УШЬІЦЦА1док. 1. (зву
жуватися або коротшати) ушиватися, ушйтися; 2. недок. пас. ушиватися.
УШЬІВАЦЦА2 недок., УШЬІЦЦА2 док. прям.,
перен. розм. (потрапляти через силу) улазити,
улізати, (про багатьох, про всіх) повлазити,
повлізати; утісуватися, утесатися, затісува
тися, затесатися; ушьпдца у натб^п улізти
(утесатися, затесатися) в натовп; ушьщца у
чужую кампанію улізти (утесатися, затесати
ся) в чужу компанію.
УШЬІВАЦЬ недок., УШЬІЦЬ док. 1. ушивати,
ушйти; ушмць рукйу ушйти рукав; 2. приши
вати, пришйти, (багато, усе) попришивати;
ушьщь гузік пришйти ґудзик (ґудзика);
2. (зменшувати розміри чого-небудь) ушива
ти, ушйти; ушьіць сукбнку у ткліі ушйти сук
ню в талії.
УШЬІРКІ /УШЬІРЬІНЮ прислівн. завшйршки.
УШЬіУКА ж. 1. (дія) ушиття с., (незак. д. —
ще) ушивання с.; 2. (вставка) ушйвок ч., (рід
ко) ушйвка.
УЯДАЦЬ недок., УЕСЦІ док. 1. (перев. із запе
реченням «не»; змогти їсти) з’їдати, з’їсти,
кусати, вкусйти; такбе саленае, што не уясі
таке солоне, що не з’їсй (не вкусиш); 2. до
шкуляти, дошкулити, допікати, допектй,
уражати, уразйти; ну і уеу жа я ягб сягбння
ну й дошкулив (допік) я йом^ сьогодні.
УЙЛАВЕЦЬ док. розм. (зарости бур ’янами,
травою) задернйтися, стати перелогом.
УЯУЛЕННЕ с. 1. уява ж., (процес) уявлення;
сіла уяулбння сйла уяви; г$та тблькі твае
уяуленне це тільки твоя уява; 2. (розуміння,
знання чого-небудь) уявлення; мець у. аб
чьім-небудзь мати уявлення про що-небудь;
прадузятьія уяуленні упереджене уявлення;
3. філос. психол. уявлення; працЗс -ння про
цес уявлення.
УЯУЛЙЦЬ недок., УЯВІЦЬ док. уявляти, уявйти; 0 уяві саб£ уявй собі.

Ф
ФАЕ невідм. с. фойє.
ФАЕРАЧНЬІ конфорковий.
ФАЕРКА ж . конфорка.
ФАЗА ж. у різн. знач, фаза; мбсяц уступіу у
друї^ю ф&зу місяць уступйв у другу фазу; ф.
хістання маятніка фаза коливання маятника;
фази спл&ву фази сплаву.
ФАЗАПАКАЗАЛЬНІК ч . техн. фазопокажчик.
ФАЗАПЕРАУТВАРАЛЬНІК ч. техн. фазопере
творювач.
ФАКЕЛ ч. у різн. знач, смолоскйп, факел.
ФАКЕЛЬШЧЬІК ч. смолоскйпник, факельник.

ФАКУСІРАВАННЕ с. фіз. та ін. фокусування.
ФАКУСЇРАВАЦЬ недок. і док. фіз. та ін. фо
кусувати.
ФАКУСІРОУКА ж . фіз. та ін. фокусування с.
ФАЛЬБОНА ж . шлярка, оборка (на подолі).
ФАЛЬБОНІСТЬІ зі шлйрками, з оборками.
ФАЛЬВАРАК, -рка ч. фільварок.
ФАЛЬВАРКОВЕЦ, -кбуца ч. розм. власник
(мешканець) фільварку.
ФАЛЬВАРКОВЬІ фільварковий.
ФАЛЬГАВАНЬІ фольгований.

ФАЛЬГАУШЧЬІК
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ФАЛЬГАУШЧЬІК, -ка н. (спеціальність) фоль
гівник.
ФАЛЬГАУШЧЬІЦА ж. (спеціальність) фольгівнйця.
ФАЛЬКЛОР, -ру ч. фольклор.
ФАЛЬКЛОРНА-ПЕСЕННЬІ фольклорно-пісенний.
ФАЛЬЦАВАЦЬ недок. спец, фальцювати.
ФАЛЬЦОУКА ж. спец, фальцювання с.
ФАЛЬЦОУіНЧЬІК ч. фальцювільник.
ФАЛЬЦОУШЧЬІЦА ж. фальцювальниця.
ФАЛЬШ, род. ф&льшу ч. у різн. знач, фальш ч. і ж.
ФАМІЛЬЙРНІЧАЦЬ недок. розм. поводитися
фамільярно; (розм.) бути запанібрата.
ФАМІЛЬЙРНЬІ фамільярний; (розм.) пані
братський.
ФАНАБ^РЛІВА / ФАНАБФРЬІСТА прислівн.
розм. пихато, бундючно; чванькувато, чваньковйто, (розм.) фанаберисто.
ФАНАБЙРЛІВАСЦЬ / ФАНАБЙРЬІСТАСЦЬ
ж. розм. пихатість, бундючність; чванькува
тість, чваньковйтість.
ФАНАБЙРЛІВЬІ /ФАНАБ&РЬІСТЬІ розм. пи
хатий, бундючний; чванькуватий, чваньковйтий, (розм.) фанаберистий.
ФАНАБдРЬІЦЦА недок. розм. чванитися, ве
личатися, пишатися, хизуватися.
ФАНАБФРЬІЯ ж . розм. фанаберія.
ФАНЕРА ж . у різн. знач, фанера.
ФАНЕРОУКА ж . стол. фанерування с.
ФАНЕРОУШЧЬІК ч. спец, фанерувальник.
ФАНЕРОУШЧЬІЦА ж . спец, фанерувальниця.
ФАНТАЗЇРАВАННЕ с. фантазування.
ФАНТАЗІРАВАЦЬ недок. фантазувати.
ФАНТАЗІЯ ж. 1. фантазія; (вигадка — ще) химбра, мрія; (здатність уявляти — ще) уява;
баг&тая ф. багата фантазія; багата уява;
прийшла у галаву ф. прийшла в голову фан
тазія (химера); 2. муз., літ. фантазія.
ФАРБА ж. 1. фарба; акварЗльньїя ~бм аква
рельні фарби; 1. ~бьі мн. (тон, колір, коло
рит) барви, колір ч., кольорй; цьмяньїя ~бьі
туманнай раніцьі тьмяні барви (кольорй) ту
манного ранку; 3. ~бьі мн. перен. (виражальні
засоби мови, музики тощо) барви; прамбва
бмл& ббдная -бамі промова була бідна на
барви; 0 згусціць ~бьі згустйти барви; пере
більшити, перебрати міри (міру).
ФАРБАВАЛЬНІК ч . барвнйк.
ФАРБАВАЛЬНЬІ 1. (який стосується фарбу
вання) фарбувальний; ф. цзх фарбувальний
цех; 2. (призначений для фарбування) фарбу
вальний; ф. апар&т фарбувальний апарат;
з. (який містить у собі фарбу) барвнйй; ~нае
рЗчьіва хім. барвнйк.
ФАРБАВАЛЬНЯ ж. фарбувальня, фарбарня.
ФАРБАВАЛЬШЧЬІК ч . фарбар.
ФАРБАВАПЬШЧЬІЦА ж . фарбарка.
ФАРБАВАНЬІ прикм., дієприкм. фарбований.
— Див. ще фарбав&ць.
ФАРБАВАЦЬ недок. фарбувати, (розм.) красйти; ф. штьікбтнік фарбувати штахети; ф. валасьі фарбувати волосся.

ФАРСУНШЧЬІК

ФАРБАЦЕР ч. спец. 1. (робітник) фарботер
ник; 2. (знаряддя) фарботер.
ФАРБАЦЕРКА ж. спец, фарботерка.
ФАРБОУНІК, -ку ч. бот. вайда ж., синйльник.
ФАРМАВАННБ с. спец, формування.
ФАРМАВАНЬІ і ФАРМОВАНЬІ спец, формо
ваний. — Див. ще фармаваць.
ФАРМАВАЦЦА недок. звор., пас. спец, форму
ватися.
ФАРМАВАЦЬ недок. спец, формувати; ф. цЗглу
формувати цеглу.
ФАРМІРАВАННЕ с. формування; ф. кабінета
формування кабінету; вбінскія ~нні військові
формування.
ФАРМІРАВАНЬІ / ФАРМІРОВАНЬІ формо
ваний. — Див. ще фарміраваць.
ФАРМІРАВАЦЦА недок. у різн. знач, формува
тися; характар -руецца пад уплмвам навакбльнага асяроддзя характер формується під
вплйвом навколишнього середовища (довкіл
ля); дзяучьша тблькі пачала ф. дівчина тільки
почала формуватися; полк -вауся дбуга полк
формувався довго.
ФАРМІРАВАЦЬ недок. у різн. знач, формувати;
. ур£д формувати уряд; ф. чмгуначньї саст&у
ормувати залізнйчний поїзд (ешелон).
ФАРМІРОВАЧНЬІ формувальний, формівнйй.
ФАРМІРОУКА ж . формування с.
ФАРМОУКА ж . 1. (дія) техн. формування с.\
2. форма.
ФАРМОУШЧЬІК ч. формувальник, формівнйк.
ФАРМОУШЧЬІЦА ж . фюрмувільниця, фор-

$

МІВНЙЦЯ. м

ФАРМУЛЕУКА ж . у різн. знач, формулювання с.
ФАРМУЛІРОУКА ж. (сформульована думка)
формулювання с.
ФАРМУЛЯВАНЬІ формульований, (док.) сфор
мульований.
ФАРМУЛЯВАЦЬ недок. формулювати.
ФАРСІРАВАЦЬ недок. і док. у різн. знач, фор
сувати; ф. развіцце прамьіслбвасці форсувати
розвиток промисловості; ф. гблас форсувати
голос; ф. рак^ військ, форсувати річку.
ФАРСІРОУКА ж. (дія) форсування с.
ФАРСЇСТА прислівн. розм. чванлйво; пихато,
пихлйво; франтувато, дженджурйсто.
ФАРСЇСТАСЦЬ ж. розм. жевжикуватість, чванлйвість; пихатість; франтуватість, дженджурйстість.
ФАРСЇСТЬІ і ФАРСОВЬІ розм. жевжикуватий,
чванлйвий; пихатий, (розм.) пихлйвий; фран
туватий, дженджурйстий.
ФАРСЇЦЬ недок., ФАРСАНУЦЬ і ФАРСНУЦЬ
док. однокр. розм. 1. (яскраво, помітно, з ши
ком і т. ін. одягатися, носити що-небудь
тощо) ходйти, походйти, красуватися, кра
сувати, покрасуватися; (розм.) хверцювати,
похверцювйти; 2. (чим) хизуватися, похизу
ватися; (розм.) шикувати, шикнути, пошику

вати; -сіць гадзіннікам хизуватися (шикува
ти) годйнником.
ФАРСУН, -на ч. розм. жевжик, ферт.
ФАРСУНКА ж. техн. форсунка.
ФАРСУНШЧЬІК ч. форсунник.
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ФАРСУНШЧЫЦА ж. форсунниця.
ФАРСУХА ж. чепуруха, дженджеруха, джен
джуриста, жёвжик «*., ферт ч.
ФАРФОР, -ру ч. фарфор, порцеляна ж.\ ваза
з -ру ваза з фарфору (з порцеляни); калёкцыя -ру колекція фарфору (порцеляни).
ФАРФОРАВЫ фарфоровий, порцеляновий; ф.
завбд фарфоровий (порцеляновий) завод;
-выя ізалятарьі фарфорові (порцелянові) ізо
лятори.
ФАРФОРА-ФАЙНСАВЫ фарфоро-фаянсовий.
ФАСА ж. розм. діжка; (велика — ще) кадіб ч.,
кадівб ч.
ФАСАВАНЫ і ФАСОВАНЫ фасований. —Див.
ще фасаваць.

ФАСАВАЦЬ недок. фасувати.
ФАСКА ж. 1. спец, фаска; 2. розм. діжечка; ка
дібець ч. — Пор. ф&са.
ФАСОЛЕВЫ квасолевий, (розм.) квасоляний.
ФАСОЛЕУб ОРАЧНЫ квасолезбирйльний.
ФАСОЛІНА ж. (одне зерно квасолі) квасолйна.
ФАСОЛЬ ж. обл. квасоля.
ФАСОЛЯ ж. квасоля.
ФАСОН, -ну ч. у різн. знач, фасон; ф. сукенкі
фасон сукні; трымаць ф. розм. тримати (дер
жати) фасон.
ФАСОННАЛ1ЦЁЙНЫ мет. фасонноливарний.
ФАСОНШЧЫК ч. фасонник.
ФАСОНШЧЬІЦА ж. фасонниця.
ФАСОУКА ж. фасування с.
ФАСОУШЧЬІК ч. фасувальник.
ФАСОУіІІЧЬІЦА ж. фасув&льниця.
ФАСТРЫ ГА ж. крав. 1. (дія, спосіб шиття) на
метування с.\ (петель — звичайно) обкидання
с.; 2. (нитка) жива нйтка.
ФАСТРЬІГАВАННЕ с . крав, (дія) наметування;
(петель — звичайно) обкидання.
ФАСТРЬІГАВАЦЦА недок. пас. крав, намету
ватися; обкидатися.
ФАСТРЫГАВАЦЬ недок., ПРАФАСТРЫГАВАЦЬ док. наметувати, наметати; (петлі —
звичайно) обкидати, обкйдати, (багато, усе)
пообкидати.
ФАСФАРАСЦЙРАВАННЕ с. спец, фосфорес
ціювання.
ФАСФАРАСЦЙРАВАЦЬ недок. спец, фосфо
ресціювати, фосфорувати, фосфорйтися.
ФАСФАРАСЦЭНЦЫЯ ж. спец, фосфоресцен
ція.
ФАТЙГА ж. обл. неспокій ч., занепокбєння с.,
непокоєння с., тривога; турбота, турбування
с., клопіт ч.; 0 не в&рта за -гу шкода й праці;
шкурка вйчинки не варта; не стане шкурка
за вйчинку.
ФАТЬІГАВАЦЦА недок. обл. турбуватися, кло
потатися, непокоїтися.
ФАЦЙТ ч. обл. комік, блазень, блазнюк, шту
кар.
ФАЦЕТНА прислівн. обл. комічно, кумедно,
смішно.
ФАЦФТНАСЦЬ ж. обл. комічність, кумедність.
ФАЦЙТНЫ обл. комічний, кумедний, смішнйй.

ФІНЦІЦЬ

ФАЦФЦІЯ ж. 1. літ. фацеція; 2. у знач. прис.
розм. сміх ч., сміхоті, кумедія.
ФАШЙСТ ч. фашйст.
ФАШЬІСТОУСКІ і ФАШЙСЦКІ фашйстський, (рідко) фашйстівський.
ФЕАДАЛ ч. істор. феодал.
ФЕАДАЛЬНА-ПРЬІГОННІЦКІ феодально-кріпоснйцький.
ФЕАДАЛЬНЬІ феодальний; ф. лад феодаль
ний лад.
ФЕЛОНЬ ж. церк. рйза, фелон ч.
ФЕЛЬЕТАНЇСТ ч. фейлетоніст.
ФЕЛЬЕТАНЇСТКА ж. фейлетоністка.
ФЕЛЬЕТОН ч. фейлетон.
ФЕЛЬЕТОННЬІ у різн. знач, фейлетонний.
ФЙЛЬЧАР ч . фельдшер.
ФЕЛЬЧАРСКІ фельдшерський.
ФЕЛЬЧАРЬІЦА ж. розм. фельдшерка.
ФЕХТАВАЛЬШЧЬІК ч . фехтувальник.
ФЕХТАВАЛЬШЧЬІЦА ж . фехтувальниця.
ФЕХТАВАЦЬ недок. фехтувати.
ФЕН, род. фену ч. метеор, фен.
ФІГА1ж. 1. (дерево) фіга, смоківнйця, інжйр ч.\
2. (плід цього дерева) фіга, інжйр ч., смоква.
ФІГА2 ж. розм. дуля, фіга; 0 паказаць (вйставіць) фігу дати (тйкнути, зібгати, скрутйти,
зсукати) дулю; ф. з маслам, ф, на талбрцьі
дуля з маком; фігу з’бсці дулю з їсти, облизня
піймати (спіймати, з’їсти, вхопйти, дістати,
скуштувати).
ФІЗКУЛЬТУРА ж. фізкультура; лячЗбная ф.
лікувальна фізкультура.
ФІЗКУЛЬТУРНЬІ фізкультурний.
ФІЗРУК, -ка ч. (викладач фізкультури) фізорг
(фізкультурний організатор), фізкерівнйк (керівнйк фізкультури), учйтель фізкультури.
ФІЛЕНГА ж . стол. фільонка.
ФІЛІГРАНШЧЬІК ч . філігранник.
ФІЛІГРАНЬ ж. у різн. знач, філігрань.
ФІЛІРАВАЦЬ недок. у різн. знач, філірувати.
ФІЛІРОУКА ж . філірування с.
ФЇЛЬКАУ: -кава грамата фільчина грамота.
ФІЛЬМ ч. фільм; іткавьі фільм звуковйй фільм;
дакумент&льньї ф. документальний фільм;
калярбвьі ф. кольоровий фільм.
ФІЛЬМАВЬІТВОРЧАСЦЬ ж . фільмовиробнйцтво с.
ФІЛЬТР ч. фільтр.
ФІЛЬТРОУНЬІ прикм. фільтрівнйй; ф. вірус
фільтрівний вірус.
ФІЛЯНГОВЬІ стол. фільонковий, фільбнчастий.
ФІНЦІКЛіОШКА ж. розм. 1. (ігоашка, прикра
са) витребенька, дрібничка; 2. звичайно мн.
-к і (пусті слова, вчинки) дурнйці; 3. (несер
йозна жінка, яка тільки й думає про дорогий
і модний одяг, розваги тощо) вертйхвістка, ше-

лйхвістка, шалапутка; чепуруха, франтйха.
ФІНЦІЦЬ недок. розм. 1. хитрувати, хитрйти,
крутйти; (діяти, говорити ухильно) викручу
ватися, крутитися; 2. (перед ким — підлещу
ватися) запобігати (перед ким); упад&ти (коло
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кого, за ким); 3. (поводитися легковажно) роз

важатися, забавлятися, бавитися.
ФІРМА ж. прям., перен. фірма.
ФЇРМАВЬІ / ФЇРМЕННЬІ фірмовий; ф. магазін фірмовий магазин.
ФГГАФТОРА ж . біол. фітофтора.
Ф1ТАФТОРАУСТ0ЙЛ1ВЫ фітофторостійкий.
ФЛАГ н. прапор; (заст., урон, корогва ж., (рід
ко) корогов ж.; дзяржауны ф. державний пра
пор; бёлы ф. білий прапор; 0 пад флагам (ча
го) під прапором (яким, ного), під корогвою
(якою, ного); застацца за флагам а) спорт, залишйтися (лишйтися) за прапором; б) перен.
залишйтися (лишйтися) позаду, відстати.
ФЛАГАВЫ прапорний, прапорбвий.
ФЛАЖКОВЫ прапорцевий.
ФЛАЖОК, -жкк ч. зменш, прапорець; (заст.
урон.) короговка ж.
ФЛАНК н. військ, заст. фланк.
ФЛАНКЇРАВАННЕ с. військ, заст. фланкування.
ФЛАНКІРАВАЦЬ недок. і док. військ, заст.
фланкувати.
ФЛАНКЇРУЮЧЬІ прикм. військ, заст. фланкувальний; ф. агбнь фланкувальний вогонь.
ФЛАЦІРАВАННЕ с. гірн. флотація ж., флоту
вання.
ФЛАЦЇРАВАЦЬ недок. гірн. флотувати.
ФЛЮАРЭСЦЙРАВАЦЬ недок. фіз. флуорес
ціювати.
ФЛЮАРЭСЦЫРУЮЧЫ прикм. фіз. флуоресЦІЮВШІЬНИЙ.

ФЛЮАРЭСЦФНЦЫЯ ж. фіз. флуоресценція.
ФЛЮГАРКА ж. 1. мор. прапорець н., флюгар
ка; 2. техн. та ін. флюгер н.
ФЛЮГЕР н. у різн. знан. флюгер.
ФЛЯНС н. сад. 1. одн£ рослина розсади; саджа
нець; 2. (бінний пагін) паросток, парость ж.
ФЛЯНСАВАННЕ с . 1. розсаджування; 2. па
синкування.
ФЛЯНСАВАЦЬ недок. 1. розсаджувати саджан
ці; 2. пасинкувати.
ФОК н. мор. фок.
ФОК-МАЧТА ж. мор. фок-щогла.
ФОНД, род. фбвду н. у різн. знан. фонд; ф.
зараббтнай пл&ты фонд заробітної пл&ти; запасны ф. запасний фонд; жыллёвы ф. житловйй фонд; мн. фбнды фонди; дзяржауныя
фбнды державні фонди; залаты ф. золотйй
фонд; ф. накаплёння фонд накопичення.
ФОНДАЕМІСТАСЦЬ ж. екон. фондомісткість.
ФОНДАЁМ1СТЫ екон. фондомісткйй.
ФОНДАТРЬІМАЛЬНІК н . фондовл&сник, ( р і д 
ш е ) фондотримач.
ФОНДДУТВАРФННЕ с . фондоутвбрення.
ФОРМА ж. у різн. знан. форма; у ~ме ш&ра у
формі кулі; ф. праулёння форма правління;
ф. і змест форма і зміст; раслшныя і жывёльныя -мы арганізмау рослйнні й тваринні фор
ми організмів; граматычная фбрма граматич
на форма; неазнач&льная ф. дзеяслбва не
означена фбрма дієслова; 0 па усёй ~ме (на
лежним нином) за всією формою; як має
бути; за всіма правилами.

ФРЭЗЕРАВАЦЬ

ФОРМАУСТОЙЛІВЬІ формостійкйй.
ФОРМАУТВАРАЛЬНЫ формотворчий.
ФОРМАУТВАРАЮЧЬІ прикм. формотворний.
ФОРМАУТВАР^ННЕ с . наук. 1. (дія) формо
утворення, формотворення; 2. (результат дії)
формоутворення.
ФОРТАЧКА ж. (у вікні) кватйрка.
ФОРТАЧНЫ кватирковий.
ФОРТКА ж. 1. (у вікні) кватйрка; 2. (один зі
щитів дверей, вікон) стулка; 3. хвіртка.
ФОСФАР, ру н. х і м . фосфор.
ФОСФАРАЗМЯШЧАЛЬНЫ прикм. фосфо
ровмісний; (про джерело) фосфороносний.
ФОТА невідм. с. фото.
ФОТАВІДАРЙС н. фотозображення с.
ФОТАЗДЙМАК, -мка н. фотознімок.
ФАТАЗДЙМКА ж. фотознімання с., фотогра
фування с.
ФОТАПАВЕЛІЧАЛЬНІК н . фотозбільшувач.
ФОТАПАПЁРА ж. фотопапір н.
ФОТАПЕРАДАТЧЬІК н . фотопередавач.
ФОТАПЛЁНКА ж. фотоплівка.
ФОТАПРУГКАСЦЬ ж . фотопружність.
ФОТАПРЫЁМН1К н. фото, радіо, фіз. фото
приймач.
ФОТАРУЖЖО, -жжа с. фоторушнйця ж.
ФОТАСУПРАЦ1УЛЁННЕ с. фотоопір н.
ФОТАТ0К, -ку н. фіз. фотострум.
ФОТАУСПЙШКА ж . фотоспалах н.
ФРАЗА ж. у різн. знан. фр£за; адна ф. з пісьма
одна фраза з листа; музычная ф. музична
фраза; прыкрыцца ~зай прикритися фразою;
0 збітая ф. утерта (заяложена) фраза.
ФРАЗЇРАВАЦЬ недок. муз. фразувати.
ФРАЗІРОУКА ж . муз. фразування с.
ФРАКЦЫЯ1 ж. політ, фракція; парламенцкая
ф. парламентська фракція.
ФРАКЦЫЯ2 ж. спец, фракція.
ФРАКЦЬІЯНІРАВАННЕ с. спец, фракціону
вання.
ФРАКЦЫЯН1РАВАНЫ спец, фракціонований.
ФРАКЦЬІЯНІРАВАЦЦА недок. пас. спец, фрак
ціонуватися.
ФРАКЦЫЯ НІРАВАЦЬ недок. і док. спец, фрак
ціонувати.
ФРАНКАВАНЫ і ФРАНЙРАВАНЫ спец, франкований.
ФРАНКАВАЦЦА і ф р а н к ї р а в а ц ц а недок.
пас. спец, франкуватися.
ФРАНКАВАЦЬ і ФРАНКІРАВАЦЬ недок. і док.
(оплачувати наперед перевезення й доставлян
ня пошти, багажу, вантажів) франкувати.
ФРАНКІРОУКА ж . спец, (дія і плата) страйку
вання с.
ФРАХТАВАЦЬ недок. спец, фрахтувати.
ФРАХТОУКА ж. спец, фрахтування с.
ФРАХТОУШЧЫК н. фрахтівнйк.
ФРЭЗЕРАВАНЫ /ФРЭЗЕРОВАНЫ техн. фре

зований, фрезерований.
ФРЭЗЕРАВАЦЬ недок. і док. техн. фрезувати,
фрезерувати.
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ФРЭЗЕРОУКА ж . техн. фрезування с., фрезе
рування с.
ФРЭЗЕРОУШЧЫК н. фрезерувальник.
ФРЭЗЕРОУШЧЫЦА ж . фрезерувальниця.
ФТАРЙРАВАННЕ с. фторування.
ФТАРЫРАВАЦЬ недок. і док. фторувати.
ФТОР, род. фтбру ч. хім. фтор.
ФТОРЗМЯШЧАЛЬНЫ прикм. хім. фторовмісний.
ФТОРЫСТАВАДАР0ДНЫ хім. фтористовод
невий.
ФУТАВАНЫ / ФУГОВАНЫ стол, фугований.
ФУГАВАЦЬ недок. стол, фугувати.
ФУГОВАЧНЫ спец. фугувальний.
ФУГОУКА ж. спец. 1. (дія) фугування с.;
2. (інструмент) фугівка.
ФУГОУШЧЫК ч. фугувальник.
ФУКАЦЬ недок., ФУКНУЦЬ док. розм. 1. ху
кати, хукнути, фукати, фукнути, (недок.) фе
кати; тьхукати, тьхукнути, тюкати, тюкнути;
2. (дмухати) хукати, хукнути, хухати, хухну
ти, дмухати, дмухнути.
ФУНДЗІРАВАЦЬ недок і док. книжн. обгрун
товувати, обгрунтувати.
ФУНДЗЇЦЬ і ФУНДАВАЦЬ недок. розм. при
гощати, частувати.
ФУНКЦЫЯН1РАВАННЕ с. функціонування.
ФУНКЦЬІЯНЇРАВАЦЬ недок. функціонувати.
ФУРА ж . хура, (обл.) фіра.
ФУРГОН ч. фургон.
ФУРГОНШЧЫК ч. фургонник.
ФУРМАН, -на ч. візнйк, кучер, (заст.) машталір, фурман, хурман, (обл.) фірман.
ФУРМАНАЧНЫ (який стосується підводи) під
водний.
ФУРМАНКА ж . підвода; (звичайно з поклажею
— ще) хура; (обл.) фурманка, хурманка.
ФУРМАНСКАЯ імен. заст. кучерська.
ФУРМАНСКІ кучерський; (заст. фурманський, (обл.) фірманський.
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ФУТАРАЛ і ФУТЛЙР ч. футляр, (обл.) шаба
турка ж.
ФУТАРАЛЬНЫ і ФУТЛЙРНЫ футлярний.
ФУТЛЙРШЧЫК ч. спец, футлйрник.
ФУТЛЙРШЧЫЦА ж. спец, футлярниця.
ФУТРА с . 1. у різн. знач, хутро; зімбвае ф. з&йца
зимове хутро зайця; г&ндаль -рам торгівля
хутром; 2. шуба ж ., (рідко) хутро; 0 з незабітага ліса ~ра не пашыеш присл. з живого вед
медя кожуха (шуби) не пошиєш.
ФУТРААПРАЦОУКА ж. оброблення хутра.
ФУТРАВАННЕ с . у техн. футерування; 2. крав.
підшивання хутром; 3. стол. обшивання
дошками.
ФУТРАВАНЫ 1. техн. футерований; 2. крав.
підшйтий хутром; 3. стол. обшитий дошка
ми. — Див. ще футраваць.
ФУТРАВАЦЦА недок. пас. 1. фугеруватися; 2. під
шиватися хутром; 3. обшиватися дошками.
ФУТРАВАЦЬ недок. 1. техн. футерувати; 2. крав.
підшивати хутром; 3. стол. обшивати дош
ками.
ФУТРАВЇНА зб. ж. хутро с., хутра мн.\ (розм.)
хутровина.
ФУТРАВЫ і ФУТРОВЬІ хутровйй; (з хутра)
хутрянйй; ф. каунёр хутрянйй комір; ~вая
прамыслбвасць хутрова промисловість.
ФУТРАУШЧЬІК, -ка ч. (торговець хутром)
хутровик, хутрянйк.
ФУТРОУКА ж . 1. техн. (обличкування) футе
рування с.\ (матеріал) футер ч.\ 2. крав, під
шивання хутром.
ФУТРОУШЧЬІК ч. 1. спец, футерувальник;
2. (торговець хутром) хутровик, хутрянйк.
ФУТРОУШЧЫЦА ж. хутровйчка, хутряничка.
ФУТ&РКА с. розм. шубка ж.
ФЭСТ, род. фЗсту ч. церк. престольне свйто,
храм, (обл.) пр£зник, фест.

X
ХАБАР, -ру ч. хабар.
ХАБАРНІК ч. хабарник, (розм.) хапуга, хапун.
ХАБАРНІЦА ж. хабарниця, (розм.) хапуга, ха
пунка.
ХАБАРНІЦКІ хабарницький.
ХАБАРНІЦТВА с . хабарництво.
ХАВАЛЬНІК ч. хоронйтель, хранйтель; х. рукапісау хоронйтель (хранйтель) рукописів.
ХАВАЛЬНІЦА ж . хоронителька, хранйтелька.
ХАВАННЕ с. 1. ховання, схов ч., схованка ж.;
2. зберігання. — Пор. хав&ць1.
ХАВАЦЬ1 недок. 1. у різн. знач, ховати; (у та-

ємному місці — ще) переховувати; х. сшйткі
у стол ховати зошити в стіл; х. параненьїх
ховати (переховувати) поранених; х. ад непагбдьі ховати від негоди; 2. (тримати в
безпеці, в цілості та ін.) зберігати; х. грбшьі
у ашчадньїм б&нку зберігати гроші в ощад

ному банкові; 3. (не розголошувати) збері
гати, берегтй; х. т&йну зберігати (берегтй)
таємнйцю; 4. (не виявляти) ховати, прихо
вувати, крйтися (з чим)\ єн хав&у свой боль
він ховав (приховував) свій біль, він крйвся
зі своїм болем; 0 х. вбчьі хов&ти очі; х.
канцм ховати кінці.
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ХАВАЦЬ2 недок. ховати; (ритор.) хоронити; х.
памёршага ховати померлого.
ХАДАЙНІК ч. 1. (той, хто заступається за ко
гось) заступник, оборонець; 2. заст. адвокат,
оборонець.
ХАДАЙНІЦА ж. заступниця.
ХАДАЙНІЦГВА с. і. (дія) клопотання; прохан
ня, (рідше) просьба ж.; 2. (документ) клопо
тання.
ХАДАЙНІЧАННЕ с. (дія) клопотання; прохан
ня, (рідше) просьба ж.

ХАДАЙНІЧАЦЬ недок. клопотатися; просйти,
прохати.
ХАДАК, -к& ч. розм. черевйк.
ХАДАКЇ1, одн. хад&к, -ка ч. розм. черевйки; чо
боти (з відрізаними халявами).
ХАДАКІ2, одн. хадбк, -дака ч. ходакй, ходокй.
ХАДЖАЛЫ 1. (про людину) бувалий; х. чалавёк
бувала людйна, бувалий, бувалець; 2. (про
коня) якйй ходйв в упряжі.
ХАДЖдННЕ с. ходіння; 0 х. у нарбд ходіння в
народ; х. па муках ходіння по муках.
ХАДЗЇМАСЦЬ ж. техн. трйвкість.
ХАДЗЇЦЬ недок. у різн. знач, ходйти; дзіцй пачалб х. дитйна (дитя) почала (почало) ходй
ти; х. па албі ходйти алеєю (по алеї); х. лёсам
ходйти лісом; х. да сусёда ходйти до сусіда;
х. у грыбы ходйти по грибй; х. у ббтах ходйти
в чоботах (у чоботах); тут ч&ста хбдзяць ма
шины тут ч&сто ходять машйни; х. пёшкай
шах. ходйти пішаком; вёцер хбдзіць па х&це
вітер гуляє (віє) по хаті; грудзі хбдзяць ад
к&шлю фуди ходять від кашлю; у гбрадзе хб
дзіць ірьіп у місті ходить фип; чаунбк хбдзіць
туды 1 сюды човник ходить тудй й сюдй;
2. пастися; карбвы хбдзяць корови пасуться;
0 хбдзяць чуткі іде чутка, ідуть чуткй; язык
гл&дка хбдзіць язйк добре підвішений; х. хбдырам ходйти ходором; х. на галавё ходйти
на голові; далёка хадзіць не трЗба далеко шу
кати не треба; х. на п&льчыках ходйти навшпйньки (навшпйньках); х. на час&х (на па
ры) (про вагітну) бути на останніх днях; х. у
пазьічкі позичати; х. з тбрбай ходйти з тор
бою (з торбами); х. на з&дніх лапках ходйти
навшпйньки (навшпйньках) (перед ким); галав& хбдзіць (щзё) кругам голова йде обертом
(кружк£), світ макітриться (кому), голова хо
дить ходором; ваукбу баяцца — у лес не х.
присл. вовків (вовка) боятися — у ліс не йти (не
ходйти); як вовка боятися, так і в ліс не йти.
ХАДОВЫ розм. (діловий) спрйтний, меткйй,
моторний.
ХАДОК, -дака ч. 1. ходак, ходок; хадакі ад сялйн ходакй (ходокй) від селян; 2. дока, до
йда, тямуха, спрйтник; дббры х. добрий дока
(дойда, спрйтник).
ХАДУН: ні х. ні сяд$н ні рйба ні м’йсо; ні два
ні півтори, ні те ні се.
х а л а д а ц ь недок. 1. холодніти; (ставати хо
лодніше — ще) холоднішати; 2. (страждати
від холоду) терпіти від холоду; х. і галадаць
зазнавати холоду й голоду.
ХАЛАДЖАВЫ розм. прохолодний.
ХАЛАДЗІНА див. халадЗча.
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ХАЛАДНЁЙ прислівн. вищ. ст. холодніше.
ХАЛАДНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. холодніший.
ХАЛАД&ЧА і ХАЛАДЗІНА (розм.) ж. холодне
ча; (розм.) холодюка, холодйще с.
ХАЛАСТЬІ 1. неодружений, нежонатий, (розм.
рідше) холостйй; (властивий неодруженому)
парубоцький, (розм. рідше) холостяцький; х.
мужчына неодружений (нежонатий) чоловік;
-тбежыццё парубоцьке життя; 2. техн. військ.
холостйй; х. ход машыны холостйй хід машй
ни; х. патрбн холостйй патрон.
ХАЛЕПА ж. обл. сльота; сніг з дощем.
ХАЛОДНАЕ імен. кул. холодець ч.
ХАЛОДНЬІ у різн. знач, холодний, (розм.) зймний; х. вёцер холодний вітер; х. клімат хо
лодний клімат, холодне підсоння; х. суп хо
лодна юшка, холодний суп; ~ныя фароы хо
лодні барви; х. адк&з холодна відповідь; -ная
вайна холодна війна; 0 ~нае сЗрца (у кого)
холодне (крижане) серце (в кого); х. душ хо
лодний душ; -най вадбй абліць холодною во
дою облйти.
ХАЛОП н 1. істор. холоп; 2. перен. холоп;
(знев.) підніжок.
ХАЛОПНІЧАЦЬ недок. знев. холопствувати;
плазувати.
ХАЛТ: на адзін х. розм. на одйн ковток; (розм.)
на одйн лик.
ХАЛЙМУС невідм. ч. у знач. прис. розм. (кінець)
капут, каюк.
ХАМ ч. заст., розм. лайл. хам, хамло ч. і с.,
хамула ч. і ж.
ХАМЁЦЬ недок. розм. ставати х&мом.
ХАМ’Ё зб. с. груб. хами.
ХАМІЦЬ недок. розм. поводитися по хамсько
му (по-х£мськи), бути хамом.
ХАМСТВА с. заст., розм. зб. хами мн.
ХАМЙК, -ка ч. зоол. хом’як.
ХАМЙЧЫ / ХАМЯЧЫНЫ хом’яковий.
ХАПАТЛЇВА прислівн. обл. кваплйво, скваплйво, поквапно, поспішно, спішно, сквапно;
(розм.) хапки, хапком, хапкома, хватком,
хваткома.
ХАПАТЛЇВАСЦЬ ж. обл. кваплйвість, кваплен
ня с., поспішливість, поквапливість, хаплйвість, похапливість; (розм.) хапанйна.
ХАПАТЛЇВЬІ обл. кваплйвий, поспішливий, по
квапливий, хаплйвий, похапливий.
ХАПАЦЬ недок., ХАПНУЦЬ док. розм. хапати,
хапнути.
ХАПАЦЬ недок., ХАПІЦЬ док. 1. хапати, схоп
лювати, схопйти, (док.) ухопйти; -піць за нагу схопйти (ухопйти) за ногу; -піць к&мень
схопйти (ухопйти) камінь; 2. вистачати, вйстачити, ставати, стати; (розм.) хватати, хватйти; (док.) стачити, хопити; (із запереченням
— ще) бракувати; гётага хбпіць надбуга цього
вйстачить (стане) надовго; 3. док. (несподіва
но вразити) побйти; ягб хапіу удйр його побйв (ударив) грець; 4. (про неприємності) діс
таватися, дістатися, перепадати, перепйсти;
матрбсам хапіла у час иггбрму матросам діс
талося (перепало) під час шторму; 5. недок.
(квапливо купувати) хапати; -п&ць пгго папа-
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ла хапати все підряд; 6. (ловити, затримува
ти) хапати, схопйти; палщыя хапала забастбушчыкау поліція хапала страйкарів; 7. док.
розм. (випити) хильнути, лигнути; ~пщь чар
ку хильнути (дмухнути) чарчину; 8. розм. (у
значенні наказу, пропонування) досить, вйстачить; 0 [тблькі] птушынага малака не хапає
[тільки] пташйного молока не вистачає (не
стає, бракує); цярплівасці не хапає терплячо
сті не вистачає (бракує, не стає); слоу не ха
пає слів не вистачає (бракує); зорак з нёба не
хапає зірок з нёба не хапає; гЗтага (яшч$ чагб) не хапала! цього ще бракувало! -піла па
гбрла вйстачило по зав’язку; -піць лішняга
хильнути зайвого, перебрати; хапіла сумлённе вйстачило сумління (совісті); хапіу з дзёжкі, што не бачыць сцежкі прися, хильнув зай
вого, перебрав.
ХАПОК, -пка ч. розм. оберёмок.
ХАПУН, -на ч. розм. хапун, хапуга ч. і ж.
ХАПУХА ж. розм. хапунка.
ХАРА ж . р о з м . л а й л . пйка, мармйза.
ХАРАСТВО с. 1. краса ж .; (про людську зовніш
ність — ще) врода ж.\ дзявбчае х. дівоча кра
са (врода); 2. (обстановки, одягу тощо) пиш
нота ж., пйшність ж.\ розкіш ж.
ХАРАШУН, -на ч. розм. красень, красунь,
вродливець; (розм.) хорошун, гарнюк.
ХАРАІНУХА ж. розм. красуня, вродливиця; (розм.)
красуха, краля, хорошуля, (ласк.) красунеч
ка.
ХАРАШЬІЦЦА недок. розм. чепурйтися, при
чепурюватися, хорошйтися, прихорошува
тися, вихорошуватися.
ХАРАШЗЙ прислівн. вищ. ст. краще, гарніше.
ХАРАШЗЙШЫ прикм. вищ. ст. кращий, гар
ніший.
ХАРАШФЦЬ недок. кращати, гарнішати.
ХАРЧ род. харчу ч. харч ж. і ч., харчі мн ., їжа
ж.; страва ж.; продовольство с.\ мясньї х.
м’ясна страва; запасы ~чбу запаси харчів
(продовольства).
ХАРЧОВЫ 1. харчовйй; -выя прадукты харчо
ві продукти; ~вая прамыслбвасць харчова про
мисловість; 2. продовольчий; ~вае пытанне
продовольче питання.
ХАТА ж у різн. знач. хата; у вёсцы сбрак хат у
селі сорок хат; пайшбу з хаты пішов з хати
(з дому); як у сваёй хаце як у своїй хаті, як
у сёбе вдома; шЗпты хату губяць прик. пліткй
хату (дім) нйщать; што х. м&е, хай усім прымае прик. чим хата багата; у сваёй хаце і сце
ны памагаюць присл. у своїй хаті й стіни грі
ють (помагають).
ХАТНІ 1. домашній; ~няя жывёла домашні
(свійські) тварини; 2. хатній; ~нія сцены хат
ні стіни; ~няя гаспадыня хатня (домашня)
господиня (господарка); ~няя раббтніца хат
ня (домашня) робітнйця; 2. кімнатний; ~нія
квётш кімнатні квіти.
ХАТНІК ч. заст. завідувач хати-читальні.
ХАТУЛЁК, -лька ч. зменш, обл. клуночок, клумачок, вузлик.
ХАТУЛЬ, -ля ч. обл. клунок, клумак, вузол.
ХАУКАЦЬ недок., ХАУКНУЦЬ док. однор. розм.
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1. хапати повітря ротом, схопйти повітря ро
том; 2. позіхати, позіхнути.
ХАУЛУК, -ка ч. обл. (вовни, вати тощо) клу
бок, жмут.
ХАУРУС, -су ч. розм. 1. товарйство с.; компа
нія ж.\ артіль ж.\ спілка ж.\ 2. співдружність
ж.\ спілка ж.\ працаваць у -се працювати в
спілці.
ХАУРУСАВАЦЬ недок. розм. дружити, товари
шувати; тримати спілку, водити компанію,
водитися (з ким).
ХАУРУСНІК ч. розм. компаньйон; спільник.
ХАУрУСНІЦА ж . розм. компаньйонка, спіль
ниця.
ХАУрУСНІЦКІ розм. спільний; (колективний
— ще) гуртовйй; артільний.
ХАУРУСНЫ розм. (від хаурус,) спільний; гур
товий; артільний.
ХАУТУРНЫ розм. похоронний; (заст.) пофёбний, погребовий, пофебальний; (археол.,
етногр. — звичайно) поховальний.
ХАЛТУРЫ тільки мн. розм. 1. похорон ч.\
2. обл. (обрядова трапеза по небіжчику) обід
«/., поминки.
ХАХАНЬКІ тільки мн. смішки; 0 г$та табё не
х. це тобі не жарти.
ХАХЛАЧ, -ча ч. зоол. чубач, чубатень.
ХАХУЛЇНЬІ зоол. хохулёвий.
ХАХУЛЯ ж. зоол. хохуля.
ХАЦІШЧА с . дворище.
ХАЦЬМА ж . бот. лаватёра, собача рожа.
ХВАЁВЫ у різн. знач, сосновий; ~вая смала
соснова смола; х. бор сосновий бір.
ХВАЁВЫЯ імен. мн. бот. соснові.
ХВАІНА ж. розм. (окреме дерево) сосна, соснйна, (обл.) хвоїна.
ХВАЛЕАХОУНЫ хвилезахиснйй.
ХВАЛЕВЫ фіз. хвильовйй.
ХВАЛЕГАСІЦЕЛЬ ч. гідротехн. хвилегасник.
ХВАЛЕПАДОБНЬІ хвилеподібний, хвилястий.
ХВАЛЕПАКАЗЧЬІК ч . радіо хвилепок&жчик.
ХВАЛЕУТВАРАЛЬНІК ч. радіо хвилеутворювач.
ХВАЛЁНЫ ірон. прикм. хвалёний, хвальнйй;
знаменйтий.
ХВАЛ1СТЫ хвилястий, хвильнйй; ~тыя валасы хвилясте волосся.
ХВАЛЯ ж. у різн. знач, хвйля; марск&я х. мор
ська хвйля; гукавая х. фіз. звукова хвйля; выбухбвая х. вибухова хвйля; х. пратЗсту хвйля
протёсту; карбткія ~лі короткі хвилі; сярЗднія
~лі середні хвйлі; дбугія ~лі довгі хвйлі.
ХВАЛЯВОД ч. спец, хвилевід.
ХВАРОБА ж . у різн. знач, хвороба; хворість, сла
бість, недуга; марск&я х. морська хвороба; гістбрыя -бы історія хвороби; жанбчыя -бы жіночі
хвороби; цукровая х. цукрова хвороба; х. рбсту
хвороба росту (зростання); 0 да хварббы до дідь
ка, до чорта, до біса, достобіса, до холёри; як
к&шаль ~бе як мёртвому (б&бі) кадило.
ХВАРОБАУСТОЙЛІВЬІ хворобостійкйй.
ХВАРОБНЬІ мед. хвороботворний.
ХВАСТАННЕ с. 1. хльоскання, хльостання, стьо
бання; 2. розм. биття. — Пор. хвастаць 1, 2.
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ХВАСТАНУЦЬ див. хвастаць.
ХВАСТАНЬІ хльосканий, хльостаний; стьоба
ний. — Див. ще хвастаць.
ХВАСТАЦЦА недок. 1. хльоскати, хльостати се
бе, шмагати себе (звичайно віником у лазні);
2. хльостати одйн одного, стьобати одйн од
ного, шмагати одйн одного.
ХВАСТАЦЬ недок., ХВАСТАНУЦЬ і ХВОСНУЦЬ, ХВАСЯЙУЦЬ док. однор. 1. хльбскати, хльостати, хльбснути; стьобати, стьобну
ти, шмагати, шмагнути, (підсил.) шмагонути;
сіктй, сікнути, (підсил.) сіконути; дождж
хваст&у дощ сік (періщив); вёцер хвастау ві
тер шмагав; ён хвастну пугай він хльоскав
(хльостав і т. ін.) батогом (пугою); 2. недок.
бйти; хвастаць па спіне бйти по спйні; 3. док.
розм. (казати прямо неприємну правду) різати,
чесати, стрйгти.
ХВАСТЦОВЫ анат. куприковий.
ХВАСЦЁЦ, род. хвастца ч. анат. куприк.
ХВАТАНЫ: хоць у латаным, абы не ~ным приел.
хоч бідно, але чесно.
ХВАТАЦЬ недок. 1. хапати, схоплювати;
2. (квапливо купувати) хапати; 3. (ловити,
затримувати) хапати.
ХВАТКІ чіпкйй; (розм.) беручкйй, хваткйй.
ХВАШЧОВЫ бот. хвощовйй.
ХВАШЧОВЬІЯ імен. мн. бот. хвощові.
ХВОЙКА ж. зменш, сосонка; (обл.) хвоїнка.
ХВОЙНІК, -ку ч. сосняк, соснйк, соснйна ж.,
хвойнйк.
ХВОЙНЫ хвойний; шпильковйй; х. лес хвой
ний (шпильковйй) ліс, хвойнйк.
ХВОЙНЫЯ імен. мн. бот. хвойні.
ХВОРАСТ, -ту зб. ч. 1. (гілки для віника, мітли)
прутгя с.; 2. хмиз.
ХВОСНУЦЬ див. хваст&ць.
ХВОСТКІ 1. (про батіг, нагайку тощо) хвиськйй, хльосткйй, дошкульнйй; 2. (про вітер)
дошкульнйй.
ХВОШЧ, род. хвашчу ч. бот. хвощ.
ХВОЯ ж. сосна, (обл.) хвоя; заблудзіць у трох
хвбях (ебенах) на чйстому заблудйти; серед
села дороги не знайтй; заблудйти межи ха
тою й коморою.
ХЁУРА ж . знев. зграя; збіговисько с.\ банда;
0 адна х.; з аднбй ~ры на одйн копйл (хто),
з одного модла вйлито (кого), однйм мйром
мазані (хто).
ХІБ ч. 1. передня частйна хребта у свині (бика
тощо); 2. щетйна на хребті; 3. (у риби на спи
ні) плавець, плавнйк; 4. перен. (про стріху,
дах, хвилю тощо) верх.
ХЇБА1 імен. ж. 1. хйба, опзіх ч., помйлка; не
догляд ч.\ прогалина; хіоьі ? працы хйби (ог
ріхи, недогляди) в праці; хібьі у ведах прога
лини в знаннях; 2. вада, ґандж ч. і ж.; фізічная х. фізйчна вада.
ХЇБА2 і ХІБА част. у різн. знач, хіба; х. ён ужб
прыёхау? хіба (чи ж) він уже приїхав?; х. мала
у нас людзёй! хіб£ (чи ж) міло в нас людей!;
х. не так? хібй (чи ж) не так?, чи не так?; х.
схадзщь мне да дбктара? хіба сходйти мені до
лікаря?; вьідавалі яго х. тблькі вбчы виказу
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вали його хіба тільки очі; х. ты не чуу пра
г$та? хіба ти не чув про це?
ХЇБА3 і ХІБА спол. умовн. хіба; (зі словом тблькі
— ще) хіба тільки, хіба що; абавязкбва прий
ду, х. тблькі затрымаюць обов’язково прийду,
хіба тільки (хіба що, колй не, якщо не) затрймають; х. што хіба що.
ХЇБА4 виг. ов, овва; невже, та невже, чи так,
чи справді.
ХІБА1 див. хіба2.
ХІБА2 див. хіба3.
ХЇБІЦЬ недок. розм. 1. (робити помилки) хйбити; 2. перен. боятися; розгублюватися, губйтися, торопіти; х. пёрад дырЗктарам боятися
директора, розгублюватися (губитися, торо
піти) перед директором.
ХЇБНАСЦЬ ж. 1. (помилка, неточність) огріх
ч., хйба, похибка; 2. мат. похибка; абсалютная х. абсолютна похибка; аднбеная х. від
носна похибка.
ХЇБНЬІ 1. негатйвний; х. бок справы негатйвний бік справи; 2. хйбний, помилковий; х.
крок хйбний (помилковий) крок.
ХІМАХОВА ж. хімоборона.
Х1МЁРА ж. у різн. знач, химера.
ХІМЕРЙЧНЬІ химерний.
ХІНУЦЦА недок. 1. хилйтися, схилятися, на
хилятися; 2. перен. (захоплюватися чим-небудь,
симпатизувати кому-небудь) горнутися (до кого).
ХІНУЦЬ недок. 1. хил йти, схиляти, похиляти,
нахиляти; х. галаву схиляти (хилйти, нахи
ляти) голову; 2. прям., перен. горнути, при
гортати; привертати; тулити, притуляти; ягб
дабрата -нула да ягб людзёй його доброта
горнула (привертала) до нього людей; х. дзіця да грудзёй горнути (пригортати, тулйти,
притуляти) дитйну (дитя) до грудей.
ХІСТАЛЬНЬІ коливальний; х. рух коливаль
ний рух.
ХІСТАННЕ с. 1. хитання, хилитання; коливан
ня; 2. перен. (нерішучість) вагання, хитання;
пасля дбугіх -нняу я дау згбду після довгих
вагань я дав згоду (згодився, погодився).
ХІСТАЦЦА недок., ХІСНУЦЦА / ХІСТАНУЦЦА док. однокр. 1. хитатися, хитнутися, (розм.)
хилитатися, хилитнутися; коливатися, колив
нутися; гойдатися, гойднутися; -таліся верхавіньї дуббу хиталися (хилиталися, гойдали
ся) вершйни (верховйни) дубів; зуб -таецца
зуб хитається; тэмпература -т&ецца темпера
тура коливається; аутарытЗт -таецца автори
тет хитається* 2. перен. (бути нерішучим) ва
гатися; ён -тауся пёрад тым, як прыняць рашінне він вагався перед тим, як вйрішити;
3. недок. пас. хитатися, гойдатися, колиха
тися, коливатися.
ХІСТАЦЬ недок., ХІСНУЦЬ /ХІСТАНУЦЬ (од
нокр.) док. хитати, хитнути, хилитати, хилитнути; гойдати, гойднути; колихати, колихну
ти; коливати, коливнути; вёцер ~тае дрЗвы
вітер хитає (хилитає, гойдає, колихає) дерева;
-таць слуп хитати (хилитати, гойдати) стовп
(стовпа); -таць стол хитати (хилитати, гой
дати) стіл (стола), ягб -тала з ббку на бок
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безос. його хитало (хилитало, гойдало) з боку

в бік; -таць аутарытэт хитати авторитет.
ХІСТКІ у різн. знач, хиткйй, хисткйй; (розм.)
хитлйвий, хитлявий; ~кае станбвішча хитке
(хистке) становище; х. характар хиткйй (хист
кйй, неусталений) характер.
ХІТРЬІ у різн. знач, хйтрий; лукавий; хитро
мудрий; (вигадливий) мудрий, мудрований;
х. хлбпец хйтрий хлопець; х. пбзірк хйтрий
(лукавий) погляд; -рая канструкцыя хйтра (хит
ромудра, мудра, мудрована) конструкція.
ХЇТРЬІКІ тільки мн. 1. хитрощі, хитрування,
хитромудрощі; (зловмисні — ще) підступи, ка
верзи; 2. (пустощі) вйтівки, каверзи, витво
ряння, пустощі; капості.
ХІТРЙЦ, -раца ч. хитрун, (розм.) хитряк, хйтрик.
ХЛАМ, род. хламу ч. 1. мотлох, дрантя с., (розм.)
верёття с., хабоття с.; 2. перен. мотлох.
ХЛАМ’Ё зб. с. розм. мотлох ч., дрантя, (розм.)
верёття, хабоття.
ХЛАПЁЦ, -пца ч. (підліток чоловічої статі)

хлопчйна, хлопчйсько ч. і рідше с., хлопчак,
хлоп’як, парубчак; (менший) парубча с.
ХЛАПЁЦК1 1. хлопчачий, хлоп’ячий, для хлоп
ців; ~кія чаравікі хлопчачі (хлоп’ячі) череви
ки, черевйки для хлопців; ї . юначий, хлоп’
ячий; ~кія гады юначі (хлоп’ячі) рокй.
ХЛАПЁЧН1К ч. парубочий вëчip.
ХЛАПЁЧЫ (властивий хлопцеві) хлопчачий,
хлоп’ячий.
ХЛАІГУШКА ж. 1. (ялинкова прикраса, знаряд
дя для знищення мух) ляпавка, хлопавка;
2. бот. хлопавка.
ХЛАПЧАНЙ і ХЛАПЧАНЁ, -няці, ХЛАПЧО
(розм.) с. зменш.-пестл. хлоп’ятко, хлопчат
ко, хлопченя, хлопчйнка ч., хлопчичок ч.,
хлоп’я, хлопча, хлопійко ч.
ХЛАГГЧУК, -ка ч. хлопчак, хлопчйна, хлопчй
сько ч. і с., хлопійко.
х л а п ч у к О в ы хлопчачий, хлоп’ячий, для
хлопців.
ХЛАПЧЬІНА ч. розм. (молодий чоловік, юнак)
хлопець.
ХЛЕБ ч. у різн. знач, хліб; пшанічньї х. пшенйчний хліб; ббхан хлеба хліб, хлібйна, буханёць
(буханка) хліба; 0 на ласкавим хлббе заст. на
ласкавому хлібі; жйти (бути) на утрйманні (в
кого, чиєму); бути нахлібником; перабівацца
з хлеба на квас перебиватися з хліба на квас
(на воду), перебиратися з дранки на (в) перепиранку; надзённы х. щоденний хліб; на
сваім хлебе на своєму хлібі; аб сухім хлебе на
сухому хлібі сидіти; цёраз х. ды хлеба іідекаць
прик. добра добувши, кращого не шукай; не
трёба плахти, бо й у запасці добре; галбднай
куме х. наумё присл. голодній курці просо на
думці; кому що, а курці просо; рудій лисйці
усё курчатко снйться; х.-соль еш, а правду
рэж присл. хліб [-сіль] їж, а правду ріж; що
правда, то не гріх; правда крйвду перева
жить.
ХЛЕБАГАНДАЛЬ, -длю ч. хліботоргівля ж.
ХЛЕБАГАНДЛЁВЫ хл1боторговёльний, хлібо
торговий.
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ХЛЕБАПЕК ч . пекар.
ХЛЕБАПЯЧФННЕ с. хлібопечення.
ХЛЕБЯНУЦЬ див. хлебаць.
ХЛЕБЯСТАЦЬ недок. обл. базікати, молоти,
теревенити, бовкати, бевкати, цвенькати, ля
пати (хляпати, тріпати) [язиком].
ХЛЕВУШОК, -шк&, ХЛЙУЧЬІК ч. зменш, хлі
вець, хлівчик, (розм.) хлівйна ж.
ХЛЕУ, род. хлява ч. 1. хлів; (для овець — ще)
кошара ж.; (для відгодівлі тварин) саж; 2. пе
рен. хлів.
х л Е б а ц ь недок., ХЛЕБНУЦЬ / ХЛЕБЯНУЦЬ
док. однокр. розм. хлебтати, хлебнути, (підсил.) хлебонути, (розм.) хлептати, хлепнути,
(пілсил.)хлепонути; сьорбати, сьорбнути, (підсил.) сьорбонути; хлебаць чай сьорбати чай;
хлебаць суп сьорбати (хлебтати) юшку (суп).
ХЛОПАННЕ с. 1. ляскання; ляпання; хляпан
ня, лопотіння; бахкання; грюкання, (підсил.
розм.) грюканйна ж ., гупання, (підсил. розм.)
гупотнява, гуркання; 2. плескання, ляпання.
ХЛОПАЦЬ недок., ХЛОПНУЦЬ док. однокр.
1. ляскати, (підсил.) ляскотіти; ляснути, ля
пати, ляпнути; (розм.) хляпати, хляпнути; (недок.:
крильми — звичайно)лопотіти, лопотати; (про
пробки, постріли — звичайно) бахкати, бахну
ти; (дверима тощо — звичайно) грюкати, (під
сил.) грюкотати, грюкотіти, грюкнути, (підсил.)
грюконути; гупати, гупнути, (розм.) гуркати,
гуркнути, грякати, грякнути; 2. (по чомусь,
звичайно із шумом) плескати, плеснути, ля
пати, ляпнути.
ХЛОПЕЦ, -пца ч. хлопець, парубок; душа-х.
хлопець-друзяка, щйра душа; 0 свой х. нась
кий хлопець.
ХЛОР, род. хлбру хім. хлор.
ХЛОРВОЦАТНЬІ хім. хлороцтовий.
ХЛОРЗМЯШЧАЛЬНЬІ хлоровмісний.
ХЛОРЬІСТАВАДАРОДНЬІ хім. хлористовод
невий.
ХЛУД, род. хлуду ч. дрібнйй хмиз.
ХЛУС ч. брехун, брехач.
ХЛУСбЛЬКА ж . брехуха, брехунка.
ХЛУСЇЦЬ недок., брехати; 0 хлусіць, як нанйтьі
бреше, як рудйй (як рябйй) собака (пес).
ХЛУСЛЇВА прислівн. 1. брехлйво, неправдйво;
2. (неправильно) неправдйво, фальшйво.
ХЛУСЛҐВАСЦЬ ж. 1. брехлйвість, неправдйвість, 2. (неправильність) неправдйвість, фальшйвість.
ХЛУСЛЇВЬІ 1. (який говорить брехню) брехли
вий, неправдйвий; х. чалавек брехлйва людйна; ~вая заява брехлйва (неправдйва) за
ява; 2. (неправильний) неправдйвий, фальшйвий; ~вае абвінавачанне неправдйве зви
нувачення.
ХЛУСНЙ ж. брехня, (ритор, рідко) лжа.
ХЛЬІСТАЦЬ недок., ХЛЙСНУЦЬ док. однокр.
розм. хльоскати, хльостати, хльоснути; стьо
бати, стьобнути, шмагати, шмагнути, (під
сил.) шмагонути.
ХЛіОПА див. хлюпбта.
ХЛЮПАЦЦА недок., ХЛЮПНУЦЦА док. розм.
1. недок. (іти по багнюці) брьохати, брьоха-
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тися, жвяхтіти; 2. (падати) гепати, гепнути,
гепатися, гепнутися, плюхати, плюхнути, шу
бовстати, шубовснути.
ХЛЮПАЦЬ недок., ХЛЮПНУЦЬ док. однокр.
розм. 1. хлюпати, (підсил.) хлюпотати, хлю
потіти; хлюпнути; 2. чвакати, чвакнути, ча
лапати, чалапкати, чалапнути; (недок.: по сні
гу, багні — ще) брьбхати, брьохатися, жвях
тіти; 3. (плакати) хлйпати, хлйпнути; -паць
нбсам шморгати носом.
ХЛіОПІК ч. розм. знев. слабак, розмазня; нік
чема, нікчемник.
ХЛЮПКІ розм. (рідкий, багнистий) хлипкйй.
ХЛЮПНУЦЦА див. хлюпацца.
ХЛЮПОТА і ХЛЮПА ж. розм. 1. (рідка грязь)
болото с.; 2. (сира погода з дощем або снігом)
сльота; (розм.) мокротеча, мокреча, (діал.)
ляпавйпя, хляпавка.
ХЛЮПОТНА прислівн. розм. 1. (про рідку грязь)
болото с.; 2. (про сиру погоду з дощем або сні
гом) сльоті; (розм.) мокротеча, мокреча.
ХЛЮПОТНЫ розм. сльотавий, сльотлйвий,
сльотнйй, сльотянйй.
ХЛЯБЁЦ, род. хлябцб ч. кул. хлібець, хлібчик.
ХЛЯБОК, род. хлябкА ч. розм. пестл. хлібець,
хлібчик, хліб’я с., хлібеня с.
ХЛЯВОК, род. хляукА ч. зменш, хлівець, хлів
чик.
ХЛЯУЧУК, род. хлеучукй ч. хлівець, хлівчик.
ХМАРА ж . прям., перен. хмара.
ХМАРАВЫ хмаровйй.
ХМЕЛЕУб ОРАЧНЫ хмелезбиральний.
ХМЕЛЬ1, род. хмёлю ч. бот. хміль.
ХМЕЛЬ2, род. хмёлю (сп ’яніння) хміль; пад хме
лем напщпйтку.
ХМЁЛЬНЫ хмільнйй; х. напітак хмільний напій.
ХМЕЛЯВОД ч. хмеляр.
ХМЕЛЯВОДСТВА с. хмелярство, хмільнйцтво.
ХМЕЛЯВОДЧЫ хмелярський, хмільнйцький.
ХМЫЗ, род. хмызу і ХМЫЗНЙК, -ку ч. чагарнйк, чагар, кущі.
ХМЫЗНЯКОВЫ чагарниковий.
ХМЬІЛЇЦЦА недок. 1. лукаво (злоблйво, злостйво) посміхатися (осміхатися); 2. (вуха — про ко
ня) прищулювати, щулити, прищурювати.
ХНЫ: хоць бы х. розм. хоч би тобі що; і собака
не гавкне.
ХОДКА прислівн. 1. швйдко, швидкохідно;
2. швйдко, прудко, бігко.
ХОДКАСЦЬ ж. розм. 1. швйдкість, швидкохід
ність; 2. швидкість, прудкість, бігкість; 3. (ши
рока вживаність) ходовість.
ХОДКІ 1. швидкйй, швидкохідний; х. самазвал
швидкйй (швидкохідний) самоскид; 2. (про
тварину) швидкйй, прудкйй, бігкйй; 3. (ши
роко вживаний, який має великий попит) ходовйй; х. тавар ходовйй товар.
ХОДНІК ч. обл. тротуар; (заст.) хіднйк, пішохід.
ХОЛАД, -ду ч. у різн. знач, холод; 0 цярпёць х.
і гблад терпіти холод і голод, зазнавати хо
лоду й голоду.

ХОЛАДАУСТОЙЛІВАСЦЬ ж. спец, холодостій
кість.
ХОЛАДАУСТОЙЛІВЬІ спец, холодостійкйй.
ХОПІЦЬ безос. у знач. прис. досить, годі, вйстачить; 0 з мянб х. з мене досить.
ХРАБРА прислівн. хоробро; відважно, зважлйво.
ХРАБРАСЦЬ ж . хоробрість; відважність, зважлйвість.
ХРАБРЬІ 1. хоробрий; відважний, зважлйвий;
2. у знач. імен, хоробрий; 0 п&сці смбрцю -рьіх
загйнути (полягтй) смертю хоробрих.
ХРАБРЗЙШЬІ прикм. вищ. ст. хоробріший;
відважніший, зважлйвіший.
ХРАБР&Ц, -раці ч. хоробрий, хоробра людйна.
ХРАБРЇЩЬ недок. хоробрішати.
ХРАБУСТАЦЬ недок., ХРАБУСНУЦЬ док. од
нокр. (жувати з хрумкотінням) хрустіти, хруска
ти, хруснути, (недок.) хрумтіти, хрумкотіти;
(розм.) хрумати, хрумкати, хрумкнути.
ХРАБУСТАННЕ с. хруст ч., хрускіт ч., хруск ч.,
хрустіння, хрумтіння.
ХРАБУСТКЇ хрусткйй, хрускотлйвий, хрумкйй,
хрумкотлйвий, хрумтлйвий.
ХРАБУСЦЕННЕ с . (від храбусцбць^) хруст «і.,
хрускіт */., хруск ч., хрустіння, хрумтіння.
ХРАБУСЦЕЦЬ недок. (видавати хруст) хрус
тіти, хрускати, хрущати, хрумтіти, (підсил.)
хрумкотіти, (розм.) хрумати, хрумкати, хрус
котіти, хрупотіти, хрупостіти.
ХРАМІРАВАННЕ с. хромування.
ХРАМЇРАВАНЬІ хромований.
ХРАМІРАВАЦЬ недок. і док. хромувати.
ХРАМІРОВАЧНЬІ спец, хромувальний.
ХРАМІРОУКА ж . спец, хромування с.
ХРАПА ж . 1. (у великих тварин) морда, (розм.)
пйсок ч.; (у коня, корови обл. — ще) храпа;
2. (частина перенісся у тварин) храп; 3. розм.
груб, пйка, морда, мармйза, рйло с.\ даць па
~пе дати по пйці.
ХРАІГЕ зб. с. гйчка ж., зілля (яким годують

ХОЛАДАЛЮБІВЬІ спец, холодолюбний.

ХРУМСТАЦЬ і ХРУМСЦЕЦЬ недок. хрустіти,

худобу).

ХРАПКА ж . качан капусти.
ХРАПУНЕЦ: даць ~нц£ розм. дати хропака.
ХРАПЦЇ недок. хроптй, хропіти.
ХРАСНУЦЬ недок. застрягати, застрявати.
ХРАСТКАВАТАСЦЬ ж . анат. хрящуватість.
ХРАСТКАВАТЬІ анат. хрящуватий.
ХРАСТКАВЇНА і ХРАШЧАВІНА ж. анат. хря
щовина.

ХРАСТКАПАДОБНЬІ хрящоподібний, хрящу
ватий.
ХРАСТКОВЬІ анат. хрящовйй.
ХРАСТОК, -ті& ч. анат. хрящ.
ХРОСНАЯ імен, хрещена, хрещена мати.
ХРОСНІК ч. хрещеник, похресник.
ХРОСНІЦА ж. хрещениця, похресниця.
ХРОСНЬІ 1. прикм. хрещений; 2. у знач. імен.
хрещений, хрещений батько.
ХРУМСТАННЕ с . хрустіння, хрускання, хрус
кіт */., хруск ч., хрумтіння, хрумкотіння, хру
мання, хрумкання, хрумкіт ч., хрускотіння,
хрупотіння, хрупостіння.

ХРУМСЬ

685

хрускати, хрущати, хрумтіти, (підсил.) хрум
котіти, (розм.) хрумати, хрумкати, хрускоті
ти, хрупотіти, хрупостіти.
ХРУМСЬ виг. розм. хрум.
ХРУСТ1, род. хрусту ч. (тріщання) хруст, хрус
кіт, хруск, хрустіння с.
ХРУСТ2 ч. кул. вергунй мн., хрущики мн., хрус
ти мн.; (про одне печиво) вергун, хруст.
ХРУСТАЛІК ч. анат. кришталик.
ХРУСТАЛЬ, -лю ч. кришталь.
ХРУСТАЛЬНЫ кришталевий.
ХРУСТАННЕ с. хруст ч., хрускіт ч., хруск ч.,
хрустіння, хрумкіт ч., хрумтіння.
ХРУСТАЦЬ недок. (видавати хрускіт) хрусті
ти, хрускати, хрумтіти, хрускотіти, хрупоті
ти, хрупостіти.
ХРУСТКІ хрусткйй, хрускотлйвий, хрумкйй,
хрумкотлйвий, хрумтлйвий.
ХРЫП, род. хрыпу ч. хрип; (дія — ще) хрипіння с.
ХРЫПАТЫ хрйплий, хрипкйй, охрйплий.
ХРЫПАЦЬ недок. розм. (страждати від хрипо
ти; говорити захриплим голосом) хрипіти.
ХРЫПЁЦЬ недок. хрипіти.
ХРЙПКА ж. розм. хрипота.
ХРЙПЛЫ хрйплий, хрипкйй, охрйплий.
ХРЬІСЦЇЦЬ недок. 1. у різн. знач, хрестйти;
2. перен. розм. (бити) хрестйти, шмагати,
хльоскати, хльостати; 0 не дзяцёй х. (кому з
кім) не дітей хрестйти (кому з ким).
ХРЫШЧОНЫ 1. (який прийняв християнство)
хрещений; 2. хрещений; х. б&цька хрещений
батько, хрещений. — Див. ще хрысцщь.
ХРЫШЧЙННЕ с. прям., перен. хрещення; 0 баявбе х. бойове хрещення.
ХРдСЬБІНЬІ тільки мн. хрестйни.
ХТО, род., знах. кагб, дав. каму, ор., місц. кім
займ. у різн. знач, хто; х. там ідзе? хто там
іде?; той, х. прыйдзе пёршым той, хто прййде
перший; х. што любіць хто що любить; х.
пайшбу у тэатр, х. у кінб хто пішов у театр,
хто в кіно; калі х. збйдзе... колй хто (хтось)
зайде...; 0 х. папала будь-хто, усі підряд; х. б
ні... хай хто; х. ягб вёдае хто його знає, хтозна; х. б там ні быу хай хто там буде; х. парася
украу, у тагб у вушах пішчьіць прик. на зло
дієві шапка горйть.
ХТО-К0ЛЕЧЫ неознач. займ. обл. хто-небудь.
ХТО-НІХТ0, род. кагб-нікагб неознач. займ.
дехто, хтось.
ХТОСЬЦІ, род. кагбсьці неознач. займ. хтось,
дехто.
ХУДАСОЧНАСЦЬ ж. хирлявість, хйрнісгь, хйрявість.
ХУДАСОЧНЬІ хирлявий, хйрний, хиренний,
хйрий. хйрявий.
ХУДЗЁЙ прислівн. худіше.
ХУДЗЁЙШЫ прикм. вищ. ст. худіший.
ХУДЗЇЗНА ж. худина, худорба.
ХУДНЁЦЬ і ХУДЗЁЦЬ недок. худнути.
ХУДЙ худйй; 0 калі худ, не лезь на кут присл.
знай, козо, своє стійло; не літай, вороно, в
чужі хороми; як не коваль, то й рук не по
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гань; колй не пиріг, то й не пирожйся; як
не тямиш, то й не берйся.
ХУЛІГАН ч. хуліган.
ХУЛІГАННЕ зб. с. розм. хулігани мн.
ХУСТА ж. велйка хустка.
ХУСТКА ж. хустка.
ХУТАННЕ с. укутування, угортання; закуту
вання, загортання; обгортання.
ХУТАР ч. хутір.
ХУТАРАНЕЦ, -нца і ХУТАРАНІН ч. хуторя
нин.
ХУТАРНЬІ хутірськйй, хутірнйй.
ХУТАЦЦА недок. кутатися, укутуватися, угор
татися; закутуватися, загортатися; (з усіх бо
ків) обгортатися.
ХУТАЦЬ недок. кутати, укутувати, угортати;
закутувати, загортати; (з усіх боків — ще) об
гортати.
ХУТКА прислівн. 1. швйдко, хутко; пбезд ідзе х.
потяг (поїзд) іде швйдко (хутко); 2. незаба
ром, скоро, невдовзі; х. надьщзе свйта незаба
ром (скоро, невдовзі) настане (надійде) свято.
ХУТКАБЙЖНА прислівн. швидкоплйнно.
х у т к а б Є ж н а с ц ь ж. швидкоплйнність.
ХУТКАБЕЖНЬІ швидкоплйнний.
ХУТКАДЗЕЙНЬІ швидкодійний.
ХУТКАКРЙЛЬІ швидкокрйлий.
ХУТКАРАСТВАРАЛЬНЬІ швидкорозчйнний.
ХУТКАРОСЛЬІ швидкорослий.
ХУТКАРФЗНЬІ швидкорізний.
ХУТКАПЛЙННЬІ швидкоплйнний.
ХУТКАСТРЙЛЬНЬІ швидкострільний.
ХУТКАСЦЬ ж. у різн. знач, швйдкість; раунамерная х. рівномірна швйдкість; 0 з -цю мал&нкі блискавйчно.
х у т к а ц Е ч н а с ц ь ж. швидкоплйнність.
ХУТКАЦЕЧНЬІ швидкоплйнний.
ХУТКІ у різн. знач, швидкйй; прудкйй, хуткйй;
х. бег швидкйй (прудкйй, хуткйй) біг; х. рост
прамьіслбвасці швидке зростання (піднесен
ня) промисловості; х. пбезд швидкйй потяг
(поїзд); ~кая дапамбга швидкі допомога; 0 у.
-кім ч£се незабаром, скоро, невдовзі.
ХУТЧІЙ прислівн. вищ. ст. швидше, (рідше)
скоріше, скоріш; краще, ліпше, радніше; х.
за усе найімовірніше, мабуть.
ХУТЧФЙШЬІ прикм. вищ. ст. швидший, хут
кіший, прудкіший.
ХУЦЕНЬКА прислівн. розм. швиденько; ху
тенько, хутесенько, (розм.) скоренько, скорбсенько.
ХЦІВА прислівн. жадібно.
ХЦІВАСЦЬ ж. жадібність, жадоба, пожадли
вість, жадлйвість; захланність.
ХЦІВЕЦ, род. хціуца ч. жаднюга ч. і ж., (рідше)
жадюга ч. і ж., скнара ч. і ж., скупердяй;
захланник; користолюбець.
ХЦЇВІЦА ж. жаднюга ч. і ж., (рідше) жадюга
ч. і ж.; скнара ч. і ж., скупердйга; користолюбйва.
ХЦІВЬІ жадібний, пожадливий, жадлйвий,
жадний; зажерливий, ненажерливий, нена
жерний, хтйвий.
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ц
ЦЛБдРАК, -рка ч. цебрик, шапличбк.
ЦАГЛЇНА ж. (одна штука) цеглйна.
ЦАГЛЙНЬІ 1. цеглянйй, цегловйй; (зроблений
із цегли — ще) мурований; ц. будмнак цегля
нйй (цегловйй, мурований) будйнок; 2. (ко
льору цегли) цеглянйй, цеглйстий, цеглястий;
твар ~нага кблеру облйччя цегляного (цеглйстого, цеглястого) кольору.
ЦАДЖдННЕ С. цідіння,
цддзільньї цідйльний.
ЦАДЗІЦЦА недок. звор., пас. цідйтися.
ЦАДЗІЦЬ недок. у різн. знач, цідйти; ц. малакб
цідйти молоко; ц. слбвн цідйти слова.
ЦАЛАВАНЬІ / ЦАЛОВАНЬІ цілований. — Див.
ще цалав&ць.
ЦАЛАВАЦЬ недок. цілувати.
ЦАЛЕВЬІ дюймовий.
ЦАЛЕУКА ж . спец. розм. (дошка) дюймівка.
ЦАЛІК, -ку ч. 1. цілина ж ., (розм.) цілйк; (про
кірку на поверхні снігу — ще) снігова кора,
наст; 2. гірн. цілйк.
ЦАЛКАМ прислівн. 1. (у цілому вигляді) цілком;
2. (повністю) цілком, цілковйто, сповнб; єн ц.
з гЗтьім згбдзен він цілком (цілковйто) з цим
згоден; 0 ц. і пбунасцю цілком і повністю.
ЦАЛКІ, -коу тільки мн. обл. 1. [випускна, окатaJ яєчня; 2. картопля в лушпйнні (з луш
пинням, у мундйрі); 3. цілі (непотовчені) зер
на конопель.
ЦАЛОВАНЬІ див. цалаваньї.
ЦАЛОК, -лка ч. розм. вправний (цілкйй) стрі
лець.
ЦАЛЮСЕНЬКІ і ЦАЛіОТКІ розм. цілісінький.
ЦАЛЯ ж. заст. дюйм ч.; (заст.) цаль ч.
ЦАМ ЦЬ недок. 1. влуч&ти, уціляти, (розм.)
поціляти; ц. у мішЗнь влучати (уціляти) в мішбнь; 2. перен. розм. мітити, націлюватися,
націлятися (на що), пнутися (в що); вунь куди
єн цалйе он на що він мітить (націлюється,
націляється), он кудй (у що) він пнеться.
ЦАНА ж . прям., перен. ціна; рбзнічньїя ц5ньі
роздрібні ціни; зніжЗнне цзн знйження цін;
збіць цану збйти ціну; ц. вьітвбрчасці ціна
виробнйцтва; 0 дарагбй ~нбй дорогою ціною;
люббй ~нбй за всяку ціну; ~нн нямй (кому чому) цінй немає (кому-чому); вбдаць ~ну
(кому-чому) знбти ціну (вагу, вартість) (кому-чому, чого); загн^ць (заламаць, загарадзіць)

~ну загнути (заломйти, загилйти) ціну; грош
ц. копійка (фіш) ціна; нагн&ць (набіць) ~ну

набйти ціну.
ЦАП виг. розм. хап, лап.
ЦАПА^Е і ц а п ї л ь н а С. ЦІПЙЛНО.
ЦАПАЦЦА недок. розм. 1. (руками, зубами, кіг
тями тощо) хапатися; (кігтями) дряпати,
дряпатися; 2. (сперечатися) сваритися; (розм.)
гйркатися, гарйкатися.
ЦАПАЦЬ недок., ЦАПНУЦЬ док. однор. розм.

1. (руками, зубами, кігтями тощо) хапати,
хапнути, (розм.) хапонути; (кігтями — ще)
дряпати, дряпнути, (розм.) дряпонути; 2. ла
пати, лапнути, мацати, мацнути; не тваё, не
ц&пай! не твоє, не лапай (не мацай).
ЦАП-ЛАП виг. розм. хап, лап, хап-лап.
ЦАПСТРЫК1, -кау тільки мн. розм. (дрібні речі
хатнього скарбу) дріб’язок ч.
ЦАПУ-ЛАПУ прислівн. розм. похапки, похап
цем, [з] поспіхом; поспішаючи, хапаючись;
раббта зрбблена ц.-л. робота зроблена похап
ки (похапцем, [з] поспіхом).
ЦАР, род. цара ч. прям., перен. цар; звяржЗнне
цар& скйнення царя; ц.-птушка фолькл. царптйця; 0 без цара у галавё немає (нема) клеп
ки (рідше царя, лою) в голові; за царбм Гарбхам прик. за царя Тимка [, як земля була
тонк£], за царя Гороха [, як людей було трохи].
ЦАРАЗАБОЙСТВА с. царевбйвство.
ЦАРАЗАБОЙЦА ч. царевбйвця ч. і ж ., царевбйвець */., царевбійниця ж.
ЦАРКВА ж . у різн. знач, церква; каталіцкая ц.
католйцька церква; праваслауная ц. право
славна церква; пабудав&лі нбвую царкву по
будували нову церкву.
ЦАРКОУНАПРЫХОДСК1 церковнопарафіяль
ний, (рідко) церковноприходськйй; ~кая
шкбла церковнопарафіяльна школа.
ЦАРСТВАВАННЕ с. царювання.
ЦАРСТВАВАЦЬ недок. 1. царювати; (рідко) цар
ствувати, царйти; 2. перен. панувати; -вала
цішьіня панувала тйша.
ЦАУЁ с. спец, цівка ж.
ЦАХКАЦЬ недок. обл. клацати (зубами).
ЦАЦА 1. ж. дит. іфашка, цяцька, (розм.) цяцянка, (дит.) цяця; 2. ч. і ж. (про слухняну
дитину) цяця, цяцінька; слухняна дитйна;
3. ч. і ж. ірон. (про того, хто задається, має
великі претензії) цяця.
ЦАЦАЧНІК ч. розм. іфашкар.
ЦАЦАЧНІЦА ж . розм. іфашкарка.
ЦАЦАЧНЫ іфашковий, цяцьковий; (перен. —
ще) ляльковий.
ЦАЦКАЦЬ недок. розм. фатися, бавитися.
ЦАЦКА ж . цяцька, іфашка.
ЦВЕРАЗЁЦЬ недок. прям., перен. тверезіти; (ста
вати тверезішим — звичайно) тверезішати.
ЦВЕРАЗІЦЬ недок. протвережувати, витвере
жувати, тверезйти.
ЦВЕРДАСКУРЫ розм. 1. твердошкірий, (рід
ше) твердошкурий; ц. агурбк твердошкірий
(твердошкурий) огірок; 2. перен. товстошкі
рий, товстошкурий.
ЦВЁРДЫ 1. твердйй; (про постіль і т. ін. —
ще) мулький; -дає цела тверде тіло; ц. вагбн
твердйй вагон; ц. знак грам, твердйй знак; ц.
зычны твердйй прйголосний; 2. перен. (непо
хитний) твердйй; (про характер: образно —
ще) кремёзнйй; ~дая рука тверда (несхйбна)
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рука; 0 -дає слова тверде слово; стайць на
-дай глёбе (-дым грунце) стояти на твердому
ґрунті.
ЦВІК, род. цвіка ч. 1. цвях, (рідше) гвіздок;
3. перен. головне, основне, основа ж.; ц.
праграмы окраса програми; ц. сезбна окраса
сезону; 0 цвікбм сядзёць цвяхом (цвяшком)
сидіти (засісти); уроїтися [в голову].
ЦВ1КАДЗЁР ч. техн. лапа ж ., лапка ж., (обл.)
рачок.
ЦВ1КАРНЫ цвяховйй; ц. цэх цвяховйй цех.
ЦВІКАРНЯ ж. цвяхарня.
ЦВІКЛЯ ж. крав, ластка, ластівка, ластовйця.
ЦВ1К0ВЫ 1. (який стосується виробництва
цвяхів) цвяховйй, (рідше) гвоздильний; 2. (який
стосується цвяха) цвяховйй.
ЦВІЛІ>І 1. (який стосується плісняви) плісен
ний, цвілйй; ц. пах плісенний (цвілий) запах;
2. (укритий пліснявою) цвілйй, зацвілий, поцвілий; ц. сыр цвілйй (зацвілий, поцвілий) сир.
ЦВІЛЬ ж. прям., перен. цвіль, плісень, плісня
ва, пліснявка.
ЦВЇЛЬНЬІ цвілевий, плісеневий; ц. грыббк
плісеневий грибок.
ЦВІНТАР, -ра ч. церк. (церковний двір, обгоро
джене місце довкола церкви, де виконують певні
релігійні обряди, а також ховають деяких слу
жителів церкви) цвйнтар.
ЦВЇРКАЦЬ див. цвьіркаць.
ЦВІРКУН див. цвыркун.
ЦВІСЦЇ недок. 1. цвістй; (про хліби — звичай
но) красуватися, квітувати; цвітуць вшіні цві

туть вйшні; цвіце жыта красується (квітує,
красує) жйто; 2., перен. процвітати, квітнути;
країна цвіце країна процвітає (квітне); 3. пе
рен. (про гарний, здоровий вигляд і т. ін.) мати
квітучий вйгляд (квітуче здоров’я тощо), аж
розцвістй (док.), цвістй; дзяучына цвіце дів
чина має квітучий вйгляд, дівчина аж роз
цвіла; 4. (укриватися пліснявою) цвістй; стаячая вада цвіце стояча вода цвіте; хлеб цвіце
хліб цвіте (зацвітає).
ЦВ1ЦЁННЕ с. 1. бот. цвітіння; красування,
квітування; 2. цвіль ж., пліснява ж., пліс
нявка ж., плісень ж.
ЦВІЧОК, -чка ч. зменш, цвяшок, (рідше) гвіз
док.
ЦВІ>ІРКАННЕ с. 1. (у пташок) цвіркання, цві
рінькання, цвірчання, цвіркотання, цвірко
тіння; 2. (у коників і т. ін.) цвірчання, цвір
кання, цвіркотання, цвіркотіння, цвірінчан
ня, цвірінькання, сюрчання, сюркотання, сюркотіння.
ЦВЬІРКАЦЬ і ЦВІРКАЦЬ недок., ЦВЬІРКНУЦЬ док. однокр. 1. (про пташок) цвірінь
кати, цвірінчати, (підсил.) цвірінькотати; цві
рінькнути, цвіркати, цвіркнути, (підсил.) цвір
конути; 2. (про коників і т. ін.) цвірчати, зацвірчати, цвіркати, зацвіркати, цвіркотати,
зацвіркотати, цвіркотіти, зацвіркотіти, цві
рінчати, зацвірінчати, цвірінькати, цвіріньк
нути, сюрчати, засюрчати, сюркотати, засюркотати, сюркотіти, засюркотіти.
ЦВЫРКУН і ЦВІРКУН, -на ч. цвіркун.
ЦВФГАЦЬ недок. розм. ледве дйхати.
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ЦВЯЛІЦЦА недок. розм. дражнйтися, дрочйтися, дратуватися.
ЦВЯЛІЦЬ недок., УЦВЯЛІЦЬ док. 1. дражнйти, роздражнйти; (розм.) дрочйти, роздрочу
вати, роздрочйти; уцвяліць саб&ку роздраж
нйти (роздрочйти) собаку; 2. прям., перен.
роз’ятрювати, ятрйти; роз’ятрйти, розвере
джувати, розвередйти; (розм.) розтроюдити;
розражати, розразйти; цвяліць р&ну роз’ят
рювати (ятрйти) рану; цвяліць успаміньї роз’
ятрювати (ятрйти і т. ін.) спогади.
ЦВЯРДЗЁЙ прислівн. вищ. ст. твердіше.
ЦВЯРДЗЁЙШЫ прикм. вищ. ст. твердіший.
ЦЁЛА с. у різн. знач, тіло; цвёрдае ц. тверде
тіло; геаметрьічнае ц. геометрйчне тіло; іншарбднае ц. чужорідне тіло; 0 трымаць у чбрным
цёле тримати (держати) в занедбанні (в чор
ному тілі); не дбати (про кого); свай кашуля
бліжЗй да ц. прик. своя сорочка до тіла ближ
че; своя пазуха ближче.
ЦЕЛААХОУНІК ч. охоронець.
ЦЕЛАСКЛАД, -ду ч. будова тіла.
ЦЕЛЬПУКАВАТЫ розм. неповороткий, не
зграбний.
ЦЕМНАСКУРЬІ темношкірий.
ЦЕМНАТА і ЦЯМНОТА ж . 1. темрява, тем
нота; (розм.) потемок ч., темінь; 2. перен. (не
уцтво) темрява, темнота; (неосвіченість) тем
ність.
ЦЕМНАТВАРЫ темнолиций.
ЦЁМРА і ЦЁМРАДЗЬ ж. 1. темрява, темнота,
пітьма, морок ч.; (розм.) потемок ч., темінь;
2. перен. (неуцтво) темрява, темнота; (неосві
ченість) темність.
ЦЕМРАШАЛ ч . мракобіс.
ЦЕМРАШАЛЬСТВА с . мракобісся.
ЦЕНЕЛЮБЇВЬІ і ЦЕНЯЛЮБНЫ бот. тіньо
любний.
ЦЕНЬ, род. ценю ч. 1. тінь ж.; (темрява; тем
ний відбиток, темний відблиск — ще) сутінок,
сутінь ж.; пад дрЗвамі быу ц. під деревами
була тінь; вячЗрні ц. вечірня тінь, вечірній
сутінок; 2. (затінене місце) затінок; (розм.)
затіння с.; (у спекотну пору — ще) холодок;
3. (невиразні обриси фігури, силует) тінь ж.;
у акнё прамільгнуу нёчы ц. у вікні промайнула
чиясь тінь; 4. перен. (відбиток на обличчі
внутрішнього стану людини) тінь; ц. страху
тінь страху; ц. смутку тінь смутку; 5. перен.
(привид) тінь ж.; цені мінулага тіні минулого;
цені прбдкау тіні предків (пращурів); 6. пе
рен. (незначна кількість, частина чого-небудь)
крйхта ж.; (слабка подоба) тінь ж.; і ценю

прауды тут няма і крйхти правди тут немає

(нема); 7. (про кого-небудь знесиленого, дуже
худого) тінь ж.; не чалавёк, а ц. не людина,
а тінь; 0 кщаць ц. (на каго-іито) кидати тінь
(підозру) (на кого-що); як ц. (ісці, хадзіць / г. д.)
як тінь (тінню) (ітй, ходйти тощо); навесці

ц. на йены дзень навестй тінь, напустйти ту

ману (туман).
ЦЕПЛААБМЁН, ну ч. фіз. теплообмін.
ЦЕПЛААХОВА ж. спец, теплозахист, теплоізо
ляція.
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ЦЕПЛААХОУНЫ спец. теплозахиснйй, тепло
ізоляційний.
ЦЕПЛАВОЗ ч. залізн. тепловоз.
ЦЕПЛАВОЗАБУДАВАННЕ с. тепловозобуду
вання.
ц е п л а в о з а б у д а У н їк , - к & ч . тепловозобудівнйк.
ЦЕПЛАВОЗАБУДАУНІЧЬІ тепловозобудівнйй.
ЦЕПЛАВЫДЗЯЛЯЛЬНЫ тепловйдільнйй.
ЦЕПЛАЁМ1СТАСЦЬ ж. фіз. теплоємність.
ЦЕПЛАЁМ1СТЫ спец. теплоємний.
ЦЕПЛАЗАБЕСПЯЧФННЕ с. техн. теплопостзчйння
ЦЕПЛАЛЮБ1ВЫ / ЦЕПЛАЛЮБНЫ теплолюб
ний.
ЦЕПЛАЛЯЧЭННЕ с. мед. теплолікування.
ЦЕПЛАНАСІЦЕЛЬ ч. техн. теплоносій.
ЦЕПЛАНЕПРАШКАЛЬНЫ фіз. теплонепроникнйй.
ЦЕПЛАПРАЗРЙСТАСЦЬ ж. фіз. теплопрозо
рість.
ЦЕПЛАПРАЗРЙСТЫ фіз. теплопрозорий.
ЦЕПЛАСЁТКА ж. тепломерёжа.
ц е п л а У с т О й л ів а с ц ь ж. техн. теплостій
кість.
ЦЕПЛАУСТОЙЛІВЬІ техн. теплостійкий.
ЦЕПЛАУТВАРАЛЬНЫ фіз. теплотворний.
ЦЕПЛАУТВАРЙННЕ с. фіз. теплотворення.
ЦЁПЛ1ЦЦА див. цяплщца.
ЦЁПЛЩЬ див. цяпліць.
ЦЕПЛЫНЙ ж. 1. фіз. теплота; ц. цёла теплоті
тіла; 2. тепло с., тёшйсть; душЗуная ц. душёвне тепло; ц. х&ты тепло (теплість) хати.
ЦЕРАБЇЛКА ж. с.-г. бралка.
ЦЕРАБІЛЬНЬІ с.-г. бр&льний.
ЦЕРАБЇЛЬШЧЬІК ч. с.-г. бральник.
ЦЕРАБІЛЬШЧЬІЦА ж. с.-г. брйльниця.
ЦЕРАБІЦЦА недок. 1. (про птахів) чйститися,
скубатися; 2. розм. відбиватися, відмахува
тися; 3. смйкатися, шарпатися; муха -білася
на вадзё муха смикалася (шарпалася) на воді;
4. пас. прорубуватися, прочищатися; обру
буватися; чйститися, обрізатися, обрізувати
ся; братися, вибиратися; уминатися, трощйтися, убиратися; смйкатися, шарпатися.
ЦЕРАБІЦЬ недок. 1. (ліс) прорубувати, прочи
щати; 2. (сучки) обрубувати; 3. (овочі) чйстити, обрізати; ц. бурай чйстити буряки; 4. (про
пташок) чйстити, скубати; бусел ~б(у крылб
лелёка (бусол, чорногуз) чйстив (скубав)
крило; 5. лузати, вилузувати, лущити, вилу
щувати; вавёрка -біла шышку білка лузіла
(лущила) шйшку; 6 (льон) брати, вибирати;
7. перен. розм. (жадібно їсти) уминати, трощйти, убирати; 8. прям., перен. смйкати, шар
пати, (розм.) посмйкувати; перебирати; дзяучына -біла канцы хисткі дівчина смйкала кін
ці хустки; ягб з камітЗта -білі його з комггёту
смйкали (шйрпали).
ЦЕРАБЛЁННЕ с. 1. прорубування, прочйщення, (незак. д. — звичайно) прочищення;
2. обрубання, (незак. д. — ще) обрубування;
3. чйщення, обрізання, (незак. д. — ще) об
різування; 4. (про льон) бр&ння, вибирання;

.

ЦЁПКАЦЦА

5. перен. розм. уминання, трощіння. — Пор.
цераоіць 1, 2, 3, 6, 7.
ЦЕРАНУЦЦА див. цбрціся.
ЦЕРАНУЦЬ див. цбрці.
ЦЕРАСПАЛОСІЦА ж. с.-г. черезсмужжя с.,
(рідше) посмужність.
ЦЕРАСПАЛОСНЬІ с.-г. черезсмужний, (рід
ше) посмужний.
ЦЕРУШЙЦЦА і ЦЕРУСЇЦЦА недок. 1. сйпатися; з шчйлін стблі -шмуся пясбк ЗІ ЩІЛИН
стблі сйпався пісок; 2. (про дощ) мрячйти, мжйчити, мжити, імжйти; (про сніг) порошити.
ЦЕРУШЙЦЬ / ЦЕРУСЇЦЬ недок. 1. (подріб
нювати щось сухе) терти; ц. на далбні каласй
терти на долоні колоски; 2. (примушувати
що-небудь падати) сипати; ц. соль на хлеб
сйпати сіль на хліб; 3. (про дощ) мрячйти, мжичити, мжити, імжйти; (про сніг) порошйти.
ЦЕРЦІ недок., ЦЕРАНУЦЬ і ЦЯРНУЦЬ док.
однокр. 1. (натискаючи, водити вперед і назад
по чому-небудь) терти, тернути; ц&рці падлбгу
шчбткай терти підлогу щіткою; цярн^ць спіну
мач&лкай тернути спйну мочалкою; 2. недок.
(подрібнювати) терти; церці тьггунь терти тю
тюн; 3. недок. (завдаючи болю) муляти, мулити, терти; бот трз нагу чобіт муляє ногу [тре
ногу (в ногу)]; 4. недок. (льон, коноплі) м’яти.
ЦЕРЦІСЯ недок., ЦЕРАНУЦЦА / ЦЯРНУЦЦА док. однор. 1. недок. тертися; цбрціся ручнікбм тертися рушникбм; криті цбрліся адна
аб адну крйги терлися одна об одну; 2. (хи
таючись, торкатися до поверхні іншого пред
мета; торкатися до чого-небудь, виражаючи
певні почуття — ніжність, радість, вірність
і т. ін.) тертися, тернутися; 3. недок. (про
льон, коноплі) м’ятися; 4. недок. розм. (біля
кого-небудь) тертися, отиратися; 5. недок. тер

тися, м’ятися.
ЦЕСНАТА і ЦЯСНОТА ж . тіснота, (розм.) тіс
нява.
ЦЕСНЬІ у різн. знач, тіснйй; ~ная кватЗра тісна
квартйра; ц. касцюм тіснйй костюм; ~нае кбла сябрбу тісне коло друзів; ~ная сувязь тіс
нйй (щільний) зв’язок.
ц Е з к а ч. і ж. розм. тезко ч.
ЦЕЛКА див. цялушка.
ЦЕМНААБЛІЧНЬІ заст. темнолйций.
ЦЕМНАЛІСЦЕВЬІ темолйстий; ц. дуб темнолйстий дуб.
ЦЕМНАЧЬІ прислівн. обл. поночі, потемки, у
потемках; (розм.) потемну, прйтемком.
ЦЕМНА-ШЗРЬІ темно-сірий.
ЦЕМНЬІ темний; (про ніч і т. ін. — ще розм.)
невйдний; (перен.: неясний — ще) затбмнений; ~ная ноч темна ніч; -ньія валасй темне
волосся; ~нае нбба темне небо; св&гльїя і -ньія
успаміньї світлі й тбмні спогади; ~ння спр&вьі
темні справи; ц. чалавбк темна людйна; 0 ад
-нага да -нага (ад цямн& да цямн&) з (від)
рання до смеркання (до вечора), від світання
до смеркання; від (з) ранку до вбчора; від
зорі до зорі; чуж&я душа — ц. лес присл. чужа
душа (голова) — тбмний ліс; у чужій душі —
мов серед ночі; у чужу душу не влізеш.
ЦЙПКАЦЦА і ЦЕПКАЦЬ недок. розм. (іти)
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чалапати, чалапкати, хляпати, хльопати, тьопатися, телепати; -кацца па гразі чалапати
(чалапкати й т. ін.) по багнюці (болоті, гря
зі).
ЦЕПЛЕНЬКІ у різн. знач, тепленький.
ЦЕПЛЬІ у різн. знач, теплий; -лая вада тепла
вода; -лає надвбр’е тепла погода; ц. дождж
теплий дощ; ~лая вбпратка теплий одяг;
~лая кватЗра тепла квартйра; 0 -лая кампанія
тбпла компанія; -лає м&сца тепле місце.
ЦЕРЛА с. (глиняна посудина, в якій мнуть кар
топлю, труть мак) макітра ж.
ЦЕРТЬІ 1. тертий; 2. м’ятий; 3. перен. прикм.
розм. (досвідчений) бувалий; (розм.) тбртий;
0 ц. калач бйта голова, терта людйна, бйтий
жак, бйтий у тім’я. — Див. ще цбрці.
ц Е р ш ч ь ік ч. спец, розтирач.
ц Е р ш ч ь іц а ж. спец, розтирачка.
ЦЕСКА ж. обл. тріска.
ЦЕТКА ж . 1. тітка; (дружина рідного дядька —
ще) дядина, (обл.) вуйна; (дружина батько
вого брата, батькова сестра — ще обл.)
стрййна; 2. (про дорослу жінку взагалі) тітка;
0 гблад не ц. присл. голод не свій брат; голод
ному все до смаку; голод не тітка, а лютої
мачухи лютіший; вйжене голод на холод.
ЦЕТУХНА ж . пестл. (звертання до тітки, до
рослої жінки взагалі) тітонько, тьотю; (до
сторонньої жінки — ще) добродійко.
ЦІ спол., частка чи (здебільшого вживаний на
початку речення для підсилення питання, сум
ніву — ще) чи ж, чи то ж, а чи; баліць у вас

галава ці пераст&іа? болйть у вас голова чи
перестала?; ці р&на, ці пбзна, але прьійд^ чи
рано, чи пізно, але прийду; ці тьі ж не чуу
пра гЗта? чи (а чи) ти не чув про це?; ці вбдае
єн г£та? чи знає він це? ці ж не сбрамна вам?
чи (чи ж то, а чи) не соромно вам?; 0 так ці
ін&чай так чи інакше (інак), так чи так, так
чи не так; ці то а) чи то; б) тобто, себто,
цебто; ці дбуга, ці кбратка через якййсь (че
рез деякий) час, по якійсь годйні.
ЦІК1, род. ціку ч. мед. тик.
ЦІК2, род. ціку ч. текст, тик.
ЦІК3, род. ціка ч., (про деревину та зб.) ціку бот.
тик, тйкове дерево.
ЦІК4, виг. цок; цік-цік, цік-так цок-цок.
ЦІКАВАЦЬ недок. стбжити (за ким-чим); (спо
стерігаючи, вистежуючи — ще) слідкувати,
(розм.) слідйти, зорйти, сочйти (кого-що, за
ким-чим), постерігати (кого-що); (обл.) кмітйти (за ким-чим), мйшкати, мишкувати (за
ким); (наглядаючи — звичайно) пильнувати,
(розм.) придивлятися (за ким-чим).
ЦІКАННЕ с. розм. цокання, цокіт ч.
ЦІКАУНАСЦЬ ж. допитливість, цікавість.
ЦІКАУНЬІ допитливий, цікавий.
ЦЇКАЦЬ недок., ЦЇКНУЦЬ док. однокр. розм.
цокати, цокнути.
ЦІНА ж. прям., перен. твань, баговйння с.; (ве
лика. — ще розм.) тванюка.
ЦІНІСТЬІ тванйстий; (болотистий) багнйстий.
ЦІНЬКАЦЬ недок., ЦІНЬКНУЦЬ однор. док.

ШУКАЦЬ

розм. (про пташок, найчастіше синиць) цінькати, цінькнути, цівікати (недок).
ЦІС, род. ціса, (про деревину та зб.) цісу ч. тис.
ЦІСАВЬІЯ імен. мн. бот. тисові.
ЦІСКАЛЬНЬІ спец, відбивнйй.
ЦІСКАЛЬШЧЬІК ч. спец, відбивальник.
ЦІСКАЛЬШЧЬІЦА ж. спец, відбивйльниця.
ЦІСКАНІНА ж. розм. тиск ч., тйснява, товчія.
ЦІСКАННЕ с. тйскання; потискання; тиск ч.;

тйскання; здушування, стискання, стйскування.
ЦІСКАНУЦЬ див. ціскаць.
ЦІСКАНЬІ душений, давлений, тйснутий, тйснений. — Див. ще ціскаць.
ЦІСКАЦЬ недок., ЦІСНУЦЬ / ЦІСКАНУЦЬ
док. однор. 1. душйти, здушйти, давйти, здавйти, тйснути; стискати, стйснути; (легко —
ще) потйскувати, потйснути; -каць наг&мі
канй душйти (давйти, тйснути, стискати) но
гами коня; няшч&сці -калі з усіх бакбу біди
(нещастя) душили (давйли, тиснули, стиска
ли) з усіх боків; -каць у абнімках душйти
(давйти, тйснути, стискати) в обіймах; 2. спец.
відбивати, відбйти; 3. розм. (розміщувати в
якомусь виданні) упихйти, упхати, увіпхнути,
упхнути; утискати, утаскувати, утйснути.
ЦІСКІ тільки мн. 1. техн. лещата; 2. перен. ла
бети, лёщата; узяць у ц. узйти в лабети (в
лещата).
ЦІСКОВЬІ техн. лещатний.
ЦІСНУЦЬ1недок. тйснути; душити, давйти, стис
кати; ц. пальцам на кнбпку званка тйснути
(натискати) пальцем на кнопку дзвінкі; пара
-не на сцёнп катл& пара тйсне на стінки ка
зана (котла); боль -іру грудзі біль стискав
(тйснув, душйв, давйв) груди; крші -нулі
лбдку крйга стискала (тйснула й т. ін. ) чов
на; ц. руку тйснути (стискати, потйскувати)
руку; чаравікі ц. черевйки тйснуть; на ягб
-нулі, прьімушалі завяршаць раббту на нього
тйснули, примушували завершувати роботу;
у час вайны людзёй -нуу гблад під час війнй
людей мучив (душйв, давйв) голод; м&ці ~нула дзіцй да грудзёй мати притискала (тулйла,
пригортала) дитя до грудей; 2. чавити, ду
шйти, давйти; ц. сок з йблык чавйти (душй
ти, давйти) сік з яблук; 3. розм. (про горілку,
вино: виготовляти кустарним способом) гн£ти, гонйти; 3. розм. (намагатися закінчити
якусь роботу) натискати, натйснути, наляга
ти; ц. дысертацыю натискати (натаскувати,
налягати) на дисертацію.
ЦІСНУЦЬ2 див. ціскаць.
ЦІТР ч. 1. род. цітра кіно, текст, титр; 2. род.
цітру хім. титр.
ЦГГРАВАЛЬШЧЫК ч. спец, титрувальних.
ЦІТРАВАЛЬШЧЬІЦА ж. спец, титрувальниця.
ЦІТРАВАННЕ с. спец, титрування.
ЦІТРАВАЦЬ недок. і док. спец, титрувати.
ЦІУКАННЕ с. 1. цяпкання, ціпкання, пищан
ня; 2. пищання, цьвохкання, дзижчання.
ЦІУКАЦЬ недок., ЦГРКНУЦЬ док. однор.
1. (про пташок) цяпати, цяпнути, (недок.)
ціпкати, пищати, пйскнути; кураняты ціукаюць курчата цяпають (ціпкають); 2. перен. пи
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щати, пйскнути; цьвохкати, цьвохнути;
дзижчати, дзйзнути; над галавбй -калі кулі
над головою пищали (цьвохкали, дзижчали)
кулі.
Ц1ХАСТРУМЁННЫ поез. тихоплйнний.
ЦІХАТА ж . розм. тйша.
ЦІХАЧОМ прислівн. розм. 1. (непомітно) по
тай, потайки, тайкома, (рідше) тайком, по
тайком, крадьком£; нйшком, стйха, (розм.)
нйщечком, знйшка; скрадлйво, скрадаю
чись; 2. (тихо, без шуму) потихеньку, поти
хесеньку, стйха, тихенько, тихесенько, тихі
сінько, стихенька, (розм.) нйшком, нйщеч
ком, потйху.
ЦІХЕНЕЧКА прислівн. розм. тихенько, тихе
сенько, тихісінько.
ЦЇХЕНЬКА приспіви, у різи. знач, тихенько; ц.
паглядзі праз акнб тихенько подивйся через
вікно; ц., не упадзі тихенько, не впадй.
ЦІХЕНЬКІ у різн. знач. тихенький.
ЦІХІ у різн. знач, тйхий; ц. гблас тйхий голос;
ціхія крбкі тйхі кроки; ціхая ноч тйха ніч;
ціхае жыццё тйхе (тихомйрне) життя; ціхая
радасць тйха радість; 0 ціхай сапай тйхою са
пою; ц. час тйха (мертва) годйна; у ціхім балбце чЗрці вядуцца присл. тйха вода греблю
(берегй) рве (ломить); тйха вода людей то
пить; тйха вода глибока; зверху гарно та тйхо, а всередині ворушиться лйхо.
ЦІХМАНА див. ціхмяна.
ЦІХМАНАСЦЬ див. ціхмянасць.
Ц1ХМАНЫ див. ціхмяньї.

ЦІХМЙНА і ЦІХМАНА прислівн. розм. лагідно,
злагідно, тйхо; покірливо, покірно, смйрно,
сумйрно.
ЦІХМЯНАСЦЬ і ЦІХМАНАСЦЬ ж. розм. ла
гідність, злагідність, тйхість; покірливість,
покірність, смйрність, сумйрність.
Ц1ХМЙНЫ і Ц1ХМАНЫ розм. лагідний, злагідний, тйхий; покірливий, покірний, смйрний,сумйрний.
ЦІХОМ див. цішкбм.

ЦІХУСЕНЬКА прислівн. тихесенько, тихісінько.
ЦІХУТКА прислівн. тихенько, тихесенько, ти
хісінько.
ЦІХУТКІ тихенький.
ЦІШКОМ і ц і ш к о м , ЦІХбМ прислівн. обл.
1. (непомітно) потай, потайки, тайкома,
(рідше) тайком, потайком, крадькома; нйш
ком, стйха, (розм.) нйщечком, знйшка; скрад
лйво, скрадаючись; 2. (дотримуючись тиші)
потихеньку, потихесеньку, стйха, тихенько,
тихесенько, тихісінько, стихенька, (розм.) нйш
ком, нйщечком, потйху.
ЦІШЬІНЯ ж. 1. тйша; 2. спокій **.; 0 ц. і спакбй мир і (та) спокій; мёртвая ц. мертва (ні
ма, могйльна) тйша.
цішдй прислівн. 1. вищ. ст. тихіше, тйхше,
тихіш; 2. у знач, наказового способу тихіше;
ц., не перашкадж&йце сл^хаць тйхше, не за
важайте слухати; ц. вады, ніж§й травы прик.
тйхше водй, нйжче травй; ц. ёдзеш, далёй
будзеш присл. помалу (поволі) їдь, далі за
їдеш; тйхше їдь, дальше станеш; ідй пома
леньку, доженеш і стареньку.

ЦУРБАН

Ц1ШЗЙШЫ прикм. вищ. ст. тихіший, тйхший.
цішдць недок. у різн. знач, стихйти, тихіша
ти, тйхшати, тйхнути; (про бурю, вітер і перен. — ще) ущухати; угамовуватися, угавати;
(заспокоюватися — ще) улягатися, злягатися;
(розм.) нйшкнути; гукі цішЗлі звуки стихали
(тихішали, тйхшали); хада цішЗе хода стихає
(тихішає, ущухає); дых&нне ціліше дйхання
стихає (тихішає, тйхшає, тйхне); дзеці паступбва цішЗлі діти поступово (поволі) стихали
(тихішали, тйхшали, вщухали, вгамовували
ся, вгавали, нйшкли).
ЦОКАЦЬ1 недок. лінгв. цокати.
ЦОКАЦЬ2 недок., ЦОКНУЦЬ док. однокр.
1. (язиком) цмокати, цмокнути, клокати,
клбкнути; 2. (видавати звуки) цокати, цок
нути.
ЦОТ, род. цбту ч. тільки одн. парне число; (у
грі розм.) чіт; 0 цот і ліпка чіт і лйшка.
ЦОТНАСЦЬ ж. парність.
цотны парний; ц. лік парне число.
ЦУГЛЕВЬІ вудйльний.
ЦУТЛІ тільки мн. вудйла; 0 закусіць ц. закусйти вудйла.
ЦУД, род. цуду ч. у різн. знач. дйво с., чудо с.\
зрабіць ц. зробйти дйво (чудо); цудам выратавауся дйвом (чудом) урятувався; ц£ды гераізму дива (чудеса) героїзму; ц. тЗхнікі дйво
(чудо) техніки; 0 цуды у рішаце дйво дйвне;
дйвна-предйвна річ; чудеса в решеті; чудасія
в дядька Мусія.
ЦУДОУНА прислівн. чудово, чудовно.
ЦУДОУНЫ 1. (який є дивом) дивовйжний, чу
десний; ~нае выратаванне дивовйжний (чу
десний) порятунок; 2. (сповнений чарів, при
вабливості; благодатний) чудовий, чудовний,
дйвний, дивовйжний; ц. талент чудовий (ди
вовйжний) талант; ~нае надвбр’е чудова по
года; ц. гблас чудовий (дивовйжний) голос;
ц. край чудовий (дивовйжний) край.
ЦУКАР, -кру ч. 1. цукор; чай з цукрам чай з
цукром; трыснягбвы ц. тростйнний цукор;
буракбвы ц. буряковий цукор; 2. мн. спец, ц^кры цукрй.
ЦУКОРА ж . бот. розм. цикорій ч., петрові батогй.
ЦУКОРНЫ розм. цикорний.
ЦУКРАВАРНЫ цукроварний; ц. кацёл цукро
варний казан (котёл); -ная справа цукровар
на справа.
ЦУКРАВАРСТВА с. спец, цукроваріння.
ЦУКРОУКА ж. (сорт літніх солодких яблук,
груш) медівка.
ЦУПАЦЬ недок. розм. 1. (бити ціпом) гупати,
гатйти; 2. (іти) тупати.
ЦУПКІ обл. (про матеріал) цупкйй.
ЦУРА ж . (страва) тетеря.
ЦУРБАК, -ка ч. розм. колода ж ., (менша) ко
лодка ж.\ (розм.) чурбак, опецьок.
ЦУРБАЛАК, -лка ч. розм. обрубок, оцупок,
цурпалок, цурупалок.
ЦУРБАН, -на ч. (обрубок) колода ж ., (менша)
колодка ж .; (розм.) чурбак, опецьок.
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ЦУРБОЛЩЬ недок. розм. (про рясний дощ) пе
ріщити, пірити.
ЦУРОК, -ркі ч. струмінь (невеликийЛ цівка ж .,
струмок (невеликий).
ЦУРУБАЛКА і ЦЫРУБАЛКА ж. 1. (обрубок
палиці) цурка, цурпалок ч., цурупалок ч.\
2. дерев’яна застібка (застіжка).
ЦУРЧАЦЬ і ЦУРЧАЦЬ недок. (литися: утво
рювати звуки булькотіння) дзюрчати, дзюр
котати, дзюркотіти, джеркотати, джеркотіти,
джерготати, джерготіти, (рідше) журчати.
ЦУХМОЛІЦЦА недок. пас. розм. бруднйтися,
ялозитися, мусолитися.
ЦУХМОЛІЦЬ недок. розм. бруднйти, ялозити,
(розм.) мусолити.
ЦЙБАЛКА ж. розм. 1. обл. стебло с.; 2. (най
частіше мн.) перен., розм. гомілки, голінкй;
довгі ноги; (обл.) цйби.
ЦЫБ’Ё зб. с. обл. голі стебла.
ЦЬІБУК, -ка ч. 1. (у люльці для куріння) чубук,
цибух; 2. стебло с.\ 3. с.-г. (виноградний жи
вець) чубук.
ЦЬІБУЛІНА ж . у різн. знач, цибулйна; ц. цюльпана цибулйна тюльпана; з’бсці дзве цьібуліны з’їсти дві цибулйни; ц. вбласа цибулйна
волоса.
ЦЬІБУЛЬНЬІ 1. цибулйнний, цибулевий; ц.
смак цибулйнний (цибулевий) смак; ц. сбус
цибулйнний (цибулевий) соус; 2. біол. цибу
лйнний; ~ныя расліньї цибулйнні рослйни.
ЦЬІБУЛЯ ж. бот. цибуля; кбнская ц. бот.
оситняк */., ситнйк ч.
ЦЬІБУЛЯ-СЯВОК, род. цьібулі-сяуку ж. цибуля-сіянка.
ЦЬІБУР, -ра ч. розм. стебло с. (звичайно тов
сте, пружне).
ЦЬІВІЛІЗАВАНАСЦЬ ж. цивілізованість.
ЦЬІВІЛІЗАВАНЬІ цивілізований.
ЦЬІВЛІЗАВАЦЬ недок. і док. цивілізувати.
ЦЫВШЗАЦЫЯ ж. цивілізація.
ЦЫГАН, -н& ч. цйган; - ны мн. цигани; кбжны
ц. сваю кабылу хв&ліць присл. кожна жаба своє
болото хвалить; всяк кулйк до свого болота
звик; кожна лисйця свій хвостик хвалить.
ЦЬІГАНЙ, -нбу цигани, -ган.
ЦЬІГАНЯНЙ і ЦЫГАНЯНЁ, -няці с. циганча,
циганя, (пестл.) циганчатко, циганятко.
ЦЬІГАРА і СІГАРА ж . сигара.
ЦЫГАРНЫ і СІГАРНЬІ сигарний.
ЦЬІГАР&ТА / СІГАР&ТА ж. сигарета.
ЦЬІГАРФТНІЦА ж. (коробочка для сигар) си
гарниця.
ЦЬІГАРФТНЬІ і С1ГАР&ТНЫ сигаретний.
ЦЫГАРЙТЧЫК ч. спец, сигаретник.
ЦЫГАРЭТЧЫЦА ж. спец, сигаретниця.
ЦЫКЛЁУКА ж. спец, циклювання с.
ЦЫКЛЯВАЦЬ недок. циклювати.
ЦЫКОРЫЯ ж. 1. бот. цикорій */., Петрові батогй; 2. (сурогат кави; напій) цикорій ч.
ЦЙМУС, -су ч. 1. (страва з моркви) цймус;
2. розм. сама суть; найцікавіше.
ЦЬІНК, род. цынку ч. цинк.

ЦМЯНЁЦЬ

ЦЬІНКА ж. розм. цйнкова скрйнька (переваж
но для патронів).

ЦЙПЕЛЬ ч. 1. (гострий виступ) гостряк, шпи
чак; 2. (у ключа) борідка ж.\ 3. (матерії)
клин.
ЦЙПЛІК 1 зменш. 1. (у ключа) борідка ж.;
2. (матерії) клинок, клйнець, клйнчик.
ЦЬІРАВАЛЬНЬІ штопальний.
ЦЬІРАВАЛЬШЧЬІК ч. штопальник.
ЦЬІРАВАЛЬШЧЬІЦА ж. штопальниця.
ЦЬІРАВАННЕ с. штопання; (обл.) церування.
ЦЬІРАВАНЬІ 1. дієприкм. штопаний; 2. прикм.
заштопаний, штопаний. — Див. ще цьірав&ць.
ЦЬІРАВАЦЬ недок. штопати; (обл.) церувати.
ЦЬІРАТА ж . клейонка, церата.
ЦЬІРАТАВЬІ див. цьіратбвьі.
ЦЬІРАТНЬІ клейонковий, цератовий; ~ная вьітвбрчасць клейонкове (цератове) виробнйцтво.
ЦЬІРАТОВЬІ і ЦЬІРАТАВЬІ клейончатий, це
ратовий, цератяний; цьіратбвьі плашч клейончатий (цератовий, цератяний) плащ.
ЦЬІРОУКА ж . 1. (дія) штопання; (обл.) церу
вання; 2. розм. (про нитки) штопальні ниткй; 3. розм. (заштопане місце) заштопане.
ЦЬІРУБАЛКА див. цур^балка.
ЦЬІРУЛЬНІК ч . перукар; (заст.) цирульник;
(заст. — який голить) голяр.
ЦЬІРУЛЬНІЦА ж. перукарка.
ЦЬІРУЛЬНІЦКІ перукарський.
ЦЬІРЬІК виг. цвірінь, цвірінь-цвірінь, ціньцвірінь.
ЦЬІРЬІКАННЕ і ЧЬІЛІКАННЕ с. цвірінькан
ня, цвірінчання, цвірчання, цвіркання, цвір
котання, цвіркотіння.
ЦЬІРЙКАЦЬ і ЧЬІЛІКАЦЬ, ЧЬІРЙКАЦЬ не
док ., ЦЬІРЙКНУЦЬ і ЧЬІРЙКНУЦЬ док.
однокр. цвірінькати, цвірінчати, цвірч&ти, (під
сип.) цвірінькотати, цвірінькнути, цвіркати,
цвіркнути, (підсил.) цвірконути, (недок.) цвір
котати, цвіркотіти.
ЦЬІТВАР ч . і ЦЬІТВОРА ж. фарм. цитварне
сім’я, глиснйк.
ЦЙТРА ж. 1. муз. цйтра; 2. розм. лайл. вйдра.
ЦЙТРУС, -СУ ч. бот. цйтрус.
ЦЬІТРУСАВОД ч. с.-г. цитрусівнйк.
ЦЬІТРУСАВОДСТВА с. с.-г. иитрусівнйцтво.
ЦЬІТРУСАВОДЧЬІ цитрусівнйцький; ~чая
гаспад&рка цитрусівнйцьке господарство.
ЦЙЦЗРА с. і ЦЬІЦФР, -ру невідм. ч. друк, цйцеро с.
ЦЬІЙН, -ну ч. хім. ціан.
ЦЬІЯНІСТАВАДАРОДНЬІ хім. ціанистоводне
вий.
ЦЬІЙНІСТЬІ хім. ціанистий; ц. калій ціанис
тий калій.
ЦЬМЕЦЬ недок. розм. 1. ледь світйтися, тьмйно горіти; жевріти, тліти; 2. темніти, темні
шати; 3. (виділятися своїм тьмяним кольо
ром) темніти, тьмяніти.
ЦЬМЯНЕЙ прислівн. вищ. ст. тьмяніше.
цьмянбйшьі прикм. вищ. ст. тьмяніший.
цмянець недок. у різн. знач, тьмяніти, (ста
вати тьмянішим — звичайно) тьмянішати;
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збркі -нблі зірки тьмяніли (тьмянішали);
срЗбра паступова -нёла срібло поступово
тьмяніло (тьмянішало); -нёла ягб сл&ва
тьмяніла (тьмянішала) його слава.
ЦЬМЙНЬІ 1. (неяскравий) тьмяний; -наесвятлб тьмяне світло; 2. перен. невиразний; не
певний; туманний; -нае адчув&нне невираз
не відчуття.
ЦФБАР, -бра ч. цебер, шаплик.
ЦФЛІК ч. військ, цілик, націльник.
ЦЙНАСНЫ екон. ціннісний; вартісний; у ~ным
виражанні у вартісному обчйсленні.
ЦЭНАУТВАРАЛЬНЫ прикм. ціноутворний,
цінотвбрчий.
ц э н а У т в а р й н н е с. екон. цінотворення.
ЦЭНТР ч. у різн. знач, центр; ц. гбрада центр
міста; ц. акр^жнасці центр кола; прамыслбвы
ц. промисловий центр; раённы ц. районний
центр; заг&д центра нак£з центру; гаццлёвы
ц. торгбвий (торговёльний) центр; ц. нападзёння центр нападу; ц. цяж&ру центр вагй;
вьшчальны ц. обчйслювальний центр; 0 быць
у центры ув^гі бути в центрі уваги.
ЦЭНТРАБЕЖНЫ у різн. знач, відцентровий.
ЦФНТРАВЫ у різн. знач, центровйй.
ЦЭНТРА1МКЛ1ВЫ доцентровий, доосередній;
~вая сіла доцентрова (доосерёдня) сйла.
ЦЭНТРОУКА ж . техн. у різн. знач, центруван
ня с.
ЦФГЕНЬ ч. зоол. ціп’йк.
ЦЙРА ж. заст. (висушений трутовик) трут.
ЦЙРАВЫ заст. трутовий.
ЦФТЛІК ч. розм. розпйска ж ., квитанція ж.
ЦЭХ ч. у різн. знач. цех; лщёйны ц. ливарний
цех; запіс&цца у ц. істор. записатися до цеху;
ц. здарбуя цех здоров’я.
ЦЭХАВЫ у різн. знач, цеховйй.
ЦдШКА ж. обл. кокарда.
ЦЮГА виг. мисл. тю, улюлю, ату, берй, кусь.
ЦЮГАКАННЕ с. мисл. тюкання, улюлюкання,
атукання.
ЦЮГАКАЦЬ недок. мисл. тюкати, улюлюкати,
атукати.
ЦЮК1род. цюк& імен. ч. пака ж., тюк.
ЦЮК2 виг. розм. цюк, тук; ц. у шыбу і разбіу
цюк (тук) у шйбку (у шйбу) й розбйв.
ЦЮКАВАННЕ с. пакування.
ЦЮКАВАНЬІ і ЦЮКОВАНЫ дієприкм. і прикм.
пакований. — Див. ще цюкав&ць.
ЦЮКАВАЦЦА недок. пас. спец, пакуватися.
ЦЮКАВАЦЬ недок. спец, пакувати.
ЦЮКАЦЬ недок. розм. (бити чимось) цюкати,
тукати, стукати.
ЦЮКОуКА ж . спец, пакування с.
ЦЮКОУШЧЫК ч. пакувальник.
ЦЮКОУШЧЬІЦА ж. пакувальниця.
ЦЮЛЁНЕВЫ 1. тюлёнячий; ц. тлушч тюлёнячий жир; 2. (зроблений з тюленячої шкіри)
тюленёвий.
ЦЮЛЁНЕВЫЯ імен. мн. зоол. тюленеві.
ЦЮЛЁНЬ ч. 1. зоол. тюлёнь; 2. перен. розм.
вайло ч. і с., тюхтій, бамбула ч. і ж., тюлёнь,
макуха ж.

ЦЯГЛГЧНЫ

ЦЮЛЕНЯБОЕЦ, -ббйца ч. тюленебійник.
ЦЮЛЕНЯБОЙНЫ тюленебійний.
ЦЮЛЕНЯНЙ і ЦЮЛЕНЯНЁ, -нШ с. тюленя,
малёнький тюлёнь.
ЦЮФЙК, -кк ч. (у гідротехніці) матрац; (з фа
шин, хмизу) в’язанка ж ., хворостяник.
ЦЮХЦЯЙ, -цяя ч. розм. лайиі. тюхтій, вайло ч.
і с., бамбула ч. і ж.
ЦЮХЦЯЙКА ж. розм. лайл. (про жінку) вайло
с., макуха, мамула.
ЦЮЦЕЛЬКА: ц. у ~ку а) (як прикм.) бко-вбко, достоту (достемённо) такий; б) (як прислівн.) достоту (достемённо, достемёншсшько) так.
ЦЮЦЬКА ж. розм. 1. собака ч., пес ч., собачка
*/., пёсик ч., (розм.) цюцькб ч.; 2. лайл. собака
ч., пес ч.
ЦЮЦЮПАН, -ну ч. бот. маруна ж.
ЦЯБЁ займен. особ, у род., знах. в. тебе.
ЦЯВЇНА ж. розм. (стебло трави) билйна, бадилйна, зілйна.
ЦЯВІНКА ж. розм. зменш, билйнка, бадилйнка, зілйнка.
ЦЯГ: з цйгам ч&су з плйном (з бігом) ч&су; з
часом, згбдом; дедалі; даць цйгу накивати
п’ятами.
ЦЙГА ж. 1. (дія) тягнення с.\ 2. (рушійна сила)
тяга; электрычная ц. елеіарйчна тяга; кбнная
ц. кінна тяга; служба цягі залізн. служба тяги;
2. перен. (прагнення, схильність) потяг; ц. да
м^зьікі потяг до музики.
ЦЯГАВЇТАСЦЬ ж. витривілість (у праці).
ЦЯГАВІТЬІ витривалий (у праці); роботящий.
ЦЙГАВЫ техн. тяговйй; ~вая электраст&нцыя
тягові електростанція.
ЦЯГАЛЬНЬІ техн. витягальний, витйгувальний; ~ная лябёдка витягувальна кбрба.
ЦЯГАЦЦА недок. 1. у різн. знач, тягатися; ланцуг ~г£уся па зямлі ланцюг тягався (волочйвся) по землі; ц. па х&тах тягатися (тинятися)
по хатах; ён любіу ц. па замёжных курбртах
він любив тягатися (волочйтися) по закор
донних курбртах; 2. (залицятися до кого-небудь) лицятися, залицятися (до кого), воло
чйтися (за ким), упадати (коло кого, за ким);
(перебувати в інтимних стосунках) тягатися
(з ким); 3. (сперечатися в чому-небудь) змага
тися, мірятися сйлами; дзе табё з ім ц.! [та]
де тобі з ним змагатися (мірятися сйлами);
4. пас. тягатися; волочйтися.
ЦЯГАЦЬ недок. у різн. знач. тяг&ти; ц. бярвёнш
тягати колоди; ц. вад^ са сіудні тягати воду
з кринйці; ліс4 курій ~г£е лисйця курёй тя
гає; пяты сезбн палітб -гає розм. п’ятий сезон
пальто тягає; ц. за валасы тягати (скубти,
скубати) за волосся; ц. па суд&х тяг&ти по
судах; дзяучынка ~г&е хистку па зямлі дівчин
ка тягає (волочить) хустку по землі; 0 ледзь
нбгі ц. лёдве (ледь, насйлу) ноги волочити
(волоктй, тягти, тягнути).
ЦЙГЛІ тільки мн. жйжкй; спаднічка не закри
ває цйгляу спіднйчка не затуляє жйжок.
ЦЯГЛІЦА ж. м’яз ч.
ЦЯГЛЇЧНЬІ м’язовйй.
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ЦЯГНІК ч. потяг, поїзд; хуткі ц. швидкий по
тяг (поїзд); ц. прыбывае на першую платфбрму потяг (поїзд) прибуває на першу плат
форму.
ц я г н ік О в ь і залізн. поїзнйй.
ЦЯГНУЛЬНЬІ спец, витягальний; ~ная машына витягальна машйна.
ЦЯГНУЦЬ недок. у різн. знач, тягтй, тягнути;
ц. к&бель тягтй (тягнути) кабель; расліна цягне вільгаць рослйна тягне вологу; ц. у сябё
павётра тягтй (тягнути) в сббе повітря; ц.
пёсню тягтй (тягнути) пісню; кбмін дббра
цягне димар (комин) добре тягне; цягне купацца безос. тягне купитися; цйгне хбладам
безос. тягне холодом; цюк цйгне два пуды па
ка (тюк) тйгне два пуди; конь ледзь цягне воз
кінь ледве тйгне воза (віз); ц. цяля на вярбуцы
тягтй (тягнути) телй на мотузку; ц. дзяцёй за
саббй тягтй (тягнути) дітей за собою; ц. у кінб
тягтй (тягнути) в кіно; ц. за рукау тягтй (тяг
нути) за рукав; нагу цягне безос. ногу тйгне;
злачынства цягне за саббй пакаранне злочин
тйгне за собою покарання; 0 ц. лямку тягтй
(тягнути, терти) лймку (ярмо); ц. рьізіну тяг
тй (тягнути) тяганйну, воловодити; ц. за
язык тягтй (тягнути) за язйк (за язика); ц.
валынку тягтй (тягнути) тяганйну; воловоди
ти; марнувати час; зволікати [діло, справу];
розводитися; ц. жылы тягнути (тягтй, сота
ти) жйли; ц. за душу душу виймати (з кого).
ЦЯЖ, род. цяж& ч. 1. тяж; 2. (у возі) отеса ж .,
отоса ж.
ЦЙЖАНЬКА прислівн. важкенько; тяжкенько;
скрутненько; трудненько; ц. нёсщ важкенько
(тяжкенько) нестй; ц. яму прыйшлбся важ
кенько (тяжкенько, скрутненько, труднень
ко) йому довелося.
ЦЯЖАР, -ру ч. 1. фіз. вага ж .; цэнтр ~ру прям.,
перен. центр вагй; 2. (якість, властивість)
важкість ж.\ тйжкість ж.\ ц. к&ры важкість
(тйжкість) кари; ц. у галавё важкість у голові;
3. вага ж. (тільки одн.) важка річ; 4. перен.
тягар; непасільньї ц. непосйльний тягар;
0 скінуць ц. скйнути тягар; быць -рам (для
каго) бути (ставати) тягарем (як тягар, за тя
гар) (кому, для кого).
ЦЯЖАРАЦЬ недок. розм. вагітніти.
ЦЯЖАРНАСЦЬ ж. вагітність; пазаматачная ц.
позаматкова вагітність.
ЦЯЖАРНАЯ 1. прикм. вагітна, (обл.) важка;
2. у знач. імен, вагітна; дапамбга для ~ных
допомога для вагітних.
ЦЙЖКА прислівн. у різн. знач, важко, тйжко;
скрутно; трудно; нёсщ былб ц. нестй було
важко (тйжко); ц. дыхаць в£жко (тйжко) дйхати; у нбвых акалічнасцях былб ц. у новйх
обставинах було важко (тйжко, скрутно).
ЦЯЖКААТЛЁТ ч. спорт, важкоатлет.
ЦЯЖКААТЛЕТЬІЧНЬІ спорт, важкоатлетйчний.
ЦЯЖКАВАГАВАСЦЬ ж. 1. ваговйтість; важ
кість; 2. важкість, незграбність.
ІІДЖКАВАГАВІК, -ка ч. спорт, велйкої вагй;
(про атлета) важкоатлет.
ЦЯЖКАВАГАВЫ у різн. знач, ваговйтий; важ-
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кйй; велйкої вагй; -выя паязды важковагові
потяги (поїздй).
ЦЯЖКАВЫМОУНЫ важкйй для вимови;
важковимовний, нелегковимбвний.
ЦЯЖКАВЫХОУНЫ пед. важковиховуваний.
ЦЯЖКАГРУЗНЫ важковантажний.
ЦЯЖКАДАСТУПНЫ важкоприступний, важкодоступний.
ЦЯЖКАДУМ ч. важкодум, тугодум.
ЦЯЖКАЗГАРАЛЬНЬІ важкоспалённий, (рід
ше) важкоспалймий.
ЦЯЖКАКІРАВАЛЬНЬІ важкокерований.
ЦЯЖКАНАГРУЖАНЫ важковантажний, важ
ко навантажений.
ЦЯЖКАРАНЕНЫ 1. прикм. тяжкопоранений;
2. імен, тяжкопоранений.
ЦЯЖКАРАСТВАРАЛЬНЫ хім. важкорозчйнний.
ЦЯЖКАУЗБРОЕНЫ важкоозброєний.
ЦЯЖКАУлОУНЫ важковловймий.
ЦЯЖКЇ важкйй; тяжкйй; (про становище, об
ставини — звичайно) важкий, скрутнйй, (рід
ше) труднйй; ц. чамад&н важка валіза, важ
кйй чемодан; ~кая кара важка (тяжка) кара,
важке (тяжке) покарання; ц. крок важкйй
крок; ~кае дых&нне важке дйхання; ~кае па
вётра важке повітря; 7 кая галавА важка го
лова; -кая ёжа важка їжа; ц. хар&ктар важка
вдача; -кая артылёрыя прям., перен. важка
артилерія; -кая атлетыка спорт, важка атле
тика; ~кая індустрьія важк£ індустрія; ~кія
металы важкі метали; ~кая дарбга важка до
рога; ~кая зад&ча важке завдання; ~к£я рбды
важкі пологи; ~кае урожайне важке (тяжке)
враження; ~кая пр&ца важка (тяжк£) праця;
ц. стыль важкйй стиль; ~кія часы скрутні
[важкі, (рідше) трудні] часй; 0 -кая рук&важ
ка рука; ц. на пад’ём тяжкорухий, важкорухий, важко розрухати (кого), неохочий руша
ти; ~кая дбля лиха (гірка, щербата) доля.
ЦЯЖ5Й прислівн. вищ. ст. важче; тйжче; труд
ніше; скрутніше.
ЦЯЖдЙШЫ прикм. вищ. ст. важчий; тйжчий;
трудніший; скрутніший.
ЦЯЖдРНЬІ розм. важучий, важенний.
цяждць недок. важчати, важніти, тйжчати;
(ставати огрядним) дебеліти; (про повіки —
ще) склеплйтися, стулйтися, стулюватися.
ЦЯЛЁЖК1, -жак тільки мн. 1. техн. візок ч.\
2. (передня частина воза) передок ч.
ЦЯЛЁННЕ с. с.-г. отелення.
ЦЯЛІЦЦА недок. телйтися.
ЦЯЛУШАЧКА ж. зменш.-пестл. телйчка.
ЦЯЛУШКА і ЦЁЛКА ж. телйця.
ЦЯЛЬПУК, род. цельпук& ч. розм. 1. (короткий
товстий шматок дерева) колода ж ., (менша)
колодка ж.; (розм.) чурбак, опецьок; 2. пе
рен. (про незграбну, неповоротку людину) опе
цьок, тюхтій; вайло ч. і с., (лайл. — ще) теле
пень, мамула ч. і ж., телепало с ., бамбула ж.
ЦШ1Й і ЦЯЛЁ, -ляці с. прям., перен. телй; адсадзіць ц. відлучйти телй; 0 цяляты язык
аджав&лі язика (язйк) проковтнув, язика зав’йзано (кому); куды Мак&р цялйт не ганяу де
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козам роги правлять (утинають); де волам
роги правлять [, а кози (кіз) кують підкова
ми]; Бог не ц. — бачьіць круцяля присл. шила
в мішку не втаїш (не сховаєш); крий, ховай
погане, а воно ж таки гляне; вййде наверх,
як олйва на воді; гнілбму цяляці хваста не
адарве хоч мичкй мич; хоч у вухо бгай; хоч
на поводі води; дай Ббжа н&шаму цяляці вбука спаймаці! присл. дай Боже нашому теляті
вовка з’їсти!; за мбрам ц. — паурубля, дьі сто
перавбзу присл. за морем теличка — копієчка,
а перевезтй — карбованець.
ЦЙМЛІВАСЦЬ ж. розм. кмітлйвість, тяму
щість, тямовитість, тямкість, тямучість,
(розм.) тяма; здогадливість, спрйтність.
ЦЯМЛЇВЬІ і ЦЙМКІ, ЦЙМНЬІ розм. кмітлйвий; (розм.) покмітливий; тямущий, тямовйтий, тямкий, тямучий; здогадливий, спритний.
ЦЯМНЕЙ прислівн. вищ. ст. темніше.
ЦЯМНйЙШЬІ прикм. вищ. ст. темніший.
ЦЯМНО: ад -на да -на від (з) зорі до зорі, від
світання до смеркання.
ЦЯМНОТА див. цемната.
ЦЯМОЧАК: на -чку на світанку, на світанні,
удосвіта, світом, досвітом, досвітком.
ЦЯМРАВЬІ обл. похмурий; хмарний; ц. дзень
похмурий (хмарний) день.
ЦЙМЦЯ / ЦЙМЦЯ-ЛЙМЦЯ ч. і ж. розм. не
здара, нездарисько ч. і с., шелепа, (розм. рід
ко) недотепа.
ЦЯНЕК, -ньку ч. затінок, холодок; схавацца у
ц. сховатися в затінок (у холодок).
ЦЙПАЦЬ недок. розм. (рубати, сікти) цюкати;
-палі сякбрьі цюкали сокири.
ЦЯПЙЛЬЦА с. зменш, обл. вогник ч., огник ч.,
невелйке вогнище.
ЦЯПЕРАКА прислівн. обл. 1. (у цей, у найближчий
момент) зараз; 2. (у час, який охоплює недавнє
минуле й найближче майбутнє) тепер, нині;
(розм.) тепереньки, теперенька, теперечки, те
перечка, отепер, отепереньки, отеперечки;
(обл.) тепера, теперка, теперки, натепер.
ЦЯПЛЕЙ прислівн. вищ. ст. тепліше.
ЦЯПЛЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. тепліший.
цяплЕць недок. тепліти; (ставати теплішим
— звичайно) теплішати.
ЦЯШПЦЦА і ЦЕПЛІЦЦА недок. 1. (горіти
невеликим полум'ям) блймати; (випромінюва
ти слабке світло) світйтися; яшчз цяпліуся
касцер ще блимав вогонь (блимало вогни
ще); у хаце цяпліуся агеньчьік у хаті світйвся
вогник; 2. перен. жевріти; цепліцца надзбя
жевріє надія; 3. пас. топйтися, опалюватися.
цяпліць / ЦЕПЛІЦЬ недок. (приміщення) то
пити, опалювати.
ЦЯПЛО с. 1. тепло; (нагріте сонцем повітря
тощо рідше — ще) літепло; 2. обл. вогонь ч.,
огонь ч.
ЦЯПЛОАДБІВАЛЬНЬІ фіз. тепловідбивнйй.
ЦЯПЛОСЦЬ: ад -ці не баляць кбсці присл. пара
парить, а кісток не варить; пара кісток не
крутить (не ломить).
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ЦЯПЛЬІНЬ ж. (про погоду) теплінь, (обл.) теплйна.
ЦЯПЛЮТКІ / ЦЯПЛЮСЕНЬКІ теплесень
кий, теплісінький.
ЦЙПНУЦЬ док. розм. 1. однокр. цюкнути;
2. (зубами — про тварин) схопити; ц. за шта
ны схопйти за штани; 3. (випити спиртного)
хильнути; ц. гарЗлкі хильнути горілки;
4. (ударити) стукнути, (розм. підсил.) бахну
ти, гильнути, угилйти; ц. па галавё стукнути
по голові; 0 ц. гбра хильнути лйха (горя).
ЦЯРНОУНІК, -ку ч. бот. терен; (зарості) тернйк.
ЦЯРНУЦЦА див. церціся.
ЦЯРНУЦЬ док. однокр. церці.
ЦЯРПЁЦЬ недок., СЦЁРПЕЦЬ док. 1. терпі
ти, стерпіти; 2. зносити, знестй; терпіти, пе
ретерпіти; (док. розм.) вйдихати; зазнавати,
зазнати; -пёць гбра горювати, бідувати;
-пёць паражЗнне зазнавати поразки; 3. мирйтися (з чимЛ змирйтися (з чим); витерп
лювати, вйтерпіти; переносити, перенестй
(що); я не -плю хлусні я не переношу брехні;
О -пёць страту зазнавати збйтків; -пі, каз&к,
атаманам будзеш терпй, козаче, отаманом
будеш; терпй, козаче, горе — питимеш мед;
терпй, хлопче, козаком будеш; терпй горе —
добро буде.
ЦЯРПЛЇВА прислівн. терпляче, терпелйво.
ЦЯРПЛІВАСЦЬ ж. терплячість, терпелйвість;
0 -сці не хапає терпець уривається; запас&цца
-сцю запасатися терінням; траціць ц. утрача
ти терпець (терпіння), виходити з терпіння,
нетерпеливитися, (док. розм.) жданки розгубйти (поїсти).
ЦЯРПЛЇВЬІ терплячий, терпелйвий.
ЦЯРПУГ, род. церпуга ч. іхт. (морська риба)
морськйй ленок.
ЦЯСНЁЙ прислівн. вищ. ст. тісніше.
ЦЯСНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. тісніший.
ЦЯСНІНА ж. 1. тіснйна; (між горами — ще)
міжгі’я с., межигір’я с.; 2. (вузька долина в
горах) ущелина.
ЦЯСНЇНІСТЬІ ущелистий.
ЦЯСНОТА див. цесната.
ЦЯУ виг. дзяв.
ЦЙУЕ зб. с. і ЦЙУНІК, -ку ч. обл. (стебла го
родніх рослин) гйчка ж ., гич ж., бадйлля; (бу
ряків) бурячйння, буряковйння; (картоплі)
картоплйння; (гарбузів) гарбузйння; (моркви)
морквйння.
ЦЙУКАННЕ с. дзявкання.
ЦЙУКАЦЬ недок., ЦЙ^КНУЦЬ док. однокр.
(про собаку, щеня, лисеня) дзявкати, дзявкну
ти, (недок.) дзяволйти.
ЦЙУНІК див. цяуе.
ЦЯЦЬ док. 1. ударити; цяу ям^ прыкладам у
грудзі ударив його прикладом у груди; 2. уку
сити; сабака мбцна цяу за нагу собака сйльно
вкусйв (ухопйв) за ногу; 3. (чимось гострим)
рубнути, (підсил.) рубонути; ц. сякёрай руб
нути (рубонути) сокйрою.
ЦЯЦЮ Ш НІК, -ку ч. бот. очанка ж.
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ЧАБАРОК, -рку ч. зменш.-пестл. чебрёць.
ЧАБОР, -бару ч. бот. чебрёць.
ЧАВЫЧА ж. іхт. чавича.
ЧАГА ж . (наріст на березі) губка; чага.
ЧАГОСЬ / ЧАГОСЬЦІ 1. прислівн. чогось,
щось; ён ч. марудзіу він чогось (щось) гаяв
час (зволікав); 2. займ, у род. в. чого-небудь,
чогось.
ЧАЕАПРАЦОУКА ж. оброблення чаю.
ЧАЕУБОРАЧНЫ чаєзбиральний.
ЧАЙ, род. чаю ч. у різн. знач. чай; квётачны
ч. квітковий чай; мбцны (слабы) ч. міцнйй
(слабкий) чай; вячЗрні ч. вечірній чай; зялёны ч. зелений чай; пачак чаю пачка чаю.
ЧАКАЛЬНЬІ вичікувальний, очікувальний.
ЧАКАН1 ч . 1. (зображення) карбування с., кар
бівка ж.\ 2. (штемпель, інструмент) карбівка ж.
ЧАКАН2 ч. орн. чйкалка ж.
ЧАКАНАЧНЫ 1. техн. карбувальний; 2. обрі
зувальний.
ЧАКАНІЦЬ недок. 1. (штемпелем) карбувати;
ч. манёты карбувати монети; 2. (слюсарським
інструментом) чеканити; 3. с.-г. обрізувати;
4. перен. карбувати; ч. крок карбувати крок.
ЧАКАНКА ж . 1. (дія) карбування с., карбівка;
чеканення с.; обрізування с.\ 2. (різьблення на
металевих виробах) карбування с., карбівка.
ЧАКАННАСЦЬ ж . карбованість.
ЧАКАННЫ 1. карбований; ч. стыль карбова
ний стиль; 2. (про монети) карбований, (заст.)
бйтий; 3. (який використовується для карбу
вання) карбувальний.
ЧАКАНШЧЬІК ч. (спеціальність) 1. (монет)
карбувальник; 2. (у слюсарській справі) че
канник; 3. с.-г. обрізувач.
ЧАКАНЫ 1. жданий, очікуваний; 2. сподіва
ний.
ЧАКАЦЦА недок. передбачатися; (розм. рідко)
чекатися, очікуватися; завтра чак&ецца дббрае надвбр’е завтра передбачається добра
(гарна) погода.
ЧАКАЦЬ недок. 1. чекати (кого-чого, на когощо), ждати, дожидати, дожидатися, очікува
ти (кого-чого); ч. таварыша чекати товариша
(на товариша), ждати (дожидати й т. ін.) то
вариша; гаспадара -кала нбвая кватЗра на
господаря чекала нова квартира, господаря
ждала (й т. ін.) нова квартйра; 2. сподівати
ся (на що, чого), чекати (на що, чого); ён ужб
нічбга дббрага не ~кау він уже ні на що добре
не сподівався, він уже нічого доброго не
сподівався, він уже ні на що добре не чекав,
він уже нічого доброго не чекав; Ф час не
чакае час не чекає (не жде, не стоїть), час
тіснить; так і чакай так і чекай; сямёра аднагб не чак&юць присл. два (двоє) третього не
чекають (не ждуть); чак&й Пятра, сыр з’ясі
(будзеш сыр есці) присл. далеко куцому до
зайця; далеко п’яному до Кйєва.

ЧАЛАВЁК, -а ч., мн. людзі та (у поєднанні з
кількісними словами) чалавёю 1. людина ж.\
(заст.) чоловік; (у поєднанні з кількісними
словами) особа ж ., (розм.) чоловік; ч. — ра
зумная істбта людйна — розумна істота; пяць
чалавёк п’ять осіб, п’ять чоловік; 2. розм.
(одружена особа стосовно до своєї дружини;
особа чоловічої статі) чоловік; пражыла жан-

чына са сваім ~кам дбугае жыццё прожила

жінка зі своїм чоловіком довге життя;
3. (особа, що має високі моральні та інтелек
туальні риси) людйна ж.\ з ягб будзе ч. з
нього буде людйна; 4. (у знач. займ. він,
хтось) людйна ж .; (щодо осіб чоловічої статі)
чоловік; т § б а ратаваць ~ка треба рятувати
людйну; 5. істор. (дворовий слуга) дворак,
дворовйй; служнйк, слуга; (у покоях) коза
чок; 6. істор. (у трактирі, ресторані) офіці
ант, кельнер; 0 будзь ~кам ! будь людйною!;
свой ч. своя людйна; душа-ч. щйра (спасен
на, добряча) душа; ч. з цябё! що ти за людй
на! кбнчаны ч. щюпаща людйна.
ЧАЛАВЁКА-ГАД31НА ж. екон. людйно-годйна.
ЧАЛАВЁКА-ГОД ч. екон. людйно-рік.
ЧАЛАВЁКА-ДЗЕНЬ Ч. екон. людйно-день.
ЧАЛАВЕКАЗАБОЙСТВА с. людиновбйвство.
ЧАЛАВЕКАЗАБбЙЦА ч. і ж. людиновбйвця,
людиновбйвець ч.
ЧАЛАВЁКА-ЗМЁНА ж. екон. людйно-зміна.
ЧАЛАВЕКАЗНАУСТВА с. людинознавство.
ЧАЛАВЕКАЗНАУЧЬІ людинознавчий.
ЧАЛАВЕКАЛЮБЕЦ, -бца ч. людинолюбець.
ЧАЛАВЕКАЛЮБІВЬІ і ЧАЛАВЕКАЛЮБНЬІ
людинолюбний; людяний.
ЧАЛАВЕКАЛЮБСТВА с. людинолюбство; лю
дяність ж.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВІСНІК ч. людиноненавйсник.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВІСНІЦКІ людиноненавйсницький.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВЇСНІЦТВА с. людиноненавйсництво.
ЧАЛАВЕКАПАДОБНЫ людиноподібний; ~ныя
малпы людиноподібні мавпи.
ЧАЛАВЁЦТВА с. людство, (рідше) людськість ж.
ЧАЛАВЁЧАК, -чка ч. зменш.-пестл. людйнка
ж ., чоловічок.
ЧАЛАВЁЧНА прислівн. людяно, по-людсько
му, по-людськи.
ЧАЛАВЁЧНАСЦБ ж. людяність, (рідше) люд
ськість.
ЧАЛАВЁЧНЫ людяний, людський.
ЧАЛАВЁЧЫ 1. (який стосується людини, влас
тивий людині) людськйй; ч. род. людськйй
рід; -чая прырбда людська природа; ч. гблас
ліодськйй голос; 2. (гуманний) людський,
людяний; -чае абыхбджанне людське (людя
не) ставлення (обходження, поводження).
ЧАЛЁСН1К1 тільки мн. (у печі) челюсті.

ЧАЛЬЧАК, -ку ч. бот. плакун.
ЧАЛЯДЗШ ч. істор. челядник, челядйнець,
челядйн.
ЧАЛЯДЗІНКА ж. істор. 1. челядниця, челядйнка, челядка; 2. (служниця) челядниця,
челядка, челядйнка.
ЧАЛЙДНІК ч. заст. (у ремісника) підмайстер;
(у кравця) кравчик; (у шевця) шевчук; (у ри
маря) римарчук; (у бондаря) бондарчук.
ЧАМАДАН ч. валіза ж ., (рідше) чемодан.
ЧАМАДАНШЧЫК ч. спец, чемоданник.
ЧАМАДАНШЧЫЦА ж. спец, чемоданниця.
ЧАМУСЬ / ЧАМУСЬЦІ прислівн. чомусь, чо
гось; через щось; ч. мне не спіцца чомусь
(чогось, чёрез щось) мені не спйться.
ЧАМЯРВА ж. обл. (про велику кількість дітей)
орава ж.
ЧАПЁЛЬШК див. чапяльнік.
ЧАПЁЦ, -пцД ч. 1. (жіночий головний убір) чепець,

чіпець, чепчик, очіпок; 2. анат. брижа ж.

ЧАПЇЦЦА недок. розм. 1. (за що) чіплятися; ч.
рукбй чіплятися рукбю; 2. перен. зачіпати,

торкати (кого-що), чіплятися (до кого-чого)\
чагб ты чЗігішся да ягб? чого (чому) ти зачі
паєш його (чіпляєшся до нього)?
ЧАПЇЦЬ (каго-што, чаго) док. розм. зачепйти
(кого-що, за що); (зачепити під час руху — ще)

черкнути, (підсил.) черконути (кого-що, по
кому-чому, об кого-що), черкнутися, (підсил.)
черконутися (об кого-що, кого-чого, з кимчим); куля -піл а косць нагї куля зачепйла
кістку ногй.
ЧАПУРЙСТА прислівн. розм. манірно, бун
дючно; чепурно.
ЧАПУРЙСТАСЦЬ ж. розм. манірність, бун
дючність; чепурйстість.
ЧАПУРЙСТЫ розм. манірний, бундючний;
чепурйстий.
ЧАПЯЛА ж. 1. (кухонне приладдя) чаплія, чап
лійка, хватки мн.\ 2. перен. знев. (про високу
незграбну людину) тичка.
ЧАПЯЛЬНІК, род. чапельнікА і ЧАПЁЛЬШК,
-ка ч. держално чаплії; (обл.) чапліїлно с.

ЧАРАДА ж. 1. нйзка, плетенйця; вервечка;
гурт ч., ватага; ч. машын нйзка (плетенйця,
вервечка) машйн; думкі пльїлі ~дбй думки
пливлй нйзкою (плетенйцею, вервечкою); ч.
хлбпчыкау вервечка (ватага, гурт) хлопчиків;
2. (про тварин) згрія; (про худобу) череда;
(про овець) отара; (про пташок) зграя; 3. чер
га, (рідко) черга; 0 сваёй ~дбй своїм звйчаєм
(своєю чергою); паршывая авёчка усю ~ду
псуё присл. одна паршйва овечка всю от£ру
поганить; паршйва вівця цілу отару спаску
дить.
ЧАРАНКАВАННЕ с. сад. живцювання.
ЧАРАНКАВАЦЬ недок. сад. живцювати.
ЧАРАНКОВЫ 1. бот. черешковий; 2. сад.
живцевий; чубуковий.
ЧАРАНОК, -нка ч. 1. бот. черешок; 2. сад. жи
вець; (виноградний) чубук; 3. обл. держак,
держално с.
ЧАРАІіАХА

ЧАРОПКА
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ж

. у різн. знач, черепаха.

ЧАРАПАШЫ

прям.,

перен.

черепашачий;

-шьім крбкам черепашачою ходою.
ЧАРАТОВЫ див. чарбтавы.

ЧАРАЦЇНА ж. очеретйна, комишйна.
ЧАРАЦІНКА ж. зменш.-пестл. очеретйнка, комишйнка.
ЧАРАЦҐГ, -ту ч. буд. комишйт.
ЧАРАЦЇТАВЬІ буд. комишйтовий.
ЧАРАЦЙНКА ж. орн. очерётянка.
ЧАРАЦЙНЫ очерётяний, комишёвий.
ЧАРАЧКА ж. зменш.-пестл. чарочка, чарчйнка, чарупйнка.
ЧАРАЧНЫ чарковйй.
ЧАРВЇЦЬ недок. бджільн. чёрвити.
ЧАРВЯБОїНА зб. ж. сад. червотока, червото
чина.
ЧАРВЙК, -к & ч. 1. мн. чЗрві, род. чарвёй, / чарвяю, -кбу прям., перен. черв’йк, хробак, (розм.)
робак, гробак; (зб. — звичайно) черва ж .,
(розм.) хробачня ж.\ 2. мн. чарвякі, -кбу техн.
черв’як; даящжавы ч. дощовий черв’йк; шаукбунічньї ч. шовковик; раснічньїя чЗрві вій
часті чёрви; 0 замарыць чарвякб заморити чер
в’яка, підживйтися; кармщь чарвёй розм. бу
ти вбитим, гнити в землі; тр&пілася чарвяк^

на вяку розм. жарт, (про рідкісний успіх, щас
ливий випадок) на віку як на довгій нйві —

усього побачиш (усякого трапляється, усяке
трапляється); ч. есць (смбкча) (кого) черв’як
(хробак) точить (кого).
ЧАРГА ж., мн. чЗргі у різн. знач. чёрга, (рідко)
черга; (обл.) колія, ряд ч.\ устанавіць ~гу установйти чёргу; кулямётная ч. кулемётна чёр
га; ч. на атрыманне квагёр чёрга на отриман
ня (одёржання) квартир; чакаць сваёй ~гі че
кати на свою чёргу; 0 на чарзё на чёрз1; жыв&я ч. жива чёрга; у сваю ~гу і собі, у свою
чёргу; у пёршую ~гу насамперед, передусім;
стайць на чарзё стояти на чёрзк
ЧАРГАВАЦЬ недок. чергувати.
ЧАРГОВЫ черговий.
ЧАРКА ж. чарка; 0 пад ~кай напідпйтку, під
чаркою; загляд&ць у ~ку заглядати в чарку;
куляць ~ку перехиляти чарку.
ЧАРНАКЛЁН, -на, (про деревину і зб.) -ну ч.
бот. клен татарський, чорноклён.
ЧАРНАСКУРЫ 1. прикм. чорношкірий; 2. у
знач. імен, чорношкірий.
ЧАРНАСЛІУ, -ліву ч. чорнослив.
ЧАРНАЦЁЛКА ж. ентом. чорнйш ч.
ЧАРНЁЙ прислівн. вищ. ст. чорніше.
ЧАРНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. чорніший.
ЧАРНУШКА1 ж. бот. чорнушка.
ЧАРНУШКА2 ж. розм. (чорнокоса дівчина або
жінка; смаглява дитина) чорнява, (розм.)
чорнявка, смуглявка, смуглянка.
ЧАРНіОТКІ чорнісінький.
ЧАРОДНЫ спец, зграєвий, зграйовйй.
ЧАРОМХА і ЧАРЭМШЫНА ж . черемха, черёмуха, (рідко) очерёмха; (про одне дерево та
його деревину — ще) черемшйна.
ЧАРОМХАВЫ і ЧАРдМШЫНАВЫ черёмхоВИЙ.
ЧАРОПКА ж. розм. 1. черепок ч., (розм.) че-
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реп’янка; 2. груб, череп ч., (груб., знев.) чере
пок ч.
ЧАРОТ, -ту ч. очерет, комйш; (озерний — ще)
куга ж.
ЧАРОТАВЫ і ЧАРАТОВЬІ очеретяний, коми
шевий.
ЧАРОЦІНА ж. розм. очеретйна, комишйна.
ЧАРСЦВЁЦЬ недок., УЧАРСЦВЁЦЬ док. прям.,
перен. черствіти, зачерствіти; черствішати;
(перен. — ще) зашерхати, зашерхнути; хлеб
-вее хліб черствіє (черствішає); душа ~вее
душа черствіє (черствішає, зашерхає).
ЧАРТАУШЧЬІНА ж. розм. чортовйння с., чор
тівня, чортовина, мар£, мана.
ЧАРТОУКА ж. розм. чортйха, чортйця.
ЧАРТОУСКІ1 прикм. 1. чортячий; (лайл.) гас
пидський; 2. (дуже неприємний) жахлйвий,
чортячий; 3. розм. (про ступінь вияву: силь
ний, великий) неймовірний, (розм.) скаже
ний; страшенний.
ЧАРТОУСКІ2прислівн. розм. 1. жахлйво; 2. не
ймовірно; скажено, страшенно; (дуже — ще
розм.) з біса, [не] з чорта.
ЧАРЦЁЖ,

-цяж& ч. (графічне зображення)

креслення с.

ЧАРЦЁЖНАЯ імен, креслярня ж.

ЧАРЦЁЖН1К ч. кресляр.
ЧАРЦЁЖН1ЦА ж. креслярка.
ЧАРЦЁЖНЫ креслярський.
ЧАРЦІЦЦА недок. пас. креслитися.
ЧАРЦЇЦЬ недок. 1. креслити; ён схіліуся і нёшта чЗрціць він схилйвся й щось креслить;
2. (проводити риси) креслити, черкати; ч.
палкай па пяску черкати палицею по піску.
ЧАРЦЯНЙ і ЧАРЦЯНЁ, -няці с. чортеня, чортя.
ЧАРЧЙННЕ с. (дія) креслення.
ЧАРЭМШЫНА див. чарбмха.
ЧАРдМШ ЫНАВЫ див.чар6мхавы.
ЧАРдНЕВЫ череневий; -вая павёрхня чере
нева поверхня; -выя пірагі спечені на черені

пирогй.
ЧАРЭНЬ ж. (у варистій печі) черінь ж. і ч.
ЧАРЙПАЦЬ недок., ЧАРЗПНУЦЬ док. однокр.
розм. 1. черпати, черпнути, (однокр. розм.)
черпонути; 2. захоплювати, захопйти, (бага
то, усе) позахоплювати; зачіплювати, зачепйти, (багато, усе) позачіплювати.
ЧАС, род. ч&су ч. 1. у різн. знач. час; ч. щзё час
іде; ч. пасяджЗння час засідання; кблькі ч&су?
котра годйна? у ч. схбду під час зборів; ваённы ч. воєнний час; прастбра і ч. простір і
час; не мець ч&су не мати часу; 2. пора ж .,
годйна ж ., доба ж.\ зімні ч. зимова пора (до
ба); цяпёрашш (прбшлы, б^дучы) ч. грам, те
перішній (минулий, майбутній) час; мясцбвы
ч. місцевий час; 0 да г§тага ч£су досі; ч.-ч£сам, ч. ад чксу час від (од) ч&су, від часу до
ч&су, часом, часами, колй-не-колй, іноді, ін
коли; да ч&су тимчасово, дочасно; з цйгам
часу згодом, з ч&сом, трохи згодом, з бігом
часу; (розм.) згодом-перегодом; апбппгі ч.
(наст&у) остання годйна (наст&ла); нёйи ч.
якийсь час; у свой ч. у свій час, свого ч&су;
(у) пёршыя часы на початку, спочатку, пер
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ший час, за пёрших часів; у часы д&унія за
давніх (стародавніх) часів, давньою порою,
у давнину, за давнинй, за старовинй, давни
ною, у давні-давна; праз некатбры (дбугі) ч.
по довгому часі, довгий час, пізніше (по то
му, після того); у ч. вчасно; с&мы ч. саме час;
у. хуткім часе незабаром, невдовзі, скоро; хадзіць на час&х (про вагітну) бути на останніх
днях; ранёй ч&су передчасно, пёред часом,
завчасно, завчасу, дочасно; мялі, Апанас,
твой цяпёр ч. присл. мелй, Іване, доки вітру
стане; плетй, плетй, я чув такйх, як ти; говорйв Мирон рябої кобйли сон.
ч а с а в а -п р а с т О р а в ы часово-просторовий.
ЧАСАВЫ часовйй; -а я паслядбунасць часова
послідовність.
ЧАСАЛІЧФННЕ с. літочйслення.
ЧАСАЛЫ11ЧЫК ч. чесальник.
ЧАСАЛЫ11ЧЫЦА ж. чесальниця.
ЧАСАННЕ1 с . чесання, мйкання, чухрання. —
Пор. час&ць1 1.

ЧАСАННЕ2 с. тесання. — Пор. час&ць2.
ЧАСАНЫ1 і ЧЁСАНЫ1 1. дієприкм. чёсаний,
мйканий; чухраний; 2. прикм. чёсаний, вйчесаний; (про вовну) чухраний, вйчухраний.
— Див. ще час&ць1.
ЧАСАНЫ2 і ЧЁСАНЫ2 1. дієприкм. тёсаний,
(док.) обтёсаний; 2. прикм. тесаний. — Див.
ще часаць2.

ЧАСАЦЦА1 недок. 1. (розчісувати собі волосся)
чесатися; 2. пас. чесатися, мйкатися; чухра
тися. — Пор. часаць1 1.
ЧАСАЦЦА2 недок. пас. тесатися. — Пор. часаць2.
ЧАСАЦЬ1 недок. 1. (волосся) чес&ти; 2. (льон)
чесати, мйкати; (вовну) чухрати; 3. розм.
(швидко бігти, говорити, танцювати тощо)

чесати, чухр&ти, шкварити, смалйти, креса
ти; 0 ч. языкбм клепати (ляпати, плескати,
молоти, теліп&ти, ляскати) язиком.
ЧАСАЦЬ2недок. тесати; ч. дбшкі тес&ти дошкй;
О хоць кол на галавё чашы хоч клин (кіл) на
голові тешй, хоч вогню прикладай.
ЧАСІНА ж. 1. (проміжок часу, який вирізняє
ться чимось важливим, особливим) годйна,
час ч., роки; ч. бёдства лихоліття, лихі часй,
лиха годйна; 2. (проміжок часу) хвилина; (розм.)
часйна; выбраць вбльную -ну вйбрати вільну
хвилйну; 0 ліх&я ч. лих& (тяжк&, важк£) го
дйна; збрная ч. зоряна годйна, зоряний час.
ЧАСІНКА ж. зменш, хвилйнка, хвйлька; часйнка, часйнонька.
ЧАСОВА прислівн. тимчасово, доч&сно.
ЧАСОВААБАВЙЗАНЫ тимчасовозобов’язаний.
ЧАСбВАСЦЬ ж. тимчасовість, дочасність.
ЧАСОВЬІ тимчасовий, дочасний; минущий; ч.
пбспех тимчасовий (дочасний, минущий) ус
піх; ч. жыхар тимчасовий мёшканець (житель).
ЧАСТА прислівн. 1. часто; 2. густо.
ЧАСТАТА ж. частота; густоті. — Пор. часты.
ЧАСТКА ж. частйна; (пайка — ще) частка; ч.
матэрыйлу частйна матеріалу; ч. раббты зроб
лена частйна роботи зроблена; ~кі свёту частйни світу; запасныя -кі запасні частйни;
афіцййная ч. вёчара офіційна частйна вёчо-
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ра; твор у трох ~ках твір у трьох частйнах;
навуча/іьная ч. навчальна частйна; 0 рваць на
~кі рвати на шматки, розривати.
ЧАСТКАВЬІ 1. (який є частиною чого-небудь)
частковий; пайовйй; 2. (який складається з
часточок) часточковий.
ЧАСТЬІ 1. частий; -тьія сустрЗчьі часті зустрі
чі; ч. агбнь військ, частий (густйй) вогонь; ч.
пульс частий пульс; 2. густйй; ч. дождж ряснйй дощ; ~тае сіта густе сйто; ч. бльнік гус
тйй ялйнник; -тая агарбджа густа огорожа.
ЧАСЦ6Й прислівн. вищ. ст. частіше.
ЧАСЦЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. частіший, гус
тіший.
ЧАСЦЇНА ж. розм. частйна; ч. мбвьі частйна
мови.
ЧАСЦЇЦА ж. 1. фіз. частйнка; 2. грам, частка.
ЧАСЦЬ ж. 1. військ, частйна; 2. частка, пайка,
пай ч.\ 3. (спеціальність) фах ч.\ (сфера діяль
ності) галузь ж.\ пайсці па слясарнай -ці пітй
по слюсарській лінії; г$та не па маей -ці
а) це не мій фах (не з моєї галузі); б) це мене
(до мене) не стосується, це мене не обхо
дить; в) це мені не до смаку (не до вподоби).
ЧАСЦЮТКА і ЧАСЦЯКОМ прислівн. розм.
частенько, частісінько.
ЧАТЬІРНАЦЦАЦІГАДОВЬІ чотирнадцятилітній, чотирнадцятирічний.
ЧАТЬІРНАЦЦАЦЬ чотирнадцять.
ЧАТЬІРОХАКТОВЬІ на чотйри дії, чотириактний і чотирьохактний.
ЧАТЬІРОХВУГОЛЬНІК ч. чотирикутник.
ЧАТЬІРОХВУГОЛЬНЬІ чотирикутний.
ЧАТЬІРОХГАДОВЬІ чотирилітній, чотириріч
ний.
ЧАТЬІРОХГАРФЛАЧНЬІ чотирипальниковий.
ЧАТЬІРОХГОДДЗЕ с. чотириріччя, чотириліт
тя.
ЧАТЬІРОХДЗЕННЬІ чотириденний.
ЧАТЬІРОХЖАБЕРНЬІЯ імен. мн. зоол. чоти
ризяброві.
ЧАТЬІРОХКВАТ&РНЬІ чотириквартйрний.
ЧАТЬІРОХКОЛАВЬІ чотириколісний.
ч а т ь ір о х п а к а £ в ь і чотирикімнатний.
ЧАТЬІРОХПАЛОСНЬІ чотирисмуговйй.
ЧАТЬІРОХПАЛЬЦЬІ чотирипалий.
ЧАТЬІРОХПЯЛЕСТКАВЬІ бот. чотирипелюст
ковий.
ЧАТЬІРОХРАДКОУЕ с . чотиривірш ч.
ЧАТЬІРОХСОТГАДОВЬІ чотирьохсотлітній,
чотирьохсотрічний.
ЧАТЬІРОХСОТГОДЦЗЕ с. чотирьохсотліття,
чотирьохсотріччя.
ЧАТЬІРОХТЬІДНЕВЬІ чотиритижневий.
ЧАТЙРЬІ, род. чатьірбх 1. чотйри; ч. дзеліцца
на два чотйри ділиться на два; 2. зб. четверо;
ч. мужчмньї четверо чоловіків; 0 у -рбх сце
нах у чотирьох стінах; на усе ч. бакі на всі
чотйри [сторони], на всі (під усі) чотйри вітрй; конь на -рбх наг&х і спатьїкаецца присл.
кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається;
усяк чоловік не без гріха; і залізо іржа з’їдає;
і на мудрім дідько на Лйсу гору їздить.
ЧАТЙРЬІСТА, род. чатьірохсбт чотйриста.

ЧАУНОК, -нака човник; 2. (про малий човен)

човник.
ЧАУНОЧНІК ч. човникар.
ЧАУНОЧНЫ і ЧАУНАКОВЫ човниковий.
ЧАУПЦІ недок. знев. 1. верзтй нісенітниці;
2.^(повторювати те саме) товкти, товкмачити.
ЧАУПЦІСЯ недок. розм. 1. ввижатися, привйджуватися; (про щось неприємне розм. — ще)
верзтйся; не виходити (не сходити) з думки
(з думок, з головй, з тями); мне усю ноч нёшта чатлбся мені всю (цілу) ніч щось верз
лося; 2. (робитися, відбуватися — про щось
безладне) коїтися, робйтися, діятися; што там
чаупёцца? що там коїться (робиться, діється)?
ЧАУРЇЩЬ недок. розм. чахнути, нидіти; хирі
ти; марніти.
ЧАЦВЁРА, род. чацвярых (з імен. ч. і ж. роду
разом узятими, з імен. с. роду, з імен., ужи
ваними тільки в мн., з імен., що означають
дітей і малят тварин) четверо; іх былб ч. їх

було четверо; у сям’і ч. дзяцей у родйні чет
веро дітей; ч. санёй четверо саней; ч. парасйт
четверо поросят.
ЧАЧОТКА1 ж. орн. чечітка.
ЧАЧОТКА2 ж. (танець) чечітка.
ЧАЧОТКА3 ж. карельська береза.
ЧАЧОТКАВЫ з карельської берези; -вая шка
тулка скрйнька з карельської берези.
ЧАШАЛЇСЦІК ч. бот. чашолисток.
ЧАШЧАВЇК, -к* ч. обл. (гриб) бабка ж ., підбе
резник.
ЧАШЧЫНЙ ж. розм. частота; густота. — Пор.
часты.

ЧАЯВОД ч. с.-г. чаївнйк.
ЧАЯВОДСТВА с. с.-г. чаївництво.
ЧАЯВОДЧЫ с.-г. чаївнйцький.
ЧАЯПІЦЦЕ с. чаювання, пиття чаю.
ЧВЫР ч. розм. гр£вій, рінь ж ., жорствй ж.
ЧЛЕН ч. 1. у різн. знач. член; ч. -карэспандЗнт
член-кореспондёнт; правадзёйны ч. Нацыян&льнай академії навук Беларусі дійсний
член Національної академії наук Білорусі; ч.
Аграрнай партьіі член Аграрної партії; ч. СК&за грам, член речення; неазначальны ч. грам.
неозначений член; аднарбдныя ~ны сказа
грам, однорідні члени речення; галбуныя ~ны
сказа грам, головні члени речення; даданыя
~ны ск&за грам, другорйдні члени речення.
ЧЛЕНАШКОДНІК ч. калічник, саморуб.
ЧЛЕНАШКОДНІЦКІ калічницький, саморубний; ч. учынак калічний учйнок.
ЧЛЕНАШКОДНІЦТВА с. калічення членів,
(док.) покалічення (скалічення) членів.
ЧЛЯНЁННЕ с. розчленування, членування.
ЧЛЯНІЦЦА недок. звор., пас. розчленовувати
ся, членуватися.
ЧЛЯНЇЦЬ недок. розчленовувати, членувати.
ЧМЕЛЬ, род. чмяля ч. джміль; (обл.) чміль.
ЧМУРЙЦЬ недок. 1. дурманити, одуряти, оп’я
няти, запаморочувати, задурювати; 2. розм.
(уводити в оману) морочити, задурювати, пус
кати ману; пускати (напускати) туман (туману).
ЧМУРЙЦЬ недок. розм. дуріти, (розм.) чумані
ти, чманіти.
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ЧМУТ ч. розм. 1. шахрай; (розм.) крутій, плу
тяга, викрутень, махляр; і . (те, що задурма
нює) дурман, обман, омана ж.
ЧМУЦІЦЬ недок. розм. баламутити, каламути
ти; дурйти, обдурювати, одурювати, підма
нювати; ч. нарбд баламутити (каламутити й
т. ін.) народ; ч. галаву морочити голову, ду
рйти, обдурювати, одурювати, підманювати,
пускати ману, пускати (напускати) туман
(туману).
ЧМЯК і шмяк виг. у знач. прис. розм. геп.
ЧМЙКАННЕ с. 1. плямкання, жвакання; 2. чва
кання, чавкання. — Пор. чмякаць 1, 2.
ЧМЙКАЦЦА і ШМЙКАЦЦА недок., ЧМЙКНУЦЦА і ШМЙКНУЦЦА док. однокр. розм.
гепати, гепнути, гепатися, гепнутися.
ЧМЙКАЦЬ недок., ЧМЙКНУЦЬ док. однокр.
1. плямкати, плямкнути, жвакати, жвакнути; 2. (про щось в'язке) чвакати, (рідше) чвя
кати, чвакнути, чавкати, чавкнути; 3. (кида
ти) гепати, гепнути.
ЧМЯЛЇНЬІ джмелйний, джмелячий, джмеле
вий.
ЧОВЕН, род. чбуна ч. човен.
ЧОКАННЕ1 с. цокання. — Пор. чбкацца.
ЧОКАННЕ2 с. лінгв. чокання.
ЧОКАЦЦА недок., ЧОКНУЦЦА док. цокатися,
цокнутися, (розм.) чаркуватися, почаркуватися.
ЧОКАЦЬ1недок., ЧОКНУЦЬ док. однокр. розм.
1. цокати, цокнути; чбкаць абцасікамі па асфальце цокати каблучками по асфальту; дзяцел чбкау дзюбай па дрЗву дятел цокав дзьо
бом по дереву; 2. док. (застрелити, убити
кого-небудь) рішити, порішйти.
ЧОКАЦЬ2 недок. лінгв. чокати.
ЧОКНУТЬІ розм. придуркуватий.
ЧОРНАГАЛОВІК ч. 1. бот. суховершки;
2. розм. чорноголовий.
ЧОРНАГАЛОУ, -лбву ч. бот. суховершки.
ЧОРНАПАР^ЧКАВЬІ смородиновий.
ЧОРНАРУБАіИАЧНІК ч . істор. чорносорочеч
ник.
ЧОРНЬІ 1. у різн. знач, чорний; -ная фарба
чорна фарба; -ньія вбчм чорні очі; ч. хлеб
чорний хліб; -ная раббта чорна робота; -ная
металургія чорна металургія; ч. лес чорноліс
ся, чорноліс, чорний ліс; 2. (про коня) воронйй; 3. перен. чорний; -ная падазрбнасць
чорна підозра; -н и я думкі чорні думкй; ~нмя
сіли рзакцьіі чорні с и л и реакції; ~ния замерьі
чорні задуми (замисли, заміри); ~нае дрзва
чорне дерево; -ная раса чорна раса; -ная
ікра чорна ікра; -ная м&гія чорна магія; ч.
шар чорна куля; 0 -ная гадзіна чорний день;
скрутнйй (сутужний) час; на ч. дзень про (на)
чорний день; рабіць як ч. вол робйти (пра
цювати) як [чорний] віл; трим&ць у -ним
цбле не дбати за (про) (кого), занедбувати
(занедбати, занехаювати, занехаяти) (кого);
тримати (держати) в занедбанні (кого); -ная
косць (кбстка) чорна кістка; -ная няудзячнасць чорна невдячність (невдяка); -ная
кбшка прабегла паміж імі між (поміж) нйми
чорний кіт перебіг, вонй глека (глек) розбй-

ЧУЛЛІВЬІ

ли, вонй розкумалися; ні -нага ні бёлага і не
так і не ні.
ЧО^НАВЬІ ЧОВНОВЙЙ.
ЧУБ ч. 1. чуб, чуприна ж.; 2. (жита й т. ін.)
кущ; 0 бр&цца за чуби братися за чубй; звязаць за чубьі нацькувати (кого на кого); у чубьі
хадзщь братися за чубй.
ЧУБОК, -бка ч. 1. (зачіска) чубок, чубик, чуб
чик; 2. (жита, трави) кущик.
ЧУВАЦЬ недок. 1. у знач, безос. прис. чути,
(розм.) чувати, чутно; адсюль мне нічбга не ч.
звідси мені нічого не чути (не чутно); 2. (від
чуватися) чути, відчуватися; чуваць пах квётак чути (відчувається) запах квіток; 3. у
знач. вст. сл. кажуть, іде (є) чутка; чувано,
чутно; здається.
ЧУЖАНЇН ч. фолькл. чужйнець, чужак, чужосторонець, чужосторонній, (фольк.) чужачужанйна ж., чужа-чужанйця ж., чужанйна
ж., чужанйця ж., чуженйця ж.; (прибулець)
захожий; (знев.) заброда ч. і ж., зайда ч. і ж.
ЧУЖЬІ 1. чужий; (чужоземний — ще) чужйнний, чужйнницький, чужйнський; (не свій —
ще розм.) людський; чужая кніга чужа книж
ка; ч. дом чужйй будйнок; не браць чужбга
не брати чужого; чужая старбнка чужа (чу
жинна, чужинницька, чужйнська) сторона,
чужина; 2. чужйй (кому-чому, для кого-чого);
сторонній (для кого-чого); ч. для нас чалавёк
чужа (стороння) для нас людйна; 0 з чужих
слоу з чужйх слів; на ч. хлебе на чужому хлібі;
без чужбй ласкі без чужої допомоги; у чужих
рук&х ігірбг вялікі присл. засватана дівка [завждй] гарна; на чужій нйві все ліпша (ладніша) пшенйця; чужая душа — цёмны лес
присл. чужа душа (голова) — темний ліс; у
чужій душі — мов серед ночі; нікому на чолі
не напйсано, хто він; пад чужую дудку скакаць прик. танцювати під чужу дудку; чужую
бяду на п&льцах развяду присл. чужу біду на
воді (руками) розведу [, а своєї і кінцй не
знайду]; на ч. каравай рот не разяуляй присл.
на чужйй коровай очей не поривай [, а р&но
вставай та й собі вчиняй]; на чужйй коровай
очей не поривай, а свій май; кбжни гад чужбму грбшу рад присл. у чужій руці (у чужйх
руках) завждй більший шматок; на чужій нй
ві все ліпша (ладніша) пшенйця; ад чужбга
шклу галава круцдцца прик. з чужого похмілля
(клопоту) голова болйть; з чужбга каня і у
гразі злазь присл. з чужого воза (коня) й серед
болота (й серед дороги) злазь.
ЧУЖЬІНА ж. чужина, чужа сторона.
ЧУЛА прислівн. 1. чуло, чуйно, чутлйво; 2. чутлйво. — Пор. чули.
ЧУЛАСЦЬ ж. 1. чулість, чуйність, чутлйвість;
2. чутлйвість; ч. да гбра чулість (чуйність,
чутлйвість) до горя; ч. п&льцау музыканта
чутлйвість пальців музик&нта.
ЧУЛЛІВА прислівн. 1. зворушливо; 2. чутлйво.
— Пор. чуллівьі.
ЧУЛЛЇВАСЦЬ ж. 1. зворушливість; 2. чутлй
вість. — Пор. чушпвы.
ЧУЛЛІВЬІ 1. зворушливий; -вая сустрЗча зво
рушлива зустріч; 2. чутлйвий; -выя клеткі
чутлйві клітйни; ч. прыббр чутлйвий прйлад.
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ЧУЛЫ 1. чулий, чуйний, чутлйвий; -лая жанчына чула (чуйна, чутлйва) жінка; ~лыя слбвы чулі (чуйні) слова; 2. чутлйвий; ч. мікрафбн чутлйвий мікрофон.
ЧУТАЧКУ прислівн. розм. трошки, трішки;
(розм.) трошечки, трішечки.
ЧУТКА1 прислівн. 1. чуйно, чутко; сторожко;
2. чуло, чуйно, чутлйво. — Пор. чуткі.
ЧУТКА2 імен. ж. (вістка, повідомлення) чутка.
ЧУТКАСЦЬ ж. 1. чуйність, чуткість; сторож
кість; ч. слыху чуйність (чуткість) слуху;
2. чулість, чуйність, чутлйвість; ч. душы чу
лість (чуйність, чутлйвість) душі.
ЧУТКІ 1. (здатний добре сприймати що-небудь
слухом, нюхом) чуйний, чуткйй; (обережний,
насторожений) сторожкйй; ч. слых чуйний
(чуткий) слух; ч. сон чуткйй (сторожкйй)
сон; 2. чулий, чуйний, чутлйвий; ~кае сірца
чуле серце; ч. сейсмбграф; чутлйвий сейсмо
граф; ~кая душ& чула (чуйна, чутлйва) душа.
ЧУЦЬ1 недок. у різн. знач, чути; я чую нёчы
гблас я чую чийсь голос; ён адным вухам не
чує він однйм вухом (на однё вухо) не чує;
ты чуу навін£? ти чув новину? прыхбдзьце
з&утра, ч^еце? приходьте завтра, чуєте? я не
чуУ, як укалбу руку я не чув, як уколов руку;
ч. пах чути з&пах; саб&ка ч^е дзічьіну собака
чує дичину; 2. відчувати, чути; ч. баду відчу
вати (чути) біду (лйхо); 0 ч. дух (відчувати
чию-небудь суворість; боятися кого-небудь) і
духу бойтися (кого, чийого); чує душа чує ду
ша; ног пад саббй не ч. ніг під собою не чути;
чуу звон, ды не вёдае, дзе ён прик. чув дзвін,
та не знає, де він; чує кбшка, чыё сала з’ёла
присл. зн£є (чує) кіт, чиє сало з’їв; бачить
лйска, відкіль блйска.
ЧУЦЬ2 1. прислівн. ледве, ледь; ён ч. 1дзё він
лёдве (ледь) ідб; ч. уцалёу лёдве (ледь) уцілів;
2. (небагато) трохи, трошки, трішки; (розм.)
замалйм, мало-мало; (розм.) к£пелечку, капелйнку, капелйночку; ч. лепш трохи (трош
ки, трішки) ліпше (ліпш, краще); ч. больш
трохи (трошки, трішки) більше; 3. спол.
тільки, як тільки; ч. спбзнішся, ён ужо сварыцца тільки (як тільки) спізнишся, він ужё
свариться; 0 ч. свет, ч. дзень тільки почало
(майб. ч. почнё) світати (розвиднйтися, розвйднюватися, дніти, на світ благословлйтися); як [тільки] (ледь) світ; лёдве свінуло; ч.
што |як] тільки щось (що-нёбудь); ч.-ч. лёд
ве-ледве, ледь-ледь.
ЧУШКА1 ж. розм. (свиня) паця.
ЧУШКА2 ж. (металева) чушка, вилйванець ч.
ЧЬІГУН ч. 1. род. чыгун^ (метал) чавун; 2. род.
чыгуна (посудина) чавун, (більша) казан,
(розм.) банйк.
ЧЫГУНАЛ1ЦЁЙНЫ мет. чавуноливарний.
ЧЫГУНАЛ1ЦЁЙШЧЫК ч. мет. чавуноливарНИК.

ЧЬІГУНАЧНІК ч. залізнйчник.
ЧЫГУНАЧН1ЦА ж. залізнйчниця.

ЧЫГУНАЧНЫ залізнйчний; (про залізничну
колію) колійний; ~ная ст&нцыя залізнйчна
станція; ~нае дэпб залізнйчне депо; ч. вартаунік шляховйй (колійний) сторож.

ЧЫРВАНАЗОРНЫ

ЧЫГУНКА1 ж. залізниця.
ЧЫГУНКА2 ж. розм. чавунна грубка, (розм.)
чавунка.
ЧЫГУННЫ чавунний; (з чавуну — ще) чаву
новий.
ЧЫГУНОК, -нк* і ЧЫГУНЧЫК ч. зменш, чавунёць, чавунчик, чавунок, казанок; банячок. — Пор. чыгун 2.
ЧЫЁ займ, пит., відн. чиї.
ЧЫЁ займ, пит., відн. с. чиє.
ЧЫЙ1, род. чыйгб, дав. чыйму, ор., місц. чьим;
ж. чыя, с. чыё, мн. чыё займ. 1. пит. ч и й (ж.
чий, с. чиє); ч. гЗта гблас? чий це голос?;
2. відн. чий; не вёдаю, ч. гЗта дом не знаю,
чий це будйнок.
ЧЫЙ2, род. чыю імен, тільки одн. бот. чий.
ЧЫЙ-КОЛЕЧЫ займ, неозн. ч. обл. чий-нёбудь.
ЧЫЙ-Н1ЧЫЙ, род. чыйгб-шчыйгб зменш, не
озн. ч. розм. (який належить декому) чий-нё
будь.
ЧЬІЙСЦІ, род. чьійгбсьці неозн. ч. чийсь.
ЧЬІКІЛЬГХННЕ с. шкандибання, шкутиль
гання; кульгання.
ЧЬІКІЛЬГАЦЬ і ЧЬІКІЛЙЦЬ недок. шканди
бати, шкутильгати, кульгати.
ЧЫК-ЧЫРЙК виг. цвірінь-цвірінь, цінь-цвірінь.
ЧЬІЛІБУХА ж . бот. блювотний горіх.
ЧЬІЛЇГА ж. бот. жбвта акація.
ЧЬІЛІКАННЕ див. цырыканне.
ЧЬІЛЇКАЦЬ див. цырыкаць.
ЧЫН1 ч. 1. род. чыну (ступінь) чин; афіцірскі
ч. офщёрський чин; 2. род. чына (чиновник)
чин; вышЗйшыя чыны дыпламатычнага кбрпуса
найвйщі чинй дипломатйчного корпусу.
ЧЫН2: такім чынам вст. сл. такйм (отакйм)
чйном, такйм способом, у такйй спосіб; так
(отак); (заст.) такйм робом; якім чынам? як?,
якйм чйном г; (розм.) якйм побйтом?; греш
ным чынам на жаль, признатися; дзіуньїм чы
нам [йкось] дйвно, [якось] чудно; найлётпым
чынам якнайкраще, щонайкраще; нёйюм чы
нам дёяким (пёвним) чйном; пёршым чынам
насамперед, передусім, найпёрше, щонайпёрше, (рідше) поперёд усього, передовсім;
ніякім чынам нійким способом (чйном), жод
ним способом.
ЧЫНАНАЧХЛЛЕ с заст. ірон. чиноначаль
ність ж.
ЧЬІНІЦЬ недок. 1. (здійснювати) чинйти, учинйти; творйти; робйти; ч. суд і распр&ву чи
нйти суд і розправу; 2. (робити кужіль) мйкати мички; 0 зап&с бяды не чйніць з прибут
ку голова не болйть; запас бідй не чйнить [і
їсти не просить].
ЧЙННЬІ книжн. діяльний; (заст.) чйнний; ч.
удзел дійльна участь.
ЧЫРВАНАДР&УНЫ червонодерёвний, червонодерёвий.
ч ы р в а н а д р Э у ш ч ы к ч. червонодерёвець,
червонодерёвник.
ЧЫРВАНАЗОРНЫ червонозоряний, червоно
зорий.
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ЧЫРВАНАСКУРЫ 1. прикм. у різн. знач. чер
воношкірий; 2. у знач. імен, червоношкірий.
ЧЫРВАНАСЦЙЖН1К ч. розм. червонопрапорник.
ЧЫРВАНАСЦЙЖНЫ червонопрапорний.
ЧЫРВАНАТВАРЫ червоновйдий, червонолйций.
ЧЫРВАНЬ ж. 1. (властивість червоного; чер
воний колір) червоність; 2. почервоніння с.;
червона пляма; 3. (приплив крові до лиця)
рум’янець */., краска; 4. багрянець ч.; лес апранууся у ч. ліс одягнувся в бафянець; 0 увагнаць у ч. примусити почервоніти; завдати со
рому.
ЧЬІРВАНЮТКІ червонесенький, червонісінький.
ЧЫРВЁННЫ і ЧЫРВОВЫ карт, червовий,
чирвовий.
ЧЫРВОНЫ 1. у різн. знач, червоний; (про ко
лір — ще) багряний; ~ныя крывяныя шарьікі
червоні кров’яні кульки; -нае др5ва червоне
дерево; ч. пёрац червоний перець; ч. напал
фіз. техн. червоний жар, червоне розжарен
ня; ч. лес хвойний (шпильковий) ліс; ч. радбк новий рядок; абзац; Таварыства Чырвбнага Крыжа і Чырвбнага Паумёсяца (Чырвбны Крыж) Товариство Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця (Червоний Хрест); Чырвбная армія істор. Червона армія; 0 прахбдзіць -най ніткай проходити червоною нйткою, пронйзувати геть усе; пусціць -нага пёуня пустити (посадити) червоного півня; під
пал йти; Чырвбная Шапачка фольк. Червона

Шапочка; 2. у знач. імен, політ, червоний.
ЧЙРВЫ, одн. чырва ж. карт, чйрва, черва,
(мн.) черви.
ЧЫРОК, -рка ч. орн. чйрка ж.; (перев. про са
мицю) чирянка ж.
ЧЫРЙКАННЕ с. цвірінькання, цвірінчання,
цвірчання, цвіркання, цвіркотання, цвірко
тіння.
ЧЫРЙКАЦЬ див. цырыкаць.
ЧЫРЫКНУЦЬ див. цырыкаць.
ЧЫСТАГАТУНКОВАСЦЬ ж. с.-г., сад. чисто
сортність.
ЧЫСТАГАТУНКОВЫ с.-г., сад. чистосортний.
ЧЙ СТЫ 1. чистий; -тае павётра чйсте повіт
ря; ч. гблас чйстий голос; ч. ліст папёры чйстий аркуш папёру; 2. (акуратний, прибраний;
чепурний) чйстий, охайний; (про постіль, бі
лизну тощо — ще) білий; ч. пакой чиста (охай
на) кімната; -тая кашуля чйста (біла) сороч
ка; 3. (без домішок) чйстий, щирий; (про воду
поез.: прозорий) гожий, яснйй; ~тае зблата
чйсте (щйре) золото; -тая беларуская гавбрка
чйста білоруська мова; -тае сумлённе чйсте
сумління; ч. прыбьггак чйстий прибуток; 4. розм.
справжній, чйстий; (істинний) щйрий; -тая
бяда спражня (чйста) біда; 0 вывесщ на -тую
ваду вйвести на чйсту воду (на світ, на світло
денне), (іноді) зірвати машкару (з кого); -тай
вадьі (хто) щирісінький (щйрий, справжній)
(хто); прымаць за -тую манёту бр&ти (сприй
мати) за щйру правду (за щйре золото, за
чйсту монёту); ад -тага сЗрца від (зі) щйрого
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сёрця; шукай дблі у -тым пблі присл. шукай
вітру в полі; ловй вітер у полі.
ЧЫСЦЁЙ прислівн. вищ. ст. чистіше.
ЧЫСЦЁЙШЫ прикм. вищ. ст. чистіший.
ЧЙСЦЕНЬКА прислівн. 1. чистёнько; 2. (аку
ратно) чистёнько, охайненько.
ЧЙ СЦЕН ЬКІ зменш.-пестл. 1. чистёнький;
2. (акуратний, чепурний) чистёнький, охайненький; (про постіль, білизну тощо — ще)
бшёнький.
ЧЫ СЦЁЦ, род. чыстца ч. рел., перен. чистйлище с.; прайсці праз ч. пройти чёрез (крізь)
чистйлище.
ЧЬІСЦЇЛЬШ ЧЬІК ч. чистйльник.
ЧЫСЦ1ЛЫЫЧЫЦА ж. чистйльниця.
ЧЫСЦ1НЙ ж. у різн. знач, чистота; ч. на вуліцах чистота на вулицях; нёба незвычайнай -ш
нёбо надзвичайної чистотй; рЗдкае па -ні лірьічнае сапрана рідкісне за чистотою лірйчне
сопрано.
Ч Й С Ц ІЦ Ь недок. 1. у різн. знач, чйстити; ч.
адзёжу чйстити одяг; ч. пасуду чйстити по
суд; ч. зубы чйстити зуби; ч. ббты чйстити
чоботи; ч. дарбгу чйстити дорогу; ч. бульбу
чйстити картоплю; ч. рады улады чйстити
рядй влади; ч. кішЗні (грабувати) чйстити
кишёш; ч. сусёда (лаяти) чйстити сусіда.
ЧЬІСЦЮСЕНЬКА прислівн. чистісінько.
ЧЬІСЦЮСЕНЬКІ чистісінький.
ЧЫСЦЮТКА прислівн. чистісінько.
ЧЬІСЦЮТКІ ЧИСТІСІНЬКИЙ.
ЧЫСЦЙК, -ку ч. бот. жовтёць-пиинка.
ЧЬІТАЛЬНІК ч. читёць; (фахівець з декламації
— ще) декламатор.
ЧЬІТАЛЬНІЦА ж. читець ч.
ЧЬІТАНІНА ж. розм. чтйво с.
ЧЫТАНКА ж. (хрестоматія) чйтанка.
ЧЬІТАЦЬ недок. 1. читати; умёць ч. уміти чи
тати; ч. усю ноч читати всю (цілу) ніч; ч.
чыё-нёбудзь думкі читати чи'/-нёбудь думкй;
2. викладати, читати; ч. лёкцьп читати лёкци’;
ч. ва універсітЗце викладати (читати) в уні
верситеті; 0 ч. у вачах по виду (по очах, з
вйду, з очей) вйдно (бачу); ч. паміж радкбу
читати між рядками.
ЧЬІТ&ЛЬНА прислівн. розбірливо, розбірно;
чітко.
ЧЫТЭЛЬНАСЦЬ ж. розбірливість, розбір
ність; чіткість.
ЧЫТФЛЬНЫ (про почерк) розбірливий, роз
бірний; чіткйй.
ЧЫХ 1. імен. род. чыху ч. 1. чхання с.; 2. виг.
ачхй, апчхй, пчих; 0 на кбжны ч. не наздарбукаешся на кожний тук не вщгукнёшся, на
кожне ачхй не наздоровкаєшся.
ЧФЗЛАСЦЬ ж. чахлість, знйділість; хйрність,
хирлявість; мйршавість; змарнілість.
Ч&ЗЛЫ чахлий, зниділий; хирний, хирлявий;
мйршавий; змарнілий, змиршавілий.
ЧФЗНУЦЬ недок. чахнути, нйдіти; хйріти; мар
ніти, (розм.) мізерніти, миршавіти; засихати,
сохнути; ад засухі чЗзла усё на пблі від засухи
чахло (мізерніло, мйршавіло, засихало) все
на полі; хлбпчык чэз на вач&х хлопчик хйрів
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(марнів) на оч&х; на світанні на небе чізлі
збркі на світанку на небі марніли зорі

(зіркй).
ЧЗМЕР, -ру ч. 1. бот. чемерйця; 2. перен. (гір
ке на смак) гіркість ж., гіркота ж.
ЧФМЕРНЬІ бот. чемерйцевий.
ЧФПІК ч. орн. бекас, баранчик, баранець, вів
чарик.
Ч&РАВА с. 1. розм. черево, пузо; 2. утроба ж.;
развіцце плбда у ~ве маці розвиток плоду в
утробі матері.
ЧЗРАВАВЯШЧАЛЬНІК ч. черевомовець.
ЧЗРАВАВЯШЧАЛЬНІЦА ж. черевомовниця.
ЧЗРАВАВЯШЧАЛЬНЬІ черевомовний.
ЧЗРАВАВЯШЧАННЕ с . черевомовлення.

ШАПАМІЦЬ

ЧЭРАВАСЯЧЙННЕ с. мед. череворозтин Ч.,
розтин черева, лапаротомія ж.
ЧЗРВЕНЬ ч. червень.
ЧФРВЕНЬСКІ червневий.
ЧЕРНЕЦЬ ж. орн. чернь, чернюк ч.
ЧЁРСТВЫ 1. черствйй; ч. хлеб черствйй хліб;
2. перен. черствйй; бездушний, нечулий; хо
лодний, байдужий, байдужний; ч. чалавёк
черства (бездушна) людйна; ~вая душа чер
ства (холодна) душа.
ЧФРЧАНЫ 1. дієприкм. креслений; 2. прикм.
креслений. — Див. ще чарщць.
ЧдСАНКІ, -нак, одн. чЗсанак, -нка ч. чесані
валянки (валянці, повстяники, повстякй).
ЧЁСАНЫ1 див. часаны1.
ЧЁСАНЫ2 див. часаны2.

Ш
ШАБЁЛЬШК ч. бот. ірис, півник.
ШАБЁТА ж. обл. сумка (на поясі).
ШАБРАВАЛЬНЫ і ШАБРОВАЧНЫ техн. шаб
рувальний.
ШАБРАВАНЫ див. ш&браны.
ШАБРАВАЦЬ див. ш&брыць.
ПіАБРАННЕ с . техн. шабрування.
ШАБРАНЫ і ШАБРАВАНЫ, ШАБРОВАНЫ
техн. 1. дієприкм. шабрений; шабрований;
2. прикм. шабрений, шабрований. — Див. ще
шабрыць.
ШАБРОВАЧНЫ див. шабравальны.
ШАБРОУКА ж . техн. шабрування с.
ШАБРОУШЧЬІК ч . спец, шабрувальник.
ШАБРОУШЧЬІЦА ж . спец, шабрувальниця.
ШАБРЫЦЦА недок. пас. техн. шабруватися.
ШАБРЫЦЬ і ШАБРАВАЦЬ недок. техн. шаб
рувати.
ІПАБУЛДЬІХ виг. у знач. прис. розм. шубовсть,
шубовсь, бовть, плюсь, плись, хлюп, бульк.
ШАБУЛДЬІХНУЦЦА док. розм. (із шумом,
швидко впасти у воду, болото й т. ін.) шу
бовснути, шубовснутися, хлюпнути, хлюп
нутися, плюснути, плюснутися, шелеснути,
шелёснутися.
ШАБУЛДЬІХНУЦЬ док. розм. 1. (кинути щонебудь у воду або вихлюпнути воду куди-небудь) шубовснути, хлюпнути, плюснути, буль
кнути; 2. (із шумом швидко впасти у воду,
болото й т. ін.) шубовснути, шубовснутися,

хлюпнути, хлюпнутися, плюснути, плюсну
тися, шелеснути, шелёснутися.
ШАВЯЛЁННЕ с. ворушіння.
ШАВЯЛЇЦЦА недок., ШАВЯЛЬНУЦЦА док.
однокр. у різн. знач, ворушйтися, ворухнути
ся; лісце на дрЗвах шавбліцца лйстя на дерёвах ворушиться; у мурашніку шавёляцца му-

рашкі у мурашнику ворушаться мур&хи (му
рашки); нарбд шавеліцца народ ворушиться;
у души шавеляцца сумненні у душі ворушать

ся сумніви.
ШАВЯЛЇЦЬ недок., ШАВЯЛЬНУЦЬ док. од
нокр. 1. ворушйти, ворухнути; вбтрьік шавяліу папери вітерець ворушйв папери; -лі'ць
пальцамі ворушйти пальцями; 2. недок. с.-г.
(сіно) ворушйти, повертати, перегортати;
0 -ліць мазгамі мізкувати, крутйти мозком,
метикувати, розкидати розумом (думками);
міркувати, розмірковувати [як слід, гаразд].
ШАГ, род. шагу ч. 1. техн. крок; відстань ж.;
ш. зубчастага кбла крок (відстань) зубчастого
колеса; 2. розм. крок, ступінь; пачуліся чьібсьці шагі долйнули (почулися) чиїсь кроки.
ШАГАВЬІ техн. кроковий.
ШАГАМ прислівн. ходою, повільними крока
ми, повільним кроком, ступою; ісці ш. ітй
ходою (повільними кроками, ступою, по
вільно); ш. марш! кроком руш!
ШАГАМбР ч. техн. крокомір.
ШАГАЮЧЬІ техн. крочуючий; (техн.) двоно
гий; ш. зкскаватар двоногий екскаватор.
ШАГЇСЦІКА ж. знев. крокування с., марши
рування с.
ШАЙКА ж. (банда) зграя; ватага.
ШАЙМОРЬІ тільки мн. обл. мерзла картопля
(яка пролежала в землі всю зиму).

ШАКАЛ ч. шакал.
ШАКАЛІНЬІ шакалячий.
ШАКІРАВАНЬІ шокований.
ШАКІРАВАЦЦА недок. пас. шокуватися.
ШАКІРАВАЦЬ недок. шокувати.
ШАЛАМІЦЬ недок. 1. приголомшувати; (розм.)
ошелешувати; 2. п’янйти, сп’янйти, дурма
нити, паморочити.

ШАЛАПУТ
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ІІ1АЛАПУТ ч. розм. шалапут, шалапутник.
ШАЛАПУТНІЧАЦЬ недок. розм. бути шалапу

том.
ШАЛЁВАНЫ див. шаляваны.

ШАЛЁВАЧНЫ тесл. шалівковий.
ш а л Є с т а ц ь недок. розм. 1. (бити) хльоска
ти, хльостати; 2. зривати, обривати; 3. ше
лестіти; шарудіти; шемрати; шемріти; шумі
ти; шумувати; лопотіти, лопотати.
ШАЛЁУКА ж. 1. (дія) шалювання с.\ 2. тесл.
шалівка; 3. (у вікні) лиштва, налйчник ч.
ШАЛІ1 тільки мн. (вага з шальками) терезй.
ШАЛІ2 астр. Терезй.
ШАЛІНОВЬІ шалоновий.
ш а л ін О у к а ж. розм. шалонова хустка.
ШАЛОПАЦЬ недок. розм. метикувати, кумекати.
ШАЛПАТАННЕ с. обл. шелест ч., шелестіння,
шелех ч., шарудіння, шемрання, шемріт ч.,
шумовйння, лопотіння, лопотання, лопотня ж.
ШАЛПАТАЦЬ і ШАЛПАЦЁЦЬ недок. обл. ше
лестіти, шарудіти, шемрати, шемріти, шумі
ти, шумувати, лопотіти, лопотати, (розм.)
шамотіти, шурхати, шурхотіти, шурхотати,
шерхотіти, шерхотати, шёрхати.
ШАЛУДЗЇВЬІ розм. шолудйвий.
ШАЛУДЗЬКА обл. 1. ч. струп (на голові)\ 2. ч.
і ж. лайл. шолудйвець, пархач, пархачка ж.,
паршйвець, паршйвка ж.
ШАЛУПАЙКА і ШАЛУПІНА ж. лушпайка;
шалушны мн. лушпйння с., лушпайкй, лушпйна; чыгун бульбы з шалупайкамі чавун (ка
зан) картоплі з лушпайками (з лушпйною).
ШАЛУПЇННЕ зб. с. 1. лушпйння, лушпайкй
(мн.), лушпйна ж.\ 2. перен. (щось непотріб
не, зайве) лузга ж.\ адсёйваць важнае ад выпадкбвага ~ння відсіювати важлйве від ви
падкової лузгй.
ШАЛФЁЙ, -фею ч. бот. шавлія ж.
ШАЛФЁЙНЫ шавлієвий.
ШАЛЬ ч. Ь шаль ж.; 2. шарф.
ШАЛЬМО^СКІ розм. шельмівський.
ШАЛЬМОУСТВА с. розм. шельмівство.
ШАЛЬНІК, -ку ч. бот. частуха ж ., бйшник.
ШАЛЬНІКАВЬІЯ імен. мн. бот. частухові.
ШАЛЬМЁЦ, -мяца ч. розм. шельма ч. і ж.
ШАЛЯ ж. шалька (терезів).
ШАЛЯВАННЕ с. тесл. 1. (дія) шалювання;
2. (дошки) шалівка ж.
ШАЛЯВАНЫ і ШАЛЁВАНЫ дієприкм., прикм.
тесл. шальований. — Див. ще шаляваць.
ШАЛЯВАЦЬ недок. тесл. шалювати.
ШАЛЯ НІ ЦА ч. і ж. 1. (про чоловіка) навіжений, (розм.) зайдйголова; (розм.) шаленець
ч.\ 2. (про жінку) навіжена, (розм.) зайдйго
лова.
ШАМАТЙ (який шарудить) шарудлйвий, (розм.)
шамкйй; -кая папера шарудлйвий (шамкйй)
папір.
ШАМАТЛІВЬІ шарудлйвий, шелесткйй, шелестлйвий.
ШАМАЦЁЦЬ недок. шарудіти, шелестіти, (розм.)
шамотіти.
ШАМКЇ тільки мн. балабончики, бубонці.

ШАР

ШАМРЇШНЕ с. обл. шелест ч., шелестіння,
шелех ч., шарудіння, шемрання, шемріт ч.
ШАМРФЦЬ недок. обл. шелестіти, шарудіти,
шемрати,^шемріти, шуміти, шумувати.
ШАМЙКАУ: ш. суд. неправдйвий суд.
ШАНЦ, род. шанцу ч. шанс.
ш а н ц а в а ц ь недок. безос. щастйти, таланйти; (розм. рідко) везтй; яму -цуе у жьпщі йому
щастйть (таланйть) у житті; 0 і Халімбн танцуе, калі яму ~цуе прик. колй попові вдаєть
ся, то й попадя сміється; що Бог не дав, усе
в торбу.
ШАПАТКЇрозм. шелесткйй, шарудлйвий, (рід
ше) шелестлйвий, (розм.) лопотлйвий, лопотючий.
ШАПАЦЁННЕ і ШАПАТАННЕ с. шелест ч.,
шелестіння, шелех */., шарудіння, шемрання,
шемріт ч., шумовйння, лопотіння, лопотан
ня, лопотня ж ., (розм.) шамотіння, шамотня
ж ., шамотнява ж ., шурхання, шурхотіння,
шурхіт */., шерхання, шерхіт ч.ч шелепання,
шелепотіння.
ШАПАЦЁЦЬ / ШАПАТАЦЬ недок. шелестіти,
шарудіти, шемрати, шемріти, шуміти, шуму
вати, лопотіти, лопотати; (розм.) шамотіти,
шурхати, шурхотіти, шурхотати, шерхотіти,
шерхотати, шерхати, шурчати, шушукати,
шелепати, шелепотіти.
НіАПАЧКА ж . 1. (головний убір) шапочка, шапйнка, шапчйна; 2. (гриба) шапочка; 0 Чырвбная Ш. фольк. Червона Шапочка.
ШАПАЧКАВЬІ (про гриби) шапйнковий; ш.
грыб шапйнковий гриб.
ШАПАЧНІК ч . шапкар.
ШАПАЧНІЦА ж. шапкарка.
ШАПАЧНЬІ і ШАПКАВЫ шапковйй; 0 прыйсщ на ш. разббр прийти на шапкобрання;
-нае знаёмства далеке знайомство, далека
знайомість.
ШАПКА ж . 1. у різн. знач, шапка; зняць ~ку
зняти шапку, снежная ш. снігова шапка; надрукаваць артьїкульї пад агульнай ~кай надру
кувати статті під спільною шапкою; 2. (гри
ба) шапйнка; ш. грыба шапйнка фиба; 0 дастаць па шапцы дістати по шапці; даць па шапцы дати по шапці; спаць у -ку ловйти гав
(вйторопні, вйтрішки); вйтрішки їсти (купу
вати, продавати, ловйти); па Сёньку [і] ш. по
Савці свйтка; по синкові й шапка; яка Устйна, така й хустйна; ш. расцё на галавё во
лосся стає дйба (дйбом, дуба, дубом, стовбу
ром); волосся (волос, чуб, чупрйна) догорй
(вгору) лізе; ш.-невідзімка фольк. шапка-невидймка; ламаць -ку шапкувати (перед ким,
кому); аршын з -каю такйй, що його й у
кишеню сховав би; такйй малйй, що накрйв
би його решетом (що й не вйдно; від землі
не вйдно); вйріс, як кіт навсйдячки; вбйвся
в ріст, як заєць у хвіст; -камі закідаць шап
ками закйдати; на злбдзеі ш. гарьіць прик.
[на] злодієві шапка горйть; хто порося вкрав,
у того у вухах пищйть.
ШАР ч. у різн. знач, куля ж .; більярдньї ш. біль
ярдна куля; павёрхня шара поверхня кулі; павётраны ш. повітряна куля; 0 прббны ш.

ШАРАВАНЬІ
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ШАСТАЦЬ

(с)пробна куля; хоць шарбм пакаці прик. як
вйметено; мов хто вймів; як вймело; анічо
гісінько (нічогісінько) немає (нема); хоч по
котись.
ШАРАВАНЬІ / ШАРОВАНЬІ (тертий, чище
ний) шарований. — Див. ще шараваць2.
ШАРАВАЦЬ1 недок. і док. с.-г. шарувати.
ШАРАВАЦЬ2 недок. (терти, чистити) шару
вати; ш. гузікі мелам шарувати ґудзики крей
дою; ш. пасуду шарувати посуд.
ШАРАВЬІ кульовйй; ~вая павбрхня мат. ку
льова поверхня; ш. клапан кульовйй клапан;
~вая малюнка куляста блйскавка.
ШАРАК, -К& ч . 1. розм. сірий заєць; 2. обл.
(одяг) сіряк, сірячина ж., сіра свйта, свитйна
ж., свйта ж ., свйтка ж.
ШАРАПАДОБНАСЦЬ ж . кулястість.
ШАРАПАДОБНЬІ кулястий.
ШАРАХАННЕ с . 1. торохкання, торбхання,
тарахкання, шарахання; 2. шарахання.
ШАРАХАЦЦА недок., ШАРАХНУЦЦА док.
1. (кидатися вбік) шарахати, шарахнути, шарахатися, шарахнутися; 2. (сильно битися об
що-небудь) ударятися, ударитися; (розм.)
тріскатися, тріснутися, гепати, гепнути, гепатися, гепнутися, (док.) брязнути.
ШАРАХАЦЬ недок., ШАРАХНУЦЬ док. 1. розм.
відкраювати, відкраяти, відчикрйжувати, відчикрйжити, (док.) відшматувати, відпаюва
ти; -нуць кавалак булкі відкраяти (відчикрйжити, відшматувати, відпаювати) шматок (ка
валок) булки; 2. розм. (ударяти) торохкати,
торохати, торохнути, тарахкати, тарахнути,
шарахати, шарахнути; -нуць па галавб торох
нути (тарахнути, шарахнути) по галові; 3. розм.
(стріляти) гатйти, угатйти, шарахати, ша
рахнути; -нуць з гарм&тьі угатйти (шарахнути)
з гармати; 4. (розм.) (кидатися вбік) шараха
ти, шарахнути, шарахатися, шарахнутися.
ШАРАЧАК ч . 1. род. шарачку (тканина) сірячйна ж.; 2. род. шарачка обл. (одяг) сіряк,
сірячйна ж ., сіра свйта, свитйна ж ., свйта
ж ., свйтка ж.
ІНАРАЧКОВЬІ сірячйнний; із сірячйни.
ШАРАЧОК, -чкіі ч. 1. зменш, пестл. сірий зай
чик; 2. (тканина) сірячйна ж.\ 3. обл. (одяг)
сіряк, сірячйна ж ., сіра свйта, свитйна ж.,
свйта ж., свйтка ж.
ШАРАНіОВЬІ спец, (не зв 'язаний у плоти) роз
різнений, розсипом.
ШАРАШОМ прислівн. спец, (про сплав лісу)
розсипом; лес сплаулялі ш. ліс сплавляли
розсипом.
ШАРВАРКА ж. обл. (повинність з будівництва
й ремонту доріг, мостів) шарварок ч.
ШАРГАНУЦЦА див. шбргацца.
ШАРГАНУЦЬ див. шбргаць.
ШАРГАЦЕЦЬ недок. шурхати, шамотіти, ша
рудіти, шурхотати, шурхотіти, шаркотіти,
шаркотати; дрЗва шаргаці'ць гбллем па сцянб
дерево шурхає (шарудйть, шурхотать і т. ін )
гіллям по стіні.
ШАРГАЦЬ див. шбргаць.

ШАРЖЬІРОУКА ж . (дія) шаржування с.
ШАРОВАНЬІ1 с.-г. шарований. — Див. шарав&ць1.
ШАРОВАНЬІ2 див. шараваньї.
ШАРОН, род. шарану ч. обл. снігова кора ж .,
наст.
ШАРОНАВЬІ обл. зі снігової корй, настовий.
ШАРОУКА ж . с.-г. шарування с.
ШАРОШ1, -раш* ч. (дрібний лід) шерех, шерешень; шуга ж ., сало с.
ШАРОШ2, -рашу ч. (сплавлений ліс) дерево с.,
деревина ж ., розплав.
ШАРПАК, -ку ч. снігова кора ж ., наст.
ШАРПАКОВЬІ зі снігової корй, настовий.
ШАРПАНУЦЬ док. однокр. 1. розм. дряпнути,
(розм.) дряпонути; -нула куля дряпнула ку
ля; 2. (різко, рвучко смикнути) шарпнути,
шарпонути.
ШАРПАЦЬ недок. 1. шарудіти, шемрати, шем
ріти, шорхати; галіньї дрЗва -палі па даху гілкй дерева шаруділи по даху; пад нагамі ~пае
ржьішча під ногами шарудйть стерня; 2. (із
шумом торкати, дряпати що-небудь) дерти,
драти, дряпати, шкрябати, шкребтй; звер
~пау гальку звір дер (дряпав, шкрябав) галь
ку; 3. дерти, драти, рвати; ш. адзбнне дерти
(рвати) одяг.
ШАРСЦЙНІК ч. спец, (працівник шерстяної
промисловості) шерстяник.
ШАРХАННЕ див. шбрганне.
ШАРХАНУЦЬ див. шбргаць.
ШАРХАЦ&ННЕ див. шбрганне.
ШАРХАЦбЦЬ див. шбргаць.
ШАРХАЦЬ див. шбргаць.
ШАРШАТКА ж. (товста голка) циганська
голка; (дерев'яна — ще) глйця.
ШАРЬІ обл. сірий; (про колір, масть — ще)
сйвий; (про масть — ще) мишастий, (обл.)
шарий, сивкбвий; 0 ш&рая гадзіна сутінки,
прйсмерки, прйсмерк, смерк, сутінок.
ШАРЬІК ч . зменш, (до шар,) кулька ж.
ШАРЬІКАВЬІ кульковйй; ш. падшмшгік кульковйй підчіпник (підшйпник), кулькова
вальнйця.
ШАРЬІКАЛАДШЬІПНІК ч. кулькопідчіпник,
кулькова вальнйця.
ШАРЬІКАПАДШЬІПНІКАВЬІ кульковальнйчний.
ІНАРЇЩЬ недок. сіріти; (ставати сірішим —
звичайно) сірішати; (виділятися сірим кольо
ром — ще) сивіти, сірітися, сивітися; нбба на
усхбдзе пачалб ш. небо на сході почало сіріти
(сірішати); у тумане ~р$ла нбйкая будйніна у
тумані сіріла (сивіла, сірілася, сивілася) якась
будівля; на дварЗ пачалб ш. надворі почало
смеркати (сіріти); надворі почало світати (роз
виднятися, розвиднюватися, дніти, сіріти).
ШАСНАЦЦАЦІГАДОВЬІ шістнадцятирічний,
шістнадцятилітній.
ШАСНАЦЦАЦЬ шістнадцять.
ШАСТАННЕ с . шелест ч ., шелестіння, шару
діння, шемрання, шемріт ч., шумовйння, ло
потіння, лопотання, лопотня ж.

ШАРЖЬІРАВАЦЬ недок. шаржувати.

ШАСТАЦЬ недок., ШАСНУЦЬ док. однокр.
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ШАСЦЁРА

1. шелестіти, зашелестіти, шарудіти, заша
рудіти, шемрати, шемріти, шуміти, зашумі
ти; 2. розм. (швидко різати) чикрижити, відчикрйжити, краяти, відкраяти; батувати, від
батувати; 3. розм. шастати, шаснути, шмига
ти, шмигнути; 4. розбивати, розбити, (док.)
розтовкти, розчерепйти, розхряпати, розлу
пити, розхекати; 5. док. линути; баба ш&снула ваігї У малакб баба линула воду в молоко.
ШАСЦЕРА, род. шасцярмх (з імен. ч. і ж. роду
разом узятими, з імен. с. роду, з імен., ужи
ваними тільки в мн., з імен., що означають
дітей і малят тварин) шестеро; шість; іх бьі-

лб ш. їх було шестеро; у сям’ї ш. дзяцбй у
родйні шестеро дітей; ш. сутан шість діб.
ШАСЦЕРКА ж . 1. у різн. знач, шістка, (рідше)
шестірка; напіс&ць ~ку написати шістку; па
гЗтаму маршруту хбдзіць трамв&й ш. за цим

маршрутом ходить трамвай шістка (шестір
ка); 2. (запряжка коней) шестерня, шестерйк ч.
ШАСЦІВУГОЛЬНІК ч. мат. шестикутник.
ШАСЦІВУГОЛЬНЬІ шестикутний.
ШАСЦІГАДОВЬІ шестирічний, шестилітній.
ШАСЦІГОДДЗЕ с. шестиріччя, шестиліття.
ШАСЦІДЗЕСЙТЬІ шістдесятий.
ШАСЩДЗЕСЯЦІГАДОВЬІ шістдесятирічний,
шістдесятилітній.
ШАСЦЩЗЕСЯЦІГОДЦЗЕ с. шістдесятиріччя,
шістдесятиліття.
ШАСЦІКАНТОВІК ч. мат. шестигранник.
ШАСЦІКАНТОВЬІ шестигранний.
ШАСЦІПАЛЬЦЬІ шестипалий.
ШАСЦІПЯЛЕСТКАВЬІ бот. шестипелюстко
вий.
ШАСЦІСОТГАДОВЬІ шестисотрічний, шести
сотлітній.
ШАСЦІСОТГОДЦЗЕ с. шестисотріччя, шес
тисотліття.
ш а с ц і ц а л Ев ь і

шестидюймовий.

ШАТАН ч . розм. сатана.
ШАТКАВАЦЬ недок. шаткувати.
ш а т к О у н я ж. шатківнйця.
ШАТРАВАЛКА ж. і ШАТРАК, -кк ч. с.-г. шусталка ж.
ШАТРАВАЛЬНЬІ с.-г. шустальний; ~ная ма
шина шустальна (обдирна) машйна.
ШАТРАВАЛЬНЯ ж . розм. обдирна машйна.
ШАТРАВАНЬІ 1. дієприкм. обдертий, шерето
ваний; 2. прикм. обдирнйй, шеретувальний.
— Див. ще шатрав&ць.
ШАТРАВАЦЬ недок., СШАТРАВАЦЬ док. об
дирати, обдерти, обідрати; шеретувати, обшеретувати, (док.) вйшеретувати, пошерету
вати.
ШАТРАК див. шатрав&лка.

ш а т р О У к а ж. 1. (дія) обдирання, шеретування; 2. (борошно) обдирне борошно.
ШАУКАВЇНА ж. 1. (шовкове волокно) шовко
вина, шовк ч.\ 2. (шовкова нитка) шовко
винка.
ШАУКАВОД ч. с.-г. шовківник.
ШАУКАВОДКА ж. с.-г. шовківнйця.
ШАУКАВОДНЬІ с.-г. шовківнйцький.

ШКДДА

ШАУКАВОДСТВА с. с.-г. шовківництво.
ШАУКАВОДЧЫ с.-г. шовківнйцький.
ШАУКОУНІЦА ж. бот. шовковиця.
ШАУкОУНІЧНЬІ шовковйчний; ш. чарвяк
шовковик.
ШАФЕР ч. (учасник весільного обряду) бойрин,
дружко, дружба.
ШАФЕРКА ж. обл. (учасниця весільного обряду)
старша дружка.
ШАФЕРСКІ боярський, дружків.
ШАФЁР ч. шофёр.
ШАФЁРЫЦЬ недок. розм. шоферувати.
ШАХ1 ч. (титул) шах.
ШАХ2 ч. шах. шах.
ШАХ3 виг. торох, тарах, шарах.
ШАХМАТЫ тільки мн. шахи.
ШАХМАТЫСТ ч. шахіст.
ШАХМАТЬІСТКА ж. шахістка.
ШАХНУЦЬ док. розм. 1. (сильно вдарити) то
рохнути, тарахнути, шарахнути; 2. смикну
ти; з. (відрізати) різонути, відчикрижити,
відбатувати; 4. (кинути) шпурнути.
ШАХТА ж. шахта; каменнавугальная ш. кам’
яновугільна шахта; вентыляцыйная ш. венти
ляційна шахта.
ШАХТАБУДАУНЇК, -ка ч. шахтобудівнйк,
шахтобудівельник.
ш а х т а к ір а У н їц т в а с. шахтоуправління.
ШАХЦЁР ч. шахтар.
ШАХЦЁРКА ж. шахтарка.
ШАХЦЁРСК1 шахтарський.
ШАЦЁР, род. шатра ч. шатро с., намёт.
ШАША с. ш осё с., (розм.) сош а.
ШАШКА1 ж . (зброя) ш&бля.
ШАШКА2 ж. 1. (для гри) шашка; 2. (для під
ривних робіт) шашка; дымавая ш. димова
шашка.
ШАШКОВЬІ тхорячий, тхорёвий.
ШАШНІ тільки мн. розм. 1. (інтриги, підсту
пи) штучки, каверзи; 2. (любовні інтрии,
зв ’язки) фіглі-міглі, шури-мури.
ШАШОК, род. шашка ч. зоол. тхір.
ШАШЬІСТ ч. шашкіст.
ШАШЬІСТКА ж. шашкістка.
ШАШ5ЙНЫ шосёйний.
ШВІВА с. розм. (те, що шиється) шитво, шит
тя, (заст.) шйтки.
ШВО с. шов ч., (розм.) шво; накладываць (на
кладань) швы мед. накладати шви; выпрасаваць ш. вйпрасувати шов; зварнбе ш. буд.,
техн. зварнйй шов; 0 трашч&ць па усіх швах
тріщати скрізь; рую па швах! (військова коман
да) струнко!; трым&ць рукі па швах стояти
струнко.
ШВЫДК1 обл. швидкйй, прудкйй, шпаркий,
хуткий.
ШВ^НДАЦЦА і ШВдНДАЦЬ недок. розм.
швёндяти, (рідко) швёндятися; вёштатися,
віятися, тягатися, шал&тися.
ШКАДА 1. у знач, безос. прис. шкода, жалко,
жаль; мне ш. ягб мені шкода (жінко, жаль)
його; ш. грбшай шкода (ж&лко, жаль) гро
шей; 2. вст. сл. шкода, жалко, жаль; на жаль;
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пачытаць, ш., няма чагб почитати, шкода
(жалко, жаль, на жаль), немає (нема) чого.
ШКАДАВАЦЬ недок. 1. (кого — відчувати жаль
до кого-небудь) жаліти, жалувати; ш. бёжанцау жаліти втікачів (біженців); 2. (каго-што
і чаго — берегти, ощадливо використовувати,
не давати) шкодувати, жалкувати, жаліти,
жалувати; шанувати, берегтй; ш. грбшы (грбшай) шкодувати (жаліти, жалувати) грошей
(гроші); 3. (аб чым і з підряди, реченням —
побиватися через щось) жалкувати (за кимчим, про що), шкодувати (за ким-чим), (розм.)
жалувати (за ким-чим, про що, чого); ш. аб
зрббленых памылках шкодувати (жалкувати)
через зроблені помилки; -дую, што не пайшбу у тэатр шкодую, що не пішов до театру;
4. (з інф. — не наважуватися що-небудь зро
бити) жаліти, жалувати, шкодувати; (а та
кож безос. конструкції зі словами шкода, жал
ко, жаль); я -дую сячьі г$ту бярбзу я жалію

(жалую, шкодую) рубати цю березу; мені
шкода (жалко, жаль) рубати цю березу.
ШКАДЛЇВЬІ1розм. 1. (який робить шкоду, не
слухняний) шкодлйвий, шкідлйвий; 2. (який
приносить шкоду, завдає втрат) шкідлйвий;
~вае павётра шкідлйве повітря.
ШКАДЛЇВЬІ2 жалісливий, жалісний; ш. чалавёк жаліслива людйна, жаліслйвець.
ШКАРЛУПІНА ж. прям., перен. шкаралупа;
(розм.) шкаралупина, шкаралуща; замыкацца
у сваёй -піне замикатися у своїй шкаралупі,
замикатися в собі.
ШКАРЛУП1СТЫ шкаралупчастий.
ШКІПІНАР, -ру ч. скипидар.
ШКІПІНАРНЬІ скипидарний; ш. завбд ски
пидарний завод.
ШКІРКА: браць (узяць) за шкірку розм. брати
(взяти, хапати, ухопйти) за петельки (за барки).
ШКЛАВАЛЬНАСЦЬ ж. спец, здатність оскля
тися.
ШКЛАВАЛЬНЫ спец, який оскляється.
ШКЛАВАЦЦА недок. спец, (плавленням пере
творюватися на скло) 1. недок. і док. оскля
тися; 2. недок. пас. осклятися.
ШКЛАВАЦЬ недок. і док. спец, (плавленням пе
ретворювати на скло) оскляти.
ШКЛЁННЕ с. скління.
ШКЛЁЧКА с. зменш, розм. скельце.
ШКЛЇСТЬІ спец, (який містить скло) склува
тий, склйстий.
ШКЛІЦЦА недок. пас. склйтися.
ШКЛІЦЬ недок. СКЛЙТИ.
ШКЛО с. 1. у різн. знач, скло; павелічальнае ш.
збільшувальне скло, лупа ж.; лямпавае ш.
лампове скло; люстранае ш. дзеркальне скло;
2. (у вікні) шйбка ж.; 3. (в окулярах і т. ін.)
скельце.
ШКЛОАЧЬІШЧАЛЬНІК ч. спец, склоочисник.
ШКЛОВЬІДЗІМАЛЬНЬІ склодувний.
ШКЛОВЫД31МАЛЫ11ЧЫК ч. спец, склодув,
скловидувальник.
ШКЛОВЬІТВОРЧАСЦЬ ж . склоробство с.,
скловиробнйцтво с.
ШКЛОВЫТВ0РЧЫ спец, склоробний.

ШКУМАЦЦЁ

ШКЛОЛ1ЦЁЙНЫ спец, склоливарний.
ШКЛОФАРМОВАЧНЬІ склоформувальний.
ШКЛОФАРФ0РШЧЫК ч. склофарфорник.
ШКЛЙНАЧНЫ склянковий.
ШКЛЯНЁЦЬ недок. скляніти.
ШКЛЯНКА ж. склянка; (розм.) склянйця, ста
кан ч.
ШКЛЙННІЦА ж. ент. склівка, склянйця.
ШКЛЯНІ>І у різн. знач, склянйй; ~ная папера
спец, скляний папір; ш. завбд склянйй завод;
~ныя вбчы скляні очі.
ШКЛЙРУС, -су зо. ч. (бісер) стеклярус.
ШКЛЯРУСНІК ч. стеклярусник.
ШКЛЙРУСНІЦА ж. стеклярусниця.
ШКЛЯРУСНЫ стеклярусний, стеклярусовий.
ШКОДА1 імен. ж. шкода; утрата; збиток */.,
збйтки; зрабіць -ду завдати шкоди (втрати,
втрат, збйтків), зробйти (учинйти) шкоду,
нашкодити (кому); без ~ды без шкоди.
ШКОДА2у різн. знач, безос. прис., вст. сл. шко
да, жалко, жаль; 0 не так ш., як невыгбда
прик. не так шкода, як невигода.
ШКОДНА прислівн. у різн. знач, шкідлйво; курыць ш. курйти шкідлйво.
ШКОДНАСЦЬ ж. у різн. знач, шкідливість.
ШКОДНІК ч. у різн. знач, шкіднйк; саранча —
небяспёчны ш. сарана — небезпечний шкід
нйк; міліцьія раскрыла ~ка міліція вйкрила
шкідника.
ШКОДНІЦА ж. (про жінку) шкіднйця.
ШКОДНІЦКІ шкідницький.
ШКОДНЬІ 1. (який робить шкоду) шкідлйвий;
ш. чалавёк шкідлива людйна; 2. (небезпечний
для здоров'я) шкідлйвий; ш. клімат шкідлй
вий клімат, шкідлйве підсоння.
ШКОЛА ж. 1. у різн. знач, школа; хадзіць у
шкблу ходйти до школи; вьппЗйшая ш. вища
школа; сярЗдняя ш. середня школа; пачаткбвая ш. початкова школа; натуральная ш. на
туральна школа; 2. (ділянка, на якій вирощу
ють саджанці) шкілка, школа.
ШКОЛЬНІК ч. школяр.
ШКОЛЬНІЦА ж. школярка.
ШКОЛЬНІЦКІ школярський.
ШКОЛЬНІЦТВА с. 1. розм. (шкільні роки жит
тя) школярство; 2. школярська поведінка,
школярське поводження, школярство; шко
лярський учйнок; [школярські] пустощі.
ШКОЛЬНЫ у різн. знач, шкільнйй; ш. настаунік шкільнйй учйтель; дзіця -нага узрбсту дитйна шкільного віку; 0 са -най лаукі зі шкіль
ної лави.
ШКРАБАННЕ с. розм. 1. дряпання, шкрябан
ня; 2. човгання, шаркання, шорхання.
ШКРАБАЦЬ / ШКРОБАЦЬ недок., ШКРАБАНУЦЬ док. однокр. розм. 1. дряпати, дряп
нути, (розм.) дряпонути; шкрябати, шкряб
нути, (розм.) шкрябонути; 2. (ногами) човга
ти, човгнути, шаркати, шаркнути, шорхати,
шорхнути.
ШКУМАТ, -та ч. розм. клапоть, шмат, шматок.
ШКУМАТАЦЬ недок. розм. (рвати на шматки)
шматувати.
ШКУМАЦЦЁ зб. с. розм. клапті, шматкй.
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ШКУРДДЗЕР і с к у р а д з Е р Ч. прям., перен.
гйцель, шкуродер.
ШЛАК, род. шлаку ч. шлак; (з кам ’яного вугілля
— ще) жужіль, жужелиця ж.
ШЛАКАЗДЬІМАЛЬНІК ч. техн. шлакознімач.
ШЛАПАК, -ка ч. обл. пантофля ж., (розм.) ка
пець; мн. шлапаю пантофлі, (розм.) капці.
ШЛЕМ ч. шолом; стальнм ш. сталевий шолом;
кбркавьі ш. корковий (пробковий) шолом;
вадалазньї ш. водолазний шолом.
ШЛЕМНІК, -ку ч. бот. шоломниця ж.
ш л Е г а ц ь недок., ц іл Е г н у ц ь док. однокр.
обл. хльоскати, хльостати, хльоснути, (розм.)
хляпати, хляпнути; шморгати, шморгнути,
(підсил.) шморгонути; стьобати, стьобнути,
шмагати, шмагнути, (підсил.) шмагонути;
сіктй, сікнути, (підсил.) сіконути.
ШЛЕПАНЕЦ, -нца ч. розм. 1. пантофель, пан
тофля ж., (розм.) капець; -цьі мн. пантофлі,
(розм.) к&пці; 2. (дзвінкий удар по тілу) ляпа
нець, шльопанець.
ШЛЕПАННЕ с . 1. ляскання, вйляск ч., шльо
пання; 2. (падіння) гепання, шльопання;
3. (звуки від ходьби) чалапання, чал&пкання,
хляпання, шльопання; 4. (у взутті) шльо
пання.
ш л Е п а ц ь недок., ш л Е п н у ц ь док. 1. (би
ти, стукати чимось м 'яким, пласким) ляска
ти, ляснути; виляскувати, виляснути; (розм.)
ляпати, (підсил.) ляпотіти; ляпнути; хляпати,
хляпнути; тьопати, тьопнути; цопати, цбпнути; шльопати, шльопнути; -паць па вадзб
ляскати, (виляскувати, ляпати) по воді; -паць
па руці ляскати (виляскувати, ляпати й т.
ін.) по руці; 2. розм. (падати із шумом) гепа
ти, гепнути, гепатися, гепнутися; шльопати
ся, шльопнутися; бебехнути, бебехнутися; бряз
нути, брьохнути, брьбхнутися; плюснути,
плюснутися; 3. розм. недок. (ходити, створю
ючи нечіткі, глухі звуки; іти) чалапати, ча
лапкати; хляпати, хльбпати; лопотати, лопо
тіти, тьопати, тьбпатися; телепати; шльопа
ти; 4. недок. розм. (спадати — про велике або
розношене взуття) хляпати, хляпатися.
ШЛІФАВАЛЬШЧЬІК ч . шліфувальник.
ШЛІФАВАЛЬШЧЬІЦА ж. шліфувальниця.
ШЛІФАВАНЬІ і ШЛІФОВАНЬІ шліфований.
— Див. ще шліфаваць.
ШЛІФАВАЦЬ недок. прям., перен. шліфувати.
ШЛІФОУКА ж . у різн. знач, шліфування с.
ШЛІХТА1 ж. спец, (клейкий розчин для прокле
ювання основи тканини) шліхта.
ШЛІХТА2 ж. штабель ч., стіс ч., стос ч., ш.
бярвення штабель (стіс, стос) колод.
ШЛІХТАВАЛЬШЧЬІК ч . шліхтувальник.
ШЛІХТАВАЛЬШЧЬІЦА ж . шліхтувальниця.
ШЛІХТАВАННЕ1 с. спец, шліхтування.
ШЛІХТАВАННЕ2 с. штабелювання.
ШЛІХТАВАНЬІ' спец, шліхтований. — Див. ще
шліхтаваць1.
ШЛІХТАВАНЬІ2 штабельований. — Див. ще
шліхтаваць2.
ШЛІХТАВАЦЦА1недок. пас. спец, шліхтуватися.
ШЛІХТАВАЦЦА2 недок. пас. штабелюватися.
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ШЛІХТАВАЦЬ1 недок. спец, шліхтувати.
ШЛІХТАВАЦЬ2 недок. штабелювати; ш. дбшкі
штабелювати дошки.
ШЛІХТОУКА1 ж. спец, шліхтування с.
ШЛІХТОУКА2 ж . штабелювання с.
ШЛЬІНДА ч. і ж. розм. несхв. [той (та), що
тиняється, не має постійного місця мешкання
та праці] швендя, швендяло ч. і с., волоцюга.
ШЛЙНДАЦЬ і ШЛЬІНДАЦЦА недок. розм.
несхв. (ходити туди-сюди, з місця на місце без
мети) тинятися, вештатися, швендяти, швен

дяти ся, шалатися, таскатися, тягатися, волочйтися, валандатися, никати, сновигати, сно
вигати.
ШЛдПАЦЬ недок. розм. (ходити) чалапати,
чалапкати, хляпати, хльбпати, шльопати; ш.
па іразі чалапати (хляпати, шльопати) по бо
лоті (по грязюці).
ШЛЮБ, род. шлюбу ч. шлюб, одруження с.;
грамадзянскі ш. цивільний шлюб; групавй ш.
груповйй шлюб; марганатмчньї ш. морганатйчний шлюб; браць ш. одружуватися, бра
тися, брати шлюб, паруватися; ісці да шлюбу
ітй до вінця (до шлюбу), ставати на рушнику
(на рушнйк, на рушникй).
ШЛЮБАРАЗВОДНЬІ шлюборозлучний; ш.
працЗс шлюборозлучний процес; -ная справа
справа про розлучення.
ШЛЮПБЗЛЬКА ж. мор. шлюпбалка.
ШЛЮПКА ж. мор. шлюпка.
ШЛЙГА ж. (пристрій для трамбування) трам
бівка, (рідко) толок ч.
ШЛЯК, род. шляка ч. (смуга на краю тканини
іншого кольору або іншого візерунку) облямів
ка ж., лямівка ж., обвідка ж., берег, габа ж.;
абрус з снгім шлякам скатерка (скатертйна,
ббрус) із сйньою облямівкою (лямівкою, об
відкою, габбю); скатерка (скатертйна, ббрус)
із сйнім берегом.
ШЛЯХЕЦКІ і ШЛЯХЕЧЬІ істор. шляхетський.
ШЛЙХТА ж. істор. шляхта.
ШЛЯХТУН, -н£ ч. знев. шляхтич.
ШЛЙХЦІЦ ч. істор. шляхтич, (рідко) шляхтянин.
ШЛЯХЦЮК, -ка ч. знев. шляхтич.
ШЛЯЧОК, -чка ч. зменш, облямівочка ж., 66відочка ж ., бережок, смужечка ж.
ШМАЛЕЦ, -льцу ч. смалець (гусячий).
ШМАЛЬЦАВАЦЬ недок. (бруднити) смальцю
вати, ялозити, заяложувати, засмальцьовува
ти, засалювати.
ШМАЛЬЦАВЬІ з гусячого смальцю.
ШМАНАЦЬ: і не -нае розм. і гадки не має; і
вухом не веде (хто); і за вухом не свербйть
(кому); як з гуски вода.
ШМАРАВАННЕ с . розм. 1. (дія) натирання
маззю, (розм.) шмарування; І. (речовина) на
тирання, мазь ж.
ШМАРАВАіЩА недок., НАШАМРАВАЦЦА док.
розм. натиратися, натертися, (розм.) шмаруватися, нашмаруватися.
ШМАРАВАЦЬ недок., НАШМАРАВАЦЬ док.
розм. натирати, натерти, шмарувати, нашма
рувати.
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ШМАРАВІДЛА с. розм. (суміш для натирання)
мазь ж.
ШМАРГАНУЦЬ див. шмбргаць.
ШМАТ1 1. у різн. знач, багато, (розм.) багацько
і багатенько, (діал.) шмат; єн сабр&у ш. грьіббу він зібрав багато грибів; ш. часу прайшлб
багато часу минуло; ш. хто, ш. якія багато
хто; ш. што, ш. чагб багато що; 2. у поєднанні
з прикм. і присл. вищого ст. багато, далеко,
значно.
ШМАТ2, -т* ч. розм. клапоть, шматок, (розм.)
шмат, шматка ж ., шматйна ж.
ШМАТАБЛІЧНЬІ багатоликий, багатолиций.
ШМАТАБЯЦАЮЧЬІ багатонадійний, велико
надійний, багатообіцяльний.
ШМАТАКТОВЬІ театр, багатоактний.
ШМАТАПЕРАЦЬІЙНЬІ спец, багатооперацій
ний.
ШМАТАТАМНЬІ фіз. багатоатомний.
ШМАТАЦЬ недок. (рвати на шматки) шмату
вати, роздирати.
ШМАТБАКОВАСЦЬ ж. 1. багатобічність, ба
гатосторонність; 2. різнобічність, багатобіч
ність, різносторбнність, багатосторонність.
ШМАТБАКОВЬІ 1. (обов'язковий для кількох
зацікавлених сторін або учасників чого-небудь)

багатосторонній, багатобічний; ~вае пагаднбнне багатостороння (багатобічна) угода;
2. (який вирізняється широтою, різноманіт
ністю) різнобічний, багатобічний, (рідше)
різносторонній, багатосторонній; ~вая адукацьія різнобічна (багатобічна) освіта.
ШМАТВАЛЕНТНЬІ фіз. багатовалентний.
ШМАТВОПЬГГНАСЦЬ ж. великодосвщченість.
ШМАТВОПЬІТНЬІ дуже (вельми) досвідчений,
великодосвідчений.
ШМАТВЯКОВЬІ багатовіковйй.
ШМАТГАДЗЇННЬІ багатогодйнний.
ШМАТГАДОВЬІ 1. багаторічний, багатоліт
ній; ~вая дружба багаторічна (багатолітня)
дружба; 2. бот. багаторічний, довголітній,
багатолітній, (рідко) великолітній.
ШМАТГАЛІНОВЬІ багатогалузевий.
ШМАТГАЛОСНАСЦЬ ж. і ШМАТГАЛОССЕ
с. багатоголосся с.
ШМАТГАЛОСЬІ багатоголосий, багатоголос
ний.
ШМАТГРАННАСЦЬ прям., перен. багатогран
ність.
ШМАТГРАННІК ч . мат. багатогранник, (рід
ше) многогранник.
ШМАТГРАННЬІ багатогранний.
ШМАТГУЧНЬІ багатозвучний.
ШМАТДЗЕННЬІ багатоденний.
ШМАТЖАНРАВАСЦЬ ж . багатожанровість.
ШМАТЖАНРАВЬІ багатожанровий.
ШМАТЖЬІЛЬНЬІ техн. багатожильний.
ШМАТЗАРАДНЬІ багатозарядний.
ШМАТЗМЕННЬІ багатозмінний.
ШМАТЗНАЧНА прислівн. багатозначно, зна
чуще, значливо; промовисто.
ШМАТЗНАЧНАСЦЬ ж. 1. багатозначність,
значущість, значлйвість; промовистість;
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2. мат. багатоцифрбвість; багатозначність;
3. лінгв. багатозначність.
ШМАТЗНАЧНЬІ 1. (який має велике значення)
багатозначний, значущий, значливий; про
мовистий; ~нмя падзеі багатозначні (значу
щі, значлйві) події; 2. (який натякає на щонебудь) багатозначний, якйй (що) багато го
ворить; промовистий; ш. пбзірк багатознач
ний (промовистий) погляд; погляд, який
(що) про багато [що] говорить; 3. мат. багатоцифрбвий; 4. лінгв. багатозначний. ~нае
слбва багатозначне слово.
ШМАТЗ'УБЧАТЬІ багатозубчастий, багатозубчатий.
ШМАТЗЯМЙЛЛЕ с. багатоземелля.
ШМАТЗЯМбЛЬНЬІ багатоземельний.
ШМАТКАЛЕЙНЬІ залізн. багатоколійний.
ШМАТКАЛбНЧАТЬІ багатоколінчастий, багатоколінчатий.
ШМАТКАЛЯРОВАСЦЬ і ШМАТКОЛЕРНАСЦЬ ж. багатоколірність, багатобарвність.
ШМАТКАПЯРбВЬІ і ШМАТКОЛЕРНЬІ1. (строкато забарвлений) багатобарвний, багатоко
лірний; 2. полігр. багатоколірний.
ШМАТКАНАЛЬНАСЦЬ ж. багатоканальність.
ШМАТКАНАЛЬНЬІ багатоканальний.
ШМАТКАУШОВЬІ спец, багатоківшевий.
ШМАТКВАТФРНЬІ багатоквартйрний.
ШМАТКВЕТКАВЬІ бот. багатоквітковий.
ШМАТКІЛАМЕТРОВЬІ багатокілометровий.
ШМАТКЛбТАЧНЬІ біол. багатоклітинний.
ШМАТКОВЬІ клаптевий, клаптиковий; шматковйй; ~вая кбудра клаптева (клаптикова,
шматкова) ковдра.
ШМАТКОЛЕРНАСЦЬ див. шматкалярбвасць.
ШМАТКОЛЕРНЬІ див. шматкалярбвьі.
ШМАТКОРПУСНЬІ спец, багатокорпусний.
ШМАТКРОП’Е с. крапкй, три крапки.
ШМАТЛІКАСЦЬ ж. численність.
ШМАТЛІКІ численний.
ШМАТЛЮДНАСЦЬ ж. багатолюдність, веле
людність.
ШМАТЛіОДНЬІ багатолюдний, велелюдний.
ШМАТЛЯМПАВЬІ спец, багатоламповий.
ШМАТМАТОРНЬІ техн. багатомоторний.
ШМАТМбСНЬІ на багато місць, багатомісний.
ШМАТМЙСЯЧНЬІ багатомісячний.
ШМАТМЕТРОВЬІ багатометровий.
ШМАТМІЛЬЕННЬІ багатомільйонний.
ШМАТМОУЕ с. багатомовність ж.
ШМАТМОУНЬІ багатомовний.
ШМАТНАСбННЬІ бот. багатонасінний.
ШМАТПАВЯРХОВЬІ багатоповерхбвий.
ШМАТПАКАЙВЬІ багатокімнатний.
ШМАТПАКУТНАСЦЬ ж. багатостраждальність.
ШМАТПАКУТНЬІ багатостраждальний, багатострадний, великострадний.
ШМАТПАЛУБНЬІ багатопалубний.
ШМАТПЛАНАВАСЦЬ ж . багатоплановість.
ШМАТПЛАНАВЬІ багатоплановий.
Ш МАТПЛОДНЬІ бот. багатоплідний, плодю
чий; (про рослини — ще) родючий.
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ШМАТПЛЯМЕННЬІ багатоплемінний.
ШМАТПОЛЛЕ с. с.-г. багатопілля.
ШМАТПОЛЬНЬІ с.-г. багатопільний.
ШМАТПРАГРАМНАСЦЬ ж . багатопрограмність.
ШМАТПРАГРАМНЬІ багатопрограмний.
ШМАТПРАДМЙТНАСЦЬ ж. багатопредмет
ність.
ШМАТПРАДМЕТНЬІ багатопредметний.
ШМАТПРОФІЛЬНЬІ багатопрбфільний.
ШМАТПУДОВЬІ багатопудбвий.
ШМАТПЯЛЕСТКАВЬІ бот. багатопелюстковий.
ШМАТРАДКОВЬІ с.-г. багаторядний.
ШМАТРАЗОВА прислівн. багато (кілька) разів
(раз), багаторазово.
ШМАТРАЗОВАСЦЬ ж. багаторазовість, кількаразбвість.
ШМАТРАЗОВЬІ багаторазовий, кількаразовий.
ШМАТРАЗЦОВЬІ техн. багаторізцевий.
ШМАТСАСТАУНЬІ багатоскл&дний.
ШМАТСЕРЙЙНЬІ багатосерійний.
ШМАТСІЛЬНЬІ техн. багатосильний.
ШМАТСКЛАДОВАСЦЬ ж. лінгв. багатоскла
довість.
ШМАТСКЛАДОВЬІ лінгв. багатоскладовий.
ШМАТСЛАЕВАСЦЬ ж . багатошаровість.
ШМАТСЛАЙВЬІ багатошаровий.
ШМАТСЛОУЕ с. / ШМАТСЛОУНАСЦЬ ж.
багатослівність ж ., багатослів’я с.\ (розм.)
просторікування с., просторікання.
ШМАТСЛОУНЬІ багатослівний; (розм.) прос
торікуватий.
ШМАТСНЙЖНЬІ багатий на сніг, багатосніжний.
ШМАТСТАДЙЙНЬІ багатостадійний.
ШМАТСТВОЛЬНЬІ 1. (про дерева) багато
стовбурний; (про трави) багатостеблий;
2. військ, багатоствбльний.
ШМАТСТОПНЬІ літ. багатостопний.
ШМАТСТРУННЬІ багатострунний.
ШМАТСТУПЕННАСЦЬ ж . багатоступеневість,
багатоступінність.
ШМАТСТУПбННЬІ багатоступеневий, бага
тоступінний.
ш м а т с т у п £ н ь ч а т ь і техн. багатоступін
частий, багатоступінчатий; ~ тая ракета ба
гатоступінчаста (багатоступінчата) ракета.
ш м а т с я м £ й н а с ц ь ж. багатосімейність,
великосімейність.
ш м а т с я м £ й н ь і великородйнний, велико
сімейний.
ШМАТТАНАЖНЬІ спец, багатотоннажний.
ШМАТТОМНІК ч. розм. на багато томів.
ШМАТГОМНЬІ кількатбмний, багатотомний.
ШМАТТОННЬІ багатотонний.
ШМАТТЬІДНЕВЬІ багатотижневий.
ШМАТТЬІРАЖКА ж. розм. великотиражка,
багатотиражка.
ШМАТТЬІРАЖНЬІ великотиражний, багато
тиражний.
ШМАТГЙСЯЧНЬІ багатотисячний.
ШМАТТ^МНАСЦЬ ж. багатотемність.
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ШМАТГОМНЬІ багатотемний.
ШМАФАЗНЬІ техн. багатофазний, багатофа
зовий.
ШМАТФАРБНЬІ 1. багатобарвний, барвйстий,
багатоколірний; 2. перен. барвйстий, багато
барвний, різноманітний.
ШМАТФІГУРНЬІ багатофігурний.
ШМАТЦЬІЛІНДРАВЬІ багатоциліндровий.
ш м а т ч а Ун Оч н ь і багаточовникбвий.
ШМАТ’ЙДЗЕРНЬІ спец, багатоядерний.
ШМАТ’ЙРУСНЬІ багатоярусний.
ШМАЦЦЕ /ШМОЦЦЕ зб. с. дрантя, шмаття,
(обл.) ошмаття.
ШМОРГ виг. у знач. прис. 1. (руками) смик,
шарп, сіп, скуб, торг; 2. (носом) шморг; 3.
(ногами) човг, шарк, шурх.
ШМОРГАННЕ с. 1. смйкання, шарпання, шарпанйна ж ., сіпання, сіпанйна ж; скубання,
скубіння; торгання, торсання; рвання, вири
вання; 2. шморгання, підшморгування, під
сьорбування, хлюпання; 3. човгання, шар
кання, шорхання, шархання; шурхання, шур
хіт ч., шамотіння, шамотня ж ., шарудіння,
шурхот&ння, шурхотіння, шаркотіння, шар
котання.
ШМОРГАЦЬ і ШМАРГАТАЦЬ недок., ШМАРГАНУЦЬ док. однокр. 1. смйкати, смикнути,
(підсил.) смиконути; шарпати, шарпнути,
(підсип.) шарпонути; сіпати, сіпнути, (під
сил.) сіпонути; (за волосся, вуха — ще) скубти,
скуб&ти, скубнути; (за вікно, двері, віконниці
тощо — ще) торгати, торгнути, (розм.) тор
сати, торсонути; рвати, виривати, вйрвати;
зривати, зірвати; шмбргаць лісце рвати (ви
ривати, зривати) лйстя; шмбргаць за рукау
смйкати (шарпати, сіпати) за рукав; 2. (но
сом) шморгати, шморгнути, (підсил.) шмор
гонути; підшморгувати, підшморгнути, під
сьорбувати, підсьорбнути; хлюпати, хлюпну
ти; 3. човгати, човгнути, шаркати, шаркну
ти, шорхати, шорхнути, (недок.) шархати;
(розм.) шурхати, шурхнути, (недок.) шамоті
ти, шарудіти, шурхотати, шурхотіти, шарко
тати, шаркотіти; шмбргаць зап&лкай па карабку човгати (шаркати й т. ін.) сірником по
коробці; 4. тільки док. (швидко піти, втекти
тощо) шморгнути, шмигнути; (підсил.) шми
гонути, шаснути.
ШМОТКІ, -так тільки мн. розм. несхв. (пред
мети одягу, одяг) дрантя с.
ШМОЦЦЕ див. шмацце.
ШМУЛЯЦЦА недок. 1. (про одяг) витиратися,
зношуватися; 2. (про шкіру) тертися, натира
тися, стиратися.
ШМУЛЯЦЬ недок. 1. (про одяг) витирати, зно
шувати; 2. (про шкіру) терти, натирати, сти
рати.
ШМ&НДРЬІК ч. розм. знев. (про несерйозного
підлітка) шмаркач; (рідше) сопляк, соплій.
ШМЯК див. чмяк.
ШМЙКАЦЦА див. чмйкацца.
ШМЙКАЦЬ недок., ШМЙКНУЦЬ док. однокр.
розм. (кидати) гбпати, гепнути. — Пор. чмякаць 3.
ШМЙКНУЦЦА див. чмякацца.
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ШМЙКНУЦЬ див. шмякаць.
ШНАРЬІЦЬ / ШНЬІРЬІЦЬ недок. розм. шари
ти, шукати; (ретельно) нишпорити, шастати.
ШНУР, род. шнура ч. І. у різн. знач, шнур;
2. низка ж ., плетенйця ж., вервечка ж .; ряд,
рядок; (пташок — ще) ключ; (перев. підвід)
валка ж.; 3. (землі) смуга ж., (вузька) стяга
ж.; бікфбрдау ш. бікфордів шнур.
ШНУРАВХНЬІ шнурований. — Див. ще шнураваць.
ШНУРАВАЦЬ недок. у різн. знач, шнурувати;
ш. чаравікі шнурувати черевйки; ш. інвентар
ную кнігу шнурувати інвентарну кнйгу.
ШНУРОК, -рка ч. 1. шнурок; поворозка ж.,
пбвороз; 2. (намиста) нйзка ж., разок.
ШНУРОУКА ж. 1. (дія) шнурування с.;
2. (шнур) шнурівка; 3. заст. (корсет) шну
рівка, шнуровйці.
ШНЬІПАРЬІЦЦА недок. розм. 1. копатися, рйтися, порпатися, куйовдитися; 2. (ходити,
бігати в різних напрямках) шастати, шастатися, швендяти.
ШНЙПАРЬІЦЬ недок. розм. 1. шарити, шука
ти, нйшпорити, шастати; 2. (ходити, бігати
в різних напрямках) шастати, шастатися, швен
дяти.
ШНЙРЬІЦЬ див. шнармць.
ШОЛАХ, -ху ч. шелест, шелестіння с., шелех,
шарудіння с., шемрання с., шемріт ч.
ШОРГ виг. у знач. прис. розм. човг, шарк, шурх.
ШОРГАННЕ і ШАРХАННЕ і іп а р х а ц Е н н е
с. 1. човгання, шаркання, шорхання, шур
хання, шерхіт ч., шамотіння, шамотня ж.,
шарудіння с., шурхотання, шурхотіння, шар
котіння, шаркотання, шолбпання; 2. (дощу)
шурхання, шурхіт ч.
ШОРГАЦЦА недок., ШАРГАНУЦЦА док. тер
тися, тернутися; рьідлеука шбргалася аб каменне лопата терлася об каміння.
ШОРГАЦЬ і ш а р г а ц ь , ш а р х а ц ь , ш а р х а ц Е ц ь недок., ШОРГНУЦЬ і ш а р х НУЦЬ, ШАРГАНУЦЬ, ШАРХАНУЦЬ док.
однокр. 1. човгати, човгнути, шаркати, шарк
нути, шорхати, шорхнути, (недок.) шархати,
(розм.) шурхати, шурхнути, (недок.) шамоті
ти, шарудіти, шурхотати, шурхотіти, шарко
тати, шаркотіти, (обл.) шолбпати; 2. недок.
(про дощ) шурхати, шамотіти, шарудіти, шур
хотати, шурхотіти.
ШОРСТКІ прям., перен. шершавий, шереха
тий, шорсткйй, шерхкйй, шерхлий, пошерх
лий, пошкарублий.
ШОСТ, род. шаста ч. обл. жердйна ж., тичйна
ж.^тйчка ж.
ШОУК, род. шбуку ч. у різн. знач, шовк, ш.-сьір$ц шовк-сирець; штучньї ш. штучний шовк;
0 у даугу як у шартсу прик. у боргах по шйю
(по вуха); у боргах як (мов) у реп’яхах; на
позичався — аж нікуди, (по саме нікуди); на
пузе ш., а у пузе шчоук присл. на нозі сап’ян
рипйть, а в борщі трясця кипйть.
ШОУКААПРАЦОУЧЬІ шовкообробний.
ШОУКАВЬІДЗЯЛЙЛЬНЬІ зоол. шовковидільнйй; -ньія залбзьі шовковидільні залози.
ШО?КАКРУЧ$ННЕ текст, шовкокрутіння.
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ШОУКАМАТАЛЬШЧЬІК ч . шовкомотальник.
ШОУКАМАТАЛЬШЧЬІЦА ж. шовкомоталь
ниця.
ШОУКАМАТАННЕ с. ШОВКОМОТАННЯ.
ШОУКАПРАДЗЕННЕ с. шовкопрядіння.
ШОУКАПРАДЗІЛЬНЬІ шовкопрядильний.
ШОФЕР ч. розм. шофер.
ш О ф е р с к і розм. шоферський.
ШПАГА ж. шпага; 0 скрьіжаваць шпаті схрести
ти шпаги; прадаць шпагу перен. запродатися.
ШПАГАГЛЬІТАЛЬНІК ч. шпагоковтач, лигайшворінь.
ШПАГАЦІНА ж. мотузка, мотузок ч., шворка;
шматок шпагату.
ШПАЖНІК, -ку ч. бот. косарики, гладіолус.
ШПАКЛЕВАЧНЬІ буд. шпаклювальний.
ШПАКЛЕУКА ж . буд. 1. (дія) шпаклювання с.;
2. (замазка) шпаклівка; (для вікон — звичай
но) кит.
ШПАКЛЕУШЧЬІК ч . б у д . шпаклювальник.
ШПАКЛЕУШЧЬІЦА ж . буд. шпаклювальниця.
ШПАКЛЯВАНЬІ буд. шпакльований.
ШПАКЛЯВАЦЬ недок. буд. шпаклювати; (вік
на — звичайно) китувати.
ШПАЛА ж. у різн. знач, шпала.
ШПАЛАПРАМОЧВАЛЬНЬІ залізн. шпалопро
сочувальний.
ШПАНА ж. розм. знев. шпана.
ШПАНКЖ ч. розм. блазень, шмаркач, пискля,
сопляк, щеня с.
ШПАРКА прислівн. швйдко, бйстро, скоро,
прудко, шпарко, хутко.
ШПАРКАКРЬІЛЬІ швидкокрйлий, бистрокрйлий, прудкокрйлий.
ШПАРКАНОГІ швидконогий, бистроногий,
прудконогий.
ШПАРКАСЦЬ ж. швйдкість, бистрота, пруд
кість.
ШПАРКІ швидкйй, бйстрий, скорий, прудкйй, шпаркйй, хуткйй, (рідше) порскйй.
ШПАРЧФЙ прислівн. вищ. ст. швйдше, бис
тріше, бистріш, скоріше, скоріш, прудкіше,
прудкіш, шпаркіше, шпаркіш, хутче, хутчій,
хутчіше, хутчіш.
ШПАРЧФЙШЬІ прикм. вищ. ст. швйдший,
бистріший, скоріший, прудкіший, шпаркі ший, хуткіший.
ШПАРЬІЦЬ недок. розм. 1. (швидко робити
що-небудь) шкварити, шпарити; 2. шпурля
ти, швиргати, жбурляти.
ШПАЦЬІР, -ру ч. прогулянка ж., (розм.) прогуляння с.
ШПАЦЬІРАВАННЕ с . (дія) прогулянка ж.,
(розм.) прогуляння.
ШПАЦЬІРАВАЦЬ недок. прогулюватися; про
ходжуватися, проходитися.
ШПАЦЬІРНЬІ прогулянковий.
ШПАЧАНЙ і ШПАЧАНЕ, -н я ц і с. шпаченя.
ШПЕГ ч. розм. (шпигун) шпиг, шпик.
ШПЕГАВАЦЬ недок. розм. шпигувати.
ш п £ г а ¥ с к і розм. шпигунський.
ШПСНЕВЬІ техн. стрижневий, стрижньовйй.
ШПЕНЬ, род. шпяня ч. техн. стрйжень.
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ШПІГАВАННЕ с. І. кул. шпигування; 2. пе
ре». (докори) шпигання, збиткування.
ШПІГАВАЦЦА недок. пас. 1. кул. шпигувати
ся; 2. перен. розм. шпигуватися.
ШПІГАВАЦЬ недок. 1. кул. шпигувати; 2. пе
рен. розм. (завзято повчати) шпигувати.
ШПІГОУКА ж . 1. (дія) у різн. знач, шпигуван
ня с.; 2. пристрій для шпигування м 'яса) шпигівка.
ШП1ЁН ч. шпигун.
ШП1ЁНЛМАН1Я ж. шпигуноманія.

ШШЁНЩЬ недок. шпигувати.
ШП1ЁНКА ж. шпигунка.
ШП1ЁНСК1 шпигунський.

ШПІК1, род. шігіку ч. кістковйй мозок.
ШПІК2, род. шпіка ч. розм. знев. (шпигун) шпиг,
шпик.
ШПІЛЕЧНЬІ шпильковйй; 0 ш. укол дрібнйй
дотинок.
ШПЇЛЬКА ж. І. у різн. знач, шпйлька; 2. пе
рен. шпйлька; падпускаць ~кі підпускати
шпйльку, (розм.) пришивати гаплйк, укида
ти ґедзика.
Ш ПІЦ1 ч. архіт. шпиль.
ШПІЦ2 ч. (порода собак) шпіц.
ШПЛІНТАВАЦЬ недок. техн. шплінтувати.
ШПЛІНТОУКА ж . техн. (дія) шплінтування с.
ШПОКАЦЬ недок., ШПОКНУЦЬ док. розм.
1. (видати звук бахкання) бахкати, бахнути;
кбрак ~нуу корок бахнув; 2. лопати, лопну
ти, лускати, луснути; лямпачка -нула лам
почка лопнула (луснула).
ШПОРА і ШПОРАЦ ч . 1. (у чоботі) шпора ж .,
острога ж.; 2. (у пташок) шпора ж ., шпорка
ж.; 3. техн. шпора ж.
ШПУЛЬКА ж. котушка; (для ниток — ще)
шпулька.
ШПУЛЬКАВЫ і ШПУЛЬКОВЫ котушковий;
шпульковйй.
ШПУЛЯ ж. котушка; (для ниток — ще) шпуля.
ШПИЛЯХ: у ~хі на клапті, на шматкй.
ШПЯНЁК, -нька (зменш, до шпень^ ч. шпеник.
ШРАЦЇНА ж. шротйна, дробйна.
ШРАЦІНКА ж. зменш, шротйнка, дробйнка.
ШРОТ, род. шрбту зб. ч. 1. мисл. шріт, дріб;
2. с.-г. (відходи олійницького виробництва)
шріт.
ШРОТАВЫ мисл. шротовйй, дробовйй.
ШРОТАЛ1ЦЁЙНЫ техн. шротоливарний, дро
боливарний.
ШРОТАСТРУМЁННЫ техн. дробострумйнний.
ШРОТНІЦА ж. мисл. шротівнйця, дробівнйця.
ШРУБА ж . г в и н т ч .\ (обл. — ш у р у п ) шруб ч.
ШРУБАВАЛЬНЬІ техн. гвинтувальний; ш.
станбк гвинтувальний верстат.
ШРУБАВАЦЦА недок. пас. гвинтуватися;
гвинтйтися; скріплюватися (скріплятися)
гвинтами.
Ш РУБАВАЦЬ недок. 1. техн. (робити гвинто
ву різь) гвинтувати; 2. (укручувати гвинт)
гвинтйти, крутйти; 3. скріплювати (скріпля
ти) гвинтами.

штогодні

ШРУБАВЬІ (оснащений гвинтом) гвинтовйй;
~вая нарізка гвинтові різь (нарізка).
ШРУБАРФЗ ч. техн. гвинторіз.
ШРУБАРЙЗНЬІ техн. гвинторізний.
ШРУБКА ж. зменш, гвйнтик ч.
ШТАБА ж. обл. (залізна смуга для замикання
дверей) засув ч.\ запор ч., запора.
ШТАМ ПАВАЦЬ недок. штампувати; ш. деталі
штампувати деталі; ш. папбру штампувати
папір; ш.дошЗнні штампувати рішення.
ШТАМПОУКА ж. 1. (дія) штампування с.;
2. (виріб) штамповка.
ШТО1, род. чагб, дав. чам^, зн. што, ор., місц.
чим займ. 1. пит. і відн. (питання про пред
мет, явище) що; ш. гіта? що це?; ш. здарьі-

лася? що сталося?; зн&ю, ш. рабіць знаю, що

робйти; 2. пит. у знач. прис. (у якому стані
або становищі перебуває хто-що) як; якйй; як
н&ша веска, што сусбдзі? як наше село, як
сусіди?; 3. пит. у знач, прислівн. що; чому,
чого, для чого, навіщо, нащо; ш. тьі крьічьіш?
що (чому, чого, для чого, навіщо, нащо) ти
кричйш? ш. тьі засмуціуся? чому (чого) ти
засумував (засмутйвся)?; 4. пит. (як багато)
скільки; ш. вбзьмеш за раббту? скільки візь
меш за роботу?; 5. неозн. розм. щось; тм б
з’еу чагб ти б з’їв щось; 6. вказ. (у поєднанні
з часткою вось,) що; вось ш. я табе скажу ось
що я тобі скажу; 7. відн. (який саме) що; якйй;
дуб., ш. рос на узлбссі дуб, що (якйй) ріс на
узліссі; хвбі, ш. стаялі на узгбрках сосни, що
(які) стояли на пагорбах; 0 ні на ш. не глбдячьі
незважаючи ні на що; чорт вбдае ш. чорт знає
що, казна-що; чагб б г$та ні каштавала за
всяку ціну, хоч би [там] що, хоч би що там
було, хоч що будь, будь-що-будь; калі ш.
якбе колй б (якбй) трапилося (сталося)
щось, колй (якщо) трапиться (станеться)
щось; з випадку чагб з нагоди чого, у зв’язку
з чим, з бгляду на що, через що, на чьім свет
стаіць (крьічаць, лаяць) на чому (на чім) світ
стоїть, аж гай гуде (кричати, лаяти); ад ням&
чагб рабіць (розм.) знічев’я, з (від) нічого ро
бйти; чагб май нага хбча що хочу, те й роблю;
роблю, що мені захочеться (забагнеться, за
манеться); ш. да чагб що [й] до чого.
ШТО2 спол. 1. що; шкада, ш. тьі спазшуся шко
да, що ти запізнйвся (спізнйвся); 2. (у складі
порівняння) як, наче, неначе, немов, мов;
глухі, ш. пень глухйй, як (ніче й т. ін.) пень
(пеньок); 3. (з повтором у знач.: те саме) чи
— чи, ш. прайшбу дождж, ш. ягб не бьілб чи
пройшов дощ, чи його [й] не було; ш. ні
дзень щодня; ш. край, то абмч&й прик. що
край, то й звичай; що кринйця, то й водйця;
що сторона, то інша новина; що хйтка, то
інша гадка.
ШТО3 част. що; ш. вьі к&жзце? що ви кажете?;
а ш., калі мьі у нядзблю пбйдзем у пахбд? а
що, колй ми в неділю підемо в похід? ш., не
атрьімалася? що, не вййшло?
ш т о в Е ч а р прислівн. щовечора.
ШТОГАДОВЬІ див. штогбдні.
ШТОГОД прислівн. щороку, щорічно, (розм.)
щорік.
ШТОГОДНІ і ШТОГАДОВЬІ щорічний.
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ш т о г о д н і к ч. щорічник, річник.
ШТОДЗЁНЬ і ШТОДЗЁННА прислівн. щодня.
ШТОДЗЁННАСЦЬ і ШТОДЗЕНШЧЫНА ж.
щоденність, щоденщина, повсякденність.
ШТОДЗЁННЫ 1. (який відбувається щодня)
щоденний; ~ная гімнастьїка щоденна гімнас
тика; 2. (звичайний, буденний) щоденний, по
всякденний; ~ная вопратка щоденний (по
всякденний) одяг.
ШТОДНЁВЫ розм. (який відбується щодня)
щоденний.
штоднй прислівн. щоднй, щоденно; (розм.)
щодень, щоднйни.
ШТО-КОЛЕЧЫ, род. чагб-кблечы займ, неозн.
обл. що-нёбудь, щось; дёщо; будь-що, абйщо.
ШТОКРУЖА ж . сад. рожа, мбльва.
ШТОМІНУТНЬІ щохвилинний.
ШТОНІКІ, -кау тільки мн. розм. штанці, штаненйта, штанчата, штанйта.
ШТО-НІШТ0, род. чагб-нічагб займ, неозн.
розм. дёщо; перад&ць ш.-н. сябру передати
дёщо другові.
ШТОСУТАЧНА прислівн. щодобово, щодоби,
кожної добй.
ШТОСУТАЧНЫ щодобовий.
ШТОСЬ і Ш ТОСЬЦІ1. род. чагбсьці займ. не
озн. щось; ш. цікавае щось цікаве; ён чымсьщ
незадавблен він чймось незадоволений;
2. прислівн. щось; ш. хбладна сёння щось хо
лодно сьогодні.
ШТОТЬІДЗЕНЬ прислівн. щотйжня, (рідше)
щотижнёво.
ШТОТЫДНЁВ1К ч. щотижневик, тижневик.
ШТОТЫДНЁВЫ щотижнёвий, тижнёвий.
ШТРАФ, род. штрафу ч. штраф.
ШТРАФАВАНЫ і ШТРАФОВАНЫ штрафо
ваний. — Див. ще штрафаваць.
ШТРАФАВАЦЬ недок., АШТРАФАВАЦЬ док.
штафувати, оштрафувати.
ШТРАФНЬІ у різн. знач. штрафнйй; штрафны
удар штрафнйй удар; ш. батальён штрафнйй
батальйон; ~н£я пляцбука штрафнйй май
данчик.
ШТРЙФЕЛЬ1, -фля ч. лацкан.
ШТРЙФЕЛЬ2, -лю ч. розм. (сорт яблук)
штрёйфлшг, (розм.) штрйфель.
ШТРЫХ, род. штрыха ч. 1. прям, штрих; ш. на
папёры штрих на папері; 2. перен. рйса ж .,
штрих; характерны ш. характерна рйса, ха
рактерний штрих.
ШТРЫХАВАНЫ штрихований, (у знач, прикм.
— ще) заштрихований.
ШТРЫХАВАЦЬ недок. штрихувати.
ШТРЫХО^КА ж. 1. (дія) штрихування с.;
2. штрихи.
ШТУДЗІРАВАННЕ с. студіювання.
ШТУДЗЇРАВАНЬІ студійований, (у знач, прикм.
— ще) простудійований. —Див. ще пггудзіраваць.
ШТУДЗІРАВАЦЦА недок. пас. студіюватися.
ШТУДЗІРАВАЦЬ недок. студіювати.
ШТУКА ж. у різн. знач, штука; нёкалыи штук
яблыкау кілька штук йблук; адразу відаць, што
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ён за ш. зразу вйдно, що він за штука; 0 ур$заць (устрбіць) ~ку утнути (утйти, устругну
ти, стругнути, удрати) штуку; гЗта не ш. це
не дйвно (не дйво, не дйвна річ, не дивина);
што за ш.! ото дйво (дивина)!; от так дйво
(дивині)!; яке дйво!, що за дйво! вое дык ш.
оцё так номер! оцё так!, оцё так так!
ШТУКАВАННЕ с. 1. забиттй, (незак. д. — зви
чайно) забивання; закладення, (незак. д. —
ще) закладання; замурування; (незак. д. —
ще) замуровування; замазування, зашпаро
вування, шпарування; запакування, (незак.
д. — ще) запаковування; 2. крав, штукування.
ШТУКАВАЦЦА недок. пас. 1. забиватися; затулйтися; закладатися; замуровуватися; за
мазуватися, зашпаровуватися; запаковувати
ся; зарівнюватися; 2. крав, штукуватися.
ШТУКАВАЦЬ недок. 1. забивати; затулйти; за
кладати; замуровувати; замазувати, (тріщини,
щілини — ще) зашпаровувати, шпарувати; за
паковувати; зарівнювати; ш. праббіньї забива
ти пробоїни; ш. пасылку забивати пакунок
(посйлку); 2. крав, штукувати; 3. перен. розм.
вигадувати, видумувати, вимудровувати.
ШТУКАР, -ра ч. 1. фокусник, штукар; 2. май
стер, митець, дойда ч. і ж.\ 3. (схильний до
вигадок, витівок) штукар, вигадник, витівнйк, блазень.
ШТУКАРКА ж. 1. фокусниця, штукарка;
2. майстрйня, дойда; 3. (схильна до вигадок,
витівок) штукарка, витівниця, вигадниця.
ШТУКАРЫЦЬ недок. 1. робити фокуси, штукарити, штукарювати; 1. майструвати, вина
ходити; 3. штукарити, вигадувати, робйти
вйтівки.
ш т у к О у к а ж крав. 1. (дія) штукування с.\
2. заштуковане [місце].
ШТУРХАЛЬ, -ля / ШТУРХАН, -н&, ШТУРХАНЁЦ, -щ а ч. розм. стусан, штовхан, штур
хан, духопёлик, товчёник, бухан, буханёць,
тусан, штовханёць, штурханёць.
ШТУРХАЛЬНІК ч. спорт, штовхальник.
ШТУРХАЦЬ недок., ПГГУРХНУЦЬдок. /ШТУРХАНУЦЬ док. однокр. у різн. знач, штовхати,
штовхнути, (розм. підсил.) штовхонути; (ку
лаком, палицею тощо — ще розм.) штурхати,
штурхнути, (підсил.) штурхонути; стусати,
стуснути, (підсил.) стусонути; пхати, пхнути,
штурлйти, штурнути; штурхнуць камень
штовхнути камінь; штурхнуць лбкцем штовх
нути ліктем; штурхнуць справу штовхнути
(підштовхнути) справу; штурхнуць ядрб
спорт, штовхнути ядро.
ШТУРХАЧ, ча ч. 1. техн. штовхач; 2. залізн.,
мор. штовхач, підштовхувач; 3. перен. розм.
підштовхувач.
ШТУРХЁЛЬ род. штурхяля ч. 1. штовхан, сту
сан, (розм.) штурхан, штурханёць, буханёць,
бухан; 2. виг. у знач. прис. штовх, штурх,
штурхіць.
ШТУРШОК, -шка ч. 1. штовхан, стусан; (розм.)
штурхан, штурханёць; буханёць, бухан; ш.
лёвай рукбй штовхан (стус&н) лівою рукою;
2. (різкий рух; перен.) поштовх; падзёмныя ~шю
підземні поштовхи; г$та размбва паслужьіла

штык

713

-шкбм для разгбртвання падзёй ця розмова
стала поштовхом для розгортання подій.
ШТЫК1, род. штык& / ШТЫХ, род. штыха ч.
1. багнет, штик; сустрЗць (прыняць) у штык!
зустріти багнётами (штиками, в багнёти, в
штики); у рбце засталбся сбрак -кбу у роті
лишилося сорок багнЄтів (штиків); 2. (шар
землі, який захоплює лопата) штик, штих.
ШТЫК2, род. штыка ч. мор. (вузол) штик.
ШТЫКЁТН1К і ШЧЫКЁТН1К ч., род. штыкётшка і шчыкётнжа, зб. штьікетніку і шчыкбтніку штахёти.

ШТЫКЁТНЫ і ШЧЫКЁТНЫ штахётний.
ШТЫКЁТЫ і ШЧЫКЁТЫ тільки мн. штахёти.
ШТЫКЁЦ1НА / ШЧЫКЁЦ1НА ж. штахётина.
ШТЫЛЬ1, род. штылю ч. мор. штиль; мёртвы
ш. мёртвий штиль.
ШТЫЛЬ2, род. штыля ч. 1. гострий стрйжень;
2. техн. шип.
Ш ТЙРЫЦЬ недок. розм. гнати, турити.
ШТЫХ див. штык1.

ШТЭПАР ч. шевс. заготовник.
ШУКАЕМАЕ імен. мат. шукане.
ШУКАЕМЫ мат. шуканий; -мая велічьіня
шукана величина.
ШУКАЛЬНІК ч. 1. шукач; ш. жэныпЗню шукач
женьшёню; ш. прыгбд шукач пригод, (рідко)
пригодник; 2. техн. шукач.
ШУКАЛЬНІЦА ж. шукачка.
ШУКАЛЬНЫ якйй (що) шукає.
ШУКАНЫ шуканий; знайсці -ну кнігу знайтй
шукану кнйжку.
ШУКАЦЬ недок. у різн. знач, шукати; ш. згуб
леную рэч шукати загублену річ; ш. кватЗру
шукати квартйру; 0 шукай ветру у пблі шукай
(доганяй) вітра (вітру) в полі; ш. лёгкага хлёба шукати легкого хліба; дурняу ш. дурнів
шукати; ш. пятлі на шыю накидати зашморг
(ярмо, петлю) на шйю; бббу у гарбсе ш. шу
кати печёного льоду; з хлеба крбшак ш. (бути
незадоволеним тим, що є) шукати кістки в
молоці; цёраз хлеб ды хлёба ш. приел, добра
добувши, кращого (ліпшого) не шукай; не
трёба плахти, бо й у запасці добре; шукай
дблі у чыстым пблі приел, шукай (доганяй)
вітра (вітру) в полі; ад дабр& дабрі не шука
ют» приел, добра добувши, кращого (ліпшо
го) не шукай; не трёба плахти, бо й у запасці
добре.
ШУЛА / ШУЛО с. 1. (у будівлі або в огорожі)
стовп ч., (діал.) шула ж.; 2. (стовп у воротях)
бігун ч., верёя ж ., глуха ворітниця.
ШУЛЁНАК, -нка ч. обл. орн. кібець, кібчик.
ШУЛЙК, -кк ч. обл. орн. шуліка, коршак,
(розм.) шуляк, рябець.
ШУМ1, род. шуму ч. 1. шум, шумовйння с.;
гомін, гамір; шёлест; лясны ш. гомін лісу,
лісовйй гомін (шум); гукі і шумы звуки і шумй; шумы у сЗрцы шумй в серці; 2. (голосної
розмови) гомін; гамір; 0 без шуму безшумно,
без шуму; тйхо, стйха; без галасу; і не ш.
баравы і гадки не має; і гадки й думки не
має; і вусом не ведё; і за вухом не свербйть;

ШУЦІХА
мнбга шуму з нічбга прик. багато г&ласу да

ремно.
ШУМ2, род. шуму ч. розм. 1. піна ж., шум, шу
мовйння с., шумовйна ж., пінява ж.; 2. на
кип.
ШУМААХОВА ж. шумозахист ч.
ШУМААХО^НЬІ шумозахиснйй.
ШУМАЗАГЛУШАЛЬНЬІ шумозаглушувальний.
ШУМЇХА ж. розм. галас ч.\ рабіць -ху чинйти
галас (шум), (розм.) зніміти (чинйти, збива
ти) бучу.
ШУМОК1, -мку ч. розм. шумок; 0 пад ш. нйшком; (розм.) тйшком, нйшком-тйшком, тйшком-нйшком, нйщечком.
ШУМОК2, -мку ч. розм. піна ж., шум, шумо
вйння с., шумовина ж ., пінява ж.
ШУНУЦЬ док. рйнути, линути, хлюпнути, хлйнути; (про дощ і т. ін. — ще) сипнути, (підсил.) сипонути, (розм.) уперіщити, ушквари
ти, учйстити; (рушити великою кількістю —
звичайно) сунути.
ШУРПАТА прислівн. 1. шершаво, шерехато,
шорстко; 2. кострубато.
ШУРПАТАСЦЬ ж. 1. шорсткість, шерехатість;
2. кострубатість.
ШУРПАТЬІ 1. шорсткйй, шорсткуватий, ше
рехатий, шерхкйй, шерхлий, шершавий; -тая
падлбга шорстка (шершава) підлога; -тая па
пера шорсткйй папір; 2. перен. (про стиль,
мову) кострубатий; ш. стьіль кострубатий стиль.
ШУРПАЦЕЦЬ недок. шершавіти; (про шкіру й
т. ін. — ще) шерхнути, (розм.) пришерхати.
ШУРПАЦІЦЦА недок. ставати шершавим
(шерехатим, шорсткйм, шерхлим і т. ін.);
шершавіти; (про шкіру й т. ін. — ще) шерх
нути, (розм.) пришерхати.
ШУРПАЦІЦЬ недок. шершавити.
ШУРУМ-БУРУМ, род. шуруму-буруму ч. (без
лад) метушня ж ., шарварок, розгардіяш.
ШУСНУЦЬ док. розм. 1. (з розмаху кинути щось
сипке) сипнути, (підсил.) сипонути; 2. посйпатися; 3. плеснути, хлюпнути, плюснути,
линути; 4. рйнути, линути, хлюпнути, хлйнути; (про дощ і т. ін. — ще) сипнути, (під
сил.) сипонути, (розм.) уперіщити, ушквари
ти, учйстити; 5. завалйтися, обвалйтися;
6. (упасти з гуркотом, шумом) шурхнути,
гепнути.
ШУСЬ виг. у знач. прис. розм. 1. бух, бех, бебЄх,
шурх; а я вядрб вади ш. у печ а я відро водй
бух (бех, бебех, шурх) у піч; 2. (про раптову
появу, прихід) шасть, шусть, шелесть, шєлЄсь,
шеліп; раптам єн ш. у хіту раптом (ураз) він
шасть (шусть, шєлЄсть і т. ін.) у хату.
ШУФЕЛЬ, -фля ч. совок (великий), лопата ж.
(совкова), (діал.) шуфля ж.
ШУФЕЛЬНЬІ совковий.
ШУФЛІК ч. зменш, совок.
ШУФЛЯВАЦЬ недок. (сніг, зерно й т. ін. —
совком) згрібіти, відгрібати, відгортати.
ШУФЛЙДА ж. 1. (у столі, шафі тощо) шухля
да; 2. (вікна) коробка.
ШУЦЇХА ж. (різновид феєрверка) вертушка.

ШУШАМЕЦЬ

714

ШУШАМЕЦЬ ж. обл. 1. сміття с.; 2. лайл.
(нікчемні люди) потолоч, набрід ч., шушваль.
ШЧАВЕЛЬ, -лю розм. і ШЧАВУК ч. обл. ща
вель; (обл.) щавій, квасок, щава ж.
ШЧАДР^Ц, -раці ч. (надвечір'я Нового року)

Щедрий вечір.
ШЧАЛАЧЬІЦЦА недок. пас. спец, лужитися.
ШЧАЛАЧЬІЦЬ недок. спец, лужити.
ШЧАЛАЧ&ННЕ с. спец, луження.
ШЧАМЛЁТК1, -кау обл. тільки мн. 1. (при
стрій) затискач ч.\ 2. перен. лабети, лещата.
ШЧАМЯЛІЦА ж. бот. медунка.
ШЧАНЮК, -к* ч. прям., перен. щеня с., цуценя с.
ШЧАНЙ <ШЧАНЕ, -н*ці с. прям., перен. щеня,
цуценя.
ШЧАПАЛЬНЬІ спец, скіпальний.
ШЧАПАНЬІ дієприкм., прикм. скіпаний, поко
лотий, поколений. — Див. ще шчап&ць.
ШЧАПАЦЦА недок. звор., пас. скіпатися, ко
лотися.
ШЧАПАЦЬ недок. скіпати, колоти; ш. лучыну
скіпбти (колоти) лучину.
ША^Е с. щавель ч.\ (обл.) щавій ч., квасок ч.,
щава ж.
ШЧАУЕВЬІ щавлевий; ~вая кіслат& хім. щавлёва кислоті.
ШЧАУКУН, -нк ч. ент. ковалик.
ШЧАУЧОК, -чкк ч. 1. (короткий уривчастий
звук) клацання с.; 2. (удар) щйголь, щйглик.
ШЧАЦЇНІЦЦА недок. прям., перен. їжитися.
Ш ЧАЦІНІЦЬ недок. їжити; воук шчацшіць
поусць вовк їжить шерсть; вёцер на с^расе
шчацшіць салбму перен. вітер на стрісі їжить
солому.
Ш НАЦІНКА ж. 1. зменш, щетйнка; 2. тільки
мн. бот., зоол. щетинки.
ШЧАЦЇННЕ зб. с. щетина ж.\ (обл.) щёта ж .,
щеть ж.\ свінбе ш. свиняча щетина.
ШЧОДРЬІ щёдрий.
ШЧОДРАСЦЬ ж. 1. щёдрють; 2. тільки мн.
щедроти; 0 ад сваіх шчбдрасцей від щедрот
своїх; з л£ски своєї.
ШЧОЛАК, -ку ч. обл. луговина ж., луг.
ШЧОЛАЧ ж. хім. луг ч.
ШЧОЛАЧ НАСЦЬ ж. хім. лужність.
ШЧОЛАЧНЫ у різн. знач, лужний; ~ная рэ&кцыя лужна реакція; ~ныя метилы лужні ме
тани; ш. акумулгітар лужний акумулятор.
ШЧОПАЦЬ, -пця ч. обл. 1. (три пальці руки,
складені кінцями разом) пучка ж.; 2. (кіль
кість сипучої речовини) пучка ж ., щіпка ж.\
шчбпаць сблі пучка солі.
ШЧОТАЧНІК ч. щіткар.
ШЧОТАЧНЫ щітковгій.
ШЧОТКА ж. 1. щітка; (частина ноги під копи
том коня, оленя й т. ін. — ще) мичка, борідка;
2. ел., мін. щітка.
ШЧОТКАТРЬІМАЛЬНІК ч . ел. щіткотримач.
ШЧОУК виг. 1. клац; лясь, лусь; 2. тьох; на
пузе шоук, а у пузе ш. присл. нема нічого в
казані, а золото на каптані; на нозі сап’ян
рипйть, а в борщі трясця кипйть.
ШЧОУКАННЕ с. 1. клацання; цокання, цоко

шчыльны

тання, цокіт </.; ляскання, ляскіт ч., ляскотня
ж ., виляскування, вйляск ч.\ цьвохання,
цьвохкання; 2. лящання; щебетання, щёбет
«/., тьохкання.
ШЧОУКАЦЬ недок., ШЧОУКНУЦЬ док.
1. (металевими предметами, про апарат,
прилад і т. ін.) клацати, клацнути; (каблука
ми тощо — ще) цокати, цокнути, (недок. під
сип.) цокотати, цокотіти; (батогом, пальцями
й т. ін.) ляскати, ляснути, виляскувати, ви
ляснути; (батогом — ще розм.) цьвбхати,
цьвохкати, цьвохнути; ~кае замбк у дзвяр&х
клацає замок у дверях; -каць абц&самі кла
цати каблуками; 2. (про пташок) (недок.) ля
щати, тріщати, тріскотіти, тріскотати; щебе
тати, (рідко док.) щебетнути; (про солов'я)
тьохкати, тьохнути; у лазняку ~кау салавёй у
лозняку щебетав (тьохкав) соловёй.
ШЧУПАК, -ка ч. щука ж.; (самець) щупак.
ШЧУПАКАПАДОБНЬІЯ імен. мн. іхт. щукоподібні.
ШЧУПАКОВЫ щучий, щучин; щупаковий;
0 па -ваму загаду по щучому велінню.
ШЧУПАКОВЫЯ імен. мн. іхт. щукові.
ШЧУПАЧЙНА ч. розм. велйка щука; велйкий
щупак.
ШЧУПАЧЙНЫ (як у щуки) щучий, щучин;
щупаковий.
ШЧУПАЧЬІШЧА ч. розм. велйка щука; велй
кий щупак.
ШЧУР1, род. шчура ч. орн. щур, смеречнюк.
ШЧУР2 ч. етногр. пращур.
ШЧУР3 ч. обл. щур, пацюк.
ШЧЫГЛЯНЙ / ШЧЫГЛЯНЁ, -няці с. щигля,
(пестл.) щиглятко.
ШЧЬІГОЛ, -гла ч. орн. щйголь.
Ш ЧЫГРЙН, -ну ч. шагрёнь ж.
ШЧЫГРЫНАВАНЫ техн. шагреньований.
ШЧЫГРЫНАВАЦЦА недок. пас. техн. шагре
нюватися.
ШЧЫГРЫНАВАЦЬ недок. техн. шагренювати.
ШЧЫГРЙНАВЫ шагрёневий.
ШЧЫГУЛЬНЫ обл. (про одяг) в обтяжку.
ШЧЬІКАЦЬ недок, УШЧЫКНУЦЬ док. розм.
щипати, ущипнути.
ШЧЫКЁТН1К див. штыкётшк.
ШЧЫКЁТНЫ див. штыкётны.
ШЧЫКЁТЫ див. штыкёты.
ШЧЫКЁЦ1НА див. штыкбшна.
ШЧЬІЛІНА ж. щілйна, шпара, шпарйна, шка
рубина; ш. у сцянё щілйна (шпара, шпарйна
й т. ін.) у стіні; зрабіць ~ну зробйти щілйну
(шпару, шпарйну й т. ін.); ш. для спускавбга
кручк& щілйна для спускового гачка; знайсці
~ну перен. вйкрутитися; галасавая ш. голосо
ва щілйна.
ШЧЬІЛІНАВАТЬІ щілястий, щілистий.
ШЧЬІЛІНКА ж. щілинка, шпарка, шкарубйна.
ШЧЫЛЬНЁЙ прислівн. вищ. ст. щільніше.
ШЧЫЛЬНЁЙШЫ прикм. вищ. ст. щільніший.
ШЧЙЛЬНЬІ щільний; ш. слой пылу щільний
шар пйлу; ~ныя рады дэманстрантау щільні
рядй демонстрантів; ш. агбнь військ, щільний
(густйй) вогонь.
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шчыпцы тільки мн.

щйпці.
ШЧЫРАВАННЕ с. розм. 1. старанність ж .,
старання, запопідливість ж , рёвшсть ж.;
ретбльність ж ., пйльність ж.; щйрість ж.;
запал ч., завзяття, завзятість ж ., заповзят
тя; 2. (сердечне ставлення) прихйльність
ж ., ласка ж , ласківість ж ., щйрість ж.;
доброзйчливість ж.; прйязність ж ., прйязнь ж.
ШЧЫРАВАЦЬ недок. розм. 1 (стосовно справи)
старатися, пильнувати, упадати, (розм.) при
падати; 2. прям., перен. (щодо когось, чогось)
виявляти прихйльність (доброзйчливість, прйязнь) (до кого); сприяти (кому, чому); дажджы -руюць бульбе, агарбдам дощі сприяють
картоплі, городам.
Ш ЧЫ РЫ у різн. знач. щйрий; -рае прызнанне
щйре зізнання; -рыя пачуцці щйрі почуття;
~рыя размбвы щйрі розмови; ён быу такі ш.
він був такий щйрий; -рає здзіулбнне щйре
здивувіння; -рая пріца щйра праця; ш. чалавёк щйра людйна; 0 ад -para сЗрца від щйрого сёрця; -рая прауда щйра правда.
ШЧЫТ, род. шчыт& ч. 1. у різн. знач, щит; вбін
са -тбм воїн (вояк) зі щитом; ш. плацшы щит
фЄблі; размеркавальны ш. розподільний
щит; 2. архіт. шпиль; 0 падняць на ш. піднестй (підняти) на щит; са -тбм ці на шчыцё
зі щитом або на щиті.
НГЧЬГГНА прислівн. щільно, впритул, дуже
близько.
ШЧЙТНЫ щільний; -ныя хмары щільні хма
ри.
Ш ЧЙЦІК ч. щиток.
ШЧЗБЕНЕВЫ щебенёвий.
Ш ЧдБЕНЬ, -беню ч. щббінь, щебінка ж.
ШЧдЛЕПНЫ зябровий.
ШЧ^ЛЕПЫ, -naÿ тільки мн. зябра; 0 узяць за
ш. узяти за (під) зйбра.
ШЧ&ПКА ж. тріска; худы як ш. худйй як тріс
ка; і за -ку знбйдзе щрычЗпку присл. ні за що
ні про що; дарма, дурно.
ШЧФРЬІЦЦА недок. шкіритися.
ШЧФРЬІЦЬ недок. скалити, шкірити, щйрити;
ш. зубы скалити (шкірити, щйрити, вишкірйти, вишкірювати, вищирйти) зуби; (перен.
— ще розм.) лупйти (продавіти) зуби.
ШЧЭЦЬ ж. розм. щетйна; (обл.) щёта, щеть.
ШЬІБА і ШЬІБІНА ж. (скло у вікні) шйбка,
(рідше) шйба.
ШЬІБАВАЦЬ недок. розм. (швидко йти) чим
чикувати; (швидко рухатися) прямувати.
ШЬІБАЦЬ недок., ШЬІБАНУЦЬ док. однокр.
1. кйдати, кинути, шпурлйти, шпурнути,
швиргати, швиргнути, (піосил.) швиргонути;
жбурлйти, жбурнути; 1. (про полум'я, дим)
шибати, шибнути; (про запах — ще) бйти,
ударити; угару -6âe дым угору шибає дим; у
нос -нула рззкім пахам у ніс удірило (шиб
нуло ) різкйм запахом; 3. (швидко йти) (не
док.) чимчикувати; (швидко рухатися) пря
мувати; (про дощ) лйти, линути, періщити,
уперіщити, (про сніг) сйпати, сипонути;
4. недок. швйдко ростй.

Ш ЙБЕР2 ч. (великий спекулянт) перекупник,
перепродувач, (розм.) гендляр, барйшник,
(діал.) баришівник.
ШЬІБІНА див. шыба.
ШЙБКА1 ж. зменш, (скло у вікні) шйбочка.
ШЙБКА2 прислівн. обл. швйдко, прудко, шпар
ко, хутко.
ШЙБКАСЦЬ ж. обл. швйдкість, бистроті,
прудкість.
Ш ЙБКІ обл. швидкйй, прудкйй, шпаркйй,
хуткйй.
ШЙВАРАТ: ш.-навыварат навпакй; (спотворе
но — ще) перекручено; (догори дриґом) шке
реберть.
ШЫВОК, род. шыукй ч. крав, стібок, (обл.)
штих.
ШЙГАЛЛЕ зб. с. обл. глйця ж., (обл.) щиголля.
ШЬІД&ЛАК, -лка ч. обл. гачок (для плетіння).
ШЙЗАСЦЬ ж. сизота, (рідше) сизь.
Ш ЙЗЫ сйзий; сйвий; ш. гблуб сйвий (сйзий)
голуб; ш. нос сйній ніс; ш. дым сйвий дим.
ШЫК03НЫ розм. шикарний.
ШЫКОУНА прислівн. шикарно.
ШЫКОУНАСЦЬ ж. шикарність.
ШЫКОУНЫ шикарний.
ШЬІЛА с. шило; 0 хапіць шылам патакі (кішьі)
ухопйти (захопйти) шйлом (рідше на шйло)
патоки (мёду); ш. у мяшку не схав&еш присл.
шйла в мішку не сховаєш (не втаїш); шйло
в мішку не втаїться; крий, ховай погане, а
воно ж такй глйне; вййде наверх, як олйва
на воді; у ягб і ш. гбліць присл. у нього й шйло
голить.
ШЫЛАДЗЮБ ч . орн. чоботір, шилодзьобка ж.
ШЫЛАХВОСТКА ж. орн. шилохвіст ч., ши
лохвість ж.
ШЬІЛЬДА ж. вйвіска, (обл.) шильд ч.
ШЫЛЬДАВЫ вйвісковий.
ШЫПУЛЕЧНЫ / ШЫПУЛЬКАВЫ шпильковйй, хвойний.
ШЬІПУЛЬКА ж. (у хвойних рослин) глйця, гол
ка, шпйлька, (розм.) хвоїна.
ШЫР ж широчінь, (рідше) шир ч. і ж., шири
ні, широчині.
ШЙРАЙ див. шырЗй.
ШЫРАКАВАТЫ заширокий.
ШЫРАКАПЛЁНАЧНЫ фото, кіно широко
плівковий.
ШЫРАКАПОЛЫ (про капелюха) крислітий,
ширококрйсий.
ШЫРАКАСКУЛЫ вилицювітий.
ШЫРАКАТВАРЫ широколйций, широковйдий.
ШЫРАЧЭЙ прислівн. шйрше.
ШЬІРАЧФЦЬ недок. розм. шйршати.
Ш ЫР03НЫ розм. широчезний, широченний.
ШЫРОКА 1. у різн. знач, шйроко; 2. шйроко,
розлого, розложисто.
ШЬІРОКАВЯШЧАЛЬНА прислівн. широко
мовно.

Ш Й Б Е Р 1 ч. техн. шйбер.

ШЫРОКАВЯШЧАЛЬНЫ у різн. знач, широ-
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комовний; ~ная станцыя широкомовна стан
ція; ~ная рэклама широкомовна реклама.
ШЫРОКАВЯШЧАННЕ с. радіо широкомов
лення.
ШЫРОКАЗАХОПНЫ широкозахватний.
ШЫРОКАКАСЦЯВЙ ширококостий; (розм.)
окостуватий.
ШЫРОКАУЖЫВАЛЬНЫ широковживаний.
ШЬІРОКІ 1. широкий; ш. экран широкий ек
ран; ш. пінжак широкий піджак; ~кія вбкны
широкі вікна; 2. (який має велику протяж
ність) широкий, розлогий, розложистий;
~кія стЗпы широкі (розлогі, розложисті) степй; 0 на -кую нагу на широку ногу; розко
шуючи; на всю губу; ш. разм&х широкий роз
мах; ~кае пбле дзёйнасщ широке поле діяль
ності.
ШЫРСПАЖЫВЁЦК1 ширвжйтку (род. в.),
ширвжитковий; ~кія тав&ры товари шир
вжитку.
ШЫРСПАЖЫУ, -жыву ч. (тавары шырбкага
спажыв&ння) ширвжйток (товари широкого
вжйтку).
ШЬІРЬІНКА ж. крав. обл. ширінька.
ШЫРЫНЙ ж. 1. ширинй, (рідше) широчина,
широчінь; ш. дарбгі ширина дороги; 2. перен.
широчінь, широта, (рідше) широчина; ш.
кругагляду (пбгляду) широчінь (широта) кру
гозору (кругогляду, поглядів).
ШЫРЙЙ / ШЫРАЙ прислівн. вищ. ст. ширше.
Ш ЫР^ЙШ Ы прикм. вищ. ст. шйрший.
ШЬІРдЦЬ недок. шйршати.
ШЫУНЫ спец, шовний; швовий.
ШЫФР, род. шыфру ч. у різн. знач, шифр; ключ
~ру ключ шифру; паставіць ш. на кнізе по
ставити шифр на кнйжці.
ШЫФРАВАЛЬШЧЫК ч . шифрувальник.
ШЫФРАВАЛЫ11ЧЫЦА ж. шифрувальниця.
ШЫФРАВАНЫ і ШЫФРОВАНЫ шифрова
ний.
ШЫФРАВАЦЬ недок. шифрувати.
ШЫФРОУКА ж. 1. (дія) шифрування с.;
2. (зашифрований текст) шифровка.
ШЙЦЦА1 недок. розм . 1. лізти, пролазити (у
вузьке місце), ховатися; ітй, прямувати; (про
струмок і т. ін.) шйтися; ш. у натбуп лізти
(пролазити) в натовп; ш. тв&рам у траву хо
ватися облйччям у траву; дзед шыецца да
дзвярЗй дід іде (прямує) до дверёй; снег
шыуся за каунёр сніг ліз (залазив) за комір;
сцёжка шылася праз крапіву стёжка шйлася
(звивалася) сёред кропивй (чёрез кропиву);
2. (прагнути стати ким-, чим-небудь, удава
ти із себе кого-небудь) шйтися; 0 ш. у дурні
шйтися в дурні.
ШЙЦЦА2 недок. 1. безос. шйтися; мне сёння
не шыецца мені сьогодні не шйється; 2. пас.
шйтися; вишиватися.
ШЬІЦЬ недок. 1. шйти; ш. сукёнку шйти сук
ню; ш. ббты шйти чоботи; 2. шйти; вишива
ти; ш. шбукам шйти шовком; 0 ш. нападрбст
шйти на вйріст.
ШЫШ, род. шыша ч. дуля ж.; 0 ні шыш& нічого
немає (нема).

ШЭРСЦЬ

ШЬІШАК1, -ка ч. 1. гроно с., кётяг; ш. вінаграду фоно (кётяг) винофаду; 2. (велика
кількість комах, які зібралися в один клубок)

рій, клубок.
ШЬІШАК2, -ка ч. (старовинний головний убір)
шишак.
Ш ЙШ АЧНЫ 1. шишковйй; 2. ґульовйй. —
Пор. шышка 1, 2.
Ш ЙШ КА ж. 1. (суцвіття) бот. шйшка; калючая ш. колюча шйшка; 2. (круглий горбок на
тілі людини, тварини) гуля; (розм.) ґуґля,
ґудзь ч.; 3. перен., розм., ірон. (впливова люди
на) цяця, цабё с .; 4. (металева або інша при
краса овальної форми на кінці чого-небудь,
стовщення) шйшка; 0 на бёднага Макара усе
~кі валяцца прик. на похйле дёрево й кози

скачуть; пішого сокола і ворони б’ють; на
убогого всюди капає; бідному все вітер в очі
віє; бідному Савці нема долі ні на печі, ні
на лавці.
шышнЯк, -ку ч. бот. водопёриця, (обл.) кушир.
ШФЙГАЦЦА недок. пас. розм. трйнькатися,
розтрйнькуватися; марнотратитися.
ШЙЙГАЦЬ недок. розм. трйнькати, розтрйнькувати; марнотратити.

ШЭПТ,/ю& ш§пту ч. 1. шЄпіт; (рідше) пошепт,
(дія — ще) шепотіння с., шепотання с.;
2. (перев. мн.) шёпоти; чутка ж ., поголоска
ж ., поголос; пліткй; 3. тільки мн. (чаклуван
ня, яке здійснює баба-шептуха) шёпоти.

ШЙПТАМ прислівн. пошепки; (розм.) пошеп
том.
ШЭРАВ0К1 сіроокий, сизоокий.
Ш§РАГ, -гу ч. 1. ряд, нйзка ж .; ш. дамбу ряд
(нйзка) будйнків; ш. пыт&нняу ряд (нйзка)
питань; 2. частіше мн. (сукупність людей,
об'єднаних певними стосунками, ідеями, ор
ганізацією) лава ж ., ряд; ш. байцбу лава
(ряд) бійців; 3. військ, шерёнга ж ., шёрёг,
шерёга ж.; Оу пёршых ~гах у пёрших рядах

(лавах).
ШЭРАЗЁМ, -му ч. с.-г. сірозем.
ШдРАНЬ ж. 1. іній ч.\ паморозь, приморозь,
наморозь; 2. (сіре забарвлення) сірість.
ШдРАНЬКІ розм. 1. пестл. сіренький, сіре
сенький; сивёнький, сивёсенький; мишастенький; 2. знев. сіренький; сивёнький; (пе
рен. — ще) мізЄрний. — Пор. ш5ры.
ШдРАСЦЬ ж. сірість.
ШФРСНАСЦЬ ж. с.-г. шерстність; вовнйстість.
ШЭРСЦЕАПРАЦОУЧЫ текст, шерстеоброб
ний; вовнообробний.
ШЭРСЦЕНАРЫХТ0УК1, -тбвак, одн. шерсценарьіхтбука ж. шерстезаготівля; вовнозаго
тівля.
ШЭРСЦЕНАРЫХТОУЧЫ шерстезаготівельний,
шерстезаготовчий; вовнозаготівельний, вов
нозаготовчий.
ШЭРСЦЬ ж. шерсть; (овеча, козина — звичай
но) вовна; (густий волосяний покрив на тва
ринах — ще) смух ч.\ гл&дкая ш. гладка
шерсть; апрацбука шЗрсці обробка вовни; сукёнка з шЗрсці сукня з вовни; 0 усе чірці

ШЗРХНУЦЬ
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аднбй шЗрсці прик. однйм мйром мировані
(мазані).
ШФРХНУЦЬ недок. 1. (ставати твердим, під
сихати — про ґрунт і т. ін.) шерхнути; 2. (про
тіло та його частини) терпнути, затерпати,
дубіти.
Ш ЗРЬІ 1. прям., перен. сірий; шЗрьія вбчм
сірі очі; ш. дзень сірий день; 2. перен. (не

ЭЛЕКТРАЗАГАРТОУКА

примітний , нецікавий) сірий, безбарвний;
0 ~рая гадзіна сутінки, прйсмерки, смер
кання.
ШЙСЦЕ с. прям., перен. процесія ж ., похід ч.,
хід ч.
Ш ЗСЦЬ, род. шасці шість.
ШЕСЦЬСОТ шістсот.

Э
ЭВАКУАЦЫЯ ж. евакуація.
ЗВАКУЇРАВАНЬІ 1. дієприкм. у знач, прикм.
евакуйований; 2. у знач. імен, евакуйований.
ЗВАКУЇРАВАЦЬ недок. і док. евакуювати.
ЭВАЛЮЦЫЯ ж. у різн. знач, еволюція.
ЗВАЛЮЦЬІЯНІРАВАННЕ с. еволюціонування.
ЗВАЛЮЦЬІЯНЇРАВАЦЬ недок. і док. еволю
ціонувати.
ЗКАНОМНІЧАЦЬ недок. розм. скупйтися, над
міру економити.
ЭКАНОМНЫ ощадливий, економний; з. чалавёк ощадлива (економна) людйна; з. спбсаб уббркі уряджаю економний спосіб зби
рання врожаю.
ЗКЗАЛЬТАВАНАСЦЬ ж. екзальтованість.
з к з а л ь т а в а н ы екзальтований.
ЭКЗАЛЫАЦЫЯ ж. екзальтація.
ЭКЗАМЕН, -ну ч. прям., перен. іспит, екзамен;
уступны з. вступний іспит (екзамен); дзярж&уныя ~ны державні іспити (екзамени).
ЭКЗАМЕНАВАНЫ іспитований, екзаменова
ний.
ЗКЗАМЕНАВАЦЬ недок. іспитувати, екзаме
нувати.
ЭКРАНАВАННЕ і ЗКРАШРАВАННЕ с . екра
нування.
ЭКРАНАВАНЫ і ЗКРАНІРАВАНЬІ екранова
ний.
ЭКРАНАВАЦЦА / ЗКРАНЇРАВАЦЦА недок.
пас. екрануватися.
ЗКРАНАВАЦЬ і з к р а н ї р а в а ц ь недок. і док.
екранувати.
ЗКСКАВАТАР ч. екскаватор.
ЭКСКАВАТАРШЧЫК ч . екскаваторник
ЭКСКАВАТАРШЧЫЦА ж . екскаваторниця.
ЭКСПЛУАТАВАНЫ експлуатований; визйскуваний. — Див. ще зксплуатав§ць.
ЗКСПЛУАТАВАЦЬ недок. експлуатувати; (чу
жу працю — ще) визйскувати; з. машыны
експлуатувати машйни; з. нарбд експлуату
вати (визйскувати) народ.
ЭКСПЛУАТАЦЫЯ ж. експлуатація; визйскування с, вйзиск ч.\ з. станкбу експлуатація
верстатів; уступщь у ~цыю стати до ладу; з.

калбніі експлуатація (визйскування, вйзиск)
колонії.
ЗКСПЛУАТУЕМЬІ експлуатований; визйскуваний. — Див. ще зксплуатав&ць.
ЗКСПРАПРЬІІРАВАНЬІ експропрійований.
ЗКСПРАПРЬПРАВАЦЦА недок. пас. експро
пріюватися.
ЗКСПРАПРЬІЇРАВАЦЬ недок. і док. експро
пріювати.
ЗКСПРАПРЬІЙЦЬІЯ ж. експропріація.
ЗКСТРАПАЛЇРАВАННЕ с. мат., книжн. екс
траполювання.
ЗКСТРАПАЛЇРАВАНЬІ мат., книжн. екстра
польований. — Див. ще зкстрапаліраваць.
ЗКСГРАПАЛІРАВАЦЦА недок. пас. мат., книжн.
екстраполюватися.
ЗКСТРАПАЛІРАВАЦЬ недок і док. мат., книжн.
екстраполювати.
ЗКСТРАПАЛЯЦЬІЯ ж. мат., книжн. екстра
поляція.
ЗЛЕКТРААБАГРАВАЛЬНІК ч. електрообігрі
вач.
ЗЛЕКТРААБАГРАВАЛЬНЬІ електрообігріваль
ний.
ЗЛЕКТРААБСТАЛЯВАННЕ с . електроустат
кування, електрообладнання.
ЗЛЕКТРААСВЯТЛбННЕ с. електроосвітлен
ня.
ЗЛЕКТРААСВЯТЛЙЛЬНЬІ електроосвіт
лювальний.
ЗЛЕКТРАБЬІТАВЙ електропобутовий.
ЗЛЕКТРАБЯСПЕЧНАСЦЬ ж . електробезпека.
ЗЛЕКТРАБЯСПЕЧНЬІ електробезпечний.
ЗЛЕКТРАВЬІМЯРАЛЬНЬІ електровимірю
вальний.
ЗЛЕКТРАГАСПАДАРКА ж . електрогосподар
ство.
з л е к т р а Ем іс т а с ц ь / з л е к т р а Ем к а с ц ь
ж. фіз. електроємність.
ЗЛЕКТРАЕМІСТЬІ і ЗЛЕКТРАЙМКІ фіз.
електроємний.
ЗЛЕКТРАЗАБЕСПЯЧ^ННЕ електропостачання.
ЗЛЕКТРАЗАГАРАДЗЬ ж . електроогорожа.
ЗЛЕКТРАЗАГАРТОУКА ж . електрогартування.
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ЗЛЕКТРАЗАСЦЕРАГАЛЬНІК ч. електрозапобіжник.
ЗЛЕКТРАЗВАРКА ж. електрозварювання с.,
електрозварення с.
ЗЛЕКТРАЗВАРШЧЬІК ч . електрозварник,
електрозварювач.
ЗЛЕКТРАЗВАРШЧЬІЦА ж . електрозварниця,
електрозварювач ка.
ЗЛЕКТРАЇСКРАВЬІ електроіскровий.
ЗЛЕКТРАКАВАМОЛКА / ЗЛЕКТРАКАФЯМОЛКА ж. електрокавомлинок **., млинок
для кави.
ЗЛЕКТРАКАШРАВАЛЬНЬІ техн. електроко
піювальний.
ЗЛЕКТРАКАРЬІ тільки мн. електрокар.
ЗЛЕКТРАКАФЕЙНІК ч. електрокавівнйк,
електрокав’янйк.
ЗЛЕКТРАКАФЯВАРКА ж . електрокавоварка.
ЗЛЕКТРАКАФЯМОЛКА див. злектракавамблка.
ЗЛЕКТРАЛЯЧЙБНІЦА ж. електролікарня.
ЗЛЕКРАЛЯЧФБНЬІ електролікувальний.
ЗЛЕКТРАЛЯЧЙННЕ с. електролікування.
ЗЛЕКТРАМАШЬІНАБУДАВАННЕ с. електро
машинобудування.
ЗЛЕКТРАМАШЬІНАБУДАУНІЧЬІ електромашинобудівнйй.
ЗЛЕКТРАПАВЕТРАРАЗМЕРКАВАЛЬНІК ч .
електроповітророзподільник.
ЗЛЕКТРАПАЛАЦЕР ч. електропідлогонати
рач, електрйчний натирач підлоги.
ЗЛЕКТРАПІЛА ж . електропйлка.
ЗЛЕКТРАПЛАУКА ж . електроплавлення с.
ЗЛЕКТРАПРАЙГРАВАЛЬНІК ч . електропро
гравач.
ЗЛЕКТРАПРАС ч . електропраска ж.
ЗЛЕКТРАПРЬІБОР ч. електроприлад.
ЗЛЕКТРАПРЬІВОД ч. техн. електропрйвід.
з л е к т р а р а з в Е д а ч н ь і геол. електророзвідувальний.
ЗЛЕКТРАРАЗВЄДКА ж. геол. електророзвід
ка, електророзвідування с.
ЗЛЕКТРАРАЗМЕРКАВАЛЬНІК ч . електро
розподільний
ЗЛЕКТРАРАЗМЕРКАВАЛЬНЬІ
електророз
подільний.
ЗЛЕКТРАРУХАВЇК, -кк ч. електродвигун.
ЗЛЕКТРАРУЧНІК, -кк ч. електрорушник.
ЗЛЕКТРАР&ЗКА ж. електрорізання с.
ЗЛЕКТРАСВЕРДЗЕЛ, -дла ч. техн. електро
свердел, електросвердло с.
ЗЛЕКТРАСВЯРДЗЕЛАК, -лка ч. техн. електросвбрдлик, електросвердельце с.
ЗЛЕКТРАСВЯТЛО с. електросвітло.
ЗЛЕКТРАСбТКА ж. електромережа.
ЗЛЕКТРАСІЛКАВАННЕ с . електроживлення.
ЗЛЕКТРАСУВЯЗЬ ж. електрозв’язок ч.
ЗЛЕКТРАТОК1, -ку ч. електрострум.
ЗЛЕКТРАТОК2, ч. с.-г. електротік.
ЗЛЕКТРАЦЯГНЇК, -кк ч. електропотяг, елек
тропоїзд.
ЗЛЕКТРОННА-ВЬІЛІЧАЛЬНЬІ електроннообчйслювальний.

ЭШАЛОН

ЗЛЕКТРОННА-ВЬІМЯРАЛЬНЬЇ електрон
но-вимірювальний.
ЗЛЕКТРЬІЧНАСЦЬ ж. електрика.
ЗЛЕКТРЙЧНЬІ у різн. знач, електрйчний;
~ная знёрпя електрйчна енергія; ~ная ст&нцыя електрйчна станція; ~ная лямпачка елек
трйчна лампочка; -ная дуг& електрйчна дуг£;
~ная іскра електрйчна іскра; э. зар&д елек
трйчний заряд.
ЗМАЛІРАВАННЕ с. емалювання.
ЗМАЛЇРАВАНЬІ 1. дієприкм. емальований;
2. у знач, прикм. емальований, емалевий. —
Див. ще змаліраваць.

ЗМАЛЇРАВАЦЦА недок. пас. емалюватися.
ЗМАЛЇРАВАЦЬ недок. емалювати.
ЗМАЛІРОВАЧНЬІ емалювальний.
з м а л ір О У к а ж. 1. (дія) емалювання с.;
2. (шар емалі) емаль.
ЗМАЛІРОУШЧЬІК ч . спец, емалювільник.
ЗМАЛІРОУШЧЬІЦА ж. спец, емалювальниця.
ЗМАЛЬ ж. у різн. знач, емаль; жэтбн з -ллю
жетон з емаллю; калёкцыя -лей колекція
емалей; зубная з. анат. зубна еміль.
ЗМАНСІПАЦЬІЯ ж. емансипація.
ЗМАНСІПЇРАВАНЬІ дієприкм., прикм. емансипований. — Див. ще змансіпіраваць.
ЗМАНСІПЇРАВАЦЦА 1. недок. і док. емансипуватися; 2. недок. пас. емансипув&тися.
ЗМАНСІПЇРАВАЦЬ недок. і док. емансипувати.
ЗНЕРГААБСТАЛЯВАННЕ с . енергоустатку
вання, енергообладнання.
ЗНЕРГАБУДАУНІЧЬІ енергобудівбльний.
ЗНЕРГАГАСПАДАРКА ж. енергогосподар
ство с.
ЭНЕРГАЁМ1СТАСЦБ ж. енергоємність.
ЗНЕРГАЁМ1СТЫ енергоємний.
ЗНЕРГАЗАБЕСПЯЧФННЕ енергопостачання.
ЗНЕРГАКРЙЗІС, -су ч. енергокрйза ж.
ЭНЕРГАПРАДПРЫЕМСТВА с. енергопідприємство.
ЗНЕРГАСЁТКА ж. енергомережа.
ЗНЕРГАУЗБРОЕНАСЦЬ ж . енергооснащеність.
ЗНЕРГАЦЯГНЇК, -кк ч. енергопбтяг, енерго
поїзд.
ЗПАЦЇРАВАНЬІ епатований; приголомшений.
— Див. ще зпаціраваць.
ЗПАЦЇРАВАЦЬ недок. і док. епатувати, при
голомшувати.
ЗРУДЗЇРАВАНАСЦЬ ж. ерудованість.
ЗРУДЗЇРАВАНЬІ ерудований.
ЗРУДЙЦЬІЯ ж. ерудйція.
ЗФ ЇР, ч. 1. (повітряний простір) ефір; перадаваць у з. радіо передавати в ефір; 2. хім., етер,
ефір; зтылавы з. етйловий етёр (ефір).
ЗШАЛАНІРАВАННЕ с. військ, ешелонування.
ЗШАЛАНЇРАВАНЬІ військ, ешелонований.
ЗШАЛАНЇРАВАЦЦА недок. пас. військ, ешелонув&тися.
ЗШАЛАНІРАВАЦЬ недок. і док. військ, ешело
нувати.
ЗШАЛОН ч. військ., залізн. ешелбн.

ЮВІЛЕЙ
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ЯДАВЇТЬІ

Ю
ЮБІЛ£Й, -лею ч. ювілей.
ЮБІЛ£ЙНЬІ ювілейний.
ЮБІЛЙР ч. ювіляр.
ЮВІЛЯРКА ж. розм. ювілярка.
ЮЗАМ прислівн. спец, юзом, поковзом; воло
ком; машина пайшл& ю. машйна пішла по
ковзом; перасунуць кантійнер ю. пересунути
контейнер волоком.
ЮР, род. ібру (статевий інстинкт) хтйвість ж .,
похітлйвість ж.
Ю рай ч. розм. (день св. Юрія) Юра, Юрія.
ЮРГЇНЯ ж. розм. бот. жоржина, (обл.) оргйнія, арґонія.
Ю Р’ЕУ: Ю. дзень істор. Юра, Юрія; вось табб,
бабка, і Ю. дзень прик. от тобі, бабо й Юра
(Юрія); от тобі [й] маєш; от така халепа.
ЮРЛЇВА прислівн. хтйво, похітливо; пожад
ливо.

ЮРЛІВАСЦЬ ж. хтйвість, похітлйвість; по
жадливість.
ЮРЛЇВЕЦ, -ліуца ч. ласолюб, ласолюбець,
сластолюбець.
ЮРЛІВЬІ (сповнений хоті) хтйвий, похітливий;
пожадливий.
ЮРОК1, род. юрка ч. орн. юрок, в’юрок.
ЮРОК2 ч. обл. (пристрій для змотування ни
ток) вертушка ж.
ЮРЬІЦЬ недок. розм. збуджуватися, розпалю
ватися, (рідше) розпалятися.
ЮСЦІРАВАЛЬНЬІ спец, юстувальний.
ЮСЦІРАВАННЕ с. спец, юстування.
ЮСЦ1РАВАНЫ юстований.
ЮСЦІРАВАЦЦА недок. пас. спец, юстуватися.
ЮСЦІРАВАЦЬ недок. і док. техн. юстувати.
ю с ц ір О У к а ж. техн. юстування.
ЮСЦ1Р0УШЧЫК ч. юстувальник.
ЮТРАНЬ ж. церк. розм. утреня.

я
ЙБЛЫК ч. яблуко с.; адамау я. анат. адамове
яблуко; вбчни я. анат. очне яблуко; 0 я. раз
ладу яблуко незгоди; (розбрату, чвар); у -кі
(про масть коней) у яблука, у яблуках; збіць
на гбркі я. побйти мало не до смерті (до півсмерті) ~ку нямк дзе упісці ніде й голки
ветром йти; ніде курці клюнути; яблуку впас
ти ніде; я. ад йбльпгі недалёка адкбчваецца
(п&дае) присл. яке коріння, таке й насіння;
який дід, такйй і його плід; яблуко від яблуні
недалеко падає; яблучко від яблуньки (яблу
ні) недалеко відкотиться.
ЙБЛЫНЕВЫ яблуневий.
ЙБЛЫНЕВЫЯ імен. мн. бот. яблуневі.
ЙБЛЫНЬКА ж. яблунька.
ЙБЛЫНЯ ж. яблуня.
ЙБЛЫЧАК, -чка ч. зменш.-пестл. яблучко с.
ЙБЛЫЧНЫ яблучний; ~ная кіслата яблучна
кислота; -н и вбцат яблучний оцет.
ЙВАР ч. 1. -ра, (про деревину й зб.) -ру бот.
явір, (розм.) яворйна ж.; 2. обл. бот. лепеха
ж ., аїр, татарське зілля.
ЙВАРАВЬІ бот. 1. яворовий; 2. обл. лепешйний.
ЙГАДА ж. ягода; 0 аднагб пбля -д и одного
тіста книш, одного поля ягода; одного пір’я
птах; з того сукна й гудзики; однйм мйром
мазаний; одного плота коли; з одного яйця
повилазили; усі на один копйл.
ЙГАДЗІНА ж. анат. сіднйця.

ЙГАД31ЧНЫ анат. сідничний.
ЯГАДНІК ч. 1. род. ягадніку (місце, де ростуть
ягоди) ягіднйк; 2. род. йгадніку (ягідні росли
ни) ягідник; 3. род. йгадніка (той, хто лю
бить збирати ягоди) ягідник.
ЯГАМОСЦЬ і ЯГОМАСЦЬ ч. і ж. заст.
1. (звертання) пане, добродію, мосьпане;
2. (про незнайомого чоловіка) пан, добродій.
ЯГНЕ і ЯГНЙ, -нйці с. ягня, овеча; (до року —
ще) ярча, ярчук ч.
ЯГОНЫ займ. присв. ч. обл. (на питання — чий?)
його.
ЯД, род. яду ч. прям., перен. отрута ж.\ (фольк.
— ще) трутйзна ж., трута ж., трутйна ж.
ЯДА ж. 1. (дія) їда; 2. їжа; їда, страва, харчі,
харч ч. і ж.
ЯДАВЇТА прислівн. 1. отруйно, отруйливо; от
рутно; 2. перен. отруйно, отрутно; 3. і^дко, різ
ко, гостро, сердйто; 4. ущйпливо; уїдливо.
ЯДАВГГАСЦЬ ж. 1. отруйність, отруйливість;
2. перен. отруйність, отрутність; 3. їдкість; різ
кість, гострість; 4. ущипливість; уїдливість.
ЯДАВЇТЬІ 1. (який містить отруту, який от
руює) отруйний, отруйливий; (який є отру
тою) отрутний; -тая змяй отруйна змія; -тае
рэчыва отруйна речовина; ї . (який згубно
впливає) отруйний, отрутний; 3. (який сильно
діє на органи чуття) їдкий, ядучий; (про за
пах, смак — ще) різкйй, гострий; я. пах ліку
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їдкйй (ядучий, різкий, гострий) запах лаку;
4. перен. (злостивий, дошкульний) ущипли
вий, уїдливий; -тая ірбнія уїдлива (ущйплива) ірбнія; я. чалавёк уїдлива людйна.
ЯДАНОСНЫ отруйний, отруйливий.
ЯДАХІМІКАТ, -ту ч. отрутохімікат.
ЙДЗЕРКА і ЙДЗЕРЦА с. зменш, біол. ядерце.
ЯДКІ розм. їстівнйй, (рідше) їстйвний, стравнйй, споживнйй.
ЯДЛАУЦОВЫ і ЯДЛОУЦАВЫ розм . ялівце
вий ;~цбвы куст ялівцевий кущ.
ЯДЛАУЦОУКА ж . (горілка) ялівцівка.
ЯДЛОВЕЦ, -лбуца ч. бот. ялівець, яловёць,
фіомах, жёреп.
ЯДОК, род. едака ч. їдець.
ЯДОМАСЦЬ ж. їстівність.
ЯДОМЫ їстівнйй.
ЙДРАНА прислівн. свіжо; ядерно, прохолодно;
морозно, морозяно.
ЙДРАНАСЦЬ ж. 1. соковитість; 2. кремез
ність; міцність, дебелість; 3. свіжість; 4. за
дьористість, хльосткість.
ЯДРАНЁЦЬ недок. розм. дужчати, сильнішати,
здоровішати, міцнішати, набиратися сйли;
(про повітря — ще) свіжіти, свіжішати.
ЙДРАНЫ 1. (з достиглим ядром) ядерний; соковйтий; добрий, добірний, (розм.) добря
чий, (великий) здоровий; я. арЗх ядерний (здо
ровий; добрий, добрячий) горіх; 2. (про зе
лень, плоди) соковйтий; ~ная бульба соковйта
картопля; 3. (про людину) здоровий, кремёзнйй, міцнйй, дебелий; 4. (про погоду, повіт
ря) свіжий, живлющий; (про погоду) ядер
ний; (про мороз) сйльний, лютий, тріскучий;
5. (про слова, мову) задьористий, хльосткий,
(розм ) крутйй; 6. (про ступінь вияву власти
вості) міцнйй, добрий, (розм.) добрячий,
сйльний; я. наттак міцнйй напій.
ЯДРО с. 1. ядро; я. арЗха ядро горіха; я. арганізацьгі ядро організації; 2. фіз., біол. ядро; пе
рен. суть ж., основа ж.\ я. праблёмы суть (ос
нова) проблеми; 4. істор., військ., спорт, ядро.
ЯДУН, род. едуна ч. розм. їдець, їдок.
ЯЁ займ. 1. особ, у род., знах в. її; 2. присв. її;
яё дзёщ її діти; п§та яё кнігі це її книжки. —
Див. ще яна.
ЙЗВА ж. 1. вйразка; я. страуніка вйразка шлун
ка; сібірская я. сибірка; 2. заст. пошесть, за
раза; 3. перен. (зло) болячка; 4. (про уїдливу
людину) єхйда (оса, іржа, язва, холера); ну і
я. ж ты! ну й єхйда (оса, іржа, холера) ж ти!
ЙЗВАВЫ виразковий; ~вая хварбба виразкова
(уразкбва) хвороба;
ЙЗВЕННІК ч. розм. хворий на вйразку шлунка.
ЯЗДЖАЛЫ 1. Ькджений, уїжджений, наїжджений; ~лая дарбга їжджена (уїжджена, наїжджена) дорога; 2. (привчений до їзди) виїж
джений, об’їжджений, уїжджений.
ЯЗДОК, род. ездака ч. їздець.
ЯЗЁВЫ іхт. в’язевий.
ЯЗМЇН, -ну ч. бот. жасмйн, (заст.) ясмйн.
ЯЗМІНАВЬІ жасмйновий, жасмйнний, (заст.)
ясмйновий.
ЯЗЫК, -ка ч. 1. (орган у порожнині рота) язик;
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цмбкнуць ~кбм цмокнути (цмакнути, клокнути, клацнути) язиком; заліунм я. кул. за
ливний язйк; 2. (у дзвоні, дзвонику) серце с.;
3. (полонений) язйк; узяць ~ка узяти язика;
4. (про що-небудь довгасте, витягнуте; те,
що нагадує язик) язйк; ~кі пбльїмя язикй по
лум’я; 0 вбстрьі на я. гострий на язйк; ціпун
табе на я. пйпоть тобі на язйк; щоб тобі попрйндило; бодай тобі з такою мовою; мьщь
-камі переминати (перетирати) на зубах;
мянціць (трапаць) ~кбм молоти язиком; прагльінуць я. проковтнути язика; уваткнуць я.
уступйти (устряти, зайтй) в розмову; я. глад
ка хбдзіць язйк добре підвішений; ЦЯЛЯТЬІ я.
аджавалі забув язика в роті; язика проковт
нув (хто)\ я. не завяжаш присл. людям язика
не зав’яжеш; людям рота не заткнеш; рот —
не город, не загородиш; чужйй рот не хлів
— не зачинйти; на ~ку мед, а на сЗрцьі лед
присл. на язиці медок, а під язиком льодок;
слова ласкаві, та думкй лукаві; гаварьщь я.
не баліць присл. язйк без кісток; я. не калбдка, ведае, што салбдка присл. язик знає, що
солодке (що добре).
ЯЗЬІКХСТЬІ і ЯЗЬІКАТЬІ у різн. знач, язика
тий.
ЯЗЙЧЛІВЬІ прост. (який любить пліткувати)
язикатий.
ЯЗЬ, род. язя ч. іхт. в’язь.
ЯЙКА с. яйце; сядзець на ~ках (висиджувати
пташенят) сидіти на яйцях.
ЯЙЦАКЛбТАЧНЬІ / ЯЙЦАКЛЕТКАВЬІ біол.
яйцеклітйнний.
ЯЙЦАКЛЕТКА ж . біол. яйцеклітйна.
я й ц а н а р ь іх т О у к а ж. яйцезаготівля.
ЯЙЦАНАРЬрСГОУЧЬІ яйцезаготівельний, яйцезаготовчий.
ЯЙЦАНОСКАСЦЬ ж. с.-г. несучість.
ЯЙЦАНбСКІ с.-г. несучий.
ЯЙЦО с. 1. у різн. знач, яйце; курьінае я. куряче
яйце; крмштальнае я. кришталеве яйце; шакаладнае я. шоколадне яйце; 2. анат. яйце,
яєчко; 3. біол. яйце; яйцеклітйна; 0 яйцьі курьіцу не вучаць прик. яйця курки (курей) не
вчать; діти батька не вчать; як курьіца з яйцбм
(насщца) як курка з яйцем (носйтися); носйтися як кіт з оселедцем, (як дурень з пйсаною торбою, як дурень із ступою); не вартьі вьіедзенага яйца прик. це й шага не варте;
це ламаного шеляга не варте; це не варте
[доброго] слова; це не варте дірки з бублика.
ЯКЇ займ. ч. у різн. знач, якйй; 0 хоць я. хоч якйй;
я. б. [там] ні бьіу хоч би якйй [там] був; якім
чинам (парадкам)? яким чйном? у якйй спо
сіб?; калі што якбе у тому разі, колй (як); на
вйпадок, колй; на якбе ліха! на якого біса;
якого біса (бісового батька); якого ката; на
ката; ні у якбй мерьі (ступені) жодною мірою;
якія самі, такш і сані прик. який Сава, така й
слава; якйй Яків, стільки й дяки; яке зілля,
таке й насіння; якйй пастух, така й череда.
ЯКІ-НІЯКІ, род. якбга-ніякбга займ. неозн. розм.
1. деякий; якія-ніякія дрЗвьі абгарЗлі деякі
дерева обгоріли; 2. (будь-який; незначний) такйй-сякйй, сякйй-такйй, абйякий; якйй зав
годно, перший-ліпший.
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ЯКІСЬ і ЯКІСЬЦІ, род. якбгасьці займ. неозн.
ч. якййсь; (з відтінком зневаги — ще) якийсь

там, якййсь-то; заішібу -сьці чалавёк зайшла
якась людина; гёта якісьці вар’ят це якййсь
божевільний (обл. вар’йт).
ЯК-НІЯК прислівн. як не є; все-таки, все ж
таки.
ЯЛАВЕЦЬ с.-г. яловіти.
ЙЛАВІНА ж. с.-г. (незасіяна смуга землі) пере
ліг ч.
ЙЛАВ1ННЫ с.-г. перелоговий.
ЙЛАВІЦА / ЙЛАУКА ж. (ялова корова) ялівка.
ЯЛАВЫ 1. (про худобу) с.-г. яловий; 2. (про
шкіру) яловичий; -выя ббты яловичі чоботи.
ЯЛЁЙ, род. в. ялёю ч. прям., перен. єлей; (де
рев ’яна олія — ще) олива.
ЯЛЁЙНА прислівн. розм. єлейно.
ЯЛЁЙНАСЦЬ ж. розм. єлейність.
ЯЛЁЙНЫ прям.у перен. розм. єлейний; я. выраз
твіру елёйний вйраз облйччя; ~ныя прамовы
єлейна (солоденька, улёслива) мова, масні
слова.
ЯЛЇНА ж. ялйна, смерека; (одне дерево та зб.
— ще) смерёчина.
ЯЛКАВАСЦЬ ж. згірклість, прогірклість; їлкість.
ЯЛКАВЕЦЬ недок. (про жири) гірчити.
ЯЛКАВЫ (про жири) згірклий, згірчений, про
гірклий; (про масло — ще) Ілкйй (трохи).
ЯЛОВЫ ялйновий, смерёковий; 0 галаві ~вая
лайл. дурна (садова) голові.
ЯЛЧАЦЬ і ЯЛЧЙЦЬ недок. (про жири) гіркнути.
ЯМА ж . у різн. знач. яма; глыббкая я. глибока
яма; даугав&я я. боргова яма; павётраная я.
повітряна яма; 0 кап&ць яму (кому) копати яму
(кому); не калій другбму ямы, сам увілішся у
яё присл. не копій іншому ями, бо сам упа-

дёш; хто іншим лйха бажіє, сам лйхо міє.
ЯМІНА ж. розм. ямище с.; вибоїна, вйбій ч.\
(з водою — ще) баюра.
ЯМІНКА ж. зменш, ямка; лунка.
ЙМ1СТЫ розм. ямкуватий.
ЯМЧ$Й прислівн. вищ. ст. зручніше.
ямчдйшы прикм. вищ. ст. зручніший.

ЯНА, род., знах. яё, дав., міси,, ёй, ор. ёй, ёю,
мн. яны займ. особ, воні; я. старанна працавала воні старінно працювіла; я быу у яе я
був у неї; ёй абяцалі кнігу їй обіцяли кнйгу;
я з ёй быу у гбрадзе я з нёю був у місті.

ЯНДОУКА ж . 1. (посуд) яндолі, яндилі, яндові; 2. лайл. (великий ніс) носюра с., носйще ч.
ЯНО 1. род., знах. ягб, дав. яму, ор., місц. ім; мн.
яны; займ. особ. с. воно; 2. част. розм. воно;
я. і лепш воно й краще (ліпше); 0 вось (вунь)
я. игго! ось воно що! я. і відаць воно й вйдно.
ЯПРУК, -кі ч . розм. 1. (дикий) [дйкий] кабін,
вепр; 2. (домашній) кабін; (плідник) кнур.
ЯР1 ч. яр; білка ж.
ЯР2 ж. с.-г. обл. ярині, яровині.
ЯРАВЫ яружний, балковий.
ЙРАСНЫ розм. 1. лютий, розлючений, розлю
тований; я. пбгляд розлючений погляд; ~ная
пбмста люта помста; 2. шалёний, ярий; не-
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самовйтий, нестямний, скажений; запеклий;
~ная ат&ка шалена (запекла) атіка.
ЯРАСЦЬ ж . розм. 1. лють, лібтість, розлюче
ність, розлютованість; 2. шалбнство с., ша
леність, шал ч.\ несамовйтість; запеклість.
ЯРКА1прислівн. І. прям., перен. яскріво; сліпу
че, сліпучо; ясно; 2. свіжо. — Пор. йркі.
ЯРКА2 імен. ж. с.-г. І. яра (ярові) пшенйця;
2. (молода вівця) ярка.
Я р к а - б л а к іт н ь і яскріво-блакйтний, ясноблакитний.
ЯРКА-ЖОУТЬІ яскріво-жовтий, йсно-жовтий.
ЯРКА-ЗЯЛЕНЬІ яскріво-зелений, йсно-зелений; (поез.) йрий.
Я РК А -М іШ Н А В ЬІ яскріво-малйновий, йсно-малйновий.
ЯРКА-РУЖОВЬІ яскріво-рожбвий; йсно-рожевий.
ЯРКА-СЇНІ яскріво-сйній, йсно-сйній.
ЯРКАСЦЬ ж. 1. яскрівість; сліпучість, йсність, ясноті; 2. фіз. яскрівість.
ЯРКА-ЧЬІРВОНЬІ яскріво-червоний, йсночервбний, червоногарйчий.
ЯРКІ 1. яскрівий; сліпучий; йснйй; осййнйй;
~кае святлб яскріве (сліпуче) світло; -кія
фірбьі яскріві (йсні, гарйчі, йрі) фірби (бірви); 2. перен. яскрівий; я. талент яскрівий
талінт; 2. обл. (про повітря) свіжий, якйй (що)
бадьорйть; (про ніч) збряний і холодний.
ЯР-МЯДЗЯНКА, йрьі-мядзйнкі ж. (фарба) мі
дянка.
ЯРУТКА ж . бот. талабін ч., вереднйк ч.
ЯРЧ$Й прислівн. вищ. ст. 1. яскравіше; ясні
ше’ осййніше; 2. перен. яскравіше.
ЯРЧЗЙШЬІ прикм. вищ. ст. 1. ясніший, яс
кравіший; осяйніший; 2. перен. яскравіший.
ЯРЧЇЩЬ недок. 1. робйтися (ставіти) яскраві
шим (осяйнішим, яснішим), яскравішати;
2. обл. свіжішати, ставіти свіжішим.
ЯРШОВЬІ йоржевий; з йоржів; ~вая юшка
йоржева юшка.
ЯРШЬІСТЬІ прям., перен. йоржйстий.
ЯРШЬІЦЦА недок. 1. настовбурчуватися,
стовбурчитися, наїжуватися; 2. перен. горо
їжитися, кострйчитися, настовбурчуватися,
стовбурчитися, наїжуватися.
Я РІїШ Ц Ь недок. розм. настовбурчувати, стовб^рчити, наїжувати.
ЯРЬІСТАСЦЬ ж. (пересіченість ярами) ярйстість.
ЯРЙСТЬІ (з великою кількістю ярів) ярйстий,
яркувітий.
ЙРЬІЦА ж. с.-г. йре (ярове) жйто с.
ЯСАКАР, -ра (про деревину й зб.) -ру ч. бот.
осокір, сокір; (одне дерево — ще) осокорйна
ж .; сокорйна ж.
ЯСАКАРНІК, -ку ч. осокірнйк, осокорйна лс.,
сокорйна ж.
ЯСІК ч. обл. маленька подушечка; (обл.) йсик,
йсько.
ЯСКРАВЕЙ прислівн. вищ. ст. яскравіше.
ЯСКРАВЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. яскравіший.
ЯСКРАВЬІ у різн. знач, яскрівий; я. кблер яс
крівий колір; я. приклад яскрівий прйклад.
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ЙСНАСЦЬ1ж. ясність, яснота; виразність; по
гідність; я. н£ба ясність (погідність) неба; я.
пбзірку ясність погляду; ун&сці я. зробйти яс
нішим, (рідше) унести ясність.
ЙСНАСЦЬ2 ж. (титул) ясновельможність,
(рідко) сіятельність.
ЯСНЕЙ прислівн. вищ. ст. ясніше.
ЯСНЕЙШЬІ прикм. вищ. ст. ясніший.
ЙСНЬІ яснйй; (чіткий, визначений — ще) ви
разний; (про погоду, небо — ще) погідливий,
погідний; я. м&сяц яснйй місяць; яснае нбба
ясне (погідливе, погідне) небо; йсньїя д^мкі
ясні (зрозумілі) думкй; 0 йсная справа зрозу
міла річ, зрозуміло, ясна річ, ясно, безпереч
но, звісна річ, звісно; навесці цень на я. дзень
навестй тінь, напустйти туману (туман).
ЯСНЮТКІ ясненький, яснесенький.
ЙСТРАБ ч. яструб.
ЯСТРАБОК1, -бка ч. 1. зменш, яструбець, яс
трубок; 2. розм. (літак-винищувач) яструбок.
ЯСТРАБОК2, -бку ч. бот. нечуйвітер, корсатка
ж ., усаня ж мйшаче вушко с.
ЯСТРАБЯНЙ і ЯСТРАБЯНЕ, -няці с. яструбе
ня, яструб’я; (пестл.) яструбенятко, яструб’
ятко.
ЯТРЬІШНІК, -ку ч. бот. зозулинець.
ЯТР1>ІШНІКАВЬ1Я імен. мн. бот. зозулинцеві.
ЙУКАННЕ с. розм .н явкання, нявчання.
ЙУКАЦЬ недок., ЙУКНУЦЬ док. однокр. розм.
нявкати, нявчати, нявкнути.

ЯХІДНА1 імен. ж. зоол., перен. єхйдна, (перен.
— ще) яхйда.
ЯХІДНА2 прислівн. розм. єхидно, їдко.
ЯХЇДНАСЦЬ Ж. І ЯХЇДСТВА с. розм. єхидство
с., єхйдність, лукавство с., злоязйкість.
ЯХЇДНІЧАЦЬ недок. розм. єхйдувати, злораді
ти, підштрйкувати.
ЯХІДНЬІ єхидний, злоязгікий, їдкий.
ЙХКАЦЬ недок. (про собаку) гавкати (під час
гонів).

ЯЧ&1СТЫ 1. геол., техн., фіз. комірчастий;
2. техн. ніздрюватий, пористий, чарункуватий.
ЯЧЕЙКА ж. 1. (у щільнику) чашечка, чарунка;
2. біол. комірка; 3. геол., техн., фіз. (отвір)
комірка; 4. кіб., техн. (отвір серед багатьох,
розміщених на одній площині) чарунка; 5. (ор
ганізаційна група) осередок ч.\ 6. військ.
окопчик ч.
ЯЧдЙКАВЬІ осередковий. — Пор. ячейка 5.
ЯЧФЯ ж. (у щільниках) чашечка, чарунка.
ЯШЧ& у різн. знач, ще, іще; падліць я. малака
підлйти ще молока; сбнца я. тблькі узьпплб
сонце ще тільки зійшло; я табё я. спатрЗблюся я тобі ще знадоблюся; я. не паправіуся
пасля хварббы ще не оклйгав після хвороби;
ссівбла, а усё я. маладзіцца посйвіла, а все
ще молодйться; 0 я. б! ще б пак!, кудй ж пак!,
аякже!, атож!; вось я.! ще чого!, оце!, кудй ж
пак!; я. чагб ото вйгадав!
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